
دليل جامعة دمشق

رقم الهاتفاسم  الغرفة

رئاسة الجامعةاسم االدارة

23002مديرمكتب رئيس الجامعة

23020نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية

23030نائب رئيس الجامعة االداري

23010نائب رئيس الجامعة للشؤون البحث العملي

23410أمين الجامعة

23416مجلس الجامعة

23000سكرتيرة+ رئيس الجامعة

23033مدير مكتب نائب رئيس الجامعة االداري

23024مدير مكتب نائب رئيس الجامعة العلمي

23443االنضباط والتأليف

23414مديرة مكتب األمين + التدقيق

23415أمين سر مجلس الجامعة

23022امانه سر اللجان + تعادل الشهادات

23012مدير مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي

23013ديوان نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي

23367حرس باب الحلبوني

23021سكرتاريا الشؤون العلمية

23031سكرتاريا الشؤون االداريه

23011سكرتاريا شؤون البحث العلمي

23023فحص االنتاج العلمي

23004حرس الرئاسة

رقم الهاتفاسم  الغرفة

االمانة والديواناسم االدارة

233502335123355االمين المساعد

23346االمين المساعد - قسم المتابعة

23356االمين المساعد قسم النسخ

23390االشراف على مبنى رضا سعيد

23364الديوان-قسم التوزيع

23348الديوان السري

23354دليل الجامعة

23361ديوان وارد آليات

23360رئيس الديوان

23347ضابط االرتباط و الحماية الذاتية

23344قسم السحب و التصوير

23357امانة سر مجلس البحث العلمي والدراسات

23362مجلس الشؤون العلمية-التصوير

23336متسلم االدارة المرآزية

23358مجلس شؤون الطالب

23359ديوان داخلي+خارجي

23363مستودع االحبار

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية النظم والمعلوماتاسم االدارة

2322223223مدير النظم والمعلومات

22222معاون مدير النظم !مدير فني للمقسم

ICDL 23210مرآز التدريب

23290قسم تطويراالنظمه1

23289تجمعات القطاعات

23232قسم تطوير المواقع االلكترونيه

2319123204مرآز ادارة الشبكه

23291تجمع الرئاسه

23678السكرتاريا

23292قسم تطويراالنظمه 2

23319المتابعه

2319923341امين مستودع الشبكات والمقاسم

2329323294الديوان

23311لجنة الشراء المعلوماتية

23220امين مستودع الحواسب

صفحة 1 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية المقاسماسم االدارة

233402333923338مدير المقاسم

2333323373معاون مدير المقاسم -رقسم البطاقات الذآية

23197رئيس قسم الترآيبات - الكابالت

23198رئيس قسم الفوترة

2334223343ورشة المقاسم

23341امين مستودع المقاسم

2337023371ديوان مديرية المقاسم

2319223193231942319523196استعالمات

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الشؤون الهندسيةاسم االدارة

2327523303مديرالشؤون الهندسية

23314رئيس الدائرة الهندسية

23325رئيس دائرة الخدمات

23304الديوان

23302سكرتارية

23327أرشيف المخططات

23324األرشيف

23331االستمالك

2331823316المساعدين المهندسين

2330523306الدراسات

23326متسلم الهندسية

23313معاون مدير الشؤون الهندسية

2332823330قسم المتابعة

23295دائرة المقاصف والمطاعم

23288بوفيه الهندسية

23471ورشات- حدادة

23472ورشات - نجارة

23473ورشات - آهرباء

23470ورشات - زراعة

23368ورشات - صحية

2330923272رئيس قسم الصيانة

2331523317مهندسين زراعيين

23320هندسة االشراف

23322رئيس شعبة االشراف

23432مستودع الورشات

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية العقوداسم االدارة

2326423263مدير العقود

23266مكتب المدير

2325923265رئيس دائرة العقود

2326123262غرفة المناقصات

23260قسم االعالنات

23256قسم العقود 1

23253قسم العقود2

23257قسم التنفيذ

23254الديوان

23269قسم النسخ

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية المحاسبةاسم االدارة

2323823335محاسب ادارة النفقات

2323523236محاسب ادارة الرواتب والتعويضات

23207محاسب االدارة المرآزية

23308محاسب الموفدين

2327223271الصندوق

23268الموازنة

2324423245تأمينات و معاشات

23241تدقيق نفقات

23274صندوق شؤون الطالب

23243شطب2

23277سلف

23240عقود جاريه

23237ديوان المحاسبة

23239محاسبه اسثماريه

23270صندوق يومية

23276االمانات

23242شطب 1

23300حرس

23279آمبيوتر موازنة

23211قسم المهمات واذونات السفر

23281ارشيف الموازنة

صفحة 2 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الشؤون العامليناسم االدارة

235412354023542مدير الشؤون العاملين

23561معاون المدير- قسم المهندسين

23538معاون المدير - شؤون هيئة تعليمية

23536ديوان القررات

23560قسم المحاضرين

23551قسم المعيدين

23555الفئة الرابعة

23556قسم مساعدين - الفئة الثانية

23553قسم التصوير

23558قسم الفئة الثانية - آاتب منشىء

23552قسم النسخ

23559قسم الممرضات - الفئة الثالثة

23530مستودع األرشيف

23544سكرتاريا

23546هيئة فنية

23548الجهاز المرآزي

2354923547قسم أعضاء الهئية التدريسية

235352353723534النافذة الواحدة

23557قسم الفئة األولى اداريين

23562الفئة الخامسة

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الرقابة الماليةاسم االدارة

23252مدير الرقابة المالية والمستودعات

23249رئيس دائرة المراقبة المالية

23247ديوان المراقبة

23246محاسبة المستلمين

2324823250محاسبة المستودعات

23337المستودع المرآزي

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية اإلحصاء والتخطيطاسم االدارة

2332923284المديراإلحصاء والتخطيط

23287اإلحصاء

23282الديوان اإلحصاء والتخطيط

23283مفتشي الجهاز المرآزي

23286رئيس دائرة االحصاء

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية العالقات العامةاسم االدارة

2344123447مدير العالقات العامة

23446محاسب العالقات العامة

23442عالقات عامة- مقسم + متسلم

23449هجرة وجوزات

23445ديوان العالقات العامة

23448لجنة الشراء العامة

23451مستخدم

23430محاسب المحروقات

23450بوفيه

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية العالقات الدوليةاسم االدارة

2345723456المدير

23452معاون المدير

23455سكرتارية

23466تبادل ثقافي

23469معيدين

23467اتفاقيات

23461عالقات دولية - تعاون دولي

23460مكتب الجودة

23462متابعة

23463هيئة التبادل األآاديمي االلماني

23459المتسلم

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية التفرغ العلمياسم االدارة

23485مدير التفرغ العلمي

23481رئيس دائرة التفرغ

23484ديوان التفرغ العلمي

23480محاسب الكليات

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية البحث العلمياسم االدارة

23482مدير البحث العلمي

23486مكتب مدير البحث العلمي

23487ديوان

23525مراسلين

صفحة 3 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية اإلعالماسم االدارة

23489مدير االعالم

23492قسم التحرير

23494مصورين

23493توزيع الصحف

23491ديوان االعالم

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية المجالتاسم االدارة

23500مدير المجالت

23499القسم الفني للمجالت

23502مجلة العلوم التربوية والفنية

23498مجلة العلوم الصحية

23505مجلة االداب والعلوم االنسانية

23507مجلة العلوم الزراعية

23504مجلة العلوم االساسية

23501مجلة العلوم الهندسية

23526قسم المجالت

23506ديوان المجالت

رقم الهاتفاسم  الغرفة

الطبابة و التكافل الصحياسم االدارة

23186مدير الطبابة

2320323104مدير التكافل الصحي

23185ديوان الطبابة و غرفة انتظار

23184غرفة معانية المرضى

23187الطبابة السنية

23188الصيدلية

23206سكرتاريا التكافل الصحي

23209أمين الصندوق - ديوان التكافل الصحي

23190المستودع

23189االشعة

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية األنشطة الطالبيةاسم االدارة

2329623297مدير األنشطة الطالبية

23298سكرتاريا - ديوان األنشطة الطالبية

23294أنشطة معسكرات

23299تبادل طالبي عربي و أجنبي

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الدراسات و البحوث اإلستراتيجيةاسم االدارة

234052340623407المدير

23401أمين السر

23349أمانة السر

23393قسم الكمبيوتر1

23394قسم الكمبيوتر2

23391غرفة انترنيت

23404قسم الطباعة

23396الدائرة السياسية

23400الدائرة االقتصادية

23397الدائرة االجتماعية

23398محاسب الموارد الذاتية

23403قاعة اجتماعات

23402مستودع

23389بوفيه

23395مجلة دراسات استراتيجية

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الشؤون القانونيةاسم االدارة

233742337523376المدير

23379قسم الدراسات

23383قضايا1

23382قضايا2

23386ديوان

23388ارشيف القانونية

23387ديوان القانونية

23381متسلم القانونية

23385قسم الطباعة - قانونية

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الرقابة الداخليةاسم االدارة

2341223444مديرالرقابة الداخلية

23428ديوان الرقابة الداخلية

23425امانة سر مجلس التأديب

23413جيش شعبي

23429قيادة فرقة االدارة المرآزية

23408مستودع األرشيف

صفحة 4 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الشؤون الطالباسم االدارة

