
 54 من 1 صفحة

 

 

 دليل هواتف الجامعة
 مهمة أرقام

 

 0002222 السنترال العام

 0003552 الخدمات الطبية

 0003000 العمليات والطواري من داخل الجامعة

 0003802 العمليات والطواري من خارج الجامعة

 
 

 

 

 الجامعة مدير معالي مكتب

 
 

 8520552 المدير معالي مكتب مدير

 8522200 المدير معالي مكتب سكرتارية

 8522222 المدير لمعالي الخاص المكتب مدير

 8520522 السري المكتب

 8522522 االعالمي المستشار

 8520522 القانونية االدارة

 والوارد الصادر
8520522 

8520552 

 8520555 الفاكس

 الجامعة وكيل
 

 8522555 المكتب مدير

 8522888 السكرتارية



 54 من 2 صفحة

8522222 

 8520822 النسخ

 8520820 والوارد الصادر

8520822 

 8520002 الفاكس

 d.alshathri@hotmail.com اإللكتروني البريد

 العلمي البحث و العليا للدراسات الجامعة وكيل

  

 8522222 الوكيل مكتب مدير

 8522222 المكتب مدير نائب

 السكرتارية
8522222 

8522522 

 والوارد الصادر
8520222 

8520820 

 8520002 الفاكس

 Vicegssr@hotmail.com اإللكتروني البريد

 العلمية المعاهد لشؤون الجامعة وكالة
  

 8522222 العلمية المعاهد لشؤون الجامعة وكيل

 8522222 الوكيل مكتب مدير

 8522522 الوكيل مكتب مدير مساعد

 السكرتارية
8522222 

8520222 

 8520522 النسخ

 8520552 والوارد الصادر



 54 من 3 صفحة

 8520822 الفاكس

 األكاديمي االعتماد و التطوير و للدراسات الجامعة وكيل

  

 8520222 المكتب مدير

 8522222 السكرتارية

 8520222 اإلدارية الشؤون قسم

 8520225 والمتابعة اإلعالمية الشؤون قسم

 8520222 النسخ

 8522222 الفاكس

 8520222 والوارد الصادر

 Wakala2008@yahoo.com اإللكتروني البريد

 

 المعلومات تقنية و المجتمع لخدمة الجامعة وكيل

  

 8522222 الوكيل

 8522222 المكتب مدير

 المكتب سكرتارية
8520822 

8522200 

 8522225 النسخ

 8520822 المعارض إدارة

 8522252 اللجان أمانة

 8522252 اللجان سكرتارية

 والوارد الصادر
8520822 

8522228 

 8520222 الفاكس



 54 من 5 صفحة

 الطالبات لشؤون الجامعة وكيل
 

  

 الطالبات لشؤون الجامعة وكيل

  

  

8528282 

8522022 

 8202022 الطالبات دراسة مركز عميد

 8220025 الطالبات دراسة مركز

 8522222 والجودة للتطوير المركز وكيل

 8522225 الفاكس

 8522002 والوارد الصادر

 

 الفنية الشؤون على العام المشرف المستشار
  

 8522000 السكرتارية

 8520202 المكتب فاكس

 8522222 الجامعة لمشروعات العامة الهيئة أمانة اإلدارية الشؤون

 8522558 التأثيث لجنة أمانة

 8528520 الرئيسة المشروعات لجنة

 8520228 العالقات

 8520222 والوارد الصادر

 8222225 والوارد الصادر فاكس

  



 54 من 4 صفحة

 للقضاء العالي المعهد

  
 8522208 العميد

 8522228 للقضاء العالي المعهد وكيل

 8522228 الدورات لشؤون للقضاء العالي المعهد وكيل

 8522202 العلمية البحوث وحدة رئيس

 8522222 اإلدارية الشؤون مدير

 8522220 عهدة أمين

 8522220 الطالب شؤون مدير

 8522222 المكتبة أمين

 8522220 المقارن الفقه قسم أمين

 8522282 الشرعية السياسة قسم أمين

 8522222 العميد مكتب سكرتارية

 8522228 المعهد مجلس أمين

 8522228 الوكيل مكتب سكرتارية

 8522202 المقارن الفقه قسم رئيس

 8522222 المقارن الفقه قسم وكيل

 8522220 المقارن الفقه قسم أمانة

 8522222 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 الشريعة كلية
  

 8528200 العميد

 8528252 الكلية عميد مكتب مدير

 8528200 العميد سكرتارية

 8528500 الكلية وكيل



 54 من 6 صفحة

 8528825 الكلية وكيل مكتب

 8528222 العليا للدراسات الكلية وكيل

 8528222 العليا للدراسات الكلية وكيل مكتب

 8528822 اإلدارية الشؤون مدير

 8528222 ( الصيانة مشرف)  المستودع أمين

 8528252 الطالب شؤون قسم

 8528222 االختبارات قسم

 8528228 األكاديمي اإلرشاد

 8528222 النسخ

 8528222 الفقه أصول قسم رئيس

 8528025 الفقه  أصول قسم وكيل

 8528222 اإلسالمية الثقافة قسم رئيس

 8528282 اإلسالمية الثقافة قسم وكيل

 8528822 الفقه قسم رئيس

 
 

 العربية اللغة كلية

 
 

