
 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

العمادات المساندة اإلدارات و  
 

  

دارةاإل  التحويلة  

 مكتب معالي مدير الجامعة

 المشرف العام على مكتب مدير الجامعة  9996

 مستشار  معالي مدير الجامعة  9995

 مستشار  معالي مدير الجامعة  9983

 للعالقات العامةمستشار معالي مديرالجامعة   9984

 المشرف على إدارة المحاضر والقرارات  9981

 مساعد المشرف العام على مكتب معالي مدير الجامعة  9982

 سكرتير مدير الجامعة الخاص ومدير المكتب السري  9997

 تنسيق المواعيد ومتابعة المعامالت  9092

 اإلدارية بالمكتبمدير الشؤون   9988

 رئيس البريد والمراسلين  5353

 الجامعة المكتب الخاص لمدير  9998

 سكرتير المشرف على مكتب مدير الجامعة  5142

 مكتب مستشار مدير الجامعةمدير   9987

 مدير االتصاالت اإلدارية  9091

 االتصاالت اإلدارية  9093

 االتصاالت اإلدارية  9094

 االتصاالت اإلدارية  5352

 خدمة المستفيدين والمراجعين  9985

 األرشيف  9986

 أمانة مجلس الجامعة  5095

 ضرماء -مكتب الشراكة المجتمعية   9991

0116477760 
 فاكس مكتب مدير الجامعة 

0116479992 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة
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  :مالحظة

 

 

 وكالة الجامعة                              

 مدير مكتب الوكيل  8032

 المشرف على مكتب وكيل الجامعة  8033

 على مكتب الوكيل فسكرتير المشر  8889

 اإلتصاالت اإلدارية  5335

 قسم متابعة المعامالت  8034

 وكالة الجامعةفاكس   0116477763

 

 

 

 وكالة الجامعة للشئون التعليمية                   

 التعليمية للشؤونوكالة الجامعة   7006

 اإلتصاالت اإلدارة  7005

 التعليمية للشؤونوكالة الجامعة   6660

 التعليمية للشؤونوكالة الجامعة   6661

 التعليمية للشؤونوكالة الجامعة   5107

 التعليمية للشؤونوكالة الجامعة   6668

 وكالة الجامعة للشئون التعليميةفاكس   0116477767
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  :مالحظة

 

 

 

 

 للدراسات العليا والبحث العلميوكالة الجامعة 

 وكيل للدراسات العليا والبحث العلميمساعد ال  7775

 سكرتير لجنة المعيدين والحاضرين  7779

 سكرتير وكيل الجامعة للدراسات والعليا والبحث العلمي  7771

 المجلس العلميسكرتير   7773

 المجلس العلمي -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  5334

 سكرتير لجنة المعيدين والحاضرين  7770

 اإلدارية تاالتصاال  7780

 سكرتير لجنة التدريب و االبتعاث  7772

 المشرف على مكتب الوكيل  7774

 سكرتير لجنة الترقيات والمهام العلمية  5025

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطوير والجودةوكالة الجامعة لل

 لمكتب الوكيلاالتصاالت اإلدارية   5039
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  :مالحظة

 عمادة تقنية المعلومات والتعليم اإللكتروني

 عميد عمادة تقنية المعلومات  7711

 وكيل عمادة تقنية المعلومات  5515

 مدير مكتب العميد  5553

 مساعد العميد  5514

 مدير االدارة  5550

 مدير إدارة التطوير والجودة  5500

 التعليم اإللكتروني  5552

 مدير المشاريع  5520

 إدارة االنظمة اإللكترونية  5523

 إدارة االنظمة اإللكترونية  5557

 المستودع  5559

 مدير إدارة الدعم الفني والبرمجيات  5516

 مدير ادارة البنية التحتية والشبكات  5112

 الدعم الفني  6666

 (Data Centerمركز البيانات )  5513

 اإلجتماعاتقاعة   5535

 

 عمادة الدراسات العليا

 المشرف على عمادة الدراسات العليا  9990

 وكيل عمادة الدراسات العليا  8023

 سكرتير العمادة  8025

 مدير االدارة  8024

 الخدمات  8027

 فاكس عمادة الدراسات العليا  0116478026

 