235882358923590مديرالشؤون الطالب

23579رئيس قسم الشهادات

23583قسم االمتحانات

23580قسم الشهادات

23576الحياة الجامعية

23577رئيس قسم الحياة الجامعية

23584قسم الكمبيوتر - حياة جامعية

23585قسم الطلبة األجانب المستمعين

23581قسم الطالب العرب و األجانب

23578الديوان

23591متسلم شؤون الطالب

23587قسم بريد المصدقات

23582تصديق الشهادات

2359223594حياة جامعية

2359323596غرفة النافذة الواحدة

23595المستلم

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية لجنة آتابة تاريخ العرباسم االدارة

23495مدير لجنة آتابة تاريخ العرب

23488ديوان لجنة آتابة تاريخ العرب

23490مكتب الدراسات التاريخية

23496مستودع

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مرأب و حضانةاسم االدارة

2350323520مدير المرآب

23509مرآب (لجنة اصالح)

23508سائقين

23521متسلم المرأب

23514مديرة الحضانة

23518حضانة

23519استقبال

23512رضع1

23517رضع2

رقم الهاتفاسم  الغرفة

نقابة المعلميناسم االدارة

23233مدير مكتب رئيس فرع نقابة المعلمين

23216التكافل الصحي لنقابة المعلمين

23227مكتب التعليم العالي لنقابة المعلمين

23225قسم الحاسب لنقابة المعلمين

23217مكاتب الشعب 3 + 4 لنقابة المعلمين

23229أمانة سر لنقابة المعلمين

23214ديوان نقابة المعلمين

23213محاسب نقابة المعلمين

23234مكتب المالي لنقابة المعلمين

23228مكتب التنظيم لنقابة المعلمين

23219مكاتب الشعب 1+2 لنقابة المعلمين

23226مكتب النشاط االجتماعي لنقابة المعلمين

23215المحاسب العام

2323023231رئيس فرع نقابة المعلمين

صفحة 5 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مشفى الجلديةاسم االدارة

2316523166مدير مشفى الجلدية

23163سكرتاريا المدير

23146سكرتاريا

2314323144مدير الطبي لمشفى الجلدية

23152ديوان

23151محاسب مشفى الجلدية

23162م.مريم

23123معالجة باآلزوت

23135مقسم مشفى الجلدية

23126آمبيوتر مشفى الجلدية

23134مراقب دوام مشفى الجلدية

23142غرفة األشعة البنفسجية

23150أطباء معيدين

23121قسم الجراحة

2313623167استقبال

23164ذاتية مشفى الجلدية

23125مكتبة مشفى الجلدية

23161وفيه مشفى الجلدية

23140تشريح مرضي

23124تصويرشعاعي

23159دراسات عليا

23139دمويات

23138سحب دم

23122عمليات

23128عيادة 5

23129عيادة 6

23127عيادة تناسلية

23131عيادة 1

23130عيادة 2

23132عيادة 7

23133عيادة 8

23155غرفة العمليات

23148غرفة المعيدات

23147قاعة اجتماعات

23137لشمانيا

23156مسار العمليات

23120مستودع  مشفى الجلدية

23158مشرفات تمريض

23168شعبة الممرضات

23154ممرضات الليزر

23157ممرضات سابقا

23153وحدة الباسل

23141ومضان مناعي

23169غرفة طبيبات

صفحة 6 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

 آلية العلوماسم االدارة

2496524966عميد آلية العلوم

24964سكرتيرة العميد

24957وآيل إداري

24958وآيل علمي

24963رئيس الدائرة

24954األتمتة

2477524994الحارس

2480125005الفرقة الحزبية

24780اللزارات الغازية

24808امتحان لجنة الكيمياء

24806امتحانات رئيس

25003انترنيت

24960أتمتة

24962برامج1

24828تدريب جامعي

24809جيولوجيا +علوم

24992متسلم

25002دراسات عليا 2

2477925012ديوان

24750ديوان 411

24761ديوان اإلحصاء

24955ديوان الطالب

24993ديوان خارجي

25010رئيس قسم الكيمياء

24814شؤون طالب

24815شؤون طالب 2

24995صالة المقسم

24820غرفة الحارس

24782غرفة تصوير المرسم

24811فرقة حزبية

24831قاعة آمبيوتر

24778قياس الطيف

24757آمبيوتر

24825آهرباء

24959مجلس الكلية

2494024947محاسبة

25030مخبراالقتصادية

5031مخبر البلورات

24795مخبر الجيولوجيا

24803مخبر الحسم الطلب

25024مخبر العلوم

25029مخبر الفلزات

25028مخبر المتحاثات

25025مخبر النفط

24754مخبر حاسوب 1

24758مخبر 7

25018مخبر علوم الجيولوجيا

25027مخبر غبرة

24996مستودع

24823مستودع 1

24821مستودع حقوق 1

24822مستودع حقوق2

24824مستودع علوم

25026مقصف

24797المعيدين

24941المكتب الهندسي

24756مكتبة

25004مكتبة الكيمياء

24983نقابة

24953هيئة اإلدارة

25033مخبر الحشرات الصغيرة

25036مخبر األحياء

25040ديوان بيولوجيا

25041مخبر علم النبات

25042رئيس قسم النبات

25046أمين مستودع /نبات

25045مخبر الدراسات

25047مخبر د.  سمر

25049الطفيليات والنسج/  الجنين و الوراثة

25050ديوان نبات

25051مخبر الدراسات العليا

25053الحيوان/  آمبيوتر - بيولوجيا

25056مستودع - نبات

25055مخبر التنامي + الفصائل

25061مخبر ع ط 2

25062مخبر نسيجية

صفحة 7 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



25064المعشبة

25066طالب ماجستير

25067مخبر التصنيف و البيئة

24749رئيس قسم الرياضيات

24751ديوان قسم الرياضيات

2475224753مخبر رياضيات

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية التجارةاسم االدارة

24105عميد آلية التجارة

24108سكرتارية عميد آلية التجارة

24141الوآيل االداري لكلية التجارة

24142سكرتارية الوآيل االداري لكلية التجارة

24139الوآيل العلمي

24140سكرتارية الوآيل العلمي لكلية التجارة

24110غرفة السحب للعميد

24111رئيس الدائرة

24129رئيس قسم االقتصاد

241332413424137الهيئة التدريسية لقسم االقصاد

24154رئيس قسم االدارة

24152سكرتاريا قسم االدارة

2414424146241472414924151الهيئة التدريسية لقسم االدارة

24096رئيس قسم المحاسبة

24097سكرتاريا قسم المحاسبة

2409824099241002410124102الهيئة التدريسية لقسم المحاسبة

24124رئيس قسم المصارف

24125سكرتاريا قسم المصارف

24112رئيس قسم االحصاء التطبيقي

241142411624120الهيئة التدريسية لقسم االحصاء التطبيقي

24122ديوان آلية التجارة

24113ديوان طالب آلية التجارة

24174أمين المستودع + مراقب الدوام

24162قسم امتحانات آلية التجارة

24157غرفة أتمتة امتحانات آلية التجارة

24164غرفةامتحانات آشف العالمات آلية التجارة

24160محاسب آلية التجارة

24158قسم الدارسات

24169محاسب النفقات

24168مدير المكتبة

24166المكتب الهندسي

24167مخبر االنترنيت لكلية التجارة

24163المخبرالسادس لكلية التجارة

24161الفرقة الحزبية لكلية التجارة

24175رئيس قسم شؤون الطالب لكلية التجارة

24176قسم شؤون الطالب لكلية التجارة

24177أرشيف شؤون الطالب لكلية التجارة
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24182مستودع الكتب لكلية التجارة

24184المكتب الفني لكلية التجارة

24186مقسم آلية التجارة

24178قاعة المطالعة آلية التجارة القبو

24179مقصف آلية التجارة

24153بوفيه عميد آلية التجارة

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية التربيةاسم االدارة

24326عميد آلية التربية

24321سكرتيرة العميد

24325الوآيل العلمي

24328سكرتيرة الوآيل العلمي

24323الوآيل االداري

24327سكرتيرة الوآيل االداري

24330رئيس الدائرة

243572430424293امتحانات

2434524339شؤون الطالب

24344مكتب هندسي

24324المحاسبة

24367امين الصندوق

24343مستودع الكتب

24331مستودع الكلية

24329مكتبة

24302مراقب الدوام

24340حرس خارجي

24347هيئة ادراية

24334المكتب الفني - الورشات

2430024301الديوان

24304مخبر حواسب

24322التربية العملية

243202429524362اذنة

24336تصوير

24341البرامج

24288قسم المناهج

24290مخبر االنترنيت

24292قسم اصول التربية

24293امتحانات دراسات

24294الفرقة الحزبية

24296د.صالحة سنقر

24297الكمبيوتر

24318ارشيف

24298رئيس قسم القياس والتقويم

24299قسم علم النفس

2430524306243072430824309هيئة تدريسية ط4

2431024311243122431324313هيئة تدريسية ط4
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24314243152431624317هيئة تدريسية ط4

