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الهيكل التنظيمي للجامعة

املدير التنفيذي لربنامج 
الإدارة القانونيةاأبحاث التقنيات املتقدمة

وكيل اجلامعة

عمادة �ضوؤون اأع�ضاء هيئة 
الإدارة املاليةالتدري�س واملوظفني

اإدارة امل�ضتودعات

مركز 
الت�ضالت الإدارية 

اإدارة مراقبة 
املخزون

الإدارة العامة 
للتخطيط وامليزانية واملتابعة 

الإدارة العامة 
للم�ضرتيات

اإدارة 
اأمالك اجلامعة 

برنامج ا�ضتقطاب الأ�ضاتذة 
والباحثني املتميزين

الإدارة العامة للعالقات 
والإعالم

مدير اجلامعة

برنامج زمالة عامل

م�ضروع وادي 
الريا�س للتقنية

معهد امللك عبداهلل للبحوث 
والدرا�ضات ال�ضت�ضارية

اإدارة التعاون الدويل 
والتواأمة العلمية العاملية

اإدارة النقل 

الإدارة العامة 
للم�ضاريع

اإدارة الت�ضجري

الإدارة العامة للت�ضغيل 
واخلدمات امل�ضاندة 

للطالبات

الإدارة العامة لل�ضالمة 
والأمن اجلامعي

اإدارة الإ�ضكان 
واملرافق الرتويحية

وكيل اجلامعة للم�شاريع

اإدارة التطوير 
واجلودة

الإدارة العامة
 للدرا�ضات والت�ضميم

الإدارة العامة ل�ضيانة
 املدينة اجلامعية للطالب

اإدارة التخطيط 
واملتابعة

اإدارة اخلدمات 
واملرافق العامة

الإدارة العامة ل�ضيانة
 املدينة اجلامعية للطالبات

أعد هذا الهيكل طبقًا لقرار معالي مدير الجامعة رقم 2/20/1 بتاريخ 143٧/1/1هـ

وحدة املراجعة الداخلية

عمادة التعامالت 
الإلكرتونية وتقنية 
الإت�ضالت وعمادة 

التعليم الألكرتوين  
والتعلم عن بعد

عمادة التطوير 
وعمادة اجلودة

وكيل اجلامعة 
للتخطيط والتطوير

اإدارة الإح�ضاء 
واملعلومات 

مركز الوثائق 

وحدة توثيق فعاليات 
اجلامعة واإجنازاتها

عمادة تطوير 
املهارات

اإدارة املخاطر

دار جامعة امللك
�ضعـود للن�ضر

عمادة 
�ضوؤون املكتبات 

عمادة 
الدرا�ضات العليا 

املركز الوطني لأبحاث 
ق�ضايا ال�ضباب

معهد الأمري �ضلطان لأبحاث 
البيئة واملياه وال�ضحراء 

املجل�س العلمي 
و�ضكرتارية جمل�س اجلامعة 

معهد امللك �ضلمان 
لريادة الأعمال

معهد خادم احلرمني 
ال�ضريفني امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز لأبحاث التقنيات 

املتناهية ال�ضغر )النانو( 

مركز البتكارات عمادة 
البحث العلمي 

مركز احلا�ضنات 

اجلمعيات العلمية

مركز �ضابك لأبحاث 
البوليمرات 

معهد الت�ضنيع 
املتقدم

برنامج ا�ضتاذ زائر

برنامج حقوق امللكية 
الفكرية وترخي�س التقنية

وكيل اجلامعة للدرا�شات 
العليا والبحث العلمي 

برنامج 
امل�ضاريع املمولة من 

مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية

برنامج مراكز التميز 
البحثي

مركز الرتجمة

وكيلة اجلامعة ل�شوؤون 
الطالبــات

اأق�ضام الدرا�ضات 
الإن�ضانية

اأق�ضام العلوم والدرا�ضات 
الطبية

وحدة حماية احلقوق 
الطالبية اخلا�ضة 
بطالبات اجلامعة

جلنة النظر يف الأمور 
املتعلقة بالطالبات  

املدينة اجلامعية 
للطالبات

مركز ذوي الحتياجات 
اخلا�ضة للطالبات

امل�شرف العام على كليات 
اجلامعة فرع املزاحمية

كلية علوم احلا�ضب ال�ضنة التح�ضريية
واملعلومات

الت�ضغيل وال�ضيانة

كلية اإدارة الأعمالكلية الهند�ضة

امل�ضت�ضار وامل�ضرف العام 
على مكتب مدير اجلامعة

م�ضت�ضار مدير اجلامعة 
لالإن�ضاءات الإ�ضرتاتيجية

اأمني عام اأوقاف اجلامعةاملراقب املايل

املجل�س ال�ضت�ضاري للجامعةاإدارة املتابعة

وكالة الجامـعة للتطوير والجودة
والـمـعـلـومـات اإلحـصـاء  إدارة 

طبع في دار جامعة الملك سعود للنشر

م�ضت�ضفى امللك خالد 
اجلامعي

م�ضت�ضفى امللك 
عبدالعزيز اجلامعي

املدير العام التنفيذي 
للمدينة الطبية 

برنامج الت�ضغيل 
الطبي الذاتي

مركز املهارات 
واملحاكاة ال�ضحي

مركز الأمري نايف بن 
عبدالعزيز لالأبحاث 

ال�ضحية
امل�ضت�ضفيات اجلامعية 

كلية الهند�ضة 

كلية العمارة 
والتخطيط 

كلية الآداب 

كلية الرتبية 

كلية املجتمع

وكيل اجلامعة لل�شوؤون
 التعليمية والأكادميية 

كلية طب الأ�ضنان

كلية التمري�س

كلية الطب

كلية ال�ضيدلة

كلية العلوم الطبية 
التطبيقة

كلية الأمري �ضلطان 
للخدمات الطبية الطارئة

مركز اخلريجني

مركز التميز يف التعلم 
والتعليم

كلية الدرا�ضات التطبيقية 
وخدمة املجتمع

املركز الرتبوي للتطوير 
والتنمية املهنية

كلية علوم 
الأغذية والزراعة

كلية علوم 
كلية العلوم احلا�ضب واملعلومات

كلية علوم الريا�ضة 
والن�ضاط البدين

كلية ال�ضياحة 
والأثار

كلية اإدارة الأعمال

كلية اللغات
 والرتجمة

كلية احلقوق
 والعلوم ال�ضيا�ضية

معهد 
اللغويات العربية

عمادة 
�ضوؤون الطالب 

عمادة �ضوؤون 
القبول والت�ضجيل

برنامج التعليم العايل للطالب 
والطالبات ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع

عمادة ال�ضنة 
التح�ضريية

م�ضروع برنامج 
الو�ضول ال�ضامل

برنامج جتهيز 
املعامل واملختربات

برنامج التلمذة


