الهيكل التنظيمي للجامعة
وكالة الجامـعة للتطوير والجودة

مدير اجلامعة

إدارة اإلحـصـاء والـمـعـلـومـات

�إدارة التعاون الدويل
والتو�أمة العلمية العاملية

الإدارة العامة للعالقات
والإعالم

برنامج زمالة عامل

وكيل اجلامعة

وكيل اجلامعة للدرا�سات
العليا والبحث العلمي

وكيل اجلامعة للم�شاريع

م�ست�شار مدير اجلامعة
للإن�شاءات الإ�سرتاتيجية

امل�ست�شار وامل�شرف العام
على مكتب مدير اجلامعة

املراقب املايل

�أمني عام �أوقاف اجلامعة

املدير التنفيذي لربنامج
�أبحاث التقنيات املتقدمة

الإدارة القانونية

وكيل اجلامعة لل�ش�ؤون
التعليمية والأكادميية

وكيل اجلامعة
للتخطيط والتطوير

�إدارة املتابعة

املجل�س اال�ست�شاري للجامعة

وكيلة اجلامعة ل�ش�ؤون
الطالبــات

معهد امللك عبداهلل للبحوث
والدرا�سات اال�ست�شارية

املدير العام التنفيذي
للمدينة الطبية

وحدة املراجعة الداخلية

امل�شرف العام على كليات
اجلامعة فرع املزاحمية

عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة
التدري�س واملوظفني

الإدارة املالية

عمادة
الدرا�سات العليا

عمادة
�ش�ؤون املكتبات

الإدارة العامة للت�شغيل
واخلدمات امل�ساندة
للطالبات

الإدارة العامة
للم�شاريع

كلية الآداب

كلية الهند�سة

عمادة التطوير
وعمادة اجلودة

�إدارة الإح�صاء
واملعلومات

املدينة اجلامعية
للطالبات

مركز ذوي االحتياجات
اخلا�صة للطالبات

برنامج الت�شغيل
الطبي الذاتي

مركز املهارات
واملحاكاة ال�صحي

ال�سنة التح�ضريية

كلية علوم احلا�سب
واملعلومات

الإدارة العامة
للم�شرتيات

الإدارة العامة
للتخطيط وامليزانية واملتابعة

عمادة
البحث العلمي

مركز االبتكارات

الإدارة العامة لل�سالمة
والأمن اجلامعي

الإدارة العامة ل�صيانة
املدينة اجلامعية للطالب

كلية العمارة
والتخطيط

كلية الرتبية

عمادة تطوير
املهارات

وحدة توثيق فعاليات
اجلامعة و�إجنازاتها

�أق�سام الدرا�سات
الإن�سانية

جلنة النظر يف الأمور
املتعلقة بالطالبات

امل�ست�شفيات اجلامعية

�إدارة امل�ستودعات

�إدارة
�أمالك اجلامعة

املركز الوطني لأبحاث
ق�ضايا ال�شباب

معهد خادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز لأبحاث التقنيات
املتناهية ال�صغر (النانو)

مركز الأمري نايف بن
عبدالعزيز للأبحاث
ال�صحية

كلية الهند�سة

كلية �إدارة الأعمال

�إدارة الإ�سكان
واملرافق الرتويحية

الإدارة العامة
للدرا�سات والت�صميم

كلية علوم
احلا�سب واملعلومات

كلية العلوم

دار جامعة امللك
�سعـود للن�شر

�أق�سام العلوم والدرا�سات
الطبية

وحدة حماية احلقوق
الطالبية اخلا�صة
بطالبات اجلامعة

م�ست�شفى امللك خالد
اجلامعي

�إدارة مراقبة
املخزون

برنامج ا�ستقطاب الأ�ساتذة
والباحثني املتميزين

املجل�س العلمي
و�سكرتارية جمل�س اجلامعة

مركز احلا�ضنات

�إدارة التطوير
واجلودة

�إدارة اخلدمات
واملرافق العامة

كلية علوم
الأغذية والزراعة

كلية �إدارة الأعمال

مركز
االت�صاالت الإدارية

م�شروع وادي
الريا�ض للتقنية

معهد الأمري �سلطان لأبحاث
البيئة واملياه وال�صحراء

مركز الرتجمة

�إدارة الت�شجري

�إدارة التخطيط
واملتابعة

كلية علوم الريا�ضة
والن�شاط البدين

كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية

�إدارة النقل

عمادة التعامالت
الإلكرتونية وتقنية
الإت�صاالت وعمادة
التعليم الألكرتوين
والتعلم عن بعد

معهد امللك �سلمان
لريادة الأعمال

اجلمعيات العلمية

كلية ال�سياحة
والأثار

كلية اللغات
والرتجمة

معهد الت�صنيع
املتقدم

مركز �سابك لأبحاث
البوليمرات

كلية املجتمع

كلية الطب

برنامج ا�ستاذ زائر

برنامج مراكز التميز
البحثي

كلية طب الأ�سنان

كلية ال�صيدلة

برنامج حقوق امللكية
الفكرية وترخي�ص التقنية

برنامج
امل�شاريع املمولة من
مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية

كلية التمري�ض

كلية العلوم الطبية
التطبيقة

كلية الأمري �سلطان
للخدمات الطبية الطارئة

كلية الدرا�سات التطبيقية
وخدمة املجتمع

معهد
اللغويات العربية

مركز التميز يف التعلم
والتعليم

مركز اخلريجني

املركز الرتبوي للتطوير
والتنمية املهنية

عمادة
�ش�ؤون الطالب

عمادة �ش�ؤون
القبول والت�سجيل

برنامج التلمذة

عمادة ال�سنة
التح�ضريية

برنامج جتهيز
املعامل واملختربات

م�شروع برنامج
الو�صول ال�شامل

الإدارة العامة ل�صيانة
املدينة اجلامعية للطالبات

مركز الوثائق
�إدارة املخاطر

الت�شغيل وال�صيانة

م�ست�شفى امللك
عبدالعزيز اجلامعي

برنامج التعليم العايل للطالب
والطالبات ال�صم و�ضعاف ال�سمع

أعد هذا الهيكل طبق ًا لقرار معالي مدير الجامعة رقم  2/20/1بتاريخ 143٧/١/١هـ

طبع في دار جامعة الملك سعود للنشر

محرم  143٧هـ