24319قسم التربية الخاصة

24338قسم االرشاد النفسي

24342ديوان االمتحانات +حارس ليلي

24349قسم التربية المقارنة

2435024351243522435324354هيئة تدريسية ط5

24355243562435724358هيئة تدريسية ط5

24359قسم رياض األطفال

24363جمعية آلية التربية

24364د.  محمود السيد

24366صيانه هواتف

20363شؤون الدراسات

24375امتحانات تعليم مفتوح

24376شؤون طالب تعليم مفتوح

20366مستودع الكتب تعليم مفتوح

24346محاسب النفقات

24309غرفة علم النفسي

24306غرفه المناهج وطرائق التدريس

24391غرفة التربيه المفارن

24368غرفة المحاضرين

رقم الهاتفاسم  الغرفة

معهد التنمية االداريةاسم االدارة

23081عميد المعهد

23080سكرتيرة العميد

23083نائب العميد

23082سكرتيرة نائب العميد

2308423085هيئة تدريسية

23074رئيس الدائرة

23089امين المستودع

23072المحاسبة

23073امين المكتبة

23086بوفيه

23078الطابق االرضي

23069قسم المعيدين

23079شؤون الطالب

23090غرفه الدآاتره

23091القاعة الثانية

23092القاعة الثالثة

23093القاعة الرابعة

23094القاعة الخامسة

23095القاعة السادسة

23096القاعة السابعة

23109القاعة الثامنة

23098الحرس

23075الدراسات العليا

23077ديوان

23076المحاسب
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رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الهندسة المعماريةاسم االدارة

24546عميد آلية العمارة

24541سكرتيرة عميد آلية العمارة

24545وآيل العلمي لكلية العمارة

24544وآيل االداري لكلية العمارة

24547سكرتير الوآيل العملي واالداري لكلية العمارة

24549رئيس دائرة آلية العمارة

24534غرفةاالجتماعات

24536قسم التصميم المعماري

24530هيئة تدريسية لقسم المعماري

24529قسم التخطيط

24538هيئة تدريسية لقسم التخطيط

24550الديوان

24531قسم علوم البناء

24566هيئة تدريسية علوم البناء

24535قسم نظرية العمارة

24532هيئة تدريسية لقسم تاريخ ونظريات العمارة

24551محاسبة الصندوق

24552محاسب آلية العمارة

2455324554امتحانات

24557شؤون الطالب آلية العمارة

2456124571امين مستودع

24558أمين المستودع آلية العمارة

24559صالة معارض آلية العمارة

20055قسم الدراسات العليا

24587هيئة إدارية

20050مكتبة آلية العمارة

2004920061مخبر الكمبيوتر

24596مخبر التصوير

24597مستودع المشاريع

24593الورشات

24556غرفة المقسم

2458924590مراقب الدوام

24573بوفيه

24563مقصف

2457420055مكتب شايو لألبنية األثرية

24548مراسل

24594معرض نماذج البناء

24590الحرس

24592هيئة تدريسية سنة أولى

24591هيئة تدريسية سنة ثانية

24580هيئة تدريسية سنة ثالثة

24581هيئةتدريسية سنة رابعة

24578هيئة تدريسية سنة خامسة

24575قيادة الفرقة الحزبية

24579الفرقة الحزبية

24577مكتب تومبوس

2457224568هيئة تدريسية ط 4

24533هيئة تدريسية ط 5

24540غرفة التغذية الكهربائية ط 5

24528غرفة اساتذه ط 5

24539سكرتيرة األقسام ط 5

24562مستودع التلف

24569غرفة اساتذه ط 4

24542مخبر األتمتة

24595غرفة الحدائق

24564مستوع أضابير

24567مستودع أرشيف

24560مستودع العام

20062محاسب الراوتب
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رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الهندسة المدنيةاسم االدارة

2400124002عميد آلية الهندسة المدنية

24000الوآيل االداري

24005الوآيل العلمي

240032409524026سكرتيرة العميد

24004االمتحانات

24006حاسب االمتحانات

24007رئيس الدائرة

24008الذاتيه

24027سكرتيره الوآيل االداري

24009حاسب االمتحانات

24010المكتب الفني

24011رئيس قسم الهندسة البيئية

2401224091240922409324094أعضاء الهئية التدريسية(الهندسة االنشائية)

24013رئيس قسم هندسة الجيوتكنيك

24014المقسم

24015قاعة االنترنت و الحاسب االلي

24016أعضاء الهيئة التدريسية

24017أعضاء الهيئة التدريسية (جيوتكنيك)

24018أعضاء الهيئة التدريسية (مائية)

24019أعضاء الهيئة التدريسية (االدارة الهندسية)

24020أعضاء الهيئة التدريسية (مواصالت)

2402124024أعضاء الهيئة التدريسية (علوم اساسية)

24022الهيئة االدارية

24025مخبر الفيزياء

24028رئيس قسم الدارة الهندسية و االنشاء

24029رئيس قسم الطبوغرافيا

24030رئيس قسم النقل والمواصالت

24031رئيس قسم الهندسة المائية

24032مخبر التصميم بمعونة الحاسب

24033مدرج الباسل

2403424072شؤون الطالب

24035شعبة الحزب

24036فرقة الحزب

24037البوفية

24038الدراسات العليا

24039مخبر البحث العلمي

24040مراقب الدوام

24041ديوان الكلية

24042مقصف الطالب

24043ندوة نقابة المعلمين

24044غرفة 117

24046المكتبة

24047المكتب الهندسي

24048المحاسب

24049قسم البيئة

24051أعضاء الهيئة التدريسية (مواصالت)

24050الحرس الجامعي

24052مخبر التعليم بمعونة الحاسب

24053رئيس قسم الهندسة االنشائية

2405424055أعضاء الهيئة التدريسية (االنشائية) دراسات

24056البوفية ط 4

24089مخبر المساحة(مكاتب مهندسين)

24091قسم الدراسات العليا

24084مخبر االنترنيت

240652001520019مخبر البيتون

20017مخبر التربه

2408024081مخبر الهيدروليك

20027مخبر البيئة

20043200382003020042مخبر حواسب

24085الحرس
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رقم الهاتفاسم  الغرفة

معهد تعليم اللغاتاسم االدارة

258022580325805مدير معهد تعليم اللغات

25813مجلس المعهد

25848رئيس الدائرة

25842المكتب الهندسي

25816المكتبة

25815مخبر االنترنيت

25849مخبر الفيديو

25838االمتحانات

25837شؤون الطالب

25851المحاسبة

25841وحدة التدريبو التأهيل

25844المستودع

25846االستعالمات

25818البوفيه

25847المقصف

2580625807رئيس مرآز تعليم اللغة العربية

25808سكرتاريا مرآز تعليم اللغة العربية

25843شؤون الطالب لتعليم اللغة العربية

25839غرفة المدرسين لتعليم اللغة العربية

25852متسلم مرآز تعليم اللغة العربية

2580925810رئيس مرآز تعليم اللغة االنكليزية

25811سكرتاريا مرآز تعليم اللغة االنكليزية

25812غرفة مدرسين لتعليم اللغة االنكليزية

25835رئيس مرآزتعليم اللغة الروسية

25836سكرتاريا مرآزتعليم اللغة الروسية

25817مرآز الدراسات السوري الكندي

2583125832رئيس مرآز تعليم اللغة الفرنسية

25833معاون رئيس مرآز تعليم اللغة الفرنسية

25834سكرتاريا مرآز تعليم اللغة الفرنسية

25855غرفة مدرسين لتعليم اللغة الفرنسية

25821رئيس مرآز تعليم اللغة األلمانية

25824رئيس مرآز تعليم اللغة الترآية

25823سكرتاريا مرآز تعليم الغة الترآية واأللمانية

25853مرآز تعليم اللغة اليابانية

25825مرآز تعليم اللغة الفارسية

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية األداباسم االدارة

25577عميد آلية األداب

25734الوآيل اإلداري لكلية األداب

25606الوآيل العلمي لكلية األداب

25609رئيس الدائرة

25612سكرتاريا رئيس الدائرة

25615نقابة المعلمين

25740المحاسب

25696الديوان

25611مجلس الكلية

25622النسخ

25699السحب

25506الصندوق

25607االحصاء

25712رئيس قسم االمتحانات

25726امتحانات قسم الفرنسي

25681امتحانات قسم االنكليزي

25705امتحانات قسم العربي

25716امتحانات الفلسفة و االجتماع

25704امتحانات االعالم و المكتبات

25715امتحانات الجغرافيا و الدراسات

25713امتحانات التاريخ و األثار

25710قسم التصحيح

25490رئيس قسم التسجيل

25697مكتبة الدراسات العليا

25557مكتبة الفرنسي

25706مكتبة الجغرافيا

25502مكتبة االنكليزي

2550125495مكتبة اإلعارة

25488مستودع االنكليزي+علم االجتماع

25703أمين المستودع

25873اضابيير الصحافة

25709اضابيراإلدارة

25745غرفة األسئلة

25691المكتب الفني

25498الحرس الليلي

25613بوفية العميد

25731بوفيه الوآيل
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25548بوفيه قسم االنكليزي