 8522200 العميد

 8525200 العميد مكتب مدير

 8525522 الكلية وكيل

 8525222 الوكيل مكتب مدير

 8525222 العليا للدراسات الكلية وكيل

 8525222 اإلدارية الشؤون مدير

 8525222 الطالب شؤون مدير



 54 من 7 صفحة

 8525222 األكاديمي المرشد

 8525222 اإلدارية الشؤون مدير مساعد

 8525222 النسخ

 8525222 الصادر

 8525222 الوارد

 8520822 الفاكس

 
 

 الدين أصول كلية  

  

 8528200 العميد

 8528202 العميد أمين

 8528200 الوكيل

 8528220 الوكيل أمين

 8528200 الدراسات وكيل

 8528222 الدراسات وكيل أمين

 8528220 القرآن قسم رئيس

 8528222 القران قسم وكيل

 8528282 القران قسم أمين

 8528222 السنة قسم رئيس

 8528222 السنة قسم وكيل

 8528220 السنة قسم أمين

 8528202 العقيدة قسم رئيس

 8528222 الطالب  شؤون مدير

 8528222 اإلدارية الشؤون مدير

 8528202 العقيدة قسم وكيل



 54 من 8 صفحة

 8528202 العقيدة قسم أمين

 8528225 األكاديمي المرشد

 852222 االمتحانات

 8528222 والوارد الصادر

 8520228 الفاكس

 
 

 االجتماعية العلوم كلية
  

 8522200 العميد

 8525200 العميد مكتب مدير

 8525202 العميد سكرتارية

 8522255 الكلية وكيل

 8525252 الوكيل سكرتارية

 8522250 العليا للدراسات الكلية وكيل

 8525222 الوكيل  سكرتارية

 8525252 العليا الدراسات مكتب

 8525222 والمالية اإلدارية الشؤون مدير

 8525222 الطالب شؤون مدير

 8525222 الطالب شؤون مكتب

 8525222 اآللي الحاسب مكتب

 8525225 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 CSS1396@GMAIL.COM اإللكتروني البريد



 54 من 9 صفحة

 
 

 

 اإلعالم و الدعوة كلية
  

 

 8525200 العميد

 8525202 العميد  سكرتارية

 8525800 الوكيل

 8525282 الوكيل  سكرتارية

 8525202 العليا للدراسات الكلية وكيل

 8525082 العليا للدراسات الكلية وكيل  سكرتارية

 8525025 والتدريب للتطوير الكلية وكيل

 8525222 والتدريب للتطوير الكلية وكيل سكرتارية

 8525022 الدعوة قسم رئيس

 8525022 الدعوة قسم وكيل

 8525020 الدعوة قسم أمين

 8525022 اإلعالم قسم رئيس

 8525022 اإلعالم قسم وكيل

 8525022 اإلعالم قسم أمين

 8525222 الطالب لشؤون الحاسب إدارة مدير

 8525802 اإلدارية الشؤون مدير

 8525802 والوارد الصادر

 8520258 الفاكس

 
 

 الترجمة و اللغات كلية
 



 54 من 11 صفحة

 8522205 العميد

 8525202 العميد سكرتارية

 8525220 الكلية وكيل

 8525280 العليا للدراسات الكلية وكيل

 8525282 اإلنجليزية اللغة قسم رئيس

 8525220 اإلدارية الشؤون مدير

 8525288 اإلنجليزية اللغة قسم أمين

 8528222 واالمتحانات الطالب شؤون

 8525522 اآللي الحاسب معمل

 8525282 الكلية مكتبة

 8525222 والوارد الصادر

 8525202 الفاكس

 
 

 المعلومات و الحاسب علوم كلية

  

 8522282 العميد

 8522222 العميد مكتب مدير

 8522222 العميد  سكرتارية

 8522222 والطالب اإلدارية للشؤون الكلية وكيل

 8522222 والطالب اإلدارية للشؤون الكلية وكيل  سكرتارية

 8522255 التعليمية للشؤون الكلية وكيل

 8522222 التعليمية للشؤون الكلية وكيل سكرتارية

 8522222 الحاسب علوم قسم رئيس

 8522225 المعلومات نظم قسم رئيس

 8522222 األقسام سكرتارية



 54 من 11 صفحة

 8525282 المعلومات دراسات قسم رئيس

 8525282 المعلومات دراسات قسم رئيس سكرتارية

 8522280 اإلدارية الشؤون مدير

 8522225 اإلدارية الشؤون مساعد

 8528222 المالية الشؤون

 8522220 العامة العالقات

 8522222 والوارد الصادر

 8522222 الفاكس

 
 

 العلوم كلية

  

 8522222 العميد

 8522222 السكرتارية

 8522228 والطالبية التعليمية للشؤون الكلية وكيل

 8522522 والمالية اإلدارية الشؤون مدير

 8522525 الفيزياء قسم رئيس

 8522282 الرياضيات قسم رئيس

 8522225 الطالبية الشؤون

 8522522 الكلية مجلس أمانة

 8522520 األقسام أمانة

 8522202 األكاديمي المرشد

 8522228 األكاديمي واالعتماد الجودة لجنة

 8522202 والوارد الصادر

 8522222 الفاكس

 SCIENCE@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد



 54 من 12 صفحة

 
 

 اإلدارية العلوم و االقتصاد كلية

  

