
 

 
)  9641 +دليل هواتف جامعة بغداد  (

 

 رقم الهاتف منصب المستفيد
 7760735 رئيس الجامعة

 7781054 مدير مكتب رئيس الجامعة

 7787086 سكرتارية مكتب رئيس الجامعة

 7787066 المساعد العلمي

 7782615 سكرتارية المساعد العلمي

 7783947 المساعد االداري

 7789138 سكرتارية المساعد االداري

 7787254مدير الديوان 

 7780981 مدير الخدمات

 7789136 مدير االدارية

 7788508 مدير القانونية

 7786489 مدير العالقات الثقافية

 7780212 مدير التدقيق

 7787284 مدير التجهيزات

 7787284الرقابة المالية 

 7787250مدير المالية 

 7786316مدير الشؤون الهندسية 

 7786268مدير االعالم 

 7762248مديراالقسام الداخلية 

 7781028خدمات االقسام الداخلية 



 

 
 

 رقم الهاتف منصب المستفيد
 7783255 مدير النشاط الرياضي

 7784561 مدير الشؤون العلمية

 7780998 مدير الترقيات العلمية

 7783095 مدير الدراسات العليا

 7789124 مديرالدراسات االولية

 7787819 مدير المكتبة المركزية

 4164055 المكتبة المركزية

 7782013النشاطات الطالبية 

 7780979 المركز الصحي

 7789300 عميد مركز البحوث النفسية

 7789300 عميد معهد الهندسة الوراثية

 7789143مديرمركز التطوير والتعليم المستمر 

 7787403 ادارية مركز التطوير والتعليم المستمر

مدير مركز بحوث السوق وحماية 
المستهلك 

7761194 

سكرتارية مركز بحوث السوق وحماية 
المستهلك 

7784330 

 7760322مدير مركز الدراسات الفلسطينية 

 7781065مدير مركز وثائق بغداد 

 7780306عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية 

 7780170مكتب العميد 

 7760216عميد المعهد العالي للتخطيط الحضري 



 

 

 

واالقليمي 

  



 

 

 7781441 مكتب  عميد معهد الليزرللدراسات العليا

 7784204 مدير مركز الدراسات الدولية

 7764620 مدير الدار الجامعية للطباعة والنشر

 7782349 مدير مركز الحاسبة االلكترونية

 7786387 مكتب مدير مركز الحاسبة االلكترونية

 7787552 عميد كلية العلوم

 7784516مكتب السيد عميد كلية العلوم 
7787525 

 7782364معاون عميد كلية العلوم العلمي 

 7782364معاون عميد كلية العلوم االداري 

 7782050 عميد كلية الهندسة

 7788504 مكتب السيد عميد كلية الهندسة

معاون عميد كلية الهندسة للشؤون المالية 
 واالدارية

7788502 

 7760320عميد كلية العلوم السياسية 

 7785635 مكتب عميد كلية العلوم السياسية

معاون عميد كلية العلوم السياسية  
للشؤون االدارية 

7784353 

معاون عميد كلية العلوم السياسية  
لشؤون الطلبة 

7783098 

 7788509عميد كلية الهندسة الخوارزمي 

 7789131عميد كلية التربية للبنات 

 7786324مكتب عميد كلية التربية للبنات 

 7786324معاون عميد كلية التربية للبنات االداري 



 

  

معاون عميد كلية التربية للبنات لشؤون 
 الطالبات

7789132 

معاون عميد كلية التربية للبنات للدراسات 
 المسائية

7782316 

 7783012 عميد كلية العلوم  للبنات

 7783004 مكتب عميد كلية العلوم  للبنات
7783027 

 7782407 معاون عميد كلية العلوم  للبنات االداري

 7763232 عميد كلية التربية الرياضية

معاون عميد كلية التربية الرياضية 
 العلمي

7761929 

معاون عميد كلية التربية الرياضية 
 االداري

7763014 

 4140566عميد كلية الطب 

 4164047 مكتب عميد كلية الطب

 4142447 معاون عميد كلية الطب االداري

 4140566 معاون عميد كلية الطب

 4153951عميد كلية طب الكندي 

 4167349مكتب عميد كلية طب الكندي 

 4158400 معاون عميد كلية طب الكندي

 07400188261عميد كلية الطب البيطري 

 07400188260معاون عميد كلية الطب البيطري العلمي 

 07400188263معاون عميد كلية الطب البيطري االداري 

 4164988عميد كلية الصيدلة 

 4168803معاون عميد كلية الصيدلة االداري 



 

 
 

 4162215مكتب عميد كلية الصيدلة 

 4169375عميد كلية طب االسنان 
4149394 

 4169393مكتب عميد كلية طب االسنان 
4140739 

 4160160معاون عميد كلية طب االسنان االداري 

 4169371معاون عميد كلية طب االسنان العلمي 

 4158361عميد كلية التمريض 

 4167258معاون عميد كلية التمريض االداري 

 4169367معاون عميد كلية التمريض العلمي 

 4140471عميد كلية االداب 

 4168158معاون عميد كلية االداب االداري 

 4168153معاون عميد كلية االداب العلمي 

 4223303عميد كلية التربية ابن الهيثم 

معاون عميد كلية التربية ابن الهيثم 
االداري 

4226006 

معاون عميد كلية التربية ابن الهيثم 
العلمي 

4226001 

 4255399مكتب عميد كلية التربية ابن الهيثم 
4226003 

 4227231عميد كلية القانون 

معاون عميد كلية القانون للشؤون 
االدارية والمالية 

4226898 

 4227610معاون عميد كلية القانون لشؤون الطلبة 

 4155590 عميد كلية التربية ابن رشد



 

 
 
 

 4162897 مكتب عميد كلية التربية ابن رشد

 4167196 عميد كلية التربية ابن رشد االداري

 4251410 عميد كلية التربية التربية الرياضية للبنات
4251412 

معاون عميد كلية التربية التربية الرياضية 
 للبنات االداري

4220026 
 

معاون عميد كلية التربية التربية الرياضية 
 للبنات لشؤون الطالبات

4229492 

 4255252 عميد كلية الفنون الجميلة
4255261 

 4254577 مكتب عميد كلية الفنون الجميلة

 4222026معاون عميد كلية الفنون الجميلة العلمي 

 4221519 معاون عميد كلية الفنون الجميلة االداري

 5112009 عميد كلية الزراعة

 5112142 مكتب عميد كلية الزراعة

 5112141معاون عميد كلية الزراعة العلمي 

 5115060 معاون عميد كلية الزراعة االداري

 7781542عميد معهد الليزرللدراسات العليا 