25551بوفيه القسم الفرنسي

25690بوفيه قسم االجتماع

25893بوفيه قسم االعالم

25587بوفيه الفلسفة

25559بوفيه قسم العربي

25743بوفيه قسم الجغرافيا

25884بوفيه الهنغارات

25625بوفيه الشعبة

25889متعهد التنظيف

25890متعهد التدفئة

25497التسيير الذاتي

25494مراقب الدوام

25892مكتبة المكتبات

25491أمين الشعبة

25492أمانة سر الشعبة

25503مسؤول التنظيم

25507مسؤول االعداد

25513فرقة العلوم

25514فرقة اللغات األولى

25512فرقة اللغات الثانية

25566رئيس قسم االنكليزي

25562رئيس قسم الفرنسي

25608سكرتارية قسم الفرنسي

25599رئيس قسم العربي

25602سكرتارية قسم العربي

25720رئيس قسم التاريخ

25742سكرتاريا قسم التاريخ

25693رئيس قسم االجتماع

25692سكرتاريا قسم االجتماع

25590رئيس قسم الفلسفة

25727رئيس قسم الجغرافيا

25680سكرتاريا قسم الجغرافيا

25875رئيس قسم اإلعالم

25874سكرتاريا قسم اإلعالم

25877رئيس قسم المكتبات

25888سكرتاريا قسم المكتبات

25560رئيس قسم األثار

25588سكرتاريا قسم األثار

25579رئيس قسم الفارسي

25623رئيس قسم الياباني

2574125728257242572525719أساتذة الجغرافيا

25722أساتذة الجغرافيا

257382573525739أساتذة التاريخ

2573025732أساتذة التاريخ

2588125879أساتذة المكتبات

2587225876أساتذة االعالم

25523255252552625531أساتذة االنكليزي

25533255462555325554أساتذة االنكليزي

2552925534255382553925541أساتذة العربي

25543255442554525574أساتذة العربي

255832560025601أساتذة العربي

25527255282553025535أساتذة الفرنسي

2553725619أساتذة الفرنسي

25567255732557825582أساتذة الفلسفة

255952559625624أساتذة الفلسفة

255752558425585أساتذة األثار

25555مقسم آلية األداب

صفحة 14 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

المكتبة المرآزية والحرس الجامعياسم االدارة

244062440724408مدير المكتبة المرآزية

24388ضابط مناوب

24394قائد حراسة الجامعة

24396التدريب الجامعي

24398أمين مستودع

24399قسم الميكرو فليم

24402مكتبة الشريعة

24404قسم التجليد

24409سكرتيرة

24410ديوان

24411فهرس عربي

24412فهرس اجنبي

24413مراجع

24415رئيس قسم االعارة

24416قسم االعارة

24418بريد الجامعة

24419مدير بريد الجامعة

24420مؤسسة الجامعة

24421قسم االطروحات

24422قسم الدوريات

24423محاسبة

24424قسم النسخ

24425قسم التبادل

24428االمم المتحدة

2439التدريب الجامعي

24439التدريب الجامعي

24393موزع آتب شريعة

25101حرس آليه الحقوق

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مطبعة جامعة دمشقاسم االدارة

2465324654مدير المطبعة

24645مراقب الدوام

24646مستودع

24648قسم التجليد

24649قسم الطبع

24650قسم األوفست

24651قسم النماذج

24652قسم البالآات

24655سكرتيرة

24656فرز األلوان

24657آمبيوتر

24659الديوان

24660متسلم األثاث

24661المكتبة

24664المحاسب

24665اللجنة النقابية
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رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الفنون الجميلةاسم االدارة

24227عميد آلية الفنون الجميلة

24228سكرتيرة عميد آلية الفنون الجميلة

24231الوآيل االداري

24232الوآيل العلمي

24233سكرتيرة الوآيل االداري و العلمي

24229قاعة االجتماعات العميد

24238محاسب النفقات

24222الديوان

24221النسخ

24255المحاسب

24220االمتحانات

24214رئيس قسم الحفر

2421524217242182421924200اعضاء هيئة تدرسية قسم الحفر

24216مخبر الكمبيوتر

24212مخبر االنترانت

24192مهندسين

24193اعضاء قيادة الفرع

24194امانة سر الشعبة

24206الفرقة الحزبية

24239الحرس

24208الهيئة االدارية

24253رئيس قسم العمارة الداخلية

2425124252242542425624257اعضاء هيئة تدريسية قسم العمارة الداخلية

24259اعضاء هيئة تدريسية قسم العمارة الداخلية

24260بوفيه

24258المكتب الهندسي

24240رئيس قسم التصوير

2424224245242462424724248اعضاء هيئة تدريسية قسم التصوير

2424924215اعضاء هيئة تدريسية قسم التصوير

24234رئيس قسم االتصاالت البصرية

24230242232422424225اعضاء هيئة تدريسية قسم االتصاالت البصرية

24196رئيس قسم النحت

242022420324198اعضاء هيئة تدريسية قسم النحت

24235رئيس الدائرة

24250شؤون الطالب

24237امين المستودع

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية الكتب والمطبوعاتاسم االدارة

24644مدير المعهد

24629رئيس الدائرة

24630معاون مدير مالي

24642مدير المالي

24636سكرتيرة

24637ديوان

24641نسخ ومطبوعات

24635التفتيش

24634محاسب معتمدين

24631امين مستودع

24632قسم الريزو

24640مكتبة

24628مستودع اقالم ورواسم

24627غرفة استالم الكتب

24626صالة عرض

24625امين مستودع الكتب

24624غرفة االستالم

24633تدقيق مستوعات وغرف رواسم

24639ارشيف

24638معاون مدير مالي

24643بوفيه

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهد الهندسياسم االدارة

24472مدير المعهد

24473معاون المدير

24477امين المعهد

2469624475شؤون ادارية

24478شؤون الطالب

24475محاسب

24706الديوان

24707المصرف

24708هيئة ادارية

2470924710هئية تدريسية

24698لجنة الشراء

24702بوفيه

صفحة 16 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

المدينة الجامعيةاسم االدارة

11001110031157119734مدير المدينة الجامعية

11000سكرتيرة المدير

11008معاون المدير لشؤون الطالب

11020معاون المدير لشؤون الطالبات

11003معاون المدير لشؤون الفنية

1102211005المكتب الهندسي

1101111029الديوان

1102111010محاسب الرواتب+نفقات

11004رئيس الهيئة المرآزية

11012امين السر

11019مراقب الدوام

11017رئيس قسم الحاسب

1101311014الحاسب

11015الصندوق

1103019730استعالمات مقسم المدينة

11040ورشة المقسم

11537ورشة النجارة

11057النادي الرياضي

1152011523سكن الحرس

11764مكتب نقابة العمال

19292امين سر الشعبة الطالبية العربية

19012عضو مكتب اداري

11570شعبة رئيس المكتب االداري

12216استعالمات الوحدة (5)

12155متسلم الوحدة (5)

19401استعالمات الوحدة (14)

11989استعالمات الوحدة (4)

11058حرس باب شمالي

19314حرس باب جنوبي

12791مشرف الوحدة (12)

19196مشرف الوحدة (13)

11555مكتب ضابط االمن

11556منزل ضابط المن

12006ورشة النظافة

11539مهجع الحرس

11510صيانة تدفئة

11513صيانة صحية

11516صيانة مصاعد

11506صيانة آهرباء

11028بوفيه المدير

11285مدير الوحدة (1)

1150811524مشرف الوحدة (1)

11558متسلم الوحدة (1)

11701مدير الوحدة (2)

11700متسلم الوحدة (2)

11707استعالمات وحدة (2)

11908متسلم الوحدة (3)

11988مدير الوحدة (4)

11986متسلم الوحدة (4)

12169مشرف الوحدة (5)

11830مدير الوحدة (3)

11970استعالمات وحدة (3)

12331مدير الوحدة (6)

12325متسلم الوحدة (6)

12386استعالمات وحدة (6)

12500مدير الوحدة (7)

12502متسلم الوحدة (7)

12623استعالمات وحدة (7)