 8522828 العميد

 8522828 الكلية وكيل

 8522858 والجودة للتقويم الكلية وكيل

 8528225 االقتصاد قسم رئيس

 8522252 األعمال إدارة قسم رئيس

 8528022 المحاسبة قسم رئيس

 8528288 المصرفية األعمال قسم رئيس

 8528202 اإلدارية الشؤون مدير

 8528222 الطالب شؤون مدير

 8528202 اإلدارية الشؤون مساعد

 8528022 الفني الدعم

 8528222 األكاديمي اإلرشاد

 8528202 والوارد الصادر

 8522285 الفاكس

 CEAS@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

 
 

 الطب كلية

  

 8522222 العميد

 8522222 العميد مكتب مدير

 8522222 السكرتارية

 8522525 العميد فاكس

 8522222 األكاديمية للشؤون الكلية وكيل



 54 من 13 صفحة

 8522222 الطبية الخدمات لشؤون الكلية وكيل

 8522225 اإلدارية للشؤون الكلية وكيل

 8522002 والوارد الصادر

 8520802 الفاكس

 Drkhalid63@gmail.com اإللكتروني البريد

  
 

 الهندسة كلية

  

 8522220 العميد

 8520282 السكرتارية

 8520282 والوارد الصادر

 8520552 الفاكس

  
 

 باألحساء اإلسالمية الدراسات و الشريعة كلية
  

  

 5250220/02 العميد

 52222220/02 السكرتارية

 5222220/02 اإلدارية للشؤون الكلية وكيل

 5222202/02 التعليمية للشؤون الكلية وكيل

 5222202/02 والجودة للتطوير الكلية وكيل

 5222202/02 الطالب لشؤون الكلية وكيل

 5222222/02 المعلومات تقنية مركز مدير

 5222222/02 اإلدارة مدير

 5280222/02 الكلية سنترال

 5285022/02 الطبية الخدمات



 54 من 15 صفحة

 5282282/02 المكتبة

 5252022/02 والسالمة األمن

 5280222/02 سنترال الطالب شؤون

 5280222/02 سنترال الطالبات شؤون

 5280222/02 سنترال الشريعة قسم رئيس

 5280222/02 سنترال الدين أصول قسم رئيس

 5280222/02 سنترال العربية اللغة قسم رئيس

 5280222/02 سنترال الجغرافيا قسم رئيس

 5280222/02 سنترال اإلدارة قسم رئيس

 5280222/02 سنترال والوارد الصادر

 5222222/02 الفاكس

 
 

 الخرج بمحافظة المجتمع كلية
  

  

 5222222/02 العميد

 5222222/02 الكلية وكيل

 5222022/02 والمالية اإلدارية الشؤون مدير

 5222288/02 والمتابعة التدريب إدارة مدير

 5222288/02 الموظفين شؤون

 5222288/02 الطالب شؤون

 5222288/02 العامة العالقات

 5222288/02 المكتبة أمين

 5222288/02 الصندوق أمين

 5222288/02 المستودع أمين



 54 من 14 صفحة

 5222288/02 والسالمة األمن

 CCK1423@HOTMAIL.COM اإللكتروني البريد

 
 

 شقراء بمحافظة المجتمع كلية
  

 2888222/02 العميد

 2888222/02 الكلية وكيل

 2882282/02 والمالية اإلدارية الشؤون مدير

 2882202/02 الطالب شؤون مدير

 2882222/02 اإلدارية الشؤون

 السكرتارية

  

2882222/02 

2882222/02 

 2882222/02 المكتبة

 2882222/02 والسالمة األمن

 2882222/02 اإلدارية والعلوم االقتصاد قسم

 2882222/02 اآللي الحاسب قسم

 2882202/02 األكاديمي المرشد

 2882202/02 االختبارات إدارة

 2882222/02 اإلدارية االتصاالت

 2882222/02 والوارد الصادر

 2882822/02 الفاكس

-SHAQRA-COLLEGE@CCS اإللكتروني البريد

IMAMU.NET 

  
 

 العربية اللغة تعليم معهد

  



 54 من 16 صفحة

 8522200 العميد

 8525520 السكرتارية

 8525252 المعهد وكيل

 8525202 السكرتارية

 8525502 التطبيقي اللغة علم قسم رئيس

 8525222 اللغوي اإلعداد قسم رئيس

 8525222 اإلسالمية والعلوم العربية اللغة قسم رئيس

 8525522 اإلدارية الشؤون مدير

 8525252 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

 ITA1402@HOTMAIL اإللكتروني البريد

 



 54 من 17 صفحة

 الفاكس الهاتف المعاهد

 8822252/02 8822522/02 أبها

 5282202/02 5222882/02 اإلحساء

 2280852/02 2282220/02 االفالج

 2222888/02 2220222/02 الدعوة إمام

 2282522/02 2282202/02 املج

 2822822/02 2852222/02 الباحة

 2288222/02 2280002/02 البدائع

 2222222/02 2222822/02 البدع

 2850222/02 2822252/02 بريدة

 2252022/02 2252222/02 البكيرية

 2888222/02 2882222/02 بلجريشي

 2202880/02 2200828/02 بلقرن

 2882028/02 2888222/02 بيشة

 2820222/02 2882222/02 تبوك

 2822055/02 2822055/02 جازان

 2222222/08 2222858/08 جدة

 2822220/02 2822220/02 الجوف

 5228252/02 5280522/02 حائل

 5820222/02 5822222/02 حريمالء

 2885222/02 2880822/02 الحفر

 5552258/02 5550222/02 تميم بني حوطة

 2220222/02 2222222/02 سدير حوطة

 5222222/02 5222220/02 الخرج

 8822222/02 8822022/02 مشيط خميس

 2222225/02 2222222/02 الدرعية



 54 من 18 صفحة

 5222252/02 5222252/02 الدلم

 2282252/02 2282252/02 الدمام

 2288852/02 2282222/02 الدوادمي

 8520022/02 8520822/02 المع رجال

 2222220/02 2220202/02 الرس

 2522252/02 2522528/02 رضوى

 2228020/02 2220822/02 رفحاء

 2225202/02 2222202/02 الرياض

 2885820/02 2882852/02 الزلفي

 2280228/02 2280228/02 سامطة

 2200828/02 2200828/02 العاليا سبت

 5285522/02 5280222/02 شرورة

 8520822/02 8520822/02 الشعبين

 2820222/02 2822222/02 الشفا

 2880222/02 2882222/02 شقراء

 2825002/02 2820282/02 صبيا

 2220280/02 2220822/02 ضمد

 2222252/08 2288222/08 الطائف

 2588022/02 2582222/02 طريف

 2285252/02 2282202/02 عرعر

 2222220/02 2222202/02 عنيزة

 2282208/02 2282255/02 الغاط

 2202522/02 2202522/02 فيفاء

 2282502/02 2282028/02 القريات

 8828202/02 8828202/02 والبحر قنا

 2280802/02 2280822/02 القنفذة



 54 من 19 صفحة

 22580222/02 2582822/02 القويعية

 8222222/02 8222228/02 المجاردة

 2282022/02 2282222/02 المجمعة

 8252282/02 8252222/02 محايل

 2222022/02 2222222/02 المنورة المدينة

 5255222/08 5222222/08 المكرمة مكة

 2222522/02 2222222/02 الملز

 2522222/02 2522028/02 المندق

 5885220/02 5882252/02 نجران

 8220202/02 8280225/02 النماص

 2220202/02 25252082/02 الدواسر وادي

 2220880/02 2520020/02 الفرع وادي

 5252582/02 5252082/02 نجران يدمة

 للجامعة التابعة العلمية المعاهد

  
  

 
 

 إندونيسيا في العربية و اإلسالمية العلوم معهد
  

 828822222228 المدير

 502 تحويله الوكيل

 202 تحويله الجامعي القسم رئيس

 202 تحويله والتكميلي اللغوي اإلعداد قسم رئيس

 502 تحويله المالية الشؤون رئيس

 2222225 المعهد سنترال

 0028222282008 الفاكس

 LIPIA-ORG@YAHOO.COM.SG اإللكتروني البريد

  



 54 من 21 صفحة

 

 طوكيو في اإلسالمي العربي المعهد

  
  

 0022-2-2202-2280 المدير

 0022-2-5228-0552 واإلدارية المالية الشؤون مسؤول

 0022-2-2202-2288 السنترال

 8222 المعهد مدير تحويلة

واإلداري المالية الشؤون مسؤول تحويلة  8280 

 8222 والوارد الصادر تحويلة

 8222   / 8225 األستاذة غرفة تحويالت

 8222 والوارد الصادر

 0022222022288 الفاكس

 DIRECTOR@AII-T.ORG اإللكتروني البريد

 
 

 جيبوتي في اإلسالمي المعهد

  
  

 00852850255 المدير

 00852252222 السكرتارية

 لقسم المعهد وكيل

 الدبلوم
 822 تحويله

 الشؤون مسئول

 اإلدارية
 880 تحويله

 882 تحويله المحاسب

 882 تحويله االمتحانات

 885 تحويله الطالب شؤون

 882 تحويله المكتبة أمين



 54 من 21 صفحة

 للقسم المعهد وكيل

 العام
 822 تحويلة

 00852252222 والوارد الصادر

 08852252222 الفاكس

 NSTUTITSAOUDITEADJIBOUTI@YAHOO.COM اإللكتروني البريد

 
 

 المكتبات شؤون عمادة

  

 8522200 العميد

 8522808 اإلدارية للشؤون العمادة وكيل

 8522222 والتقنية الفنية للشؤون العمادة وكيل

 8522800 السكرتارية

 8522825 اإلدارية الشؤون

 8522822 العامة العالقات

 8522222 والوارد الصادر

 8522822 اإلطالع قاعات

 8522228 الجامعية الرسائل قاعة

 8522822 األجنبية الكتب قاعة

 8522222 المخطوطات قسم

 8522220 والتصنيف الفهرسة قسم

 8522202 والتبادل اإلهداء قسم

 8522282 التزويد قسم

 8522282 الدوريات قسم

 8522828 السمعيات قسم

 8522822 اإلعارة



 54 من 22 صفحة

 8522888 اآللي الحاسب قسم

 8522822 التجليد قسم

 8522220 الكتب بيع مركز

 8520222 الفاكس

  
 

 الطالب شؤون عمادة

  
  