 عمادة البحث العلمي

 العلميعميد عمادة البحث   6818

 عمادة البحث العلميوكيل   5758

 مدير اإلدارة  5343

 وحدة المراكز البحثية  8022

 الخدمات  2488
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  :مالحظة

التدريس والموظفين اعضاء هيئةعمادة شؤون   

 التدريس اعضاء هيئةشؤون د يعم  5555

 وكيل عمادة شؤون الموظفين  5881

 التدريس والموظفين شؤون اعضاء هيئةعام مدير   8010

 التدريس مدير مكتب عميد شؤون اعضاء هيئة  5888

 التدريس عميد شؤون اعضاء هيئة سكرتير  5044

 المدير العام سكرتير  5876

 اإلتصاالت اإلدارية بالعمادة  5015

 اإلتصاالت اإلدارية بالعمادة  5017

 ستحقاقاتمدير ادارة اإل  5047

 االستحقاقاتادارة     5090

   االستحقاقاتادارة   5048

 مدير إدارة المتعاقدين  9699

 إدارة المتعاقدين  5886

 إدارة المتعاقدين  5884

 إدارة المتعاقدين  5885

 إدارة المتعاقدين  5510

 التدريس عضاء هيئةأدارة إمدير   5060

 التدريس عضاء هيئةأدارة إ  5883

 التدريس عضاء هيئةأدارة إ  5083

 مدير إدارة الرواتب والبدالت  5863

 الرواتب والبدالتإدارة   5043

 الرواتب والبدالتإدارة   5864

 الرواتب والبدالتإدارة   5867

 الرواتب والبدالتإدارة   5868

 الرواتب والبدالتإدارة   5869

 الموظفين دارة شؤونإمدير   5866

 الموظفين دارة شؤونإ  5865

 الموظفين دارة شؤونإ  5882

 الموظفين دارة شؤونإ  5042

 الموظفين دارة شؤونإ  5879

 الموظفين دارة شؤونإ  8828

 مدير الموارد البشرية  5088

الموارد البشريةإدارة   5041  

 إدارة الملفات  5877
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  :مالحظة

 رئيسة القسم النسائي  5292

 القسم النسائي  5291

   

   

 أوامر اإلركاب – الموظفينشؤون   5699

 ناصر خالد العتبيني -إدارة الموارد البشرية  5862

 الحبردي -يلتطوير اإلداراإدارة          5544

 هيئة التدريس والموظفين فاكس عمادة شؤون اعضاء  7761

 

 

 

 عمادة التطوير والجودة

 عميد عمادة التطوير والجودة  5036

 سكرتير العمادة  5130

 سكرتير  5019

 خبير جودة  5131

 التطوير والجودة  5132

 اإلتصاالت اإلدارية  5134

 الخدمت  5135

 

 

 

 عمادة شؤون الطالب

 عميد شؤون الطالب  5115

 سكرتير العميد  5133

 العميدسكرتير   5137

 مكتب العميد  5110

 مشرف تغذية  5118

 مشرف النشاط الرياضي  5121

 صندوق الطالب  5123

 مدير االدارة  5113

 شطر الطالبات  5119

 الخدمات  2192

 خط مباشر إلستفسارات الطالب  7000
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 عمادة السنة التحضيرية

السنة التحضيرية عميد عمادة  7400  

 مدير اإلدارة  7401

 سكرتير العميد  7402

 اإلتصاالت االدارية  7404

 اإللكترونية التعامالت  7407

 

 

 

 عمادة القبول والتسجيل

 العميد  5223

 مدير مكتب عميد  القبول والتسجيل  5222

 وكيل العمادة  5229

 سكرتير مكتب عميد  القبول والتسجيل  5235

والتسجيل القبول ادارة مدير  5005  

 رئيس قسم التسجيل  5221

 رئيس قسم المكافآت  5226

قسم القبول رئيس  5227  

 رئيسة األقسام النسائية  5231

 رئيس قسم االتصاالت اإلدارية  5232

 رئيس قسم الوثائق والخريجين  5233

 مدير قسم الملفات  6669

 اعادة القيد  5236

 رئيس ادارة  المنح  5228

 قسم التسجيل  5224

 رئيس وحدة نظام  5230

 المستشار القانوني  5237

إرجستر -الفني الدعم  5234  
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  :مالحظة