12680مدير الوحدة (8)

12681متسلم الوحدة (8)

12736استعالمات وحدة (8)

12863مدير الوحدة (11)

12891متسلم الوحدة (11)

12890استعالمات وحدة (11)

12697مدير الوحدة (12)

19067مدير الوحدة (13)

19197متسلم الوحدة (13)

19528مدير الوحدة (14)

19088متسلم الوحدة (14)

19368مشرف الوحدة (13)

19465مدير الوحدة (15)

19455متسلم الوحدة (15)

19450مشرف الوحدة (15)

19743مدير الوحدة (20)

19730مشرف الوحدة (20)

11522المستودع العام

صفحة 17 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



12885مكتب طلبة الجوالن

12528الطبابة

11552الحضانة

12527طبيب المدينة

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الشريعةاسم االدارة

25089عميد آلية الشريعة

25083الوآيل االداري والعلمي

25088االمتحانات

25087شؤون الطالب

25085ديوان

25084رئيس الدائرة

25086هيئة االدارية

25082محاسب

25058الفرفة الحزبية

25057المعلوماتيه

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الحقوقاسم االدارة

2528925290العميد

25295الوآيل العلمي

25294الوآيل االداري

25296مكتب الوآيل العلمي

25293مكتب الوآيل االداري

25298رئيس الدائرة

2509625094رئيس شؤون الطالب

25099ديوان

2503125030االمتحانات

25292محاسب الكلية

2528625287هيئة تدريسية

25283تصوير و سحب

25280القسم التجاري

25312دراسات عليا

25297قسم النسخ

25309قسم المعيدين

25299دبلوم تأهيل

253052530625307أتمتة

25285القانون الدولي

25091لجنة الشراء +القانون العام

2509425096شؤون الطالب

25095الفرقة الحزبية

25322مكتبة الحقوق

25300المستلم

25090مكتب هندسي

25325رئيس دائرةالتعليم المفتوح

25227امتحانات

25328شؤون طالب تعليم مفتوح

25329ديوان تعليم مفتوح

صفحة 18 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

فرع حزب البعث العربي االشتراآياسم االدارة

2490124902مدير مكتب أمين الفرع

24903أمين سر أمين الفرع

24904مكتب التعليم العالي

24856رئيس مكتب التعليم العالي

24905رئيس مكتب التنظيم

24848أمين سر مكتب التنظيم

24849مكتب التنظيم

24850مكتباالعداد

24906رئيس مكتب االعداد

24852مكتب العمال

24853أمانة سر مكتب العمال

24841غرفة المقسم

24842ذاتية التنظيم

24843النسخ

24844أمينة سر مكتب الطلبة

24845مكتب الطلبة

24846أمانة سر المكتب المالي

24907رئيس مكتب العمال

24847الديوان

24933مكتب مدير األمن

24934مكتب مدير األمن

24935ارشيف المكتب المالي

24840أمين المستودع

24857رئيس نقابة العمال

24858الجيش الشعبي

20660حرس

رقم الهاتفاسم  الغرفة

االتحاد الوطني - المكتب االدارياسم االدارة

24899رئيس المكتب االداري

24889المكتبة

24890أمين المستودع

24891الذاتية

24892مكتب الثقافة واالعالم

24894الصندوق

24895مكتب النشاطات

24896استعالمات

24897الحرس الجامعي - م.حكمت

24898أمانة المكتب االداري

24910سكرتيرة أمانة المكتب االداري

24911الديوان

24912قسم الشؤون االداريه

24913الملتقيات والعمل الوطني

24914مكتب التنظيم

24915أمانة سر التنظيم

24916أمانة سر الدراسات

24917المحاسبة

24918مكتب المعلوماتيه

24919امانه سر الدراسات

24920مكتب الدراسات

24921مؤسسات

24922مستودع

24923امين المستودع

24924مكتب المعاهد

صفحة 19 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية طب األسناناسم االدارة

26091عميد طب األسنان

26075الوآيل العلمي

2607226071الوآيل االداري

26079سكرتيرة العميد

26074سكرتيرة الوآيل العلمي

26073سكرتيرة الوآيل االداري

26076نقابة المعلمين

2607726090االمتحانات

26078المتابعة

26080المكتب الهندسي القديم

26081المقسم

26082مخبر االنترنيت

26083ذاتية أعضاء الهيءة التدريسية

26084د.  روال البني

26085مخبر التقويم

26086مدير الدائرة

26087محضرة األطفال /  دراسات عليا

26088محضرة أطفال سنة 4/  5

26089النسخ

26092مجلس آلية

26093سكرتية األطفال

26094أساتذة األطفال

26095رئيس قسم األطفال

26097رئيس قسم طب الفم

26098د.  عمار مشلح

26099سكرتية قسم طب الفم

26100عيادة طب الفم

26101غرفة تصوير االمتحانات

26102مخبر المحكات

26103مخبر الجص

26104مخبر الصناعة

2610626107مخبر التيجان

26108قسم الليزر

26111أساتذة قسم اللثة

26118آميل بدران + نورس

26119د.  فندي/  قسم التيجان

26120سوسن

26124عيادة قسم التعويضات

26126سكرتيرة قسم التعويضات

26127رئيس قسم التعويضات

26128رئيس قسم المداواة

26129أساتذة قسم المداواة

26130سكرتية قسم المداواة

26131معيدين قسم المداواة

26132عيادة قسم المداواة

26136مكتب القبول /مشفى

26137رئيسة التمريض /  مشفى

26138الذاتية /  مشفى

26139مدير المشفى

26140سكرتيرة مدير المشفى

26141رئيس قسم /  المشفى

26142مخبر  /  مشفى

26143مقسم /  المشفى

26144االستقبال /  مشفى

2614526151مستودع /  مشفى

26146معالجة /مشفى

26147صيدلية /  مشفى

26148غرفة الطبيبات /  مشفى

26152غرفة األطباء /  مشفى

26153العناية /مشفى

26154العمليات /مشفى

26155حرس /  مشفى

26156ادارة البحث

26157د.  نبيل قوشجي

26158د.  أحمد منديلي

26159غرفة البحث 1

26163د.  قصي عزيز

26166محضرة التيجان

26167غرفة البحث 2

26168سكرتيرة قسم التشريح

26171سكرتيرة قسم التيجان

26176عيادة اللثة

26177أساتذة قسم اللثة

26178سكرتيرة قسم اللثة

26179رئيس قسم اللثة

26188حضانة

صفحة 20 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



26189عيادات 12/  قسم الزرع

26190عيادة 11 / قسم الزرع

26191عيادة 10 / قسم الزرع

26192عيادة 9 /   قسم الزرع

26193عيادة 8 / قسم الزرع

26196مستودع

26197عيادة 7 / قسم الزرع

26198عيادة 6 / قسم الزرع

26199عيادة 5 / قسم الزرع

26200عيادة 4 / قسم الزرع

26201عيادة 3/  قسم الزرع

26203سكرتيرة قسم الزرع

26206مخبر األآريل قسم التقويم

26207عيادة 1 +محضرة قسم التقويم

26208مستودع قسم التقويم

26209عيادة 2 قسم التقويم

26210سكرتيرة قسم التقويم

26211عيادة 3 / قسم التقويم

26212رئيس قسم التقويم

26213أساتذة قسم التقويم

26214غرفة الدراسات قسم التقويم

2621626217مرآز تطوير التمليم الطبي في الطب البشري

25968الهيئة االدارية /  المعهد

25969مراقب الدوام /  المعهد

25970المحاسبة /  المعهد

25971االمتحانات /  المعهد

25972قاعة الكمبيوتر /  المعهد

25973مخبر الصب /  المعهد

25974مخبر الخزف /  المعهد

25975مستودع /  المعهد

25976معاون مدير /  المعهد

25977أمين الصندوق /  المعهد

25978الذاتية /  المعهد

25979النسخ /  المعهد

25980البوفيه /  المعهد

25981الديوان /  المعهد

25982شؤون الطالب /  المعهد

25983مدير المعهد

25984أمين المعهد

25985غرفة المدرسين

25987قسم علوم األحياء

25988الندوة

25989غرفة الغسيل

25990رئيس المستودعات

25991مستودع اللوازم

25992مستودع الكتب

25993مستودع المواد

25994صيانة األجهزة

25995ورشة الحدادة

2599625998قسم علوم األحياء

25999مكتبة الكتب

26000المكتبة االلكترونية

2600126002غرفة المدرجات

2600326009رئيس قسم الجراحة

26004د.  عيسى وهبة

26005د.  فيصل ديوب

26006الفرقة الحزبية

26007أساتذة الجراحة

26008سكرتيرة الجراحة

26012عيادة القلع

2601326014غرفة المستخدمين

26015عيادة خارجية

26016غرفة التصوير

26017رئيس قسم األشعة

26018قسم األشعة

26019الوحدة التدريبية

2602126022ديوان

26024مساعدات /  المعهد

26025مكتب قبول المرضى

26026حرس

2602726035محاسبة

26028شؤون الطالب

2602926030هيئة ادارية

26031لجنة الشراء

26033مكتب هندسي

26036أمين الصندوق

26037مستودع األضابير

26038العميد

صفحة 21 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



26041صيانة الصحية

26044عيادة 18

26045عيادة19

26046عيادة 20

26048عيادة 1

26049عيادة2

26050عيادة 3

26051د.محمد يوسف

26052د.ميسون دشاش

26053زهير

26054د.ميرزا عالف

26055د.محمد تيناوي

2605626057رئيس قسم علوم األحياء

26058د.ابراهيم حداد

26059قسم علوم األحياء

26060د.ريم ندرة

26061د.عالء الدين شقيفة

26062د.رياض ابو ربيع

26063مشرفين علوم األحياء

26064صيدلة

26066مخبر مدواة

26067د.سامر خضور

26068تعقيم

26069د.سليم رآاب

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مرآز التعليم المفتوحاسم االدارة

