
 

 
1 [Date] 

 

 )فرع الحزب(اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

3323532 

3323127  

 3323351 3323522 2111 رئٍض اٌدبِؼخ

   2112 طىزربرٌب رئٍض اٌدبِؼخ

   2132 ِىزت اٌّزبثؼخ

   2136 صسفًِىزت 

 3323536 3323537 2117 أٍِٓ اٌدبِؼخ

   2111 طىزربرٌب أٍِٓ اٌدبِؼخ

 3322225 3322223 2113 إٌبئت اإلداري

 3322226 3322227 2115 إٌبئت اٌؼًٍّ

   2116 إٌبئت اٌؼًٍّطىزربرٌب 

   2114 إٌبئت االداريطىزربرٌب 

  3322125 2112 شإوْ اٌؼبٍٍِٓ ِذٌز

   2137 /شؼجخ ٔشز ِؼزفخ ئدارٌخشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2131 /دائزح اٌّىارد اٌجشزٌخشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2132 /دائزح اٌزٕظٍُ اٌّإطظبرًشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2133 /شؼجخ شإوْ اٌؼبٍٍِٓشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2141 /شؼجخ اٌزىصٍف اٌىظٍفًشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز
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 )فرع الحزب(اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   2143 /شؼجخ اٌّؼٍذٌٓشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2144 /شؼجخ رجظٍظ اإلخزاءادشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2146 /شؼجخ اٌزذرٌت واٌزأهًٍشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2147 /شؼجخ خىدح األداء اإلداريشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2141 /دائزح اٌهٍئخ اٌزؼٍٍٍّخشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

   2142 /شؼجخ اٌهٍئخ اٌزذرٌظٍخشإوْ اٌؼبٌٍٍِٓخ ِذٌز

  3325273 2123 رئٍض اٌذٌىاْ

   2156/    2155 دٌىاْ

   2154/    2153 دٌىاْ

  3323532 2123 اإلزصبء واٌزخطٍظ ِذٌز

   2152 ِذٌزٌخ اإلزصبء

  3323536 2122 ِذٌز ػاللبد ثمبفٍخ

   2153 فبرؽ

   2165 اإلدارحأٍِٓ ِظزىدع 

   2164 ِظزىدع ئدارح

  3323111 2113 ٔظُ اٌّؼٍىِبد واالرصبالد ِذٌز

  3323136 2121 شإوْ اٌطالة ِذٌز

  3323137 2122 ِذٌز رلبثخ داخٍٍخ
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 )فرع الحزب(اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   2151 رلبثخ داخٍٍخ

  3323132 2121 ِذٌز اٌزفزؽ اٌؼًٍّ

   2127 ِذٌز دراطبد ػٍٍب

  3325243 2125 ِىزت ِدٍض شإوْ طالة

  3321421 2124 ِدٍض اٌدبِؼخ ِذٌز ِىزت

   2126 ِدٍض اٌدبِؼخ 

   2161 ِدٍض اٌدبِؼخ)اخزّبػبد(

  3323616 2162 ِىزت ِدٍض شإوْ ػٍٍّخ

  3323531 2134 ِذٌز اٌشإوْ اٌّبٌٍخ

   2132 واألخىر واٌزؼىٌضبد/رئٍض اٌذائزح تدائزح اٌزوار

   2133 شؼجخ اٌشطت/شؼجخ اٌزذلٍك

   2135 اٌظٍف واألِبٔبدشؼجخ 

   2136 دائزح اٌخشٌٕخ

   2137 شؼجخ اٌصٕذوق

   2131 دائزح اٌّىارد اٌذارٍخ

   2132 دائزح االػزّبداد واٌّىاسٔخ

   2131 ِؼزّذ روارت

   2157 ِذرج
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 )فرع الحزب(اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   2143 ِىظفٍٓ وِظزخذٍِٓثىفٍه 

   2152 (2خذِخ)

   2151 (3خذِخ)

 

 (القديمةالبلدية )اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 212 اٌّمظُ
3334131 