 

 

 

 والتعليم المستمر خدمة المجتمع  عمادة

 عميد العمادة  5808

 الوكيل  5807

 مدير اإلدارة  5799

 االتصاالت االدارية  5805

 االتصاالت اإلدارية  5805

 اإلدارة المالية  5788

 ادارة البرامج  5803

 

 

 االتصاالت اإلدارية

 االتصاالت االداريةمدير   5075

 االتصاالت اإلدارية  5064

 االتصاالت االدارية  5072

 االتصاالت اإلدارية  5063

 االتصاالت اإلدارية  5031

 االتصاالت اإلدارية  5003

 االتصاالت اإلدارية  5074

 االتصاالت اإلداريةفاكس   0116477762

 

 

 معهد الدراسات والخدمات االستشارية

 المشرف على معهد الدراسات والخدمات االستشارية  7543

 وكيل معهد الدراسات والخدمات االستشارية  7540

 سكرتير المعهد  7541

 اإلتصاالت اإلدارية  7542
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  :مالحظة

 المكتبة المركزية

 عميد المكتبة المركزية  5144

 مدير اإلدارة  5140

 سكرتير العميد  5147

 التزويد  5141

 قسم العمليات الفنية والمكتبة الرقمية  5146

 قسم اللغة اإلنجليزية  5148

 

أفرع الذكور –بالكليات  المكتبة المركزيةأفرع   

 العلوم والدراسات االنسانية بالقويعية  7838

 العلوم الطبية بالدوادمي  7839

 الصيدلة بالدوادمي  7840

 التربية بعفيف  7841

االنسانية بثادق العلوم والدراسات  7842  

 العلوم الطبية بالقويعية  7843

 المجتمع بالقويعية  7844

 العلوم والدراسات االنسانية بحريمالء  7845

 العلوم واآلداب بساجر  7846

 الطب بالدوادمي  7847

 التربية بالدوادمي  7848

 الطب بشقراء  7849

 الهندسة بالدوادمي  7850

أفرع اإلناث –بالكليات  المركزيةالمكتبة أفرع   

 العلوم والدراسات االنسانية بالقويعية  7851

 التربية بالدوادمي  7852

 العلوم واآلداب بشقراء  7853

 المجتمع بحريمالء  7854

 العلوم الطبية بالدوادمي  7855

 العلوم والدراسات االنسانية بثادق  7856

 المجتمع بالقويعية  7857

 التربية بالمزاحمية  7858

 العلوم والدراسات االنسانية بضرماء  7859

 التربية بعفيف  7860

 العلوم و اآلداب بساجر  7861

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 اإلدارة القانونية

اإلدارة القانونيةمدير عام   5566  

مشرف اإلدارة القانونيةمساعد   7822  

 مستشار   لإلدارة القانونية  7823

اإلدارة القانونية مستشار  7826  

 مستشار اإلدارة القانونية  7821

القانونية اإلدارة  مستشار  7824  

دارة القانونيةاإل مدير مكتب المشرف  7828  

 سكرتير اإلدارة القانونية  7825

 قاعة اإلجتماعات  5566

 

 

 

 ة المتابعةإدار

 مدير المتابعة  5347

 سكرتير المدير  5012

 التفتيشقسم   5124

 قسم التحقيق  5125

 وحدة تقنية المعلومات  5126

 

 

المستودعاتإدارة   

 مدير اإلدارة  5211

 المستودعسكرتير   5210

 مراقب عهدة  5212

 اإلتصاالت اإلدارية  5040
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المرافق و الخدماتإدارة   

 و المرافق الخدماتمدير إدارة   5351

 سكرتير  5065

الكهرباءقسم   2520  

 قسم الصيانة والنظافة  9000

 

 

 إدارة الحركة

 مدير إدارة الحركة  5190

 سم الصيانةق  5192

 الملفاتقسم   5199

 الملفاتقسم   5193

 قسم الصيانة  5194

 االتصاالت االدارية  5191
 

 

