وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – العراق
جامعة بابل – دليل العناوين البريدية لالتصال بمؤسسات الجامعة

ٌمكنك التواصل مع السادة مستخدمً العناوٌن البرٌدٌة المدرجة أدناه من خالل إرسال رسالة برٌدٌة الكترونٌة
عن طرٌق أي حساب برٌدي متوفر لدٌك  ,إن كنت تفضل التواصل التفاعلً مع الملحقات المدرجة فً هذا
الملف ربما تود زٌارة صفحات مواقع مؤسسات ومرافق جامعة بابل من خالل إتباع الرابط الرئٌسً لموقع
جامعة بابل (اضغط على الرابط مباشرة) http://www.uobabylon.edu.iq

أ – رئاسة جامعة بابل :

 .1الملحق اإلداري لعناوين إدارات الجامعة
مكتب رئٌس الجامعة

uniheadoffice@uobabylon.edu.iq

مكتب المساعد اإلداري

vcadmoffice@uobabylon.edu.iq

مكتب المساعد العلمً

vcacaoffice@uobabylon.edu.iq

امانة مجلس الجامعة

uniconsul@uobabylon.edu.iq

المتابعة رئٌس الجامعة

fallowuphead@uobabylon.edu.iq

 .2مراكز جامعة بابل البحثية والتطويرية

مركز التعلٌم المستمر

conedu@uobabylon.edu.iq

مركز الحاسبة االلكترونٌة

compcen@uobabylon.edu.iq

مركز بابل للدراسات الحضارٌة والتارٌخٌة

babstdcen@uobabylon.edu.iq

مركز بحوث البٌئة

locenvcen@uobabylon.edu.iq

 .3األقسام الهامة في رئاسة جامعة بابل

قسم التخطٌط والمتابعة

planningdep@uobabylon.edu.iq

قسم الترقٌات

promodep@uobabylon.edu.iq

قسم التسجٌل وشؤون الطلبة

studentsaffairs@uobabylon.edu.iq

قسم الشؤون العلمٌة

acadaffairs@uobabylon.edu.iq

قسم تقوٌم األداء الجامعً

evaluationdep@uobabylon.edu.iq

 .4الوحدات المرتبطة برئاسة جامعة بابل

وحدة موقع الجامعة االلكترونً

webmaster@uobabylon.edu.iq

عملٌات المعلومات الخاصة بوحدة الموقع

uob.it.operations@uobabylon.edu.iq

عملٌات المعلومات الخاصة بوحدة الموقع

Uob.it.operations@gmail.com

ب -كليات جامعة بابل

قد ال تكون العناوٌن البرٌدٌة بالضرورة مشغلة بواسطة مدٌري مواقع الكلٌات  ,إن كنت تود توجٌه أسئلة أو
استفسارات أو اقتراحات حول طبٌعة عمل موقع احد الكلٌات فإننا نفضل التواصل مع المشرف مباشرة من
خالل صفحات التواصل المباشر الموفرة مع موقع كل كلٌة

الجدول  – 1.1العناوٌن البرٌدٌة الخاصة بكلٌات جامعة بابل

كلية االداب
كلية التربية االساسية
طب االسنان
كلية االدارة واالقتصاد
كلية الهندسة
كلية الفنون الجميلة
كلية التربية االنسانية
كلية تكنولوجيا المعلومات
كلية القانون
مدير مشرفي المواقع
كلية الهندسة مواد
كلية الطب
كلية الهندسة المسيب
كلية التمريض
كلية الصيدلة
كلية التربية الرياضية
كلية التربية للعلوم الصرفة
كلية الدراسات القرانية
كلية العلوم
كلية علوم البنات
شبعة تطوير المواقع

arts.webmaster@uobabylon.edu.iq
bsc.webmaster@uobabylon.edu.iq
dent.webmaster@uobabylon.edu.iq
eco.webmaster@uobabylon.edu.iq
eng.webmaster@uobabylon.edu.iq
fine.webmaster@uobabylon.edu.iq
hum.webmaster@uobabylon.edu.iq
it.webmaster@uobabylon.edu.iq
laws.webmaster@uobabylon.edu.iq
manage.webmaster@uobabylon.edu.iq
mat.webmaster@uobabylon.edu.iq
med.webmaster@uobabylon.edu.iq
msb.webmaster@uobabylon.edu.iq
nur.webmaster@uobabylon.edu.iq
phar.webmaster@uobabylon.edu.iq
phys.webmaster@uobabylon.edu.iq
pure.webmaster@uobabylon.edu.iq
qurinc.webmaster@uobabylon.edu.iq
sci.webmaster@uobabylon.edu.iq
sciw.webmaster@uobabylon.edu.iq
info@uobabylon.edu.iq