1977619777نائب رئيس الجامعة لتعليم المفتوح

19800سكرتيرة

19759امين مساعد التعليم المفتوح

19770رئيس قسم االمتحانات

19769امتحانات قسم رياض األطفال

19768قسم المصحح

19767امتحانات قسم االعالم

19766امتحانات قسم المحاسبة

19765امتحانات قسم الدراسات القانونية

19764امتحانات قسم الترجمة

19760قسم الديوان

19763ديوان شؤون الطالب

19771قسم األتمتة

19773المحاسب

19758رئيس شؤون الطالب

19751قسم معلم صف

19752قسم االعالم

19753قسم رياض االطفال

19754لجنة الشراء النفقات

19755قسم الدراسات القانونية

19757قسم المحاسبة

صفحة 22 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية المعلوماتيةاسم االدارة

1772117722عميد آلية المعلوماتية

17750رئيس دائرة المعلوماتية

17724الوآيل االداري

17717الوآيل العلمي

17766رئيس قسم الذآاء الصنعي

17763رئيس قسم النظم والشبكات

17760رئيس قسم العلوم االساسية

177201772317714السكرتارية

17809االمتحانات

17808رئيس قسم االمتحانات

17726المحاسب

17739المدرجات

17807المكتب الهندسي

17857غرفة التصوير

17818دراسات عليا

17747مراقب الدوام

17725الدآاترة زائرين

17816مشرف المخابرالصيانة

17795المكتبة

17804شؤون الطالب

17806الديوان

17738امين المستودع

17765رئيس قسم هندسة البرمجيات ونظم المعلومات

17719مجلس الكلية

17119باب رئيسي

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الصيدلةاسم االدارة

26306عميد الكلية

23605الوآيل االداري

26302سكرتيرة الوآيل

26317االتمتة

26316النسخ

26319االمتحانات

26321المحاسبة

26320رئيس الدائرة

26299مراقب الدوام

26304الفرقة الحزبية

26280حرس

26293سائقين

26281الديوان

26323شؤون الطالب

26294المتابعة

26310رئيس قسم الصيدالنيات

2630826309هيئة تدريسية

26318دراسات

26295الصندوق

26300الوآيل العلمي

26340مهندسين

26370المعلوماتية

26342مخبر آيماء العقاقير

صفحة 23 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

مدرسة التمريضاسم االدارة

26923المدير

26924سكرتاريا

26922رئيسة المدربات

26921المحاسبة

26920المشرفة االجتماعية

26919الديوان

26917شؤون الطالبات

26931الندوة

26930استعالمات

26928طبابة االسنان

26927غرفة اجتماعات

26926امتحانات

26925البوفيه

26918غرفة الخياطة

26916تصوير

26915المكتب الهندسي

26913طبابة

26914النسخ

26912الفرقة الحزبية

26934هيئة ادارية

26935متسلم البناء

26933المدربات

26932رئيس قسم التدريس

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الطب البشرياسم االدارة

26523عميد الكلية

26528الوآيل االداري

26527الوآيل العلمي

26529رئيس الدائرة

26530سكرتيرة

26522محاسب الكلية

26517دراسات عليا

26519امتحانات

26518مراجعات

26520السحب

26516مكتب هندسي

26526بوفيه

26524مجلس آلية

26506أتمتة

26509القرارات

26507شؤون مدرسين

26513معيدين

26515انترنيت

26431مراقب الدوام

26441تصوير

26438أرشيف الطالب

26436صندوق الطالب

26442شؤون الطالب - دراسات عليا

26437شؤون الطالب

26440الديوان

صفحة 24 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الزراعةاسم االدارة

18356عميد الكلية

18355سكرتيرة العميد

18357قاعة االجتماعات

18353الوآيل العلمي

18354سكرتيرة الوآيل العلمي

18339قاعة االجتماعات

18340الوآيل االداري

18341سكرتيرة الوآيل االدراي

18342محاسب الرواتب

18343دراسات عليا

18344االتمتة

18345ذاتية شؤون العاملين

18346رئيس الدائرة

18351حرس الكلية

18352ديوان الوارد+ديوان الصادر

18349النسخ

18347االمتحانات

18389مقسم الهاتف

18348سحب وتصوير

18360بوفيه

18359الخبير االلماني

18358المتابعة

18361مستودع اضابير الموظفين

18362امتحانات (قبو)

18363قاعة محاضرات الماجستير(قبو)

18364المكتبة

18365مراقب الدوام

18376الهيئة االدراية للطالب

18371الفرقة الحزبية

18372صيانة الكهرباء و الورشات

18370شؤون الطالب

18369االتمتة

18368نقابة المعلمين + الفرقة الحزبية الثانية

18373الطبابة

18374تدريب عسكري سابقًا

18387مكتب رئيس مرآب السيارات

18388محاسب المحروقات والسائقين

18386مكتب التنسيق العسكري

18241حضانة االطفال

18232محاسب النفقات

18242امين المستودع

18236امين مستودع المزرعة

18234مديرة المكتب الهندسي

18239مكتب المهندسات

18240مكتب المهندسين

18235مدير المزرعة

18237مكتب اللجنة انقابية للعمال

18377بيت الزهور+حرس الكية المدني

18378المنشرة+ مكتب المشرف على العمال

18385مكتب المنحل

18650مكتب رئيس الحرس الجامعي - الباب الرئيسي

18651مكتب عناصر الحرس الجامعي

18335مكتب عناصر الحرس - الباب الشمالي

18101مخبر الفيروسات

18102مخبر البيولوجيا الجزيئية

18100مخبر التقانة

18105رئيس مخبر التقانة

18108الشوفاج

18112مخبريون التقانة

18110االنترنيت

18230صيانة آهرباء

18106مستودع المواد الكيمائيةو االجهزه

18382مكتب مدير الهيئةالعامة للتقانة الحيوية

18383سكرتيرة مديرالهيئةالعامة للتقانة الحيوية

18384محاسب الهيئة

18103مخبر التنوع الحيوي

18104مكتب المهندسين

18111مخبر الحيوية الدقيقة

18109مخبر التحليل الكروماتوغرافي

18114رئيس قسم البساتين

18115مخبر الدراسات العليا

18116ديوان قسم البساتين

1811718118181191812018122هيئة تدريسية لقسم البساتين

18134مخبرالحراج والبيئة

18133مخبر انتاج خضار

18380مخبر الزينة وتنسيق الحدائق

صفحة 25 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



18123رئيس قسم المحاصيل

18124ديوان قسم المحاصيل

18125مكتب المهندسين

181261812718128هئية تدريسية لقسم المحاصيل

181291813018131هيئة مخبرية

18136رئيس قسم االنتاج الحيواني

18138ديوان قسم االنتاج الحيواني

18193181401814118143هئية تدريسية لقسم االنتاج الحيواني

1814418148هئية تدريسية لقسم االنتاج الحيواني

18157مخبرالرعاية

18137مخبر االبحاث

18153مخبر تغذية الحيوان

18155مخبر فسيولوجيا الحيوان

18152مخبر التربة

18150رئيس قسم البيئة والحراج

18146ديوان قسم البيئة والحراج

1814518149هئية تدريسية

18184هيئة مخبرية

18166رئيس قسم وقاية النبات

18171ديوان قسم وقاية النبات

18182مخبر الحشرات العام

181811816118167مكتب المهندسين

181581816818169هئية تدريسية

1817218164هئية تدريسية

18163مخبر ابحاث االمراض

18180مخبر امراض النبات

18179مخبر المبيدات

18178مخبر الحشرات

18170مخبر ابحاث المبيدات

18292رئيس قسم علوم التربة

18189ديوان قسم التربة

1819618218181851819518208هئية تدريسية

18183مكتب مهدسين(قسم التربة)