األمن والسالمةإدارة   

 األمن والسالمةإدارة مدير   9898

 نائب مدير األمن والسالمة     5103

 رئيس ادارة السالمة     5108

 األمن والسالمة رئيس قسم  7360

 رئيس قسم المرور  7361

 حراسات امنية  5102
 

 إدارة النقل

 مدير إدارة النقل  5116

 استقبال الشكاوي والبالغات  5355

 منسق إدارة النقل  5358

 االتصاالت اإلدارية  5357

 إدارة النقل  5356
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 إدارة مراقبة المخزون

 مدير مراقبة المخزون  8002

 اإلتصاالت اإلدارية  8004

 إدارة العهد  5143

   قسم مراقبة المخزون  5154

 

 

 إدارة  أمالك الجامعة

 مدير أمالك الجامعة  8000

 مدير أمالك الجامعةسكرتير   7800

 وحدة استئجار المباني  7778

 لجنة فحص العروض  7500

 الخدمات  7802

 أمالك الجامعةفاكس   0116478003

 

 

 إدارة التجهيزات

 مدير إدارة التجهيزات  5720

 إدارة التجهيزات  5721

 اللجنة الفنية  5722
 

 

 

 

 إدارة المراقب المالي

 المراقب المالي  8080

 المراقب الماليمساعد   5117
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المراجعة الداخلية إدارة  

إدارة المراجعة الداخلية عام مدير  5177  

مدير إدارة المراجعة الداخليةمساعد   5960  

 المراجعة الداخلية  2484

5122  
 المراجعة الداخلية

 المراجعة الداخلية  9095

 

 

 إدارة المستخلصات المالية وحقوق الشركات

وحقوق الشركاتمدير إدارة المستخلصات المالية   7622  

مدير إدارة المستخلصات الماليةمساعد   5033  

 

 

 إدارة المشتريات والمناقصات

 صاتالمناقمدير إدارة المشتريات و  5151

 مساعد مدير إدارة المشتريات  5152

 العقود  5153

 الشراء المباشر  5154

 الشراء المباشر  5156

 قسم الصرف  5163

 العقود  5161

 السكرتير  5158

 الشراء المباشر  5157

 المنافسات العامة  5159

 المنافسات العامة  5155

 قسم الشراء المباشر  5160

 صاتالمناق  5162

 صاتالمناقو  فاكس ادارة المشتريات  0116475166

 

 إدارة الميزانية

 إدارة الميزانية مدير  5111

 قسم اإلرتباط  5049

 قسم الميزانية  2023
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                    اإلدارة المالية

 اإلدارة المالية عام مدير  5000

 مدير اإلدارة الماليةمساعد   5184

 رئيس قسم المحاسبة  5188

 الصندوق     5186

 قسم التدقيق     5183

 قسم التدقيق  5172

 قسم التدقيق  5182

 قسم التدقيق  5180

 قسم التدقيق  5179

 التدقيققسم    5187

 اإلدارة المالية      5171

 اإلدارة المالية      5185

 قسم اإلتصاالت اإلدارية  5173

 قسم اإلتصاالت اإلدارية  5181

 قسم اإلتصاالت اإلدارية  5174

 اإلدارة المالية     5175

 

 إدارة المنافسات والعقود

 مدير إدارة المنافسات والعقود  8000

 مدقق المنافسات والعقود  8555

 

 

 العالقات العامة واإلعالم

 مدير العالقات العامة واإلعالم  5001

 قسم اإلعالم  5330

 العالقات العامة واإلعالم  5337

 قسم اإلعالم  5340

 

 

