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 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -مكتب قسم علوم الحاسب االلى  1137

 كلية الطب -سكرتارية عميد كلية الطب  1138

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -مكتب قسم هندسة الحاسب االلي  1139

 اإلدارة املالية -السكرتارية  114

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -ونظم املعلومات  مكتب وكيل كلية الحاسب االلى 1140

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -الشؤون االدراية  1141

افق والخدمات -صيانة السيارات  1142  ادارة املر

افق والخدمات -قسم العقود والشؤون املالية  1143  ادارة املر

افق والخدماتادارة  -املكتب امليداني بالزاهر  1144  املر

افق والخدمات -وحدة املواد  1145  ادارة املر

افق والخدمات -املكتب امليداني بالعزيزية  1146  ادارة املر

افق والخدمات -وحدة الحركة والنقل وصيانة السيارات  1147  ادارة املر



 
 

اقب املالي  1148 اقب املالي للحسابات الخاصة -مساعد املر  مكتب املر

 املركز الطبي الجامعي -شطر الطالبات  -املركز الطبي الجامعي  1149

 اإلدارة املالية -مكتب مدير اإلدارة  115

 املركز الطبي الجامعي -املركز الطبي الجامعي  -الشؤون الفنية  1150

 املركز الطبي الجامعي -طالبات  -املساعدة للشؤون الفنية  1151

 املركز الطبي الجامعي -قسم التقارير الطبية  1152

 كلية التربية -طالبات  -سكرتارية وكيلة قسم التربية الخاصة  1153

 كلية العلوم التطبيقية -مكتب وكيل كلية العلوم التطبيقية للشؤون االكاديمية  1154

 عمادة شئون الطالب -مكتب العميد  1155

 عمادة شئون الطالب -قسم صندوق الطلبة  1156

 املركز الطبي الجامعي -املساعد للشؤون الفنية  مكتب 1157

 كلية الطب -وكالة كلية الطب لشئون املستشفيات  1158

 كلية الطب -مكتب قسم علم الوراثة الطبية  1159

 اإلدارة املالية -نائب مدير اإلدارة  116

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب قسم الدراسات االسالمية  1160

 الكلية الجامعية بالجموم -قسم اللغة العربية مكتب  1161

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -مكتب وكلية كلية الحاسب االلى ونظم  املعلومات  1162

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب قسم الرياضيات  1163

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب قسم الكيمياء  1164

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب قسم االحياء  1165

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -مكتب وكيل كلية الحاسب اآللى للتطوير والجودة  1166

م اإللكتروني  1167
ّ
 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -شطر الطالبات  -ادارة عمادة التعل

 عمادة تقنية املعلومات -قسم التطوير والجودة  1168

 عمادة تقنية املعلومات -إدارة املشاريع  1169

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب قسم الحاسب االلي  1170

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -مكتب عميد كلية الحاسب االلي بالقنفذة  1171

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -مكتب رئيس قسم تقنية املعلومات بالقنفذة  1172

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -عميد كلية العلوم الصحية بالقنفذة مكتب  1173

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -العلوم الصحية بالقنفذة  -الشئون االدارية  1174

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -مكتب وكيل كلية العلوم الصحية بالقنفذة  1175

 الطب بالقنفذةكلية  -مكتب عميد كلية الطب بالقنفذة  1176

 كلية الطب بالقنفذة -الشئون االدارية  1177

 كلية الطب بالقنفذة -مكتب وكيلة كلية الطب بالقنفذة  1178

 الكلية الجامعية بالقنفذة -سكرتارية الدراسات العليا  1179

 ادارة التخطيط وامليزانية -قسم التخطيط  118

 كلية اللغة العربية وآدابها -للتطوير والجودة مكتب وكيل كلية اللغة العربية  1180

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -وحدة العمل التطوعي  1181

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم السفر  1182

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم السكرتارية  1183

 عمادة القبول والتسجيل -طالبات  -وحدة القبول  1184

 عمادة القبول والتسجيل -قسم الخطط الدراسية   1185

 عمادة القبول والتسجيل -مساعدة مدير ادارة القبول والتسجيل  1186

 عمادة القبول والتسجيل -وحدة الساعات االضافية واملتعاونين  1187



 
 

 عمادة القبول والتسجيل -طالبات  -وحدة التسجيل  1188

 عمادة القبول والتسجيل -سكرتارية وكيلة العمادة  1189

 عمادة القبول والتسجيل -سكرتارية وكيل العمادة للشؤون االكاديمية  1190

 إدارة األمن الجامعي -قسم التصاريح  1191

 كلية إدارة األعمال -إدارة أعمال الحج والعمرة  1192

 الجامعيإدارة األمن  -شعبة السير واملرور  1193

 إدارة األمن الجامعي -منسوبي ادارة االمن الجامعي  1194

 كلية العلوم التطبيقية -منسق مجالس الكلية  1195

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -وحدة الدراسات العليا  1196

 الناطقين بهامعهد اللغة العربية لغير  -مكتب وكيل معهد اللغة العربية للتطوير والجودة  1197

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -ادارة الخدمات الصحية  1198

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -احصاء طبي  1199

 رئيس الجامعة -نائب مدير عام املكتب  1200

 عمادة الدراسات العليا -وحدة املتابعة األكاديمية  1201

 كلية التمريض -كلية التمريض  مساعدة مدير ادارة 1202

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -قسم البحوث والجودة  1204

 اإلدارة القانونية -وحدة القضايا  1205

اقبة العهد  1206 اقبة املخزون -قسم مر  وحدة مر

 رئيس الجامعة -مكتب معالي رئيس الجامعة  -وحدة االتصاالت االدارية  1207

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -مكتب وكيل كلية العلوم االقتصادية للتطوير  1208

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -مكتب رئيس قسم املصارف واالسواق املالية  1209

 عمادة شئون املكتبات -املخطوطات والتعقيم والترميم  1210

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -التمويل مكتب رئيس قسم  1211

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب قسم طب املختبرات  1212

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب قسم العالج الطبيعي  1213

 كلية التمريض -مكتب وكيل التمريض للشئون االكاديمية  1214

 كلية التمريض -علوم وابحاث التمريض  1215

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها -مكتب رئيس قسم اعداد املعلمين  1216

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -مكتب وكيل كلية الهندسة للشؤون االكاديمية  1217

 إدارة األمن الجامعي -قسم االمن  1218

 إدارة األمن الجامعي -قسم الصيانة والحركة  1219

 إدارة األمن الجامعي -قسم املناسبات  1220

 إدارة األمن الجامعي -شركة القعقاع للحراسات االمنية  1221

 كلية الدعوة وأصول الدين -مكتب قسم القراءات  1222

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -بالقنفذة  -نظم املعلومات  1223

 اآللي بالقنفذةكلية الحاسب  -بالقنفذة  -تقنية املعلومات  1224

 كلية الدعوة وأصول الدين -مكتب وكيلة قسم القراءات  1225

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم الترقيات واملسابقات الوظيفية  1226

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -مكتب وكيل الكلية للشؤون التعليمية  1227

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -واألسواق املالية املصارف  1228

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -التمويل  1229

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -التأمين  1230

 التراث االسالميمعهد املخطوطات وإحياء  -وحدة املتابعة بمعهد املخطوطات واحياء التراث  1231



 
 

 إدارة البعثات -وحدة البعثات  1232

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة التدريب الطالبي  1233

 إدارة البعثات -وحدة القرارات اإلدارية  1234

 إدارة البعثات -األرشيف  1235

 كلية طب األسنان -كلية طب االسنان  -الشئون االدارية  1236

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة املشتريات  1237

 الكلية الجامعية بالجموم -الشؤون  االدارية  1238

 عمادة شئون الطالب -قسم التطوير والعالقات  1239

 عمادة شئون املكتبات -سكرتارية العميد والوكيل  1240

 كلية التمريض -مكتب عميد كلية التمريض  1241

 عمادة شئون الطالب -مشرف مكتب وكيل األنشطة والتدريب الطالبي  1242

 عمادة شئون الطالب -قسم التأديب وحماية حقوق الطلبة  1243

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -الشؤون االدارية  1244

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -وحدة العمل التطوعي  1245

 عمادة شئون الطالب -الثقافية  قسم األنشطة 1246

 عمادة شئون الطالب -قسم األنشطة الرياضية  1247

 عمادة شئون الطالب -وحدة املالعب والصاالت الرياضية  1248

 عمادة شئون الطالب -قسم املنح الدراسية  1249

 وكالة الجامعة -السكرتارية بوكالة الجامعة  1250

 كلية الحاسب اآللي بالليث -الليث  -علوم الحاسب اآللي  1251

 عمادة شئون الطالب -قسم السكن  1252

 عمادة شئون الطالب -قسم التغذية  1253

 عمادة السنة األولى املشتركة -السنة التحضيرية  -الشئون االدارية  1254

 عمادة شئون الطالب -مركز التوجيه واالرشاد  1255

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -املسائية خدمة املجتمع والتعليم املستمر برنامج الدراسات العليا  1256

 وكالة الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع -شطر الطالبات  -ادارة كلية خدمة املجتمع والتعليم  1257

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -شطر الطالبات  -العالقات العامة  1258

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -وكيل الكلية للشئون التعليمية  -وحدة الخريجين  1259