18199مخبر التربة

18197مخبر جهاز اآداحل

18200مخبر علم التربة

18194مخبر جهاز االمتصاص الذري

18191قاعة اجتماعات قسم التربة

18381مخبر فسيولوجيا النبات

18201مخبر االحياء الدقيقة

18203مخبر النبات

1820718206182261822318222مخبر الزينة وتنسيق الحدائق

18228مكتب الهندسي للمخبر الزينة

183361833718338بناء معمل األلبان

18334مدير مكتب المكافحة الحيوية

18333سكرتارية مكتب المكافحة الحيوية

18332ديوان مكتب المكافحة الحيوية

18323محاسبة

18328امين المستودع

18329مخبر مورفولوجيا وتصنيف الحشرات

18330مخبر بحوث الحشرات االقتصادية

18326مخبر بحوث الطفيليات

18325مخبر بحوث العوائل النباتية

18324مخبر االعداء الحيوية غير الحشرية

18327مخبر المفترسات

18331الحرس

18279رئيس قسم الهندسة الريفية

18278ديوان رئيس قسم الهندسة الريفية

18277قاعة اجتماعات  قسم الهندسة الريفية

1827318276182801828318283هيئة تدريسية  قسم الهندسة الريفية

182851828418282هيئة تدريسية  قسم الهندسة الريفية

1828918291مستودع  قسم الهندسة الريفية

1827418275مخبر ابحاث قسم الهندسة الريفية

18287مخبر الري

18288مخبر المساحة

18293مخبر االالت

18295مراقب الدوام الهندسة الريفية

18305رئيس قسم االقتصاد الزراعي

18304ديوان قسم االقتصاد الزراعي

1830218306183071830818309هئية تدريسية قسم االقتصاد الزراعي

183101831118312هئية تدريسية قسم االقتصاد الزراعي

18312بوفيه قسم االقتصاد الزراعي

1831418315مخبر البرمجة

18317مخبر المحاسبة المالية

18318مخبر التعاون والمجتمع الريفي

18319مخبر االدارة

18320مخبر االرشاد الزراعي

18321مخبر الرياضات

صفحة 26 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



1832218323مكتب مدرسين

1829618299اعضاء هئية فنية

18297مكتب الدراسات العليا

18298مكت االقتصاد المنزلي

18264رئيس قسم علوم االغذية

18268ديوان قسم علوم االغذية

1827118254182521825518262هئية تدريسية لقسم علوم االغذية

1826318265182641826618258هئية تدريسية لقسم علوم االغذية

1826118259182721826718269مكتب هندسي

18256مكتبة قسم علوم االغذية

18257مخبر الكيماء الحيوية والعضوية-مخبر االلبان

18245مخبر ابحاث(اغذية - صناعات- مكروبيولوجيا)

(HPLC- البان - حبوب) 18246مخبر ابحاث

18248البوفيه

18247مكتب االشراف

18251صالة االلبان

18250صالة اللحوم

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية االعالماسم االدارة

22033العميد

22019الوآيل العلمي

22018الوآيل االداري

2202322022سكرتيريا العميد

22017سكرتيريا الوآيل االداري

22021رئيس الدائرة

22006رئيس قسم الصحافة والنشر

22007رئيس قسم االعالم االلكتروني

22010رئيس قسم االذاعة والتلفزيون

22015قسم العالقات العامة و االعالن

22030قسم االمتحانات

22029قسم شؤون الطالب

22026الديوان

22024قسم القبول والتسجيل

22027المكتب الهندسي

22009غرفة السحب

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية الهندسة المكانيكية والكهربائيةاسم االدارة

1702117020العميد

17002الوآيل العلمي

17005الوآيل االداري

1701417015رئيس الدائرة

17022رئيس الديوان

17017سكرتيريا العميد

17001سكرتاريا الوآيل العلمي

17004سكرتيريا الوآيل االداري

170231702417026الديوان

17012الدارسات العليا

17037رئيس قسم شؤون الطالب

1703217033شؤون الميكانيك

17040شؤون الكهرباء

17042ندوة الوآالء

17039ندوة ابو عالء

17038محاسب الصنوق

17071الهيئة االدارية

17028ندوة العميد

17009مراقب الدوام

17369مقسم الكلية - استعالمات

17016مجلس الكلية

17007محاسب النفقات

17000االنترنيت

1702717029الحرس المدني

17030غرفة التمديدات الصحية

17125ورشة الخراطة

17165عمال ورشه الصيانه

17043قسم المحاسبة

172711272ديوان المحاسبة

17099المعلمين - غرفة المدرسين

17100الندوة

17274الطبابة

1705017049رئيس قسم االمتحانات

1705317052امتحانات الميكانيك

1704717048امتحانات الكهرباء

17051غرفة السحب

1727317272االحصاء

صفحة 27 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



17162رئيس المرآب

17110مستودع الصيانة

17112مستودع اساتذة

1708417087المكتب الهندسي

1713017131مدير المعامل

17079رئيس قسم الميكانيك العام

17076سكرتيريا قسم الميكانيك

17085رئيس قسم الغزل

17067سكرتيريا قسم الغزل

17066مخبر الحواسيب

17275نقابة العمال

17057العالقات العامة

17163مستودع الكتب الميكانيك

17132مخبر مقاومة مواد

17167رئيس قسم العلوم االساسية

17168سكرتيريا قسم العلوم االساسية

17170171741717617173غرفة االساتذة

17185غرفة االساتذه

17182مخبر الفيزياء

17181مخبر الفيزياء - غرفة المخبريين

17460رئيس قسم هندسة التصميم

17459سكرتيرة قسم هندسة التصميم

17456المرآز االمتحاني

1716617167رئيس قسم العلوم االساسية

17177متسلم بناء العلوم االساسيه

17193المكتبة للعلوم االساسية

17195غرفة المشاريع للعلوم االساسية

17196المطالعة للعلوم االساسية

171881718717190غرفة مدرسيين للعلوم االساسية

17019مستودع القرطاسيه - ورشات

17111مستودع مخبر االليات - ورشات

17116مستودع االثاث -ورشات

17115مستودع الصيانه - ورشات

17114مستودع المكانيك - ورشات

17124مخبر القياسات - ورشات

17127مستودع الخراطه

17131سكرتاريا - ورشات

17133ورشة آهرباء - ورشات

17137ورشة السباآه - ورشات

17128مستودع ورشه النجارة

17129غرفة اساتذه النجارة

17152مخبر المعادن

17143التدريب الجامعي

17120المراب

1733117332رئيس قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت

17333سكرتاريا  قسم االلكترونيات واالتصاالت

173581735517354الدراسات العليا - الكترون

173061731017316مخبر البرمجيات 1-2-3 الكترون

1732317329مخبر الكترونيات الكترون

17326مخبر االتصاالت المتقدمه الكترون

17325مخبر الدارات الكترونية - الكترون

17327مخبر تقنية وتحكم اساسي مشاريع

17328مخبر االتصاالت

17330مخبر البرمجيات التخصصية

17335قاعة المكنبه +ارشيف - الكترون

17317مخبر الدارات المنطقية - الكترون

172901729917297غرفة اساتذه الطاقة

17293ورشه تنفيذ المشاريع - الطاقة

17294الصالة الكبيرة للتوتر العالي

17281الصالة الضغرى للتوتر العالي

17285172861728717288توتر 4-3-2-1

17282172791728017278توتر 8-7-6-5

17276مخبر الكهرباء االساسية

1729617295رئيس قسم الطاقة

17298سكرتاريا الطاقة

17211مخبر الحاسبات - الطاقة

17090رئيس قسم االليات

17089سكرتاريا االليات

17058الدعم الفني واألتمته

1727217271رئيس قسم المحاسبه

صفحة 28 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

آلية السياحةاسم االدارة

24444العميد

24476الوآيل االداري

24467رئيس الدائرة

24469شؤون الطالب

24465الديوان

24468سكرتاريا العميد

23649وحدة االتمته

23656سكرتاريا االوآل االداري

24463المحاسب

24470االمتحانات

24457مهندسي النظم

24461امين المستودع

236502365123652مخابر

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهد العالي للترجمة الفوريةاسم االدارة

17658العميد

17652نائب العميد

17655رئيس الدائرة

17654سكرتاريا

17649المكتبة

17674رؤوساء االقسام

17673شؤون الطالب

17672ديوان

17670االمتحانات

17676مخابر +مكتب هندسي

17666المستودع

17648البوفيه

رقم الهاتفاسم  الغرفة

بنك الدماسم االدارة

1085910858مدير المرآز

10857سكرتاريا

10856قاعة المحاضرات

10860مخبر المناعيات الدموية

10861مخبر الفحوص المصلية

PCR 10862مخبر ال

10863غرفة المخدم

10864مكتب المحاسبة

10865مكتب المهندسين

10866البوفيه

10867مخبر تحضيير منتجات الدم

10850غرفة التسجيل

10852غرفة التبرع

10855غرفة فصل بالزما انتقائي

10848غرفة الضباط

19854البوفيه

رقم الهاتفاسم  الغرفة

سكن الممرضاتاسم االدارة

10820المدير

10824ديوان

10838ورشات

10819السكرتاريا

10817الذاتية

10816االشراف

10818المكتب الهندسي

10839المكتب الفني

10822المحاسبة

1083510836امين المستودع

10837الحضانة

1084610847الروضة

10829الغسيل

10870امين مستودع

10827النظافة

صفحة 29 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

معهد الرصد الزلزالياسم االدارة

24500العميد

24492نائب العميد

24496رئيس الدائرة

24481الديوان

24488رئيس قسم الزالزل

24486المكتبة

24490معيدين

24480قسم الهندسة االنشائية

24484قسم علم الزالزل

24485نائب العميد

24482شؤون الطالب

24479االمتحانات

24487امين مستودع

24489محاسب

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهدالعالي لبحوث الليزراسم االدارة