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

المشاريعإدارة   

 المشاريعإدارة المشرف على   5680

 مساعد المشرف على المشاريع  5681

 المشاريعإدارة سكرتير المشرف على   5687

 رئيس القسم الفني  5682

 رئيس قسم المساحة  5684

 رئيس قسم الدراسات والتصاميم  5685

 رئيس قسم المراقبين  5686

 مدير اإلتصاالت اإلدارية  5065

 اإلتصاالت اإلدارية  5067

 مدير الدعم الفني  5683

 مساعد مدير الدعم الفني  5688

 القسم المدني  5689

 القسم المدني  5690

 القسم المعماري  5691

 التصاميم-القسم المعماري  5692

 القسم الميكانيكي  5693

 القسم الميكانيكي  5694

 القسم الكهربائي  5695

 القسم الكهربائي  5696

 القسم المدني  5697

 قسم المخططات و التصاميم  5698

 إدارة المشاريع القسم  المدني  5700

 إدارة المشاريع القسم الميكانيكي  5701

 إدارة المشاريع القسم  الكهربائي  5702

 إدارة المشاريع قسم  االنشاءات  5703

 إدارة المشاريع قسم  االنشاءات  5704

 إدارة المشاريع قسم  األرشيف  5705

 إدارة المشاريع قسم  النسخ  5706

 

 

 

 

 

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 إدارة اإلسكان

 مدير اإلدارة  5995

 قسم الطوارئ والبالغات  5994

 االتصاالت اإلدارية  5993

 قسم االسكان  5992

 قسم االشراف  5991

 قسم الصيانة  5990

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 كليات محافظة شقراء
 

بنين -كلية المجتمع   

 العميد  8001

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  5601

الكلية للجودةوكيل   5602  

 مدير اإلدارة  5605

 سكرتير العميد  5603

 شؤون الطالب  5336

بنات -كلية المجتمع   

 الوكيلة  5322

 شؤون الطالبات  5321

 ادارة الكلية  5320

 

 

 بنبن -االلي  كلية الحاسب

 العميد  5570

 وكيل الكلية  5666

الحاسب االلي رئيس قسم  5677  

العميدسكرتير   5662  

 مدير االدارة  5071

 رئيس قسم تقنية المعلومات  5665

 ادارة الجودة  5663

 قسم الحاسب االلي  5661

 بنات -االلي  كلية الحاسب

 الوكيلة  5761

 قسم الحاسب  5760

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 

 

 بنين -كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 العميد  5244

 الوكيل  5240

 للشؤون التعليمية الوكيل  5250

 للتطوير والجودة الوكيل  5251

 رئيس قسم المختبرات الطبية  5252

 رئيس قسم التمريض  5253

 رئيس قسم العالج الطبيعي  5254

 كتب العميدممدير   5241

 سكرتير العميد  5255

 مدير اإلدارة  5272

 شؤون الطالب  5256

 بنات -كلية العلوم الطبية التطبيقية 

 الوكيلة  5260

 شؤون الموظفات  5262

 السكرتاريا  5261

 قسم الشؤون التعليمية  5265

 سكرتاية الشؤون التعليمية  5266

 مكتب االمن الداخلي  5263

 مكتب االمن الخارجي  5264

 

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 بنين - بشقراء التربية كلية

 العميد  5344

 وكيل الكلية  5641

 سكرتير العميد  5642

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  5646

 رئيس قسم التربية الخاصة  5645

 النفس علم قسم رئيس  5643

 بنات - بشقراء التربية كلية

 وكيلةال  5300

 شؤون الموظفات  5301

 شؤون الطالبات  5304

 وحدة الخريجات  5305

 أمينة المكتبة  5306

 منسقة قسم علم النفس  5307

 منسقة قسم التربية الخاصة  5308

 منسقة قسم الدراسات اإلسالمية  5309

 منسقة قسم اللغة العربية  5310

 

 

 

 بنبن -كلية العلوم واآلداب بشقراء 

 العميد  6006

 وكيل الكلية  5620

 للتطوير والجودة وكيل الكلية  5621

 سكرتير العميد  5622

 سكرتير العميد  5623

 قسم النسخ  5626

 رئيس قسم إدارة األعمال  5624

 االرياضياترئيس قسم   5625

 اللغة اإلنجليزيةرئيس قسم    5627



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 بنات -كلية العلوم واآلداب بشقراء 

 الوكيلة  5281

 ةالسكرتير  5280

 شؤون الموظفات  5282

 شؤون الموظفات  5283

 الطالبات شؤون  5284

 قسم اإلنجليزي  5285

 الرياضيات قسم  5446

 الحارسات  2447

 قسم األحياء  5286

 