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -وحدة القبول والتسجيل  1260

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -الشؤون اإلدارية  1261

 رئيس الجامعة -املجتمع بمكة املكرمة  -سكرتير العميد  1262

 الكلية التطبيقية -الطالبات شطر  -ادارة كلية املجتمع  1263

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -مكتب وكيل كلية املجتمع للتطوير والجودة  1264

 كلية الصيدلة -فني معمل الصيدالنيات  1265

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -الشؤون اإلدارية  1266

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -شطر الطالبات  -إدارة عمادة التطوير الجامعي  1267

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -اإلتصاالت اإلدارية واالرشفة  1268

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -مكتب وكيل العمادة للقياس والتقويم  1269

 كلية الصيدلة -مكتب قسم الكيمياء الصيدلية  1270

 كلية الصيدلة -الصيدلة االكلينيكية مكتب  1271

 كلية التربية -طالبات  -سكرتارية قسم املناهج وطرق التدريس  1273

 كلية التربية -مكتب قسم التربية االسالمية  1274

 كلية التربية -مكتب قسم االدارة التربوية  1275



 
 

اقبة املخزون -السكرتارية  1276  وحدة مر

 إدارة األمن الجامعي - وحدة أمن العابدية 1277
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 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن العزيزية  1279

 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن املنصور  1280

 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن الزاهر  1281

 إدارة األمن الجامعي -طالبات  -الشؤون االدارية بإدارة االمن  1282

 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن أضم  1283

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -بالقنفذة  -علوم الحاسب االلي  1284

 كلية الصيدلة -الشؤون االدارية بكلية الصيدلة  1285

 كلية الصيدلة -سكرتيرة وكالة الشئون املالية  1286

 كلية الصيدلة -العليا والبحث العلمي سكرتيرة وكالة الدراسات  1287

 كلية الصيدلة -شطر الطالبات  -الصيدلة  -الشؤون االدارية  1288

 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن الليث  1289

 إدارة األمن الجامعي -وحدة أمن الجموم  1290

 كلية اللغة العربية وآدابها -مكتب وكيلة قسم اللغة والنحو والصرف  1291

 كلية اللغة العربية وآدابها -مكتب قسم الدراسات العليا العربيه  1292

 كلية اللغة العربية وآدابها -وحدة الشؤون التعليمية  1293

 عمادة شئون املكتبات -وكالة عمادة شؤون املكتبات لشؤون الفروع  1294

 عمادة شؤون املكتبات -العالقات العامة واملعارض  1295

 عمادة شؤون املكتبات -إدارة املعرفة قسم  1296

 عمادة شؤون املكتبات -تنمية املجموعات  1297

 عمادة شؤون املكتبات -قسم التطوير والجودة  1298

 عمادة شؤون املكتبات -مساعد مدير املكتبة  1299

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -مكتب وكالة املعهد  1300

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -الصحة العامة واملعلوماتية الصحية  -العميد مدير مكتب  1301

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -وحدة العمل التطوعي  1302

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -الصيانة  1303

 الصحة العامة واملعلوماتية الصحيةكلية  -الصحة العامة واملعلوماتية الصحية  -الصادر  1304

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -شطر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  1305

 كلية الدعوة وأصول الدين -مقر الطالبات  -ادارة كلية الدعوة وأصول الدين  1306

 الدين كلية الدعوة وأصول  -طالبات  -مكتب وكيلة كلية الدعوة واصول الدين  1307

 عمادة الدراسات العليا -سكرتارية امانة املجلس  1308

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -مكتب وكيلة عمادة شؤون الطالب  1309

 املركز الطبي الجامعي -وحدة التموين الطبي  1310

 االسالميمعهد املخطوطات وإحياء التراث  -مكتب عميد معهد املخطوطات واحياء التراث االسالمي  1312

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مكتب وكيل كلية الشريعة لشؤون التطوير والجودة  1313

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -سكرتارية وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي  1314

 كلية الدعوة وأصول الدين -وحدة االشراف علي برنامج االنتساب  1315

 كلية الدعوة وأصول الدين -املشرف على االنتساب مكتب  1316

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -مكتب وكيل خدمة املجتمع والتعليم املستمر  1317

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -مندوب قسم الجوازات  1318

 املركز الطبي الجامعي -الكادر الصحي  1319



 
 

 إدارة املشتريات واملناقصات -املشتريات واملناقصات  االتصاالت االدارية بادارة 1320

 عمادة القبول والتسجيل -طالبات  -الشؤون األكاديمية  1321

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -مدير مكتب العميد  1322

 كلية التصاميم والفنون  -طالبات  -ادارة كلية التصاميم  1323

 كلية التصاميم والفنون  -كلية التصاميم للشئون التعليمية مكتب وكيلة  1324

 مقر الطالبات بريع ذاخر -إدارة مقر الطالبات بريع ذاخر  1325

 كلية التصاميم والفنون  -طالبات  -وحدة الحاسب وتقنية املعلومات  1326

 كلية التصاميم والفنون  -مكتب وكيل كلية التصاميم  1327

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة -االدارية الشؤون  1328

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة -سكرتير رئيس قسم األنظمة  1329

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة -سكرتير رئيس قسم الدراسات القضائية  1330

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة -الطالبات  -وحدة العالقات العامة  1331

 كلية الدراسات القضائية واألنظمة -سكرتير وكيل الكلية للتطوير  1332

 إدارة اإلسكان -مكتب مدير إدارة االسكان  1333

 إدارة اإلسكان -وحدة االتصاالت االدارية بإدارة االسكان  1334

 إدارة اإلسكان -ارشيف ادارة االسكان  1335

 كلية العلوم التطبيقية -مكتب رئيس قسم العلوم الرياضية  1336

افق والخدمات -وحدة العقود  1337  ادارة املر

 كلية التصاميم والفنون  -طالبات  -الشؤون الفنية والصيانة  1338

 كلية الصيدلة -الصيدلة  -مكتب الوكيل  1339

 كلية الصيدلة -املكتب االرشادي  1340

 كلية الدعوة وأصول الدين -الشؤون اإلدارية  1341

 كلية الصيدلة -مكتب وكيل الكلية للتطوير  1342

 كلية الصيدلة -مكتب وكيل كلية الصيدلة للدراسات العليا  1343

 كلية الصيدلة -الصيدلة  -الشؤون الفنية  1344

 كلية الصيدلة -املراسل  1345

 كلية الصيدلة -الصيدلة  -مكتب العميد  1346

 الصيدلةكلية  -مكتب قسم االدوية  1347

 كلية الدعوة وأصول الدين -الدعوة وأصول الدين  -مكتب وكيل الكلية للشؤون االكاديمية  1348

 كلية طب األسنان -وحدة العمل التطوعي  1349

 كلية طب األسنان -مكتب وكيل الكلية للتطوير والجودة  1350

 كلية طب األسنان -مكتب الشؤون السريرية  1351

افق والخدمات -الشئون االدارية وحدة  1352  ادارة املر

افق والخدمات -قسم الخدمات املساندة  1353  ادارة املر

افق والخدمات -وحدة صيانة فروع خارج مكة  1354  ادارة املر

افق والخدمات -قسم االعمال امليكانيكية  1355  ادارة املر

افق  -وحدة صيانة آالت التصوير  1356  والخدماتادارة املر

افق والخدمات -وحدة املولدات  1357  ادارة املر

افق والخدمات -وحدة االتصاالت االدارية  1358  ادارة املر

افق والخدمات -صيانة ريع ذاخر  1359  ادارة املر

افق والخدمات -املكتب امليداني بالليث  1360  ادارة املر

افق  -املكتب امليداني بالقنفذة  1361  والخدماتادارة املر

افق والخدمات -وحدة املضخات املركزية  1362  ادارة املر



 
 

افق والخدمات -وحدة متابعة املعامالت  1363  ادارة املر

افق والخدمات -وحدة صيانة املصاعد  1364  ادارة املر

افق والخدمات -ورشة السيارات  1365  ادارة املر

افق  -وحدة الزراعة والتشجير  1366  والخدماتادارة املر

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -وحدة أنظمة التعلم  1367

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير والجودة  1368

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية  1369

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -العلوم الطبية التطبيقية  -االدارية  الشؤون 1370

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية  1371

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -مكتب قسم العمارة االسالمية  1372

 الهندسة والعمارة االسالميةكلية  -مكتب قسم الهندسة الكهربائية  1373

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -مكتب قسم الهندسة املدنية  1374

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -مكتب وكيلة قسم علوم الحاسب االلى  1375

 كلية التمريض -سكرتارية وحدة شؤون املستشفيات  1376

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -سكرتارية وكيل معهد ابحاث الحج والعمرة للشؤون االكاديمية  1378

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -وحدة الوسائط املتعددة  1379

 عمادة الدراسات العليا -مكتب الوكيلة  1380

 عمادة الدراسات العليا -طالبات  -وحدة التخرج والوثائق  1381

 عمادة الدراسات العليا -طالبات  -وحدة التسجيل والنتائج  1382

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها -طالبات  -سكرتارية وكالة معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها  1383

 الناطقين بها معهد اللغة العربية لغير  -الشؤون االدارية بمعهد اللغة العربية  1384

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -مكتب وكيلة معهد االبداع وريادة االعمال  1385