3334121  

 3323341 3323341 462 ِزوش ضّبْ اٌدىدح

 3321336 3321336 211 ٔظُ اٌّؼٍىِبد واالرصبالد ِذٌز

   243 دائزح اٌزصٍُّ االػالًٔ

  3321333 242 اٌجزِدخدائزح 

  3334126 242 دائزح اٌشجىخ

  3322764 456 دائزح اٌصٍبٔخ

 3321423 3321423 233 اٌدبهشٌخ

  3321331 231 شإوْ اٌطالة ِذٌز

   237 رئٍض دائزح االِزسبٔبد

   226 رئٍض دائزح شإوْ اٌطالة اٌّزوشٌخ

   225 صبٌخ اٌخذِبد اٌطالثٍخ
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 (القديمةالبلدية )اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   443 رطىَ اٌطالة

 االِزسبٔبد
227 

444 
  

   232 إٌبفذح اٌىازذح

   471 دٌىاْ شإوْ اٌطالة

   224 رئٍض دائزح اٌزسضٍزٌخ

   455 اِزسبٔبد اٌزسضٍزٌخ

  3332211 214 ِذٌز اٌشإوْ اٌهٕذطٍخ

   223 شؼجخ زفع اٌّخططبد /اٌذٌىاْ

   452 شؼجخ اٌذراطبد /اٌزذلٍكشإوْ هٕذطٍخ /

 شإوْ هٕذطٍخ /شؼجخ اٌصٍبٔخ اٌّذٍٔخ واٌّؼّبرٌخ
247 

231 
3332132  

  3332611 447 شإوْ هٕذطٍخ /دائزح اٌصٍبٔخ /اٌخذِبد

  3332253 222 ِذٌز اٌٍىاسَ

  3332431 232 ػمىد ئٔشبئٍخ

  3332345 215 ِذٌزٌخ اٌشإوْ اٌمبٔىٍٔخ

 دائزح ِظزىدػبد
235 

236 
  

 دائزح ػمىد
213 

233 
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 (القديمةالبلدية )اإلدارة المركزية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  3356246  ِدٍخ اٌدبِؼخ

   451 طزؼالِبداال

   221 ثىفٍه طبثك اوي

   244 ثىفٍه طبثك ثبًٔ

   245 ثىفٍه اإلدارح

  3354671  ِذٌزٌخ اٌّؼبهذ

  3356251  دائزح إٌمً

  3322333  ِسبطت اٌّسزولبد

  3332675  اٌّفزسح

  3321351 445 اٌّسزص

 215-213-212 ٌطٍت اٌخظ اٌخبرخً ِٓ اٌّىبرت
  

 اٌذاخًٍ+اٌزلُ Flash ٌزسىًٌ الرصبي اٌخبرخً ِٓ ِىزت َخز
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  المعهد العالي للغات

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 212 اٌّمظُ
3557116 

3557314  

 3537122 3535321 234 ِذٌز اٌّؼهذ

  3535561 214 رئٍض اٌذائزح

   215 اٌذٌىاْ

   233 شإوْ اٌطالة

   212 اٌجىفٍه

  3557144 213 اٌّسزص
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 كلية الطب البيطري

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

3621222 

3331235  

 3621625 3621221 212 ػٍّذ اٌىٍٍخ

 213 طىزربرٌخ اٌؼٍّذ
  

 3334224 214 دارياإلٕبئت اٌ
 

 3336617 215 ؼًٍّإٌبئت اٌ
 

 216 ٕىاةاٌطىزربرٌخ 
  

 3621362 217 ذائزحاٌرئٍض 
 

 211 ِزالت اٌذواَ
  

 212 شإوْ اٌؼبٍٍِٓ
  

 213 االِزسبٔبد
  

   221 رئٍض شؼجخ االِزسبٔبد

 222 اٌذٌىاْ
  

 223 اٌّىزجخ
  

 224 ِخجز االٔززٔذ
  

 225 اٌّؼٍىِبرٍخ
  

 226 اٌّظزىدع
  

 227 ّخجزٌخ اٌّىاد اٌِظزىدع 
  

 221 شؼجخ شإوْ اٌطالة 
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 كلية الطب البيطري

