اسم اللجنة

اسم اجلهة

اللجنة الدائمة لفحص العروض ملنافسات الجامعة
وكالة الجامعة

اللجنة الدائمة للشؤون املالية
اللجنة الدائمة للوثائق في الجامعة
اجلهات املرتبطة بوكالة اجلامعة

اسم اجلهة
مكتب وكالة الجامعة

املنصب
وكيل الجامعة
مدير عام اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية واملالية

مدير عام اإلدارة املالي
مساعد مدير عام اإلدارة املالية
مدير اإلدارة العامة للتخطيط وامليزانية
مساعد مدير اإلدارة العامة للتخطيط وامليزانية

اإلدارة العامة للتخطيط وامليزانية
مدير إدارة التخطيط
مدير إدارة امليزانية
مدير إدارة املشتريات واملناقصات
اإلدارة العامة للمشتريات واملناقصات
مساعد مدير إدارة املشتريات واملناقصات
إدارة املستودعات
إدارة مراقبة املخزون
إدارة املشاريع والصيانة والخدمات العامة
اإلدارة العامة لألمن والسالمة
إدارة األمن
إدارة السالمة

مدير إدارة املستودعات
مدير إدارة مراقبة املخزون
مدير عام اإلدارة العامة للمشاريع والصيانة والخدمات العامة
املشرف العام على إدارة األمن والسالمة
مدير إدارة األمن
مدير إدارة السالمة
مدير إدارة الحركة

إدارة الحركة
مساعد مدير إدارة الحركة

اسم اللجنة

اسم اجلهة
وكالة الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة

اللجنة الدائمة الستخدام الحاسب

املجتمع

اللجنة الدائمة للدراسات والتطوير
لجنة متابعة رخص البرامج والتجهيزات التقنية (املرفق)
لجنة متابعة أعمال عقود التشغيل بعمادة تقنية املعلومات (املرفق)
لجنة البنية املؤسسية (املرفق)
لجنة األمن السيبراني وإدارة املخاطر (املرفق)

عمادة تقنية املعلومات
لجنة االستقطاب وتطويراملوارد البشرية (املرفق)
لجنة ضبط وتوكيد الجودة (املرفق)
لجنة التخطيط االستراتيجي واإلحصاء واملعلومات (املرفق)
لجنة ضوابط صرف أجهزة الحاسب اآللي املحمول (املرفق)
اجلهات املرتبطة بوكالة اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع
اسم اجلهة
مكتب وكالة الجامعة للدراسات والتطوير
وخدمة املجتمع

املنصب
وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع
عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع

وكيل كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
وكيلة كلية الدراسات التطبيقية وخدمة املجتمع
عميد التطوير وضمان الجودة

عمادة التطوير وضمان الجودة
وكيلة التطوير وضمان الجودة
عمادة تقنية املعلومات

عميد تقنية املعلومات

عمادة شؤون املكتبات

عميد شؤون املكتبات

مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية
إدارة التطوير اإلداري

املشرف العام على مركز الوثائق واالتصاالت اإلدارية
مدير عام إدارة التطوير اإلداري

مساعد مدير إدارة التطوير اإلداري
عميد كلية املجتمع في بقيق
كلية املجتمع في بقيق

وكيل كلية املجتمع في بقيق
وكيلة كلية املجتمع في بقيق

إدارة تطوير الشراكة املجتمعية
إدارة اإلحصاء والبيانات
إدارة االستثمار وتنمية اإليرادات وتطويرها
إدارة أمانة مجلس الجامعة

املشرف على إدارة تطوير الشراكة املجتمعية
مدير إدارة اإلحصاء والبيانات
مدير إدارة االستثمار وتنمية اإليرادات وتطويرها
مدير إدارة مجلس الجامعة

اسم اللجنة

اسم اجلهة

اللجنة الدائمة لتأديب طالب التعليم اإللكتروني
اللجنة الدائمة لتأديب الطالب
اللجنة الدائمة للخطط والنظم الدراسية
وكالة الجامعة الشؤون األكاديمية

اللجنة الدائمة ملتابعة خطط الكليات اإلنسانية
اللجنة الدائمة ملتابعة خطط الكليات الصحية
اللجنة الدائمة ملتابعة خطط الكليات العلمية
اللجنة الدائمة ملتابعة تنفيذ مشاريع الخطة التشغيلية لوكالة الجامعة للشؤون
األكاديمية

اجلهات املرتبطة بوكالة اجلامعة للشؤون األكادميية
املنصب

اسم اجلهة
وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية
مكتب وكالة الجامعة للشؤون األكاديمية

مساعد وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية
مستشاري مكتب وكيل الجامعة للشؤون األكاديمية

كلية الصيدلة اإلكلينيكية

عميد كلية الصيدلة اإلكلينيكية
عميد كلية العلوم الزراعية واألغذية
وكيل كلية العلوم الزراعية واألغذية للشؤون األكاديمية

كلية العلوم الزراعية واألغذية
وكيل كلية العلوم الزراعية واألغذية للدراسات العليا والبحث العلمي
وكيلة كلية العلوم الزراعية واألغذية

عميد كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية
كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية

وكيل كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية للشؤون األكاديمية
وكيل كلية الطب البيطري والثروة الحيوانية للدراسات العليا والبحث العلمي
عميد كلية التربية
وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي

كلية التربية

وكيل كلية التربية للتدريب وخدمة املجتمع
وكيل كلية التربية للشؤون االكاديمية
وكيلة كلية التربية
عميد كلية إدارة األعمال
وكيل كلية إدارة األعمال للشؤون األكاديمية