افق والخدمات شطر الطالبات  1386 افق والخدمات -مساعدة مدير ادارة املر  ادارة املر

 املجلس العلمي -ممثل كلية الهندسة والعمارة االسالمية  1387

 العلمي املجلس -ممثل كلية الطب  1388

 املجلس العلمي -ممثل كلية الشريعة والدراسات االسالمية  1389

 املجلس العلمي -ممثل كلية اللغة العربية  1390

 املجلس العلمي -عضو مجلس كلية العلوم االجتماعية  1391

 املجلس العلمي -املجلس العلمي  -الشؤون االدارية  1392

 اإلدارة القانونية -وحدة التدقيق واملراجعة  1393

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -سكرتارية وكالة كلية العلوم الطبية التطبيقية للتطوير والجودة  1394

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -مكتب وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية للشئون االكاديمية  1395

 اإللكتروني والتعليم عن بعدعمادة التعلم  -وحدة معامل االختبارات  1396

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -وحدة الدعم الفني  1397

 عمادة تقنية املعلومات -إدارة الصيانة  1398

 كلية التربية -التربية األسرية  1399

 كلية التمريض -تمريض املجتمع والرعاية الصحية  1400

 الصحية بالليث كلية العلوم -الصحة العامة  1401

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة الشراكة املجتمعية واألعمال التطوعية  1402

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة التطوير والجودة  1403

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة االسكان  1404

 للمجالت العلمية وكالة عمادة البحث العلمي -مكتب رئيس تحرير مجلة الشريعة  1405

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مكتب رئيس تحرير مجلة اللغات وادابها  1406



 
 

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مكتب رئيس تحرير مجلة العلوم التربوية والنفسية  1407

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مكتب رئيس تحرير مجلة الهندسة والعمارة االسالمية  1408

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -املشرف على الشؤون الفنية لوكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية  1409

 كلية الحاسب اآللي بالليث -الليث  -هندسة الحاسب اآللي  1410

 كلية الدعوة وأصول الدين -الدعوة وأصول الدين  -مكتب قسم  1411

 كلية الدعوة وأصول الدين -مكتب وكيلة رئيس القسم الكتاب والسنة  1412

 مطبعة الجامعة -ادارة مطابع الجامعة  -الشؤون االدارية  1413

 كلية الهندسة بالليث -مكتب عميد كلية الهندسة بالليث  1414

 الهندسة بالليثكلية  -الهندسة بالليث  -الشئون االدارية  1415

 كلية الهندسة بالليث -كلية الهندسة بالليث  -مكتب قسم هندسة االلكترونيات واالتصاالت  1416

 كلية الهندسة بالليث -كلية الهندسة بالليث  -مكتب قسم الهندسة البيئية  1417

 كلية الحاسب اآللي بالليث -مكتب كلية الحاسب االلي بالليث  1418

 كلية الحاسب اآللي بالليث -علوم الحاسب االلي بالليث  مكتب قسم 1419

 كلية الحاسب اآللي بالليث -وحدة العمل التطوعي  1420

 كلية الحاسب اآللي بالليث -الحاسب اآللي بالليث  -الشؤون االدارية  1421

 كلية العلوم الصحية بالليث -مكتب قسم الصحة العامة بالكلية الصحية بالليث  1422

 كلية العلوم الصحية بالليث -مكتب وكيل كلية العلوم الصحية بالليث  1423

 الكلية الجامعية بالليث -مكتب عميد الكلية الجامعية بالليث  1424

 الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات بالليث  -مكتب قسم الدراسات االسالمية  1425

 الكلية الجامعية بالليث -الليث  -امليداني مكتب التربية العملية والتدريب  1426

 الكلية الجامعية بالليث -مكتب قسم الخدمة االجتماعية بالليث  1427

 الكلية الجامعية بالليث -مكتب وكيل الكلية الجامعية بالليث  1428

 الكلية الجامعية بالليث -الشؤون االدارية  1429

 عمادة البحث العلمي -العلمي عمادة البحث  -الشؤون االدارية  1430

 عمادة البحث العلمي -سكرتارية مركز بحوث الطب والعلوم الطبية  1431

 عمادة البحث العلمي -سكرتارية وكيلة مركز بحوث علوم الصيدلة  1432

 عمادة البحث العلمي -كرس ي البر للخدمات االنسانية  1433

 كلية الصيدلة -الصيدلة  1435

 الكلية الجامعية بالجموم -االجتماعية الخدمة  1436

 الكلية الجامعية بالجموم -اإلعالم  1437

 الكلية الجامعية بالليث -التربية األسرية  1438

 الكلية الجامعية بالليث -اإلعالم  1439

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -الخدمات الطبية الطارئة  1440

 الجامعية بأضمالكلية  -اللغة العربية  1441

 إدارة األمن الجامعي -طالبات  -شعبة أمن البوابات  1442

 الكلية الجامعية بالليث -التربية و علم النفس  1443

 كلية إدارة األعمال -طالبات  -الشئون االدارية  1444

 كلية إدارة األعمال -سكرتارية وكيلة كلية ادارة االعمال للشؤون التعليمية  1445

 مركز اللغة االنجليزية -تعليمي(  -مركز اللغة االنجليزية  )أكاديمي  1446

 وكالة الجامعة -الشؤون االدارية بوكالة الجامعة  1447

 وكالة الجامعة -وحدة املتابعة بوكالة الجامعة  1448

 االسالميمعهد املخطوطات وإحياء التراث  -املعرض الدائم بمعهد املخطوطات واحياء التراث  1449

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -الشؤون االدارية 1450



 
 

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة -املشرفة التنفيذية على برنامج االنتساب  1451

 كلية العلوم االجتماعية -مكتب وكيلة قسم االعالم  1452

 كلية الطب بالقنفذة -الشؤون  الفنيه  1453

 كلية الطب بالقنفذة -السري املكتب  1454

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -مكتب وكيل املعهد البحاث الحج والعمرة للمشاريع البحثية  1455

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة البحوث الصحية واالمراض املعدية  1456

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -سكرتارية قسم البحوث العمرانية والهندسية  1457

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث السالمة وتحليل املخاطر  1458

 الكلية الجامعية بأضم -أضم  -مكتب عميد الكلية الجامعية  1459

 الكلية الجامعية بأضم -الجامعية بأضم  وكالة الكلية 1460

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -وحدة التدريب الصيفي والتعاوني  1461

 كلية إدارة األعمال -سكرتارية وكيلة قسم التسويق  1462

 كلية إدارة األعمال -سكرتارية وكيلة قسم ادارة االعمال  1463

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -بكلية الصحة العامة مكتب قسم الصحة املهنية  1464

 كلية الحاسب اآللي بالليث -الليث  -نظم املعلومات  1465

 كلية الحاسب اآللي بالليث -الليث  -تقنية املعلومات  1466

 كلية الحاسب اآللي بالليث -مجلس كلية الحاسب االلي بالليث  1467

 كلية الحاسب اآللي بالليث -املعلومات بكلية الحاسب االلي بالليث مكتب  تقنية  1468

 كلية الحاسب اآللي بالليث -مكتب وكيلة قسم علوم الحاسب االلي بالليث  1469

 وحدة املتاحف -مكتب متحف الجامعة  1470

 وحدة املتاحف -الشؤون االدارية بمتحف الجامعة  1471

 كلية العلوم التطبيقية -الزاهر  --التطبيقية مكتب وكيلة العلوم  1472

 الكلية الجامعية بالقنفذة -تربية اسرية  1473

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -بالقنفذة  -هندسة الحاسب اآللي  1474

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم التوظيف االداري والفني  1475

 عمادة السنة األولى املشتركة -الصيانة والخدمات  1476

 عمادة البحث العلمي -كرس ي معالي أ.د محمد عبده يماني إلصالح ذات البين  1477

 عمادة البحث العلمي -كرس ي الشيخ عبداللطيف العيس ى ألبحاث االيتام  1478

 عمادة البحث العلمي -مدير أرشيف عمادة البحث العلمي  1479

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ذاخر ريع  -وحدة السنترال  1480

 عمادة البحث العلمي -سكرتارية مركز العلوم التطبيقية  1481

 عمادة البحث العلمي -سكرتارية مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية  1482

 عمادة البحث العلمي -وحدة الخدمات والتجهيزات  1483

 عمادة السنة األولى املشتركة -وحدة الشئون االدارية للمسار الطبي  1484

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات  -مساعدة مديرة ادارة عمادة السنة االولى املشتركة بالعابدية  1485

 عمادة السنة األولى املشتركة -وحدة الشئون الفنية للمسار الطبي  1486

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -الشؤون اإلدارية  1487

 عمادة شئون الطالب -قسم املوهوبين  1488

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة املوهوبات  1489

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة االنشطة الرياضية  1490

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة األنشطة الطالبية  1491

 املخطوطات وإحياء التراث االسالميمعهد  -سكرتارية مركز احياء التراث االسالمي  1492

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -الشؤون االدارية واالتصاالت  1493



 
 

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة صندوق الطالب  1494

 إدارة االستثمار -مساعد املشرف العام على االدارة للشؤون الهندسية  1495

 عمادة شئون الطالب -طالبات  -وحدة طالبات املنح  1496

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -مشرفي وحدة التدريب  1497

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -مكتب املشاريع البحثية  1498