 

 الطب بشقراء كلية 

 العميد  7377

 وكيلال  7373

 العميد رسكرتيال  7372

 وكيلالسكرتير   7371

 مدير اإلدارة  7375

 رئيس قسم التعليم الطبي  7374

 شؤون الطالب  7376

 

 بنات -مجمع كليات شقراء 

بنات شقراء كليات على المشرفة  5323  

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

الدوادميمحافظة   

 

 وعفيف وساجر بالدوادمي العام المشرف

  العام المشرف  6663

 بالدوادمي العام المشرف مساعد  7186

 مدير مكتب المشرف  7080

 وحدة الشؤون التعليمية  7081

 وحدة الشؤون االدارية  7082

 وحدة النقل والسالمة  7084

 وحدة الصيانة والتغذية  7085

 بالدوادمي العام المشرف سكرتير  7187

 االجتماعات قاعة  7185

 

 
  

 بنين -كليه التربيه بالدوادمي 

 العميد   8161

 الوكيل   8162

 مدير اإلدارة  8160

 بنات  - كلية التربية بالدوادمي

 الوكيلة  8202

8203 
 مكتب الوكيلة 

8201 
 ) دار فاطمة ( الخاصةقسم التربية  

  
 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 
  

 بنين - كلية العلوم والدراسات األنسانية بالدوادمي

 العميد  8101

 الوكيل  8102

 مكتب العميد  8103

 بنات - كلية العلوم والدراسات االنسانية بالدوادمي

 الوكيلة  8281

 شؤون الطالبات  8282

 

 

 

 

 كلية الطب بالدوادمي

 الكليةعميد   7131

 وكيل الكلية  7134

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  7135

 مدير مكتب العميد  7132

 سكرتير العميد  7133

 مدير اإلدارة  7136

 المجلس العلمي  7137

 

 

 

 بنين بالدوادمي الصيدلة كلية 

 عميد الكلية  8262

 وكيل الكلية  8261

 مدير مكتب العميد  8260

 

 

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 بنين - العلوم الطبية التطبيقية بالدوادميكلية 

 العميد  8121

 الوكيل  8122

 للشؤةن التعليمية المشرف على وكالة الكلية  8123

 مدير اإلدارة  8124

 شؤون الطالب  8125

 منسق شطر البنات  8126

 قسم التمريض  8127

 قسم التدريب  8128

 قسم المختبرات الطبية  8129

 وكالة الجودة  8130

 

 

 

 بنات -كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي

 الوكيلة  8180

 مكتب الوكيلة  8181

 شئون الموظفات  8182

 شئون الطالبات  8183

 الشئون المالية والصيانة  8184

 الشئون التعليمية  8185

 قسم المختبرات  8186

 قسم التمريض  8187

 بنات -بالدوادمي  مبنى السنة التحضيرية

 مشرفة السنة التحضيرية  8220

 السكرتاريا  8221

 
 

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 
 

 بنين - كلية المجتمع بالدوادمي

 عميد الكلية  7171

 وكيل الكلية  7172

 مدير اإلدارة  7174

 شؤون الموظفين  7175

 شؤون الطالب  7176

 الشؤون المالية واإلدارية  7177

 القبول والتسجيل بالدوادمي  7173

 األمن والسالمة  7170

 بنات - كلية المجتمع بالدوادمي

 وكيلة الكلية  8293

 

 

 

 
  

 بالدوادمي الهندسةكلية 

 عميد كلية الهندسة  8141

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  8149

 مدير مكتب عميد  8140

 شؤون الطالب  8150



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

حريمالءكليات محافظة   

 
 

 بنين -والدراسات االنسانية  بحريمالء كلية العلوم 

 العميد  6733

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  6741

 للتطوير والجودة وكيل الكلية  6742

 سكرتير العميد  6732

 سكرتير العميد للشؤون األكاديمية  6757

 الوكيل سكرتير  6740

 قسم اللغة اإلنجليزية  6743

 شؤون الطالب  6744

 قسم القانون  6745

 شؤون الموظفين  6746

 بنات -كلية العلوم والدراسات االنسانية بحريمالء 

 الوكيلة  6738

 سكرتيرة الوكيلة  6735

 شؤون الموظفات  6731

 قسم رياض األطفال  6734

 قسم اللغة اإلنجليزية  6737

 القبول والتسجيل  6739

 