كلية إدارة األعمال
وكيل كلية إدارة األعمال
وكيلة كلية إدارة األعمال
عميد كلية الطب
كلية الطب

وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحث العلمي
وكيل كلية الطب للشؤون األكاديمية
عميد كلية العلوم
وكيل كلية العلوم للشؤون األكاديمية

كلية العلوم

وكيل كلية العلوم للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع
وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحث العلمي
وكيلة كلية العلوم

عميد كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات
وكيل كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات للدراسات والتطوير وخدمة املجتمع
كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات
وكيل كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات للشؤون االكاديمية
وكيلة كلية علوم الحاسب وتقنية املعلومات
عميد كلية الهندسة
كلية الهندسة
وكيل كلية الهندسة
كلية العلوم الطبية التطبيقية

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
عميد كلية اآلداب
وكيل كلية اآلداب للدراسات العليا والبحث العلمي
وكيل كلية اآلداب للشؤون االكاديمية

كلية اآلداب
وكيلة كلية اآلداب لإلعداد العام
وكلية كلية اآلداب
وكيلة كلية اآلداب للشؤون األكاديمية واإلدارية
عميد كلية الحقوق
كلية الحقوق
وكيل كلية الحقوق
كلية طب األسنان

عميد كلية طب األسنان
عميد شؤون الطالب
وكيل عمادة شؤون الطالب لألنشطة الطالبية

عمادة شؤون الطالب
وكيل عمادة شؤون الطالب للخدمات الطالبية
وكيلة عمادة شؤون الطالب

عميد القبول والتسجيل
وكيل عمادة القبول والتسجيل
عمادة القبول والتسجيل

وكيلة عمادة القبول والتسجيل للشؤون الفنية والتطوير
وكيلة عمادة القبول والتسجيل
عميد السنة التحضيرية

عمادة السنة التحضيرية

وكيل عمادة السنة التحضيرية للشؤون األكاديمية
وكيلة عمادة السنة التحضيرية

مركز القياس والتقويم

مدير مركز القياس والتقويم

ُ
مركز الدراسات املساندة

ُ
مدير مركز الدراسات املساندة

وحدة الخطط الدراسية

مدير وحدة الخطط الدراسية
املشرف على مجمع العيادات الطبية
مساعد املشرف على مجمع العيادات الطبية

مجمع العيادات الطبية
مدير مجمع العيادات الطبية
املدير الطبي

اسم اجلهة

اسم اللجنة
اللجنة الدائمة للترقيات األكاديمية والتعينات ألعضاء هيئة التدريس
اللجنة الدائمة ملكافآت التميز في النشر العلمي والتميز البحثي وبراءات االختراع

وكالة الجامعة للدراسات ُ
العليا والبحث
العلمي

ألعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم
اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي
اللجنة الدائمة باملجلس العلمي للنشر واحتساب األبحاث للترقية ألعضاء هيئة
التدريس بمسمى اللجنة الدائمة للنشر واالتصال والتفرغ العلمي

اللجنة الدائمة لشؤون املعيدين واملحاضرين ومدرس ي اللغات ومساعدي الباحثين
ُ
اجلهات املرتبطة بوكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
اسم اجلهة
مكتب وكالة الجامعة للدراسات ُ
العليا

املنصب
وكيل الجامعة للدراسات ُ
العليا والبحث العلمي

والبحث العلمي
عميد البحث العلمي
عمادة البحث العلمي
وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون اإلدارية واملالية
عميد الدراسات العليا
عمادة الدراسات العليا
وكيل عمادة الدراسات العليا
عمادة شؤون املكتبات

عميد شؤون املكتبات
عميد معهد البحوث واالستشارات

معهد البحوث واالستشارات

وكيل املعهد لألنشطة والخدمات
وكيل املعهد للتسويق

محطة األبحاث والتدريب الزراعية
والبيطرية
مركز التمييز البحثي في النخيل والتمور
مركز الدراسات املائية
مركز الترجمة والتأليف والنشر
مركز أبحاث الثروة السمكية

املشرف العام على محطة األبحاث والتدريب الزراعية والبيطرية
مدير مركز التمييز البحثي في النخيل والتمور
مدير مركز الدراسات املائية
مدير مركز الترجمة والتأليف والنشر
مدير مركز أبحاث الثروة السمكية

مركز أبحاث الطيور

مدير مركز أبحاث الطيور

مركز أبحاث اإلبل

مدير مركز أبحاث اإلبل

مركز الترجمة والتأليف والنشر

مدير مركز الترجمة والتأليف والنشر
رئيس التحرير

املجلة العلمية لجامعة امللك فيصل
رؤساء الهيئة الفرعية
إدارة املعامل املركزية

املشرف على إدارة املعامل املركزية

وحدة العلوم والتقنية
إدارة املطبعة

مدير وحدة العلوم والتقنية
مدير إدارة املطبعة

اسم اللجنة

اسم اجلهة

اللجنة الدائمة لشؤون أقسام الطالبات
وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات
اللجنة االستشارية الدائمة بوكالة الجامعة لشؤون الطالبات
املنصب

اسم اجلهة
وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
مكتب وكالة الجامعة لشؤون الطالبات

مساعدة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات
إدارة الشؤون اإلدارية واملالية بأقسام
الطالبات

مديرة الشؤون اإلدارية واملالية بأقسام الطالبات

اسم اللجنة

اسم اجلهة

اللجنة الدائمة للنظر في عقود منسوبي الجامعة غير السعوديين
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
اللجنة الدائمة للترقيات
املنصب

اسم اجلهة
عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس
عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

وكيل عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس
وكيلة عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس