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 222 شؼجخ اٌذراطبد اٌؼٍٍب
  

 223 ِىزت ِدٍض اٌىٍٍخ
  

 231 لبػخ ِدٍض اٌىٍٍخ 
  

 232 شؼجخ اٌصٍبٔخ
  

 233 شؼجخ ِزالت اٌذواَ
  

 3354671 3354671 234 ِذٌز ِذٌزٌخ اٌّؼبهذ

 235 ِؼزّذ اٌىزت )ِظزىدع اٌىزت(
  

 236 اٌهٍئخ اإلدارٌخ
  

 237 ِىزت اٌزبثؼخ
  

 3356736 231 اٌّسزص
 

 232 ٔمبثخاٌّؼٍٍّٓ
  

 233 اٌجىفٍه
  

 241 ِؼزّذاٌزوارت )اٌّسبطت(
  

  3356245  ِٕظمٍٓ زٍت

  اٌذراطً اٌزأخًٍ شؼجخ

3356411 

3356412 
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 كلية طب األسنان

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

3644211 

3644212 

3351214 
 

 3641331 3351215 361 اٌؼٍّذ

 3351213 357 اٌىوًٍ اإلداري
 

 3351213 354 اٌىوًٍ اٌؼًٍّ
 

 311 رئٍض اٌذائزح
  

   352 ِىزت طىزربرٌخ اٌؼٍّذ

   366 ِىزت طىزربرٌخ اٌّزبثؼخ

 3331226 346 اٌفزلخ اٌسشثٍخ
 

 3625233 315-373 ٔمبثخ اٌّؼٍٍّٓ
 

   334 ِظزىدع اٌمزطبطٍخ

   375 ِظزىدع اٌّىاد اٌظٍٕخ

   325 غزفخ إٌمبثخ

   331 ثٍغ اٌىزتِؼزّذ 

   343 ِؼزّذ اٌزوارت

   323 اٌصٍبٔخ
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 كلية طب األسنان

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   342 اٌّسبطجخ

   333-332 اٌذٌىاْ

 376 االِزسبٔبد
  

 313 اٌمبرئ-االِسبٔبد 
  

 323 اٌسبطت-االِزسبٔبد
  

 345-344 شؼجخ شإوْ اٌطالة
  

 347 ِزالت اٌذواَ
  

 321 اٌّىزجخ
  

   316 شؼجخ اٌذراطبد اٌؼٍٍب

   367-361 اٌّؼٍىِبرٍخشؼجخ 

   342 ِىزت اٌّهٕذطٍٓ

 3322727 332 لظُ خزازخ اٌفه واٌفىٍٓ
 

 333 ِذاواح االطٕبْ
  

 371 اٌزؼىٌضبد اٌّزسزوخ
  

   362 اٌزؼىٌضبد اٌثبثزخ

   374 طت اطٕبْ اطفبي

   331 إٌظٍح واٌزشزٌر اٌّزضً

   341 رمىٌُ االطٕبْ واٌفىٍٓ
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 كلية طب األسنان

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   322 ػٍىَ اٌسٍبح

 343 ِخجز هبِبد
  

   372 ِخجز صت

   314 ِخجز رشزٌر

   326 ِخجز ٔظح

   356 ِخجز وٍٍّبء

 364 اٌّذرج اٌثبًٔ )اٌظٍٍّٕبر(
  

   311-312 لبػخ اٌذراطخ)دراطبد ػٍٍب(

 323 اٌّذرج اٌثبٌث
  

   312 ِىزت اٌىطبئً اٌزمٍٕخ واالٌضبذ

 336 3-2اٌؼٍبدح 
  

 353 5-4اٌؼٍبدح
  

 363 6اٌؼٍبدح 
  

 377 7-1اٌؼٍبدح 
  

 313 /3ػٍبدح اٌمٍغ /
  

 3351213 355 اٌسزص اٌّذًٔ
 

 3351213 313 اٌسزص اٌؼظىزي
 

 313 هاٌجىفٍ
  

 372 إٌظبفخ
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 كلية االقتصاد

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 - المقسم
3633733 

3621312  

 2215604 2522100 139 العمٌد

   140 سكرتارٌة العمٌد

 2214869 131 نائب العمٌد للشؤون اإلدارٌة
 

  2228057 130 العلمٌة للشؤون العمٌد نائب

 2229748 135 النظامًدائرة التعلٌم رئٌس 
 

   138 النظامً لتعلٌم الطالب شؤون شعبة

   141 لتعلٌم النظامً شعبة االمتحانات

  2245603 134 المفتوحرئٌس دائرة التعلٌم 

   137 لتعلٌم المفتوح شعبة شؤون الطالب

 144 المفتوح لتعلٌم االمتحانات شعبة
  

 142 رئاسة القسم
  

   133 معتمد الرواتب

   136 شعبة الدٌوان

 152 شعبة مراقبة الدوام
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 151 هئٌة إدارٌة 
  