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -مكتبة معهد املخطوطات واحياء التراث  1499

 عمادة الدراسات العليا -عمادة الدراسات العليا مكتب عميد  1500

 مركز اللغة االنجليزية -وحدة الجداول وشئون اعضاء هيئة التدريس  1501

 مركز اللغة االنجليزية -وحدة االختبار والقياس  1502

 مركز اللغة االنجليزية -وحدة التنسيق بمركز اللغة االنجليزية  1503

 مركز اللغة االنجليزية -بمركز اللغة االنجليزية وحدة املعادالت  1504

 اإلدارة العامة للمشاريع -الشؤون االدارية بإدارة املشاريع  1505

 كلية اللغة العربية وآدابها -كلية اللغة العربية  -مكتب مدير االدارة  1506

 كلية اللغة العربية وآدابها -مكتب عميد كلية اللغة العربية وادابها  1507

 كلية اللغة العربية وآدابها -مكتب قسم الدراسات العليا  1508

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة  -سكرتارية وكيلة قسم التربية الفنية  1509

 كلية الدعوة وأصول الدين -املشرفة التنفيذية لبرنامج اإلنتساب  1510

 الجامعية بالقنفذةالكلية  -سكرتارية قسم التربية وعلم النفس  1511

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة  -سكرتارية قسم التربية البدنية  1512
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 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث املناسبات والبحوث النفسية  1694

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -لجنة املعيدين واملحاضرين  -وحدة التعامالت االلكترونية  1695

 ذاخرمقر الطالبات بريع  -ريع ذاخر  -وحدة شؤون الطالبات  1696

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -قسم الشؤون املالية  1697

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة الدراسات والبحوث  1698

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة املوارد البشرية  1699

 التدريس واملوظفينعمادة شؤون اعضاء هيئة  -سكرتارية وكيل العمادة للشؤون االكاديمية  1700

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -سكرتارية مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية والتطوير  1701

 إدارة االستثمار -ادارة االستثمار  -وحدة العقود  1702

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة التطوير وريادة األعمال  1703

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم التدقيق واملتابعة  1704

 ادارة املستودعات -مستودع الطفايات  1705



 
 

 وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال -نائبة املشرف العام على مركز االبتكار للتطوير  1706

 الكلية الجامعية بأضم -اضم  -طالبات  -وكالة الكلية للشؤون التعليمية  1707

 الكلية الجامعية بالجموم -سكرتارية مجلس الكلية  1708

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -وحدة الخطط الدراسية والبرامج االكاديمية  1709

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -وحدة التوجيه واالرشاد  1710

 كلية الصيدلة -اإلتصاالت اإلدارية  1711

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -االدارية االتصاالت  1712

 عمادة الدراسات العليا -االتصاالت االدارية  1713

 الكلية التطبيقية -البرامج  1714

 وكالة الجامعة للفروع -الشؤون اإلدارية  1715

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -شطر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  1716

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -الشؤون املالية  1717

 عمادة شئون املكتبات -الشؤون املالية  1718

 كلية التربية -العالقات العامة  1719

اقبة املخزون  172 اقبة املخزون -نائب مدير ادارة مر  وحدة مر

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -املستشارين  1720

 الكلية التطبيقية -وحدة املوارد البشرية  1721

 كلية طب األسنان -امانة مجلس الكلية  1722

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -قسم الشؤون االدارية  1723

 كلية طب األسنان -مكتب عميد الكلية  1724

 الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات  -مكتبة الكلية  1725

 وكالة الجامعة -االعالم والتقنية  وحدة 1726

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -وحدة الخريجين  1727

 اإلدارة القانونية -وحدة الشؤون االدارية  1728

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة الصندوق  1729

 الحج والعمرة معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث -وحدة العمل التطوعي  1730

 الكلية الجامعية بأضم -وحدة العمل التطوعي  1731

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -وحدة القبول والتسجيل  1732

 الكلية الجامعية بالجموم -وحدة شؤون الطالب  1733

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -التدريب  1734

 العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكراملعهد  -الشؤون االدارية  1735

 كلية العلوم التطبيقية -الفيزياء  1736

 الكلية الجامعية بالقنفذة -التربية البدنية  1737

 الكلية الجامعية بالقنفذة -الكيمياء  1738

 الكلية الجامعية بالليث -الرياضيات  1739

 عمادة تقنية املعلومات -وحدة البيانات  1740

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -وحدة العمل التطوعي  1741

 كلية التربية -طالبات  -مكتب التربية العملية  1742

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -الشؤون االدارية  1743

 كلية الطب -طالبات  -الشؤون االدارية  1744

 االستشاريةمعهد البحوث والدراسات  -الشؤون االدارية  1745

 الكلية الجامعية بالجموم -سكرتارية وكيلة الكلية للشؤون التعليمية  1746

 مركز رعاية املستفيدين -وحدة الشؤون االدارية  1747



 
 

 كلية الطب -الشؤون الفنية  1748

 عمادة شئون الطالب -قسم املستودعات  1749

 الصحة العامة واملعلوماتية الصحيةكلية  -وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي  1750

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي  1751

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب وكيلة الكلية  1752

 عمادة القبول والتسجيل -وحدة التطوير والجودة  1753

 االسالميةكلية الهندسة والعمارة  -مكتب العميد  1754

 رئيس الجامعة -وحدة املتابعة  1755

 مركز اإلتصاالت اإلدارية -وحدة الوثائق السرية بمركز االتصاالت االدارية  1756

 عمادة شؤون املكتبات -قسم اإلعارة  1757

 عمادة شئون املكتبات -قسم الرسائل العلمية  1758

 عمادة شئون املكتبات -الصادر  - االتصاالت االدار ية 1759

 عمادة شئون املكتبات -مدير املكتبة  1760

 عمادة شئون املكتبات -املستودعات والصيانة  1761

 عمادة شئون املكتبات -االتصاالت اإلدارية والسكرتارية  1762

 عمادة شئون الطالب -وحدة الصندوق  1763

 شئون الطالبعمادة  -وحدة املحاسبة والتدقيق  1764

 كلية الدعوة وأصول الدين -مكتب قسم الكتاب والسنة  1765

 كلية الدعوة وأصول الدين -مقر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  1766

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -شطر الطالبات  -إدارة كلية الشريعة  1767

 رئيس الجامعة -الجامعة مكتب معالي رئيس  -وحدة التحرير والتدقيق  1768

 رئيس الجامعة -املكتب السري  -وحدة االتصاالت االدارية  1769

 رئيس الجامعة -مكتب معالي رئيس الجامعة  -وحدة السكرتارية  1770

 كلية طب األسنان -طالبات  -وحدة شؤون املوظفات  1771

 الكلية الجامعية بالجموم -شطر الطالبات  -ادارة الكلية الجامعية بالجموم  1772

 الكلية الجامعية بالقنفذة -الشؤون اإلدارية  1773

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -املكتب السري بمكتب وكيل الجامعة للدراسات  1774

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -سكرتارية لجنة املعيدين واملحاضرين  1775

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -املكتب السري  1776

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -السكرتارية  1777

 وكالة الجامعة للفروع -الشؤون الفنية  1778

 وكالة الجامعة للفروع -النسخ والتحرير واملتابعة  1779

 عمادة الدراسات العليا -وحدة القبول  1780

 عمادة الدراسات العليا -والطالب الدوليين  وحدة املنح 1781

 عمادة الدراسات العليا -شطر الطالبات  -ادارة عمادة الدراسات العليا  1782

 عمادة الدراسات العليا -طالبات  -الشؤون اإلدارية  1783

 عمادة تقنية املعلومات -املكتب امليداني ملقر الزاهر  1784

 كلية التمريض -التمريض سكرتارية قسم ممارسات  1785

 كلية التمريض -سكرتارية قسم تمريض املجتمع  1786

 الكلية الجامعية بالقنفذة -سكرتارية عميد الكلية  1787

 الكلية الجامعية بالقنفذة -امانة مجلس الكلية  1788

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة  -سكرتارية وكيلة قسم الكيمياء  1789

 ادارة املستودعات -الشؤون االدارية  179



 
 

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة  -سكرتارية قسم التربية األسرية  1790

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -وحدة شؤون اعضاء هيئة التدريس  1791

 الكلية الجامعية بالقنفذة -القنفذة  -وحدة العالقات العامة  1792

 الكلية الجامعية بالقنفذة -األمن وحدة  1793

 الكلية الجامعية بالقنفذة -مكتبة الكلية  1794

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -مكتبة الكلية  1795

 كلية الطب -طالبات  -وحدة املكتبات  1796

 كلية الطب -طالبات  -مركز االرشاد الطالبي  1797

 كلية الطب -طالبات  -وحدة الصيانة  1798

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -طالبات  -الخدمات االلكترونية   1799

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -طالبات  -وحدة األمن  1800

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -طالبات  -وحدة الخدمات  1801

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر - طالبات -وحدة الدعم الفني بخدمة املجتمع  1802

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -طالبات  -وحدة االستثمار  1803

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -طالبات  -وحدة النشاط بوكالة خدمة املجتمع  1804

 والتعليم املستمر كلية خدمة املجتمع -طالبات  -وحدة شؤون املوظفات بخدمة املجتمع  1805