 

 

 

 

 

 



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 

 

 بنين -كلية المجتمع بحريمالء 

 العميد  6700

 وكيل الكلية  6701

 مدير مكتب العميد  6702

 مدير اإلدارة  6703

 1شؤون الموظفين  6704

 2شؤون الموظفين  6705

 شؤون الطالب  6706

 بنات -كلية المجتمع بحريمالء 

 وكيلة الكلية  7440

 شؤون الموظفات  7441

 شؤون الطالبات  7442

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

القويعيةكليات محافظة   
 

 بنات -مجمع كليات القويعية 

بنات القويعية كليات على المشرفة  6836  

 
 

 بنين -كلية المجتمع بالقويعية 

 عميد الكلية  6988

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  6987

 وكيل الكلية للتطوير والجودة  6986

 رئيس قسم ادارة األعمال  6985

 رئيس قسم علوم الحاسب  6984

 مدير اإلدارة  6983

 شؤون الطالب  6982

 اإلرشاد األكاديمي  6981

 بنات -كلية المجتمع بالقويعية 

 وكيلة الكلية  6909

 شؤون الطالبات  6908

 شؤون الموظفات  6907

 منسقة الجودة  6906

 اإلرشاد األكاديمي  6905

 قسم علوم الحاسب  6911

 قسم علوم ادارية  6912

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 

 كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية بنين

 عميد الكلية  6959

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  6958

 وكيل الكلية للتطوير والجودة  6957

 مدير اإلدارة  6956

 رئيس قسم المختبرات الطبية  6955

 رئيس قسم التمريض  6954

 الشؤون التعليمية ومجلس الكلية  6953

 مدير مكتب العميد  6952

 شؤون الطالب  6951

 قسم التمريض  6950

 أمين المكتبة  6949

 قسم/معامل التمريض  6948

 مشرف السنة التحضيرية  6947

 رئيس وحدة اإلرشاد األكاديمي  6946

 رئيس وحدة االتصاالت اإلدارية  6945

 بنات-كلية العلوم الطبية التطبيقية بالقويعية 

 وكيلة الكلية  6979

 مساعدة الوكيلة للشؤون التعليمية  6978

 مساعدة الوكيلة للشؤون المالية واإلدارية  6977

 مساعدة الوكيلة للتطوير والجودة  6976

 مشرفة قسم المختبرات الطبية  6975

 مشرفة قسم التمريض  6974

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

 بنين -كلية العلوم والدراسات االنسانية  بالقويعية 

 عميد الكلية  6808

 البحث العلمي عميد  6818

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  6806

 وكيل الكلية للتطوير والجودة  6805

 مدير اإلدارة  6804

 عميدالمدير مكتب   6801

 شؤون الطالب  6802

 االتصاالت اإلدارية  6803

   مجلس الكلية  6811

 الدعم الفني  8092

 

 
 

 

 بنات-والدراسات اإلنسانية بالقويعية كلية العلوم 

 وكيلة الكلية  6833

 سكرتيرة الوكيلة  6834

 شؤون الطالبات  6830

 شؤون الموظفات  6831

 االتصاالت اإلدارية  6832

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 

ثادقكليات محافظة   
 
 

 بنين -كلية العلوم والدراسات االنسانية  بثادق 

 عميد الكلية  6886

 للشؤون التعليميةوكيل الكلية   6887

 وكيل الكلية للجودة  6800

 رئيس قسم الحاسب اآللي  6888

 رئيس قسم إدارة األعمال  6889

 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية  6860

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية  6867

 رئيس قسم الفيزياء  6866

 مدير اإلدارة  6868

 شؤون الطالب  6865

 بنات-االنسانية بثادق  كلية العلوم والدراسات

 وكيلة الكلية  6855

 رئيسة قسم الحاسب اآللي  6854

 رئيسة قسم إدارة األعمال  6853

 رئيسة قسم الدراسات اإلسالمية  6852

 رئيسة قسم اللغة اإلنجليزية  6851

 رئيسة قسم الفيزياء  6850

 شؤون الطالبات  6856

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

المزاحميةكليات محافظة   
 

 

 

 
 

 

 بنات -كلية التربية بالمزاحمية  

 عميدة الكلية  7100

 وكيلة الكلية  7101

 وكيلة  التطوير والجودة  7102

 مديرة اإلدارة  7103

 القبول والتسجيل  7104

 شؤون الطالبات  7105

 شؤون الموظفات  7106

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

ضرماكليات محافظة   
 

 

 

 

 

 

 بنات - كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بضرما

 مكتب العميدة  6776

 وكالة الكلية للتطوير والجودة  6775

 االنشطة الطالبية  6774

 مكتب شؤون الموظفات  6773

 العالقات العامة واإلعالم  6772

 مكتب شؤون الطالبات  6771

 مكتب القبول والتسجيل  6770

 اإلتصاالت اإلدارية  6778

خدمات الكلية على المشرف  6779  

ضرماء-سكرتيرة الجودة  6767  

ضرماء-قسم ادارة االعمال  6768  

ضرماء-قسم الحاسب اآللي  6769  

ضرماء-تقنية المعلومات  6787  

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

ساجركليات محافظة   
 

 

 

 

 كلية العلوم واآلداب بساجر بنين

 عميد الكلية  7200

 سكرتير العميد  7201

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  7202

 وكيل الكلية للتطوير والجودة  7203

 مدير اإلدارة  7204

 شؤون الطالب  7205

 تقنية المعلومات  7206

 الدعم الفني  7214

 وحدة األنشطة الطالبية  7215

 وحدة اإلرشاد األكاديمي  7216

 قاعة االجتماعات  7217

 قسم األحياء , قسم الدراسات االسالمية  7218

 ادارة االعمالقسم   7219

 قسم الرياضيات  7229

 كلية العلوم واآلداب بساجر بنات

 وكيلة الكلية  7220

 مديرة اإلدارة  7230

 شؤون الموظفات  7231

 شؤون الطالبات  7232

 األمن والسالمة  7234

 

  



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

عفيفكليات محافظة   
 

 

 عفيف  -كلية التربية بنين 

 عميد الكلية  7277

 الكلية للشؤون التعليميةوكيل   7272

 وكيل الكلية للتطوير والجودة  7273

 رئيس القسم التربوي  7274

 مدير اإلدارة  7275

 شؤون الطالب  7276

 القبول والتسجيل  7271

 عفيف     -كلية التربية بنات

 وكيلة الكلية  7299

 مساعد مدير اإلدارة  7298

 سكرتيرة الكلية  7297

 القبول والتسجيل  7296

 مكافأة الطالبات  7295

 

 

 عفيف–كلية إدارة األعمال بنين 

7300  
 عميد الكلية

 وكيل الكلية للشؤون التعليمية  7301

 قسم ادارة األعمال  7302

 ادارة الكلية  7303

 المالية  7304

 شؤون الطالب  7305

 االتصاالت اإلدارية  7306

 القبول والتسجيل  7307

 القبول والتسجيل  7308



 (2العدد رقم ) دليل تحويالت الهاتف الرقمي للجامعة

 

 

 

  بها الهاتف الموجودفي حال انتقال الموظف يبقى الهاتف في الجهة 

   الهاتف تتحمل الجهة  والموظف كامل المسؤولية ل  ق  في حال ن 

 

  :مالحظة

 عفيف -كلية إدارة األعمال بنات

 وكيلة الكلية  7344

 مديرة اإلدارة  7343

 اعضاء هيئة التدريس  7342

 شؤون الموظفات  7341

 شؤون الطالبات  7340

 

 

 عفيف بنين-فرع الحاسب 

 الوكيل  7310

 مدير اإلدارة  7524

 السكرتير  7523

 شؤون الطالب  7522

 شؤون الطالب  7522

 

 عفيف  - الحاسب بناتكلية 

 كلية الحاسب بناتالمشرفة على وكالة   7520

 السكرتاريا  7521

 


