
 لكترونيةمركز الحاسبة اإل

 جامعة الرئاسة / أرقام الهاتف األرضي 

 القسم / الشعبة الرقم القسم / الشعبة الرقم
 تدقيق الرواتبقسم التدقيق /  0101 السيد رئيس الجامعة  0111

 قسم التدقيق / رئيس القسم 0175 مكتب السيد رئيس الجامعة 0110

 / متابعة التقارير الرقابيةقسم التدقيق  0878 سكرتارية مكتب السيد رئيس الجامعة 0111

 مركز التعليم المستمر 0180 السيد المساعد اإلداري 0116

 استعالمات مركز التعليم المستمر 0168 سكرتارية السيد المساعد اإلداري 0118

 قسم االعالم والعالقات العامة 0124 السيد المساعد العلمي 0117

 قسم االعالم والعالقات العامة / اإلذاعة 0125 سكرتارية السيد المساعد العلمي 0103

 قسم االعمار والمشاريع / رئيس القسم 0122 القلم السري 0113

 قسم االعمار والمشاريع / المتابعة 0116 شعبة هامش الوزير 0114

 قسم الشؤون القانونية / رئيس القسم 0112 الجامعةمجلس أمانة شعبة  0121

 قسم الشؤون القانونية /الحقوق والدعاوى 0113 الجامعة مجلس أمانةشعبة  0131

 قسم الشون القانونية/ األمالك والسكن 0177 قسم شؤون الطلبة/ رئيس القسم 0114

 قسم ضمان الجودة/ رئيس القسم 0118 قسم شؤون الطلبة / سكرتارية 0115

 قسم ضمان الجودة 0135 قسم شؤون الطلبة / القبول المركزي 0172

 قسم النشاطات الطالبية 0173 استعالمات قسم شؤون الطلبة 0144

 شعبة التدريسيين 0127 قسم الشؤون المالية / رئيس القسم 0104

 شعبة الموظفين 0131 قسم الشؤون المالية / سكرتارية 0117

 شعبة التقاعد 0165 قسم الشؤون المالية  0132

 العقود الحكوميةشعبة  0128 قسم الشؤون المالية / الرواتب 0105

 شعبة التوظيف والمالك 0126 قسم الديوان / رئيس القسم 0108

 شعبة الهويات 0112 قسم الديوان  0111

 شعبة الترقيات 0162 مركز الحاسبة االلكترونية / رئيس القسم 0106

 وحدة الملفات 0176 مركز الحاسبة االلكترونية / االدارية 0107

 اإلدارية / البريد المركزي 0120 االلكترونية / الموقع االلكترونيمركز الحاسبة  0166

 المواطنين شؤون شعبة 0181 قسم العالقات الثقافية / رئيس القسم 0123

 /التصاريح األمنيةقسم المتابعة  0142 قسم العالقات الثقافية  0136

 قسم المتابعة  0111 قسم الشؤون العلمية / رئيس القسم 0102

 قسم المتابعة / االستعالمات الخارجية 0100 الشؤون العلميةقسم  0134

 قسم المتابعة / االستعالمات الخارجية 0151 قسم الدراسات العليا 0133

 قسم المتابعة / الباب الخارجي 0140 قسم الدراسات والتخطيط / رئيس القسم 0101

 الخارجيقسم المتابعة / الباب  0141 قسم الدراسات والتخطيط 0138

 مات تابعة / استعالقسم الم 0110 التجهيزات / المخزن 0181

 


