
 

 رئاسة الجامعة

 الرلم مكان الهاتف

 1000 سيادة رئيس الجامعة

 1001 سكرتارية رئيس الجامعة

 1002 مدير مكتب رئيس الجامعة

 1003 إدارة مكتب الهويات

 1004 الملم السري

 1005 إستعالمات المكتب الداخلية

 1006 مخزن الجامعة

 1007 السيد المساعد االداري

 1009 سكرتارية المساعد االداري

 1008 السيد المساعد العلمي

 1014 سكرتارية المساعد العلمي

 1010 مدير  لسم التدليك

 1011 مدير لسم الشؤون االدارية

 1013 مدير لسم الشؤون العلمية

 1015 مدير لسم المالية

 1028 سكرتارية لسم المالية

 1016 شعبة الرواتب

 1043 شعبة الموازنة والصندوق

 1017 مدير لسم شؤون الحاسبات

 1077 سكرتارية لسم الحاسبات

 1018 شعبة المولع االلكتروني

 1019 مدير لسم شؤون الديوان

 1020 سكرتارية لسم شؤون الديوان

 1032 الخدمات والمشتريات

 1033 مدير لسم الشؤون الهندسية

 1027 سكرتارية لسم الشؤون الهندسية

 1021 مسؤول شعبة المتابعة

 1022 شعبة المتابعة

 1031 الصادرة والواردة

 1035 مسؤول شعبة االعالم

 1036 شعبة االعالم

 1023 مدير لسم المانونية

 1024 سكرتارية لسم المانونية

 1025 مدير لسم شؤون الطلبة

 1026 لسم شؤون الطلبة

 1034 الدراسات العليا / العلمية

 1012 سكرتارية شعبة الدراسات العليا

 1029 لسم االداء الجامعي

 1030 لسم أمانة مجلس الجامعة

 1040 سكرتارية لسم أمانة الجامعة

 1084 لسم النشاطات الالصفية

 

 المعهد التمني / النجف

 الرلم مكان الهاتف

 2111 السيد العميد

 2112 مكتب السيد العميد

 2114 مجلس المعهد

 2115 الملم السري

 2117 السيد المعاون االداري

 2116 سكرتارية المساعد االداري

 2271 السيد معاون شؤون الطلبة

 2272 سكرتارية المعاون لشؤون الطلبة

 2133 المعاون العلميالسيد 

 2131 سكرتارية المعاون العلمي

 2121 مسؤول الوحدة االدارية

 2120 وحدة الذاتية

 2118 وحدة الطابعة

 2285 وحدة الملفات

 2157 وحدة االعالم

 2174 مسؤول النشاطات الالصفية

 2123 وحدة المتابعة

 2130 الوحدة المانونية

 2117 مسؤول الحسابات

 2126 الحسابات / الرواتب

 2119 الصادرة والواردة

 2128 وحدة التدليك

 2181 شعبة مركز الحاسبة

 2164 مسؤول االنترنت

 2183 مسؤول الوحدة الهندسية

 2135 شعبة االداء الجامعي

 2171 رئيس لسم المحاسبة

 2289 رئيس لسم االدارة المانونية

 2172 رئيس لسم انظمة الحاسوب

 2168 لسم تمنيات المالبس رئيس

 2144 لسم التصميم المعماري

 2140 لسم المكائن والمعدات

 2139 لسم المدني

 2142 لسم الميكانين

 2148 لسم الكهرباء

 2153 لسم االلكترونين

 2155 لسم االتصاالت

 2286 لسم السياحة

 2273 المكتب االستشاري

 