17565العميد

17562نائب العميد

17566سكرتاريا

17563رئيس الدائرة

17567امتحانات

17561شؤون الطالب

17550الديوان

17569سائق

17549رئيس القسم

17573القاعات

17570مخبر اطياف

17568امين مستودع

17560المهندسيين

17551مخبريين

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهد التقني للكمبيوتراسم االدارة

17864مدير المعهد

17880معاون المدير لشؤون العلمية

17879امين المعهد

17882المحاسبة

17889شؤون الطالب

17865امين المستودع

17866مخبر البنية

17867مراسل

17868مخبر حاسبات

1786917870االمتحانات

17871محمود حيدر

17872مكتب رائدة

17873مخبر الشبكات

17874مخبر الكترون

17875مكتب عروة

17876مكتب م محمود مسعود

17877مكتب هناء

17878مكتب م لينا عقل

17881مخبر االنترنيت

17883حنين دعبول

17884مكتب ليندا

17885مخبر االتصاالت

17886الديوان

17887المكتبة

17888مخبر الصيانة

17890مكتب وسام

17891مخبر حاسبات

17892مراقب الدوام

17893مكتب الهيئة

17894امين المستودع

17895الندوة

17896مكتب االشراف

17897مخبر سيسكو

17898سائق المدير

17899بوفيه المدير

17900نضال قاسم

17901ياسر جواهري

صفحة 30 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



1790217903مكتب الكلية

17904المحاسبة سميرة

17905بوفيه

17906ترآي

17907جانيت

17908ماجدة

17909رؤساء االقسام

17910انس قصار

17911بشار زعبالوي

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهد التقني لهندسة الكهرباءاسم االدارة

1462314624مدير المعهد

1462514626معاون المدير للشؤون االدارية

1462714628معاون المدير للشؤون العلمية

14629سكرتاريا

14631شؤون الطالب

14608المكتبة

14633ذاتية

14634الديوان

14642نقابة المعلمين

14643امتحانات

14646رئيس قسم االمتحانات

14647امين المستودع

14576المقصف

14577غرفة المشاريع

14578قسم المعلوماتية

14579مخبر التلفزيون

14580مخبر االتصاالت

145811458214583ورشة االلكترون

1458414585رئيس قسم االلكترون

14586الرقميات

14587مخبر الفيزياء

14588مخبر الكترون 1

14589مخبر التحكم

14590مخبر الكترونيات

14591مخبر الصيانة

14604االجهزة الطبية

14605ورشة الكهرباء

14606مخبر االالت

14607ورشة آهرباء مستودع

14609ورشة الخدمة

14610االسس الكهربائية

14611الهندسة الصناعية

1461214613الكهرباء

14614اليات

14615تدفئة وتكيف

14616ورشة صناعية

14617مخبر المعلوماتية

صفحة 31 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



14618المخرطة

14619غرفة العدة

14620غرفة االنترنيت

1462114622مخبر سمعي

14630الحارس

14632مقسم

14635استراحة المدرسين

14636مكتب مهندسين صناعية

14637مكتب قسم الكهرباء

14638صيانة مراب

رقم الهاتفاسم  الغرفة

المعهد التقني المصرفياسم االدارة

17844مدير المعهد

17861معاون مدير المعهد

17913نائب العلمي لمدير المعهد

17862امين المعهد

17839شؤون الطالب

17855امتحانات

17837الديوان

17841مهندسين

17840مخبريين

17843نقابة المعلمين

17842امين مستودع

17845شؤون ادارية

17912المحاسبة

14846امين الصندوق

178481785617853هيئة تدريسية

17849مستودع الكتب

17850رئيس قسم االسواق

17851رئيس قسم المصارف

17854رئيس قسم المحاسبة

17859امين المكتبة

17863الحلقة الحزبية

17860مستخدمين

1785817837بوفيه

17847هيئة ادارية

17836الحرس

17852مراقب الدوام

رقم الهاتفاسم  الغرفة

مديرية المعاهد المتوسطةاسم االدارة

1459314584مدير المعهد

14598معاون مدير المعهد

14592سكرتاريا

14599شؤون الطالب

14596المحاسبة

14601الذاتية

14603شؤون العاملين

14602المهندسون

14595الديوان

14600قسم الشهادات

14597االستعالمات

صفحة 32 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



رقم الهاتفاسم  الغرفة

االتحاد الوطنياسم االدارة

26617رئيس االتحاد

26618مدير مكتب رئيس االتحاد

26624نائب رئيس االتحاد

26623الدراسات العلميه

26662مكتب التنظيم

26641العالقات الخارجيه

26674االعالم والمعلوماتيه

26645النشاط الرياضي

26638المعاهد

26686النشاط الفني واالجتماعي

26633الملتقيات

26616التعليم الخاص

26628مدير الشؤون الماليه

26660مدير الشؤون االداريه

26669مشرف البناء

26649رئيس المرأب

26625محاسب المحروقات

26663تصنيف البريد

26665ديوان +آمبيوتر

26646النشاط الرياضي

26655صيانه المقسم والشبكة الهاتفيه

26621امانه سر مكتب الدارسات

26661امانه سر مكتب التنظيم

26644امانه سر مكتب النشاط الرياضي

26635امانه سر مكتب النشاط الفني واالجتماعي

26632امانه سر مكتب الملتقيات

26640امانه سر مكتب التعليم  الخاص

26629الشؤون الماليه

26639المعلوماتيه

26648الضمان الصحي

26650محاسب االدارة

26656مستودع الفروع

26664بطاقة اتحاديه

26627محاسب الرواتب

رقم الهاتفاسم  الغرفة

آليه العلوم السياسيهاسم االدارة

28071عميد الكلية

28070مكتب العميد

28072النائب االداري

28073مكتب الشؤون االداريه

28077النائب العلمي

28078مكتب الشؤون العلمية

28080قسم العالقات الدولية

28079قسم االقتصاد الدولي

28082قسم الدراسات السياسة

28015رئيس الدائرة

28001الدراسات العليا

28075ديوان الكلية

28081ارشيف مصور

28004مدير شؤون الطالب

28002شؤون الطالب

28003امتحانات

28000ديوان شؤون الطالب

28023امتحانات التعليم المفتوح

28109رئيس دائرة التعليم المفتوح

28069قسم التسجيل التعليم المفتوح

28101مستودع آتب التعليم النظامي

28044مستخدمين

28019امين الشعبة

28016قياده الشعبه

28020امين سر الشعبه

28085الفرقه الرابعه

28022بوفيه الشعبة

28508مدير الوحدات السكنية- مكتب

28392مدير الوحدات السكنية- منزل

28511اضابير ومفاتيح السكن

28656المشرفه

28642استعالمات طالبات

28503استعالمات الطالب

28515امين مستودع السكن

28647ديوان السكن

28466غرفه الكمبيوتر بالوحده السكنية

28018محاسب الكليه

صفحة 33 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196



28017امين صندوق الرسوم

28024نقابه المعلمين

28102نقابه العمال

28021غرفه التصوير

28007ذاتيه شؤون العاملين

28068رئيس قسم الكمبيوتر

28066صيانه الحواسب

28065امين مستودع الحواسب

28064مستودع الحواسب

28006غرفة المهندسين

28010المكتب الهندسي

28008قسم الزراعه

28104قسم المكتبة

28106مستودع المكتبة

28105قاعة المطالعة

28108قاعة االرشيف

28107مكتب االتمتة واالنترنيت

28219طيب داخلية

28222طبيب اسنان

28220صيدلية

28215مستودع

28218المضمده

28214بوفيه

28062لجنه الشراء

28063لجنه االصالح

28009مستودع عام

28061محاسب المحروقات

28110آازيه

28011رئيس المراب

28012مكتب السائقين

28084بوفيه العميد

28111باب رئيسي

28112مقسم

28113مستودع المقسم

28083الهئية االدارية

28171قسم الصيانة

28025المناوب االداري

28177المناوبون سائق+صيانة

28523باب الكلية الجنوبي

صفحة 34 من 34 ارقام استعالمات الجامعة :23192 -  23193 -  23194 -  23195 -  23196