 مركز رعاية املستفيدين -وحدة خدمة املستفيدين  1806

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -طالبات  -مكتب وكيلة كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية  1807

 مركز رعاية املستفيدين -نائب مدير مركز رعاية املستفيدين  1808

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -سكرتارية وحدة التدريب  1814

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -سكرتارية وكيلة قسم طب املختبرات  1815

 عمادة البحث العلمي -كرس ي الهدايات القرآنية  1816

 كلية الصيدلة -مكتب وكيلة رئيس قسم الكيمياء الصيدلية  1817

 كلية الطب -وحدة املناهج  1818

 كلية التمريض -وحدة املعامل والخدمات التعليمية  1819

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -سكرتارية وكيل عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين  1820

 كلية الطب -النادي الطالبي الطبي  1821

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -للتطوير وريادة األعمال وكالة كلية الحاسب بالقنفذة  1822

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -الشؤون االدارية بقسم اعضاء هيئة التدريس السعوديين  1823

 عمادة شئون املكتبات -طالبات  -الخدمات املعلوماتية  1824

 كلية التربية -مكتب عميد الكلية السري  1825

 كلية التربية -مكتب عميد كلية التربية  1826

 كلية التربية -امانة مجلس كلية التربية  1827

 كلية التربية -الصادر والوارد  1828

 كلية التربية -مكتبة كلية التربية  1829

 كلية التربية -شطر الطالبات  -وحدة الخدمات  1830

 التربيةكلية  -شطر الطالبات  -مكتبة الكلية  1831

 كلية التربية -شطر الطالبات  -الشؤون االدارية  1832

 كلية التربية -طالبات  -معمل قسم علم النفس  1833

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -حاسب آلي  -سكرتارية قسم العلوم الهندسية والتطبيقية  1834

 املجتمع بمكة املكرمةكلية  -فني معماري  -مكتب قسم العلوم الهندسية والتطبيقية  1835

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -شطر الطالبات  -الدعم والشبكات  1836

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -شطر الطالبات  -النشاط الطالبي  1837



 
 

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -طالبات  -سكرتارية وكيلة قسم العلوم االجتماعية واالنسانية  1838

 كلية املجتمع بمكة املكرمة -طالبات  -قسم العلوم الهندسية سكرتارية  1839

 عمادة السنة األولى املشتركة -الفنيين  1840

افق والخدمات -وحدة صيانة املحطات  1841  ادارة املر

افق والخدمات -املكتب امليداني بأضم  1842  ادارة املر

افق  -املكتب امليداني املسائي  1843  والخدماتادارة املر

افق والخدمات -املحور الطالبي  -الفرقة امليدانية  1844  ادارة املر

افق والخدمات -املحور االداري  -الفرقة امليدانية  1845  ادارة املر

افق والخدمات -مدير مكتب مدير اإلدارة  1846  ادارة املر

افق والخدمات -شطر الطالبات  -الشؤون الفنية  1847  ادارة املر

 عمادة السنة األولى املشتركة -سكرتارية وكيل العمادة للفروع  1848

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب وكيلة رئيس قسم الحاسب اآللي  1849

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب وكيلة رئيس قسم املحاسبة  1850

 كلية الطب -سكرتارية وكيلة كلية الطب  1851

 كلية الهندسة بالليث -الصيفي بالكلية وحدة التدريب  1852

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -مكتب وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات  1853

 مركز اللغة االنجليزية -وحدة تيسير أعمال مركز اللغة االنجليزية  1854

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -شطر الطالبات  -قسم الفصول الدراسية  1855

 كلية اللغة العربية وآدابها -شطر الطالبات  -مكتب وكيلة كلية اللغة العربية  1856

 وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال -سكرتارية مكتب آفاق  1857

 كلية اللغة العربية وآدابها -شطر الطالبات  -ادارة كلية اللغة العربية  1858

 عمادة السنة األولى املشتركة -الكليات االدارية مسار  -السنة األولى املشتركة  1859

اقبة املخزون -قسم االرشيف  186  وحدة مر

افق والخدمات -قسم البالغات املوحد  1860  ادارة املر

افق والخدمات -قسم تنسيق البالغات  1861  ادارة املر

افق والخدمات -وحدة متابعة البالغات  1862  ادارة املر

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر - وحدة الجودة 1863

 كلية إدارة األعمال -املستودع  1864

 كلية إدارة األعمال -مكتب مدير ادارة كلية ادارة االعمال  1865

 عمادة السنة األولى املشتركة -مكتب تنسيق مقررات مهارات التعلم  1866

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ذاخر  ريع -سكرتارية قسم اللغة االنجليزية  1867

 عمادة شئون الطالب -مركز التوجية واالرشاد  1868

 كلية العلوم الصحية بالليث -مكتب وكيل الكلية الصحية للشؤون التعليمية الليث  1869

 الكلية الجامعية بأضم -وحدة التشغيل والصيانة  1870

 ونظم املعلومات كلية الحاسب اآللي -مكتب التدريب الصيفي  1871

 كلية التمريض -وحدة الخدمات املساندة  1872

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -طالبات  -وحدة املعامل االلكترونية  1875

 الكلية الجامعية بالقنفذة -مكتب عميد الكلية  1876

 وحدة التعاون الدولي -املستشار للتعاون الدولي  1877

 وكالة الجامعة -املستشارين وحدة  1878

 وكالة الجامعة -وحدة كفاءة االنفاق  1879

 الكلية الجامعية بالقنفذة -مكتب التربية العملية  1880

 كلية الهندسة والعمارة االسالمية -املشرف على ادارة التدريب الصيفي  1881



 
 

 بالليثكلية العلوم الصحية  -الليث  -قسم السكرتارية الطبية  1882

 كلية التربية -سكرتارية مكتب الدورات التدريبية  1883

 كلية طب األسنان -املعامل الطبية  1884

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -مكتب وكيلة الجامعة السري  1885

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -مكتب وكيلة الجامعة  -السكرتارية  1886

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -وكيلة الجامعة  مكتب -وحدة املتابعة  1887

 إدارة السالمة -نائب املشرف العام على ادارة السالمة  1888

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -سكرتارية وكيلة قسم االبداع واالبتكار  1889

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -سكرتارية وكيلة قسم ريادة االعمال  1890

 املركز الطبي الجامعي -السعوديين قسم  1891

 املركز الطبي الجامعي -قسم اإلتصاالت اإلدارية  1892

 املركز الطبي الجامعي -قسم اإلستقبال  1893

 املركز الطبي الجامعي -الخدمات والعهد والصيانة  1894

 املركز الطبي الجامعي -مكتب وحدة التموين الطبي  1895

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -مكتب العميد  1896

 إدارة السالمة -شطر الطالبات  -ادارة السالمة  1897

 إدارة السالمة -النائب للشؤون الفنية  1898

 إدارة السالمة -مقر الطالبات  -الشؤون االدارية  1899

 عمادة تقنية املعلومات -مكتب العميد  1900

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -الفنية املعامل والشؤون  1901

 عمادة السنة األولى املشتركة -وحدة البرامج واالنشطة  1902

 كلية العلوم الصحية بالليث -سكرتارية وكيلة رئيس قسم الصحة العامة  1903

 مركز اللغة االنجليزية -سكرتارية نواب مركز اللغة االنجليزية  1904

 كلية الطب -طالبات  -الطب لشئون املستشفيات وكالة كلية  1905

 مركز اإلتصاالت اإلدارية -وحدة الوارد االلكتروني بمركز االتصاالت االدارية  1906

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم املتابعة واالشراف امليداني باملدينة الجامعية  1907

 اإلدارة العامة للمشاريع -شطر الطالبات  -قسم املتابعة واالشراف امليداني  1908

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -وحدة العالقات العامة  1909

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -مكتب وكيل املعهد للدراسات االستشارية  1910

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -وحدة التصاميم  1911

 البحوث والدراسات االستشاريةمعهد  -وحدة الدعم اللوجستي  1912

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -وحدة االتصاالت اإلدارية  1913

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -املوارد البشرية  1914

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -الشؤون اإلدارية  1915

 والدراسات االستشاريةمعهد البحوث  -سكرتارية وحدة املستشارين  1916

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -وحدة التحرير والنسخ  1917

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -وحدة املتابعة  1918

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -شطر الطالبات  -قسم االنتساب  1919

 عمادة القبول والتسجيل -الطالبات سكرتارية وكالة عمادة القبول والتسجيل لشؤون  1920

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -ريادة األعمال  1921

 كلية الطب -سكرتارية وكيل كلية الطب  1922

 كلية الطب -سكرتارية وكيلة الكلية للشؤون التعليمية  1923

 كلية الطب -مركز املحاكاة الطبي التعليمي  1924



 
 

 كلية إدارة األعمال -سكرتير عميد الكلية  1925

 كلية إدارة األعمال -مكتب عميد الكلية  1926

 كلية إدارة األعمال -سكرتارية وكيلة رئيس قسم السياحة والفندقة  1927

 رئيس الجامعة -املكتب السري  -وحدة التحرير واملتابعة  1928

 عمادة السنة األولى املشتركة -االتصاالت اإلدارية  1929

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -شطر الطالبات  -سكرتارية وكالة كلية الصحة العامة واملعلوماتية  1930