 145 المكتبة
  

   153 القارئ

 132 مستودع الكتب
  

   146 مستودع أثاث

 149 1 مخبر الحاسوب
  

   148 2 الحاسوب مخبر

   143 البوفٌه

 2510201 129 المحرس
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 كلية التربية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 - ِمظُ
3633733 

3621312 

3634376 
 

 3622121 3634311 216 ػٍّذ اٌىٍٍخ

 3634311 212 اٌؼٍٍّخٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ 
 

 3332162 211 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اإلدارٌخ
 

 3356432 232 ٌزؼٍٍُ اٌّفزىذ رئٍض اٌذائزح
 

 224 ِىزت أػضبء اٌهٍئخ اٌفٍٕخ
  

   227 اػضبء هٍئخ رذرٌظٍخ

  3356574 213 إٌظبًِ ٌزؼٍٍُ اٌذائزح رئٍض

 221 ٌزؼٍٍُ إٌظبًِ رئٍض شؼجخ شإوْ اٌطالة
  

 222 ٌزؼٍٍُ إٌظبًِ شإوْ اٌطالةشؼجخ 
  

   235 اٌّفزىذ ٌزؼٍٍُ اٌطالة شإوْ شؼجخ

   237 رئٍض شؼجخ االِزسبٔبد

 223 ٌزؼٍٍُ إٌظبًِ االِزسبٔبد
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 كلية التربية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   231 االِزسبٔبد ٌزؼٍٍُ اٌّفزىذ

 226 اٌذٌىاْ
  

 233 اٌزوارتِؼزّذح 
  

   261 اٌهٍئخ

   234 ِؼزّذ اٌزطىَ

   231 ِزالت اٌذواَ

   236 2 ةِخجز زبطى

   223 3 ةِخجز زبطى
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 كلية الطب البشري

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 212 اٌّمظُ
3632214 

3632213  

 3635624 3635625 212 اٌؼٍّذ

 3633123 215 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اٌؼٍٍّخ
 

 3635246 214 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ االدارٌخ
 

 213 طىزربرٌب ػٍّذ + اخزّبػبد
  

 3632213 217 مكتب رئٌس الدائرة
 

 211 االمتحانات
  

 213 مراقبة الدوام
  

 226 شؤون الطالب
  

   221 + دٌىاْشإوْ ػبٍٍِٓ

   233 ِؼزّذ اٌزوارت واٌزطىَ

   227 هثىفٍ

   221 ِزاطً

  3621321  الحرس
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 كلية التمريض

 الفاكس الرقم المباشر الداخليالرقم  اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

3635361 

3625312  

 3631223 3635231 212 اٌؼٍّذ

 3635153 213 ِىزت ٔبئت اٌؼٍّذ
 

 3635313 215 ِىزت رئٍض اٌذائزح
 

 214 اٌظىزربرٌب
  

 216 االِزسبٔبد
  

 217 شإوْ اٌطالة
  

   212 اٌذٌىاْ

 224 اٌّخبثز
  

 213 اٌّىزجخ / ِزالت اٌذواَ
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 كلية التربية الرياضية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 234 ِمظُ اٌىٍٍخ
3634522 

3633711 
 

 3636712 3636711 212 اٌؼٍّذ

  3331753 214 إلدارٌخٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ ا

  3633233 215 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اٌؼٍٍّخ

  3627175 217 رئٍض اٌذائزح

   213 طىزربرٌخ اٌؼٍّذ

   216 طىزربرٌخ إٌىاة

   212 إٌظخ/االِزسبٔبد/

   226 االِزسبٔبد

   221 أٍِٓ اٌّظزىدع

   222 أػضبء هٍئخ فٍٕخ

   222 اٌذٌىاْ

   213 اٌّؼٍذٌٓ

اٌزدهٍشاد-ِخجز اٌّؼبٌدخ اٌفٍشٌبئٍخ  227   
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 كلية التربية الرياضية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

   221 ِخجز اٌسبطىة

   223 شإوْ اٌطالة

شإوْ اٌطالةرئٍض شؼجخ   224   

 223 ِزالجخ اٌذواَ
  

   231 اٌهٍئخ اإلدارٌخ 

 3621643 233 اٌّسزص
 

 211 ِؼزّذ اٌزطىَ
  

 232 اٌجىفٍه
  

 235 اٌفزلخ اٌسشثٍخ
  

    

 

 

 

 

 

 



 

 
21 [Date] 

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 212 اٌّمظُ
3433533 

3425215  

 3423143 3423155 212 ػٍّذ اٌىٍٍخ

 213 طىزربرٌب ػٍّذ اٌىٍٍخ وإٌىاة
  

 3423133 214 ٔبئت ػٍّذ اٌىٍٍخ ٌٍشإوْ اإلدارٌخ
 

 3423141 215 رئٍض اٌذائزح
 

 3423142 216 ٔبئت ػٍّذ اٌىٍٍخ ٌٍشإوْ اٌؼٍٍّخ
 

 217 ِؼزّذ اٌزوارت
  

 211 شؼجخ االِزسبٔبد
  

 235 االِزسبٔبدرئٍض شؼجخ 
  

 213 اٌذٌىاْ
  

 221 ٔظُ اٌّؼٍىِبد
  

 224 ِسبطت رطىَ اٌطالة
  

 225 اٌذارٍخ وِدٍض اٌىٍٍخ
  

 226 شإوْ اٌطالة
  



 

 
22 [Date] 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 227 شؼجخ اٌصٍبٔخ وِزالجخ اٌذواَ
  

 221 اٌّذرطٍٓ
  

 222 ِىزجخ اٌىٍٍخ
  

 3423717 223 اٌسزص واٌّظزخذٍِٓ
 

 231 أٍِٓ اٌّظزىدع
  

 232 وزتِؼزّذ 
  

   222 رئٍض لظُ اٌٍغخ اٌؼزثٍخ

  3634624  رئٍض لظُ االٔىٍٍشي واٌفزٔظً/ِزاثظ

 3634627  ِزالت دواَ )اٌّزاثظ(
 

  3621314  اٌّسزص)ِزاثظ(

 

 

 

 

 

 



 

 
23 [Date] 

 

 كلية الهندسة المعمارية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

2254433 

2254435  

 2254432 2254431 246 اٌىٍٍخػٍّذ 

 247 طىزربرٌخ
  

 2243326 242 شإوْ اٌؼٍٍّخٌٍ ٔبئت اٌؼٍّذ
 

  2254434 241 االدارٌخ شإوٌٍْ اٌؼٍّذ ٔبئت

 235 شإوْ اٌطالة
  

 243 اٌذٌىاْ
  

 251 االِزسبٔبد
  

 252 رئٍض اٌذائزح
  

   253 ِؼزّذ روارت

   254 اٌجىفٍه

   255 ِزالت اٌذواَ

   256 غزفخ اٌّظزخذٍِٓ

   227 ِخجز اٌسبطىة

   231 اطزالَ ِشبرٌغ

  2257175  اٌّسزص



 

 
24 [Date] 

 

 كلية الهندسة الزراعية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

2254717 

2254711  

 2254322 2254323 216 ػٍّذ اٌىٍٍخ

   217 طىزربرٌب اٌؼٍّذ

  2254215 211 اٌؼٍٍّخٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ 

  2254711 212 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اإلدارٌخ 

 2254216 213 رئٍض اٌذائزح
 

   221 االِزسبٔبد

   222 اٌجىفٍه

   223 ِؼزّذ اٌزوارت

   224 ِخجز اٌىٍٍّبء

   225 ِخجز اٌسبطىة

   221 غزفخ إٌمبثخ

   232 اٌذٌىاْ

   233 ِزالت اٌذواَ

   234  شإوْ اٌطالة

  2257175  ِسزص اٌشراػخ +اٌؼّبرح
 

 



 

 
25 [Date] 

 

 الكلية التطبيقية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 المقسم
 

2756437 
 

 2756435 2758880 101 العمٌد

 2756436 102 مكتب النواب
 

 104 السكرتارٌا
  

 2756438 105 رئٌس الدائرة
 

 106 شعبة شؤون الطالب
  

 113 االمتحاناتشعبة 
  

  2765136 110 المحرس

 107 شعبة الدٌوان
  

 116 الدوام مراقب
  

   117 نظم المعلومات

   114 معتمد الرسوم

   111 أمٌن المستودع

   109 مدرسٌن

   112 رؤساء األقسام

   115 الهٌئة اإلدارٌة



 

 
26 [Date] 

 