 8522522 العميد

 8552822 الطالب لشؤون العمادة وكيل

 8522822 الطالبية األنشطة لشؤون العمادة وكيل

 8522225 والجوازات المنح إدارة مدير

 8522825 اإلسكان إدارة مدير

 8522855 التغذية إدارة مدير

 8522222 الطالبية والبدالت المكافآت إدارة مدير

 8522828 اإلدارية الشؤون إدارة مدير

 8522822 المالية الشؤون مدير

 8522828 الطالب صندوق إدارة مدير

 8522822 والصيانة الحركة إدارة مدير

 8522822 واإلعالم العامة العالقات إدارة مدير

 8522228 الطالب نادي مدير

 8522250 الرياضية المنشآت مدير

 8522820 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 AIAMASHAD@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

 



 54 من 23 صفحة

 

 التسجيل و القبول شؤون عمادة

  

 8520222 العميد

 8522225 والتسجيل القبول وكيل

 8522222 اإلرشاد شؤون وكيل

 8520220 السكرتارية

 8520225 اإلدارة مدير

 8520222 القبول قسم

 8520222 الدراسية المنح قسم

 8520222 والوثائق الخريجين قسم

 8520228 اإلرشاد قسم

 8520222 السجالت قسم

 8520252 التسجيل قسم

 8520282 والوارد الصادر

 8520828 الفاكس

 ADMISSION@IMAM.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 العلمي البحث عمادة
  

 8528820 العميد

 8528822 السكرتارية

 8528222 المستشارون

 8522822 الثقافية للشؤون العمادة وكيل

 8528200 العلمي للنشر العمادة وكيل

 8528222 المعلومات وقواعد والبحوث والمراكز المادات وكيل



 54 من 25 صفحة

 8528200 والمعادالت والتحكيم النشر لجنة أمانة

 8528050 اإلدارية الشؤون مدير

 8528225 الطباعي التجهيز وحدة مدير

 الطباعي التجهيز
8522282 

8528222 

 8528220 البحثية المشروعات تحويل أمانة

 8522225 البحثية المشروعات تحويل أمانة سكرتارية

 8528882 العلمي للنشر العمادة وكيل سكرتارية

 8528022 البحثية المشروعات تحويل أمانة

 8528052 الجامعة مجلة

 8528022 المجلة أعداد مكتب

 8522282 المعلومات وقواعد البحوث

 8528822 المعلومات وحدة

 8528822 العامة العالقات

 8528052 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

8520222 

  
 

 الخارج في المعاهد شؤون عمادة
  

 8522225 العميد

 8520222 العميد مكتب مدير

 8522280 العمادة وكيل

 8520222 الوكيل مكتب مدير

 8520222 التعليمية الشؤون مدير



 54 من 24 صفحة

 8520282 الطالبية الشؤون مدير

 8520282 اإلدارية الشؤون مدير

 8520282 المالية الشؤون مدير

 8520228 العامة العالقات

 8520282 االجتماعات

 8520285 والوارد الصادر

 8522522 الفاكس

 IMAM.AMADA@HOTMAIL.COM اإللكتروني البريد

  
 

 المعلومات تقنية و المجتمع لخدمة الجامعة المركز عمادة

  

 8522222 العميد

 8522222 المجتمع خدمة وكيل

 8522222 المستمر التعليم وكيل

 8522022 اإلدارية الشؤون

 8522222 التدريس هيئة أعضاء

 8522222 والتسجيل القبول

 8522222 العميد  سكرتارية

 8522082 المجتمع خدمة وكيل  سكرتارية

 8522022 المستمر التعليم وكيل سكرتارية

 8522222 المالية الشؤون

 8522222 والوارد الصادر

 8520808 الفاكس

 AAA@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 



 54 من 26 صفحة

 العليا الدراسات عمادة
  

 8522222 العميد

 8522225 العميد  سكرتارية

 8522252 القبول وكيل

 8522258 القبول وكيل سكرتارية

 8522222 المجلس أمانة وكيل

 8522222 المجلس أمانة  سكرتارية

 8522222 اإلبتعاث وكيل

 8522225 األكاديمي اإلرشاد

 8522222 اإلدارية الشؤون مدير

 8522222 والوارد الصادر

 8522222 الفاكس

 GRADUATE@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 االستشارية الخدمات و للبحوث نايف األمير معهد
  

 8522222 العميد

 8522222 االستشارية للخدمات المعهد وكيل

 8522222 والدراسات للبحوث المعهد وكيل

 8520250 العميد   سكرتارية

 8520800 الفاكس

  
 

 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة

  

 8522222 العميد

 8522222 التدريس هيئة أعضاء شؤون عمادة وكيل



 54 من 27 صفحة

 8522220 المهارات وتنمية للتطوير العمادة وكيل

 8522222 التدريس هيئة أعضاء عمادة عميد مكتب

 8522225 العميد  سكرتارية

 8520222 العمادة وكيل  سكرتارية

 8520222 والوارد الصادر

 
 

 بعد عن التعليم عمادة

  

 8522222 العميد

 8522222 العميد سكرتارية

 8522222 األكاديمية للشؤون الوكيل

 8522222 األكاديمية الشؤون وكيل سكرتارية

 8522222 االلكتروني التعلم وكيل

 8522225 واإلدارية المالية الشؤون مدير

 8522222 األكاديمية الشؤون مدير

 8522222 الفنية الشؤون مدير

 8522222 والتسجيل القبول مدير

 8522228 والوارد الصادر

 8522222 الفاكس

  
 

 الحضارات حوار و المعاصرة اإلسالمية الدراسات مركز
  

 العميد
8522222 

8522200 

 اإلدارية الشؤون
8522202 

8522288 



 54 من 28 صفحة

 8525000 الفاكس

 8522202 والوارد الصادر

 CICSDC@IMAMU.EDU.SA االلكتروني البريد

  
 

 الجودة و التقويم عمادة
  

  

 العميد

  

8522828 

 8520825 فاكس

 8522058 العمادة وكيل

 8522050 القياس وحدة مدير

 8520822 المكتب مدير

 العميد مكتب مدير
8522822 

8522202 

 8522022 اإلدارية االتصاالت

 8520222 فاكس اإلدارية االتصاالت

 8522022 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 IMAMUAGA@GMAIL.COM اإللكتروني البريد

 
 

 العلمي للمجلس العامة األمانة

  

 8520280 العلمي المجلس عام أمين

 8520222 والمالية اإلدارية الشؤون مدير

 8520280 السكرتارية

 8520282 والتصوير النسخ



 54 من 29 صفحة

 8520288 العلمية الجمعيات

 8520222 اإلدارية االتصاالت

 8520222 والوارد الصادر

 8520825 الفاكس

 C_COUNCIL@IMAMU.EDU.SA االلكتروني البريد

  
 

 الجامعة مجلس أمانة
  

 الجامعة مجلس أمين
8520282 

8520522 

 8520222 األمين مكتب على المشرف

 8520222 المجلس أمين مكتب مدير

 8520522 واألرشفة الحفظ

 8520522 النسخ

 8520522 التصوير

 8520228 والوارد الصادر

 8520820 الفاكس

 ALMAJLES@IMAM.EDU.SA االلكتروني البريد

  
 

 المالية اإلدارة

  
  

 8522822 العام المدير

 8520822 المالية اإلدارة وكيل

 8520820 المحاسبة قسم رئيس

 8520222 الحسابات قسم رئيس



 54 من 31 صفحة

 8520222 الشبكات قسم رئيس

 8520850 والوارد الصادر

 8520225 الفاكس

 
 

 المالي المراقب
  

  

 8520280 المالي المراقب

 
 

 الموظفين لشؤون العامة اإلدارة
  

  

 8522222 العام المدير

 8520222 السكرتارية

 8520282 التوظيف إدارة مدير

 8520222 السجالت إدارة مدير

 8520222 المتعاقدين إدارة مدير

 8520220 والنفقات الرواتب إدارة مدير

 8520222 الترقيات لجنة أمين

 8520252 الصادر

 8520252 الوارد

 8520822 الفاكس

 
 

 المتابعة و الميزانية و للتخطيط العامة اإلدارة
  

 8522222 العام المشرف

 8520222 السكرتارية

 8520582 والمتابعة التخطيط مدير



 54 من 31 صفحة

 8520522 الميزانية مدير

 8520522 الميزانية

8520225 

 التخطيط

  

8520222 

8520222 

8520582 

 8520222 والوارد الصادر

 8520820 الفاكس

 PLANNING@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 الدولي للتعاون العامة اإلدارة

  
  

 8522222 العام المدير

 8520222 اإلدارة وكيل

 8520252 السكرتارية

 الخارجية العالقات
8520250 

8520882 

 8520222 النسخ

 8520222 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

 
 

 اإلداري للتطوير العامة اإلدارة

  

 8522022 العام المدير

 8520208 التنظيم وحدة – اإلدارة وكيل



 54 من 32 صفحة

 التدريب

  

8520522 

8520228 

8520852 

8520228 

8520282 

 اإلدارية الشؤون

  

8520282 

8520822 

 8520282 الوارد

 8520822 الصادر

 8520822 الفاكس

  
 

 الجامعة مطابع

  

 8522500 المطابع عام مدير

 8522522 المطابع مدير مساعد

 8522502 السكرتارية

 8522508 اإلداري المشرف

 8522502 الفني المشرف

 8522522 المستودع قسم

 8522502 والتصميم الصف قسم رئيس

 8522522 اآللي المونتاج قسم رئيس

 8522522 العادي المونتاج قسم رئيس

 8522582 الطبع قسم رئيس

 8522252 التجليد قسم رئيس

 8522502 والوارد الصادر



 54 من 33 صفحة

 8522502 الفاكس

 PRINT@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 الصيانة و للتشغيل العامة اإلدارة
  

 8522200 العام المدير

 8520280 التعليمية المنطقة قسم رئيس

 8520220 المحطات قسم رئيس

 8522222 االتصاالت قسم رئيس

 8520228 والتنسيق المتابعة قسم رئيس

 8520285 الزراعة قسم رئيس

 8520222 اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8520222 المواد قسم رئيس

 8522282 الغيار قطع مستودع مشرف

 8520222 والوارد الصادر

 8525252 الفاكس

  
 

 للمشروعات العامة اإلدارة

  

 8522500 العام المدير

 8522522 اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8522555 السكرتارية

 8522522 والوارد الصادر

 8525555 الفاكس

  
 

 اآللي للحاسب العامة اإلدارة
  



 54 من 35 صفحة

 8522250 العام المدير

 8522222 المكتب مدير

 8520225 المدير سكرتارية

 8520225 الصادر

 8520202 الوارد

 8520550 الفاكس

  
 