 إدارة األمن الجامعي -طالبات  -قسم التصاريح بإدارة االمن  1931

 إدارة األمن الجامعي -طالبات  -قسم الصادر بإدارة األمن  1932

 وكالة الجامعة -الجامعة وحدة اللجان بوكالة  1933

 كلية التصاميم والفنون  -وحدة العمل التطوعي  1934

اقبة املخزون  1935 اقبة املخزون -قسم مر  وحدة مر

 املجلس العلمي -ممثل كلية الدعوة وأصول الدين  1936

 املجلس العلمي -الطب  -عضو مجلس  1937

 كلية العلوم الصحية بالليث -التمريض  1938

 كلية العلوم الصحية بالليث -التخدير  1939

 اإلدارة العامة للمشاريع -ادارة املشاريع العاجلة  194

 كلية العلوم الصحية بالليث -تقنية األسنان  1940

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات  -فرع عمادة السنة االولى املشتركة بالجموم  1941

افق والخدمات -الليث  -النائب للمكتب امليداني  1942  ادارة املر

 املجلس العلمي -التربية  -عضو مجلس  1943

 اإلدارة العامة للمشاريع -نائب مدير إدارة العقود الهندسية  1944

 كلية التصاميم والفنون  -وحدة الفن والتصميم  1945

 الكلية الجامعية بالجموم -وحدة العالقات العامة  1946

 الكلية الجامعية بالجموم -الطالبات وحدة شؤون  1947

 الكلية الجامعية بالجموم -طالبات  -وحدة العالقات العامة  1948

 الكلية الجامعية بالجموم -شطر الطالبات  -مكتبة الكلية  1949

 الكلية الجامعية بالجموم -مكتب وكيلة رئيس قسم الكيمياء  1950

 كلية التصاميم والفنون  -الداخلي مكتب وكيلة رئيس قسم التصميم  1951

 كلية العلوم الصحية بالليث -ادارة االزمات والكوارث  1952

 كلية العلوم الصحية بالليث -سكرتارية قسم ادارة االزمات والكوارث  1953

 كلية العلوم الصحية بالليث -اإلدارة الصحية واملعلوماتية  1954

 السنة األولى املشتركة عمادة -وحدة القوائم والنتائج  1955

 عمادة السنة األولى املشتركة -شؤون الطالبات  1956

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات  -وحدة الجداول  1957

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات  -وحدة املتابعة  1958

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات  -وحدة التوجيه واالرشاد  1959

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات العابديه  -العالقات العامة  1960

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات العابديه  -الخدمات العامة  1961

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات العابديه  -مكتب تنسيق مقرر الحاسب االلي  1962

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -مكتب الشؤون االكاديمية  1963

 كلية اللغة العربية وآدابها -طالبات  -مكتبة الكلية  1964

 ادارة التخطيط وامليزانية -وحدة االتصاالت بإدارة التخطيط وامليزانية  1965

افق والخدمات -صيانة الجموم  1966  ادارة املر



 
 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -مكتب قسم التاريخ والحضارة االسالمية  1967

 الكلية الجامعية بالليث -وكيل عمادة شؤون الطالب بالليث  -وحدة شؤون الطالب  1968

 مكتب ادارة البيانات -نائب املشرف العام على مكتب ادارة البيانات  1969

 تعليميةاالدارة العامة للخدمات ال -شطر الطالبات  -ادارة الخدمات التعليمية  1970

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -قسم النقل واالتصال املرئي  1971

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -الخدمات التعليمية  -مركز صيانة  1972

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -قسم الفصول الدراسية  1973

 الهندسة والعمارة االسالميةكلية  -وحدة العالقات العامة بكلية الهندسة  1974

 الكلية الجامعية بالليث -سكرتارية عميد الكلية  1975

 الكلية الجامعية بالليث -الليث  -وحدة الخدمات الطالبية  1976

 الكلية الجامعية بالليث -وحدة الصادر والوارد بالكلية  1977

 الجامعية بالليثالكلية  -طالبات  -وحدة شؤون أعضاء هيئة التدريس  1978

 الكلية الجامعية بالليث -سكرتارية وكيلة الكلية  1979

 وكالة الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع -كلية املجتمع بمكة املكرمة  198

 كلية طب األسنان -سكرتارية مكتب العميد  1980

 كلية إدارة األعمال -سكرتارية وكيل الكلية لشؤون التطوير  1981

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -سكرتارية قسم الحسبة  1983

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -العالقات العامة  1984

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -سكرتارية امانة املجلس  1985

 عهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكرامل -سكرتارية قسم الدورات التدريبية  1986

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -طالبات  -سكرتارية وكيلة قسم الدورات  1987

 عمادة شئون املكتبات -شطر الطالبات  -ادارة عمادة شؤون املكتبات  1988

 املكتباتعمادة شؤون  -شؤون املكتبات  -تقنية املعلومات  1989

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -طالبات  -سكرتارية وكيلة قسم الحسبة  1990

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -سكرتارية امانة مجلس الكلية  1991

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -وحدة العمل التطوعي  1992

 مركز اإلتصاالت اإلدارية -شطر الطالبات  -مركز االتصاالت االدارية  1993

 كلية طب األسنان -وحدة شؤون الطالبات  1994

 كلية طب األسنان -طالبات  -وحدة الدعم الفني  1995

 عمادة السنة األولى املشتركة -قسم مهارات الرياضيات  1996

 عمادة البحث العلمي - مساعد مدير إدارة عمادة البحث العلمي 1997

 عمادة القبول والتسجيل -طالبات  -نائبة مساعدة مدير إدارة عمادة القبول  1998

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -شطر الطالبات  -ادارة معهد االبداع وريادة االعمال  1999

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -طالبات  -سكرتارية مكتب وكيلة الكلية  2000

 ادارة االراض ي واملمتلكات -سكرتارية املشرف العام على االدارة  2001

 ادارة االراض ي واملمتلكات -وحدة االراض ي واملمتلكات  2002

اقبة ومتابعة التعديات  2003  ادارة االراض ي واملمتلكات -وحدة املر

 ادارة االراض ي واملمتلكات -وحدة الشؤون اإلدارية  2004

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -سكرتارية الخدمات التعليمية القسام اللغة العربية  2005

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -وحدة املواد الكيميائية  2006

 كلية الطب -سكرتارية وحدة املعامل  2007

 كلية إدارة األعمال -مكتب التدريب الصيفي والعالقات الخاصة  2008

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -مساعد رئيس القسم  2009



 
 

 مكتب إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية -نائب املشرف العام على مركز ادارة املبادرات وتحقيق الرؤية للشؤون التنفيذية  2010

 مكتب إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية -الطالبات نائبة املشرف العام على مركز ادارة املبادرات وتحقيق الرؤية بشطر  2011

 مكتب إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية -طالبات  -مساعدة مدير ادارة مكتب املبادرات وتحقيق الرؤية   2012

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -وحدة القياس والتقويم  2013

 الجامعي والجودة النوعيةعمادة التطوير  -وحدة البحوث والتوثيق  2014

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -طالبات  -وحدة التدريب  2015

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -طالبات  -وحدة القياس والتقويم  2016

 كلية طب األسنان -طالبات  -الصيانة والخدمات  2017

 األسنانكلية طب  -وحدة املستودعات  2018

 كلية طب األسنان -وحدة الصيانة والخدمات  2019

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -املستشارين  2020

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -سكرتارية وكيل معهد ابحاث الحج والعمرة  2021

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -سكرتارية عميد املعهد  2022

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة النسخ  2023

 الحج والعمرة معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث -وحدة االتصاالت االدارية بمعهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة  2024

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة البحوث االقتصادية والسياحة  2025

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث االنظمة والقانون  2026

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -الوارد  2027

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث الطاقة  2028

افق  2029  معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث الخدمات واملر

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -معمل االحياء الدقيقة  2030

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة الخدمات العلمية  2031

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بنك املعلومات  2032

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة بحوث تقنية املعلومات  2033

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -ناعي وحدة تطبيقات الذكاء االصط 2034

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -مساعد رئيس قسم التشكيالت والبيانات الوظيفية والتوثيق  2035

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -املشرفة على اقسام كلية اللغة العربية  2036

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -ريع ذاخر  -االدب مكتب مشرفة قسم  2037

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة الدعم الطالبي 2038

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -املكتبة  2039

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة السالمة  2040

 الطالبات بريع ذاخرمقر  -ريع ذاخر  -وحدة الخدمات  2041

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة الصيانة  2042

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة الخدمات التعليمية  2043

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة االمن  2044

 وآدابهاكلية اللغة العربية  -طالبات  -وحدة الجودة بقسم البالغة  2045

 إدارة االستثمار -الشؤون االدارية بإدارة االستثمار  2046

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -الشؤون االدارية  2047

 ادارة املستودعات -مستودع الخدمات التعليمية  2048

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -قسم املعامل واملختبرات  2049

 كلية إدارة األعمال -كلية ادارة االعمال للشؤون التعليمية مكتب وكيلة  2050

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة الشؤون املالية  2051

 مركز رعاية املستفيدين -وحدة شؤون املنسقين واملتابعة  2052



 
 

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -سكرتارية وكيلة عميد شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين  2053

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -وحدة شؤون اعضاء هيئة التدريس  2054