 كلية العلوم ) الرياضيات (
 

 اسم المكتب
 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي

  7705684  المقسم

 7705525 7705524 101 عمٌد الكلٌة

  7705685 104 العمٌد للشؤون اإلدارٌة نائب

  7705898 106 نائب العمٌد للشؤون العلمٌة

  7719904 102 رئٌس الدائرة

   105 العمٌد  سكرتارٌا

   103 سكرتارٌا النواب

   108 دٌوان

   115/117 امتحانات

   114/124 شؤون الطالب

   120 ذاتٌة

   116 مراقب الدوام

   123 مستودع

   109 البوفٌه

  7705339  المحرس



 

 
27 [Date] 

 

 كلية الصيدلة

 اسم المكتب
 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي

  3336542            اٌّمظُ

 3335371 3335312 222 اٌؼٍّذح

  3334311 224 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اإلدارٌخ 

  3333736 223 ٔبئت اٌؼٍّذ ٌٍشإوْ اٌؼٍٍّخ

  3334313 223 رئٍض اٌذائزح

   231 طىزربرٌب

   227 االِزسبٔبد

   222 شإوْ اٌطالة

   213 اٌذٌىاْ

   215 ِزالجخ اٌذواَ

   212 اٌّسزص

   216 اٌّظزىدع

   217 ِؼزّذ اٌزوارت

  3336231  اٌّذخً اٌّشززن ٌدبِؼبدِسزص 

 

 



 

 
28 [Date] 

 

 الهندسة المدنية

 اسم المكتب
 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي

 اٌّمظُ
 

3164377 

3164362 
 

 ِىزت اٌؼٍّذ

 
212 3164376 3164344 

  3164372 214 ٔبئت االداري

  3164375 213 إٌبئت اٌؼًٍّ

   217 طىزربرٌب اٌؼٍّذ

   211 رؤطبء األلظبَ

  3164373 215 رئٍض اٌذائزح

   216 ِدٍض اٌىٍٍخ

   212 اٌذٌىاْ

   224 االِزسبٔبد

   221 شإوْ اٌؼبٍٍِٓ

   235 اٌّظزىدع

   223 وىح اٌزصىٌز



 

 
29 [Date] 

 الهندسة المدنية

 اسم المكتب
 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي

   213 شإوْ اٌطالة

   225 هٍئخ فٍٕخ

   226 هٍئخ رذرٌظٍخ

   227 ِزالت اٌذواَ

   221  اٌّىزجخ

   222 هٍئخ ادارٌخ

   223 اٌّخجز

   231 دراطبد ػٍٍب

   232 ثٍغ اٌىزت

   233 ِؼزّذ اٌزوارت

   234 ثىفٍه

  3176237 222 ِسزص

 

 



 

 
30 [Date] 

 

 المعهد التقاني للحاسوب
 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 المقسم
 

2753344 
 

 2753345 2752255 103 مدٌر المعهد

 106  أمٌن المعهد
  

  2753387 102 معاون المدٌر للشؤون العلمٌة+ شؤون عاملٌن 

   101 متابعة السكرتارٌة وال

 2752259 102 رئٌس قسم البرمجٌات
 

 104 رئٌس قسم الشبكات
  

 123 االمتحانات
  

 107 شؤون الطالب
  

 108 الدٌوان
  

 110 معلومات النظم 
  

 114 مكتبةال
  

 118 البوفٌه
  

 115 /مكتب فنً مراقب دوام
  

 122 مسؤول مخابر
  

 



 

 
31 [Date] 

 المعهد التقاني لطب األسنان
 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخمي اسم المكتب

  2217901 101 المقدم
 2217902 2216874 102 مدير المعهد

  2217903 103 المعهد أمين
   104 العلمي النائب

   105 شؤون طالب
  2220569 106 ديهانال + عاملينالشؤون 

   107 دوامالمراقب 
   118 امتحانات
 محرس

 
2245168 

 
   122 خزفالمخبر 

   108 أمين مدتهدع
   0 البهفيه

 

 

 



 

 
32 [Date] 

 المعهد التقاني للطب البيطري

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  مقدم
2517822 
2221062  

 2511080 2538406 1 مدير المعهد
  2214724 2 المدير + أمينة المعهدمعاون 

 3 هيئة تدريدية
  

   4 االمتحانات
 5 المحاسبة

  
   6 شؤون الطالب
 7 مراقب الدوام

  
   8 الذؤون اإلدارية والديهن 

 9 المدتهدع
  

   23 الندخ والطباعة
 
 