 المرافق و التدريس هيئة أعضاء إلسكان العامة اإلدارة
  

 8522222 العام المدير

 8520222 اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8520225 السكرتارية

 8522222 المرافق إدارة مدير

 8520222 المرافق مشرفوا

8520228 

 8520222 (اإلسكان إدارة) والعقود المحاسبة قسم

 8522222 اإلسكان إدارة مدير

 8520220 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

  
 

 المناقصات و للمشتريات العامة اإلدارة
  

  

 8522800 العام  المدير

 8520252 اإلدارة وكيل

 8520222 مشتريات أخصائي



 54 من 34 صفحة

 8520222 المشتريات قسم

 8520222 مشتريات مأمور

 8520220 األجور قسم

 8520222 اإلدارية الشؤون مساعد

 8520222 الكاتب

 8520222 العقود

 8520222 الصادروالوارد

 8520228 الفاكس

8520822 

 
 

 الجامعي لإلعالم العامة اإلدارة و الجامعة  مدير لمعالي اإلعالمي المستشار

  
  

 الجامعة  مدير لمعالي اإلعالمي المستشار

 الجامعي لإلعالم العامة اإلدارة على العام المشرف
8522522 

 8520522 اإلعالمي المستشار مكتب مدير

 8520252 اإلعالمي المستشار  سكرتارية

 8520222 الجامعي لإلعالم العامة اإلدارة مدير

 8520202 اإلدارية الشؤون مدير

 8520282 اإللكتروني والنشر التحرير قسم رئيس

 8520228 التصوير قسم رئيس

 8520222 الصحفي الملف قسم رئيس

 8520252 والوارد الصادر

 8520882 الفاكس

 IMAMUNEWS@IMAMU.EDU.SA االلكتروني البريد

 
 



 54 من 36 صفحة

 القانونية اإلدارة
  

 8520522 اإلدارة على العام المشرف المستشار

 8520220 السكرتارية

 8520222 والوارد الصادر

 8520202 الفاكس

  
 

 العامة العالقات إدارة

  

 8522228 العام المشرف

 8522222 العامة العالقات إدارة وكيل

 8520222 العامة العالقات إدارة سكرتارية

 8520252 والوارد الصادر

 8520258 الفاكس

  
 

 الجامعي األمن و للسالمة العامة اإلدارة

  
  

 8522200 العام المشرف مكتب

 8520200 العام المشرف سكرتارية

 8520222 اإلدارية للشؤون اإلدارة وكيل

 8520225 الجامعي األمن قسم رئيس

 8520220 الجامعي المرور قسم رئيس

 8520220 والمالية اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8522228 السالمة قسم رئيس

 8522822 العهد قسم رئيس

 8522222 والتطوير التدريب قسم رئيس



 54 من 37 صفحة

 8522520 التدريس هيئة أعضاء إسكان وحدة رئيس

 8522820 بالملز الطالبات بمركز واألمن السالمة وحدة رئيس

 22202 تحويله 2222222 بالبطحاء الطالبات بمركز واألمن السالمة وحدة رئيس

 2220 تحويله 8202502 بالنفل الطالبات بمركز واألمن السالمة وحدة رئيس

 822 تحويله022882202 بشقراء المجتمع بكلية واألمن السالمة وحدة رئيس

 025222288 بالخرج المجتمع بكلية واألمن السالمة وحدة رئيس

 اإلسالمية والدراسات الشريعة بكلية واألمن السالمة وحدة رئيس

 باإلحساء
 882 تحويله 025252022

 8520222 ( والوارد الصادر)  اإلدارية االتصاالت قسم

 والطوارئ العمليات
 داخلي 8522252 الجامعة خارج من

888 

 8520222 الفاكس

 
 

 المعلومات و للدراسات العامة اإلدارة

  
  

 8520222 العام المشرف

 8520820 المشرف  سكرتارية

 8522252 المعلومات وحدة مدير

 8520820 الوثائق

 8520222 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 DGIS.270@GMAIL.COM اإللكتروني البريد

 
 

 الكميات حساب و المنافسات إدارة

 
  

 8520222 المدير



 54 من 38 صفحة

 8520222 اإلدارة  سكرتارية

 8520258 المنافسات قسم رئيس

 8522222 منافسات أخصائي

 8522522 اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8522222 الناسخ

 8520222 الكميات قسم رئيس

 8522222 محاسب

 8520880 مدقق

 8520222 محاسب

 8520282 محاسب

 8520222 مدقق

 8522220 والوارد الصادر

 8525252 الفاكس

 
 

 الهندسية اإلدارة

  

 8522222 المدير

 8520222 السكرتارية

 8520222 اإلدارية الشؤون قسم رئيس

 8520822 التعديالت قسم رئيس

 8520822 والوارد الصادر

 8520825 الفاكس

 ENG-DEP@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 الطالبية الشؤون إدارة
  



 54 من 39 صفحة

 8520222 المدير

 8520225 اإلدارة وكيل

 8520822 والتسجيل القبول

 8520822 الطالبي اإلرشاد قسم

 8520225 الطالبي النشاط قسم

 8520822 الطالبي النقل قسم

 8520828 األرشيف

 8520828 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

  
 

 التربوي لإلشراف العامة اإلدارة

  
  