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -وحدة شؤون املوظفات  2055

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -وحدة الجودة والتطوير  2056

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -وحدة التكاليف  2057

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -وحدة املتابعة بادارة الخدمات التعليمية  2058

افق والخدمات -سكرتارية وحدة التطوير  2059  ادارة املر

افق والخدمات -متابعة الشركات  2060  ادارة املر

افق والخدمات -املوارد البشرية سكرتارية وحدة  2061  ادارة املر

 كلية اللغة العربية وآدابها -وحدة العمل التطوعي  2062

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -مكتب وكيلة الجامعة  -االتصاالت االدارية  2063

 والبحث العلميوكالة الجامعة للدراسات العليا  -نائب املشرف العام على ادارة الجمعيات العلمية  2064

 اإلدارة العامة لألمن السيبراني -نائب املشرف العام للتقنية األمنية  2065

 عمادة البحث العلمي -كرس ي الشيخ صالح حمزه صيرفي ألبحاث امراض الشرايين التاجية  2066

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -وحدة الشؤون التعليمية  2067

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -املعيدين لجنة  -وحدة التدقيق  2068
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 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة التخطيط واملالية  2082

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة االتصاالت  2083

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة االرشيف  2084

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -مكتب املشرف العام على ادارة املوارد الذاتية  2085

 عمادة شئون الطالب -وحدة النشاط الكشفي  2086
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 الكلية الجامعية بالجموم -التطوعي وحدة العمل  2095

 الكلية الجامعية بالليث -وحدة العمل التطوعي  2096

 اإلدارة العامة للتحول الرقمي -شطر الطالبات  -نائبة املشرف العام على االدارة  2097
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 اإلدارة العامة للمشاريع -مساعد املشرف العام لشؤون املشاريع  2099
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 مشاريعاإلدارة العامة لل -قسم كفاءة املباني  2104

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم الطاقة املتجددة  2105

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم الشؤون االدارية واملالية  2106

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم التوعية االعالمية واملبادرات  2107

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -نائب رئيس قسم السفر  2108
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 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -سكرتير مجلة جامعة ام القرى للهندسة والعمارة  2112

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مكتب رئيس تحرير مجلة جامعة أم القرى للعلوم الطبية  2113

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مجلة جامعة أم القرى للعلوم الطبية سكرتير  2114
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 واملالية االسالمية كلية العلوم االقتصادية -سكرتارية وكيلة قسم التأمين  2124

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -نائب مدير ادارة املجالت  2124
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 الطالبات وكالة الجامعة لشؤون -سكرتارية مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون االدارية  2126
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 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -االلكترونية مساعد رئيس قسم النظم  2188

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -مساعد رئيس قسم االنتاج الرقمي  2189
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 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -قسم الجودة  2192
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 الكلية الجامعية بالليث -الطالبات شطر  -وحدة الجودة والتطوير  2199

 الكلية الجامعية بالليث -الليث  -وحدة القبول والتسجيل  2200

 كلية الصيدلة -املشرفة االكاديمية  2201

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -املستشار لشؤون التطوير والتقنية  2202

 عمادة البحث العلمي -شطر الطالبات  -سكرتارية عمادة البحث العلمي  2203

 وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال -مساعد وكيل الجامعة لالبتكار وريادة االعمال  2204

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -وحدة العمل التطوعي  2205

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -وحدة العمل التطوعي  2206

 إدارة العمل التطوعي -الشؤون االدارية والبيانات  2207

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -شطر الطالبات  -ادارة معهد ابحاث الحج والعمرة  2208

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -وحدة االعالم والتقنية  2209

 املاليةاإلدارة  -وحدة االشراف على قسم التدقيق  2210

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات -مكتب مساعدة وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية  2211

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -سيف  -نائب املشرف العام على مركز السالمة واملخاطر  2212

 إدارة العمل التطوعي -الشؤون التنفيذية  2213

 إدارة العمل التطوعي -الشؤون الفنية والعلمية  2214

 إدارة االستثمار -مكتب املشرف العام على االدارة  2215
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افيكي  2217  كلية التصاميم والفنون  -مكتب رئيس قسم التصميم الجر
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 املجلس العلمي -كلية الهندسة بالقنفذة  -عضو مجلس  2220

 وكالة الجامعة -وحدة الوثائق  2221
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 رئيس الجامعة -واملشرف العام على مكتب رئيس الجامعة املستشار  2228

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -مركز الترجمة والتعريب  2229

 كلية الصيدلة -وحدة العمل التطوعي  2230

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة التطوير والجودة النوعية  2231

 كلية العلوم الصحية بالليث -سكرتارية وكيل الكلية لشؤون املستشفيات  2232

 عمادة البحث العلمي -طالبات  -ادارة عمادة عمادة البحث العلمي  2233

 وحدة التوعية الفكرية -نائبة رئيس وحدة التوعية الفكرية  2234

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -مكتب التربية العملية  2235
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 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم ادارة االداء الوظيفي  2237
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افق والخدمات -وحدة الصيانة التشغيلية  2240  ادارة املر

 الجامعية بالليثالكلية  -وحدة املعامل واملختبرات  2241

 الكلية الجامعية بالليث -وحدة البيانات واملعلومات وقياس االداء  2242

 الكلية الجامعية بالليث -وحدة املتابعة التعليمية والخطط الدراسية  2243

 إدارة األمن الجامعي -الشؤون االدارية  -مساعد مدير االدارة  2244

 وحدة التوعية الفكرية -الطالبات شطر  -وحدة التوعية الفكرية  2245

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -وحدة التطوير والتدريب  2246

 الكلية الجامعية بالقنفذة -وحدة العالقات العامة واالعالم  2247

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -وحدة املعامل  2248

 الكلية الجامعية بالقنفذة -طالبات  -وحدة االتصاالت االدارية  2249

 كلية التربية -الطفولة املبكرة  2250

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -قسم تنمية املوارد البشرية  2251

 اإلدارة القانونية -مساعد املشرف العام على االدارة القانونية لشؤون التحقيق  2252

 ادارة الجمعيات العلمية -العربي  الجمعية العلمية السعودية لالدب 2253

 ادارة الجمعيات العلمية -الجمعية العلمية السعودية للخط العربي  2254

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية للتربية البدنية وعلوم الحركة  2255

 كالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميو  -الجمعية العلمية السعودية للتربية الفنية  2256

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية للحسبة  2257

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية للوقف  2258

 الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميوكالة  -الجمعية العلمية السعودية للزكاة  2259

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية لعلوم السموم  2260

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية للبالغة العربية  2261



 
 

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة الدعم املعرفي  2262

 وكالة الجامعة للفروع -نائبة املشرف العام على مركز املدينة الجامعية الذكية للتحكم والتكامل الذكي  2263

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -وحدة التصنيف والشراكات االكاديمية  2264

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -االختبارات والتقويم وحدة  2265

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -وحدة العقود االدارية  2266

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -سكرتارية وكيل عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين للبيانات واملعلومات  2267

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -لجودة والتطوير األكاديمي وحدة ا 2268

 الكليات واملعاهد األكاديمية -مكتب التنسيق االكاديمي  2269

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -مكتب متابعة سير العملية التعليمية  2270

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -التعليمية  االستديوهات 2271

 كلية الطب -برنامج الحج والعمرة املنهجي التطوعي  2272

 إدارة األمن الجامعي -أمن املجمعات السكنية  2273

 مركز اللغة االنجليزية -طالبات  -مكتب وكيلة مركز اللغة االنجليزية  2274

 املجلس العلمي -كلية الشريعة  -عضو مجلس  2275

افق والخدمات -القنفذة  -النائب للمكتب امليداني  2276  ادارة املر

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -شطر الطالبات  -االدارة العامة للخدمات التعليمية  2277

 عمادة السنة األولى املشتركة -مكتب تنسيق مقرارات الفيزياء  2278

 كلية العلوم الصحية بالليث -االدارة الصحية واملعلوماتية سكرتارية قسم  2279

 عمادة السنة األولى املشتركة -طالبات العابدية  -األمن  2280

افق والخدمات -وحدة املشتل  2281  ادارة املر

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -امانة مجلس كلية العلوم الطبية التطبيقية  2282

 االدارة العامة للخدمات التعليمية -االدارة العامة للخدمات التعليمية  -شطر الطالبات  -واالتصال املرئي قسم النقل  2283

 الكلية الجامعية بالليث -الليث  -وحدة شؤون اعضاء هيئة التدريس  2284

 إدارة االستثمار -نائب املشرف العام على ادارة االستثمار للشؤون املالية واالدارية  2285

 عمادة شئون املكتبات -شطر الطالبات  -اإلعارة  2286

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -سكرتارية مكتب وكيل الجامعة للدراسات العليا  2287

 كلية العلوم التطبيقية -مكتب وكيلة قسم االحياء لشؤون اعضاء هيئة التدريس  2288

 ادارة االراض ي واملمتلكات -االدارة للشؤون الفنية مساعد املشرف العام على  2289

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة -القنفذة  -وحدة  شؤون املستشفيات  2290

 مكتب إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية -مدير فريق إدارة املبادرات بالجامعة  2291