 

 



 

 
33 [Date] 

 المعهد التقاني الزراعي

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 6775100 11 المقسم
 

 6775271 6775272 12 المدٌر

 13 أمٌن السر
  

 14 االمتحانات
  

 15 اإلدارٌة / الدٌوان
  

 16 شؤون الطالب
  

 17 مخبر المعلوماتٌة
  

 18 المخبر الوقاٌة
  

 19 المخبر األرضً
  

 22 المستودع
  

  6775102  المحرس

 23 المحاسبة
  

 

 

 

 

 



 

 
34 [Date] 

 للخدمات الطبية الطارئةالمعهد التقاني 

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 اٌّمظُ
 

3632152 

3632153 
 

 3632123 3632122 212 ِذٌز اٌّؼهذ

  3632123 213 طىزربرٌخ

   214 آٍِ اٌّؼهذ

   217 شإوْ طالة

   215/216 ِزالت دواَ

   217 اٌجىفٍه

   211 اِزسبٔبد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35 [Date] 

 

 المعهد التقاني الهندسي للمراقبين الفنيين

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  3533234  اٌّمظُ

 3527312 3533662 24 ِذٌز اٌّؼهذ

   1 أٍِٓ اٌّؼهذ

   27 اِزسبٔبد

   26 شإوْ ػبٍٍِٓ

   33 شإوْ طالة

   34 ِسبطجخ

   36 دٌىاْ

  3544322  ِسزص

   35 اٌهٍئخ اإلدارٌخ 

   21 ِزالجخ اٌذواَ 

 

 

 

 



 

 
36 [Date] 

 

 المدينة الجامعية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 3624341 3626253  ِذٌز اٌّذٌٕخ

  3621342  ِشزف اٌىزذح اٌثبٍٔخ

  3327332  غزفخ اٌسزص اٌىزذح اٌثبٍٔخ

  3621312  اٌّسزص

  3632177  غزفخ اٌسزص اٌىزذح االوٌى
 

 مديرية الكتب والمطبوعات

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  3625762  ِذٌز اٌىزت واٌّطجىػبد

  3632741  فبوض اٌّذٌزٌخ

 ِمظُ اٌّذٌزٌخ

 

3632742 

3632743 

3632751 

 

 

 

 



 

 
37 [Date] 

 

 االتحاد الوطني لطلبة سورية

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 المقسم
 

2534905 

 2534921 

 رئٌس الفرع
 

2512278 2221922 

 118 مدٌر مكتب رئٌس الفرع / مكتب كتائب البعث
  

 106 مكتب التنظٌم
  

 121 مكتب النشاط الرٌاضً
  

 102 المحاسبة
  

 123 مكتب الدراسات
  

 105 مكتب الثقافة
  

 108 مكتب الملتقٌات
  

 120 مكتب المعاهد
  

 107 أمناء السر
  

 

 

 

 

 



 

 
38 [Date] 

 

 

 

 شعبة التعليم العالي لحزب البعث العربي االشتراكي

 الفاكس الرقم المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

 المقسم
 

2515482 
2227696 

2536029 

 12 أمٌن الشعبة
  

 13 رئٌس لجنة التعلٌم العالً
  

 18 رئٌس لجنة االعداد والثقافة واالعالم
  

 16 لجنة العمال واالقتصادي والنقابات المهنٌةرئٌس 
  

 20 رئٌس لجنة الشباب
  

 14 الذاتٌة
  

 17 المحرس
  

 13 الفرقة االولى
  

 19 الفرقة الثانٌة
  

 15 الفرقة الرابعة
  

 22 الفرقة الخامسة
  



 

 
39 [Date] 

 

 

 نقابة المعلمين

 الفاكس المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  الفرعًرئٌس المكتب 
2224281 
2245006 

2245006 

 2243856 2242480  مكتب التنظٌم

  2242480  المكتب المالً

  2243918  الدٌوان

  2241831  مكتب الشعبة االولى

  2514892  مكتب الشعبة الثانٌة

 /الطالب/مركز خدمة المواطن

 الفاكس المباشر الرقم الداخلي اسم المكتب

  مقسم
2216901 
2216910 

 

  2216911  مكتب مدٌر ) المواطن(

  2216912  مكتب مدٌر  )الطالب(