 8520528 العام المدير

 8520522 السكرتارية

 الشرعية العلوم مشرف
8520525 

8520252 

 8520522 العربية اللغة علوم مشرف

 8520252 االجتماعية العلوم مشرف

 8520252 اآللي الحاسب مشرف

 8520582 الرضيات مشرف

 8520202 االنجليزية اللغة مشرف

 8520582 العلوم مشرف

 8520585 التدريب قسم

 8520522 والوارد الصادر



 54 من 51 صفحة

 8520825 الفاكس

 
 

 المناهج و للخطط العامة اإلدارة
  

  

 8528888 العام المدير

 الشرعية العلوم وحدة
8520202 

8520522 

 8520525 العربية اللغة وحدة

 8520205 العربية اللغة وحدة

 تاريخ/ االجتماعية العلوم وحدة
8520252 

8520220 

 8520585 جغرافيا/  االجتماعية العلوم وحدة

 8520202 اإلنجليزية اللغة قسم رئيس

 8520528 التعليم تقنيات قسم رئيس

 8520202 الرياضيات قسم رئيس

 8520208 اإلدارية الشؤون مدير

 8520822 اإلدارة مكتبة

 8520522 الناسخ

 8520225 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

 
 

 االمتحانات إدارة

  

 8520550 المدير

 8520558 االمتحانات إدارة وكيل



 54 من 51 صفحة

 8520552 والنسخ البيانات إدخال

 8520822 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

 AAAGEL@IMAMU.EDU.SA اإللكتروني البريد

  
 

 الدراسية التجهيزات إدارة

  
  

 8520522 المدير

 8520525 اإلدارة وكيل

 8520582 والوارد الصادر

 8520222 الفاكس

 
 

 الحركة إدارة

  

 8522802 المدير

8520282 

 8520220 السكرتارية

8520800 

 8522525 الميداني المكتب

 8522825 الورشة

 8520282 والوارد الصادر

 8520205 الفاكس

 KHAMIS.888@HOTMAIL.COM اإللكتروني البريد

  
 

 الطبية الخدمات إدارة
  

  



 54 من 52 صفحة

 8522502 المدير

 8522220 السكرتارية

 8522022 المدير مساعد

 
 

 الداخلية المراجعة إدارة

  

 8522222 المدير

 8520222 الفاكس

 
 

 للمتابعة العامة اإلدارة

 

 8520522 العام  المدير

 8520282 اإلداري التحقيق مكتب

 الدوام مراقبة مكتب

8520220 

8520520 

8520522 

 اإلدارية الشؤون مكتب

8520522 

8520222 

8520282 

8520228 

8520225 

 8520282 والوارد الصادر

 8520852 الفاكس

 
 

 اإلسالمية المالية الهندسة مركز
  

 8528282 المدير



 54 من 53 صفحة

 8522225 الفاكس

 
 

 االستراتيجية الخطط إدارة
  

  

 اإلدارة مدير

8522222 

8522220 

 
 

 المستودعات إدارة
 

 8522800 المدير

 8522222 الكتب مستودع أمين

 8520222 األثاث مستودع أمين

 8520200 المكتبية األدوات مستودع أمين

 8520228 السيارات مستودع أمين

 8520222 مستودعات محاسب

 8520222 والوارد الصادر

 8520822 الفاكس

  
 

 الملز فرع الطالبات دراسة مركز

  

 المركز وكيل
852208 

 2222522 ف

 السكرتارية
8522520 

 8522222 ف

 اإلدارة مدير
8522858 

 8522852 ف

 8522200 واإلدارية الفنية الشؤون على العام المشرف



 54 من 55 صفحة

 8522288 ف

 8522202 النسخ مسئول

 8522222 االختبارات

 8522822 النقل مسئول

 8522222 الشبكة مهندس

 8522822 الصيانة مسئول

 األمن مدير
8522222 

 8522222 ف

 8522820 (2) رقم بوابة

 8522822 (2) رقم بوابة

  
 

 البطحاء فرع الطالبات دراسة مركز

  

 22222 تحويلة 2222222 المساعد الوكيل

 22285 تحويلة 2222222 السكرتارية

 22258 تحويلة 2222222 اإلدارة مدير

 22282 تحويلة 2222222 االختبارات

 22282 تحويلة 2222222 النقل

 22022 تحويلة 2222222 األمن إدارة

 22220 تحويلة 2222222 الفاكس

 IMAM.BATHA@GMAIL.COM االلكتروني البريد

 
 

 النفل فرع الطالبات دراسة مركز
  

 العميد
8202022 

 8202022 ف



 54 من 54 صفحة

 8202508 العميد مكتب مدير

 2222 تحويلة 8202508 السكرتارية

 2250 تحويلة 8202508 السري المكتب

 8202025 الوكيل

 2202 تحويلة 8202505 الوكيل سكرتارية

 2800 تحويلة 8202508 اإلدارية شؤون مدير

 2200 تحويلة 8202508 االمتحانات إدارة

 8202022 النقل إدارة

 2220 تحويلة 8202508 والسالمة األمن مكتب رئيس

 2002 تحويلة 8202508 والوارد الصادر

 2002 تحويلة 8202508 المحاسب

 2005 تحويلة 8202508 الصندوق أمين

 2000 تحويلة 8202508 الشبكة مسئول

 2255 تحويلة 8202508 المجلس أمانة

 
 
 

 