 ودة النوعيةعمادة التطوير الجامعي والج -شطر الطالبات  -وحدة الجودة  2292

 كلية طب األسنان -طب االسنان  -االتصاالت اإلدارية  2293

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة الترجمة  2294

افية  2295  معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وحدة البحوث االجتماعية والتاريخية والجغر

 الكلية الجامعية بالجموم -رئيس قسم االحياء مكتب وكيلة  2296

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة النشاط الطالبي  2297

 مقر الطالبات بريع ذاخر -ريع ذاخر  -وحدة املالية واالستثمار  2298

 االقتصادية واملالية االسالميةكلية العلوم  -وكالة كلية العلوم االقتصادية للتطوير واالعتماد االكاديمي  2299

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -ادارة عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين  230

 كلية العلوم االقتصادية واملالية االسالمية -طالبات  -سكرتارية قسم املصارف واالسواق املالية  2300

افق والخدماتادارة  -قسم الورش املركزية  2301  املر

 مكتب املشرف العام على وحدة الشراكات املحلية و الدولية 2302

 وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال -نائب املشرف العام على مكتب ادارة االستراتيجية  2303



 
 

 الحج والعمرة معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث -وكالة معهد ابحاث الحج والعمرة للتطوير والجودة  2304

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -قسم تنمية املوارد والدراسات  2305

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة املشتريات واملناقصات  2306

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة السكرتارية  2307

 كلية اللغة العربية وآدابها -سكرتارية وكيل الكلية للتطوير وريادة األعمال  2308

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -طالبات  -وحدة الخريجين  2309

 معهد اإلبداع وريادة األعمال -قسم االبداع واالبتكار  2310

 اإلدارة العامة للمشاريع -قسم كفاءة االنظمة الكهربائية  2312

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -وكالة معهد أبحاث الحج والعمرة فرع املدينة املنورة  2313

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -سكرتير مجلة جامعة ام القرى للعلوم االجتماعية  2314

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -مكتب رئيس تحرير مجلة جامعة أم القرى للعلوم التطبيقية  2315

 املركز الطبي الجامعي -وحدة املؤتمرات والندوات الطبية  2316

افق والخدمات  2317 افق والخدمات -سكرتارية نائب مدير ادارة املر  ادارة املر

 التراث االسالمي معهد املخطوطات وإحياء -سكرتارية وكيلة معهد املخطوطات للشؤون الفنية والتطوير  2318

 اإلدارة العامة لألمن السيبراني -مكتب املشرف العام على ادارة االمن السيبراني  2319

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة -ادارة كلية الحاسب االلي بالقنفذة طالبات  2320

 املجتمعوكالة الجامعة للتطوير وخدمة  -املستشار لبرامج التصنيف االكاديمي للجامعة  2321

 عمادة البحث العلمي -املشرف على وحدة االحصاء ودعم اتخاذ القرار  2322

 عمادة البحث العلمي -املشرف العام على املراكز والكراس ي البحثية  2323

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -وحدة برامج الدراسات العليا املدفوعة  2324

 اإلدارة العامة للمشاريع -املستشفى الجامعي التعليمي مشروع مبنى  2325

 إدارة االستثمار -نائب املشرف العام على ادارة االستثمار للتطوير  2326

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -طالبات  -نائبة املشرف العام على ادارة مجالت الجامعة  2327

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -للعلوم التطبيقية سكرتير مجلة جامعة ام القرى  2328

 كلية العلوم الطبية التطبيقية -سكرتارية وكالة قسم التقنيات السريرية  2329

 ادارة املستودعات -مستودع الرجيع  2330

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -مساعد رئيس قسم االعالم الرقمي  2331

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -وحدة الشراكات املجتمعية والتطوع  2332

 الكلية الجامعية بالليث -سكرتارية وكالة عمادة شؤون الطالب  2333

 وكالة الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع -مساعد وكيل الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع  2334

 وكالة الجامعة لالبتكار وريادة االعمال -االبتكار لالبتكار  نائب املشرف العام على مركز  2335

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -سكرتارية جمعية الخط العربي  2336

 املجلس العلمي -ممثل كلية ادارة االعمال  2337

 عمادة البحث العلمي -مدير االدارة املالية بعمادة البحث العلمي  2338

 عمادة السنة األولى املشتركة -مكتب وكيل العمادة للتطوير وريادة االعمال  2339

 كلية إدارة األعمال -وحدة الدعم الفني بكلية ادارة االعمال  2340

 معهد املخطوطات وإحياء التراث االسالمي -سكرتارية وكيل معهد املخطوطات لتحقيق التراث االسالمي  2341

افق والخدمات -العابديه  -وحدة النقل الداخلي  2342  ادارة املر

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -نائبة املشرف العام على برنامج االشراف على برنامج الدراسات العليا  2343

 لإلتصال املؤسس ياإلدارة العامة  -شطر الطالبات  -نائبة املشرف العام على ادارة االتصال املؤسس ي  2344

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية للمناهج واالشراف التربوي  2345

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -الجمعية العلمية السعودية لعلم األصول ومقاصد الشريعة  2346

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -لعلوم و ِتقانة الحج والعمرة الجمعية العلمية السعودية  2347



 
 

 وكالة الجامعة للشؤون التعليمية -نائب املشرف العام على مركز املناهج للخطط الدراسية والبرامج االكاديمية  2348

 مركز اللغة االنجليزية -سكرتارية مركز اللغة االنجلزيزية  2349

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات -وكيل كلية الحاسب اآللي للشؤون االكاديمية مكتب  2350

 عمادة الدراسات العليا -طالبات  -وحدة القبول  2351

 إدارة البعثات -الصادر والوارد  2352

 كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر -مكتب وكيلة الكلية  2353

 التطوير الجامعي والجودة النوعيةعمادة  -السكرتارية  2354

 كلية التربية -مكتب التربية العملية  2355

 عمادة الدراسات العليا -الشؤون اإلدارية  2356

 عمادة الدراسات العليا -الشؤون الفنية  2357

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -وحدة الشؤون املالية  2358

 كلية التصاميم والفنون  -طالبات  -الشؤون االدارية  2359

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -شطر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  2360

افق والخدمات -وحدة التطوير  2361  ادارة املر

 عمادة القبول والتسجيل -سكرتارية العميد  2362

 عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية -وحدة الجودة  2363

 الكلية الجامعية بالليث -شطر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  2364

 الكلية الجامعية بأضم -الحاسب اآللي  2365

 الكلية الجامعية بأضم -وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي  2366

 عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد -وحدة الجودة  2367

 وكالة عمادة البحث العلمي للمجالت العلمية -وحدة الشؤون املالية  2368

 الكلية الجامعية بالجموم -املحاسبة  2369

 كلية الطب بالقنفذة -علم الكائنات الدقيقة  2370

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -سكرتارية وحدة الدراسات العليا والبحث العلمي  2371

 الكلية الجامعية بأضم -للتطوير والجودة مكتب وكيل الكلية  2372

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -وحدة الرقابة  2373

 كلية التمريض -وحدة الشؤون االدارية  2374

 وكالة الجامعة للفروع -السكرتارية  2375

 الكلية الجامعية بالقنفذة -سكرتارية وكيل الكلية للتطوير والجودة  2376

 كلية الطب -طالبات  -وحدة األمن  2377

 كلية التربية -سكرتارية عميد الكلية  2378

 كلية التربية -وحدة العمل التطوعي  2379

 كلية العلوم االجتماعية -شطر الطالبات  -الشؤون اإلدارية  2380

 كلية إدارة األعمال -العالقات العامة  2381

 كلية اللغة العربية وآدابها -وحدة التطوير والجودة  2382

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -الشؤون املالية  2383

 معهد البحوث والدراسات االستشارية -وحدة املستشارين  2384

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية -سكرتارية وكيل الكلية للتطوير والجودة  2385

 الكلية الجامعية بالجموم -وحدة املوارد البشرية  2386

 الكلية الجامعية بالجموم -طالبات  -وحدة القبول والتسجيل  2387

 كلية العلوم الصحية بالليث -الوبائيات  2388

 املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر -سكرتارية العميد  2389

 كلية إدارة األعمال -وحدة التدريب الصيفي  2390



 
 

 كلية طب األسنان -طالبات  -وحدة األمن  2391

 عمادة شئون الطالب -سكرتارية العميد  2392

 الكلية الجامعية بالقنفذة -وحدة العمل التطوعي  2393

 اإلدارة العامة للموارد الذاتية -وحدة التدقيق واملراجعة  2394

 وكالة الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع -وحدة العمل التطوعي  2395

 اإلدارة العامة للمشاريع -السكرتارية  2396

 إدارة االستثمار -وحدة الرقابة  2397

 وكالة الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع -وحدة القبول والتسجيل  2398

 الكلية الجامعية بالليث -مكتب الخريجين  2399

 عمادة شؤون املكتبات -قسم التطوع و الشراكات  2400

 معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها -املعلمين إعداد  2401

 كلية الهندسة بالليث -الهندسة البيئية  2402

 معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة -فرع املعهد باملدينة املنورة  2403

 عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين -ة مساعد مدير ادارة عمادة شؤون اعضاء هيئة التدريس واملوظفين للخدمات االلكتروني 2404

 عمادة تقنية املعلومات -قسم التدريب  2405
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