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 رئیس الجامعة 

 

 مجلس الجامعة 

 اللجان
 

 أ.ع مدیر مكتب رئیس الجامعة

 أ. التحقیقات بكلیة

 أ.الشئون القانونیة بالمستشفیات الجامعیة
 أ. اإلحصاء والمعلومات  

 أ. النشر 

 أ. دعم اتخاذ القرار 
 

 أ. التوثیق والمكتبة اإلداریة 

 اسباتلحا أ.

 أ. التحقیقات
 

 الشكاوى والتظلمات  أ.
 

 العقود أ.
 

 والتنفیذ والحجز اإلداري القضایا أ.

 

 لشئون القانونیة اأ.ع 

 مركز المعلومات والتوثیق  أ.ع
  ودعم اتخاذ القرار

  

  أ. التنظیم وطرق العمل
 

وتخطیط  أ. الترتیب وموازنة الوظائف
  القوى العاملة

 أ. التدریب 

 

 أ. العالقات الخارجیة 
 

 أ. خدمة المواطنین 

 اإلحصاءات المركزیة أ. 
 

 لتخطیط ومتابعة الخطة اأ.

 مكتب المتابعة  أ.

 

 أ. العالقات الداخلیة 

 نائب رئیس الجامعة لشئون 
 التعلیم والطالب 

 

 نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع  أمین عام الجامعة 
 وتنمیة البیئة

نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات 
 والعالقات الثقافیة العلیا والبحوث

 

 أ.ع التنظیم واإلدارة

 

 العامة أ.ع العالقات

  رعایة المرضي الوافدینأ. 

 أ. البحوث القانونیة 
 

 أ. أمن األفراد الجامعيأ.ع لألمن 

 أ. أمن المنشأت

 مدن جامعیة) -صیدلة -ھندسة -(طب قانونیة

  شئون الطالب الوافدینأ. 
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 والطالبنائب رئیس الجامعة لشئون التعلیم 

  أ. مكتب نائب رئیس الجامعة

 لشئون الطبیةأ.ع. ا لمدن الجامعیةاأ.ع.  أ.ع. رعایة الشباب

  أ. النشاط الثقافي

 

  التأ. النشاط االجتماعي الرح

 أ. الجوالة والخدمة العامة

 واألسر الطالبیةأ. االتحادات 

 أ. النشاط الفني

 ق. الشئون المالیة واإلداریة

 أ. مدن جامعیة طلبة

 

 مدن جامعیة طالبات . أ

 أ. التغذیة

 

 أ. إسكان أعضاء ھیئة التدریس

ق. الشئون المالیة 
 واإلداریة

 أ. الطب العالجي

 أ. الطب الوقائي

 أ. مستشفي الطلبھ

 الصیدالنیاتأ. 

 طب األسنان .أ

 أ. شئون التمریض

 أ. المعامل الطبیة

الشئون المالیة  ق.
 اإلداریةو

 یلشئون التسج أ.

 أ. شئون الخریجین

 أ. شئون الدراسة

 أ. شئون االمتحانات

 ع. شئون التعلیم والطالبأ.

 أ. النشاط الریاضي

 أ. صندوق التكافل االجتماعي

االحتیاجات  ذويأ. رعایة الطالب 
 الخاصة
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نائب رئیس الجامعة لشئون الدراسات العلیا والبحوث 
  والعالقات الثقافیة

 

 

 رئیس الجامعة نائب أ. مكتب
 

  لبحوثل أ. ع
 

 أ. ع المكتبات والوثائق 
 

 أ. ع العالقات الثقافیة 
 

 أ. المكتبة المركزیة 
 

  والمطبوعاتأ. الوثائق 
 

 ج
  ق. الشئون المالیة واإلداریة

 

 أ. التبادل والنشاط 
 الثقافي 

 
 

 أ. البعثات والمنح الدراسیة 
 

 أ. المشروعات البحثیة

 
 العلميشر أ. الن

 

 أ. ع للدراسات العلیا 
 

 أ. الجوائز

 الدراسة والتسجیل أ.

 شئون الخریجین أ. 
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 ائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  ن

 

  لمشروعات البیئیة ا شئون أ. ع
 

تخطیط البرامج وتنفیذ شئون أ. 
 المشروعات

متابعة المشروعات البحثیة  شئون أ.
 والتطبیقیة 

 

  لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئةأ. ع 
 

متابعة وتقییم آداء الوحدات شئون . أ
 ذات الطابع الخاص

 
 الجامعیة لغیر الطالب المشروعاتأ. 

 

 أ. مكتب نائب رئیس الجامعة 
 

 

  أ. االتصاالت والمؤتمرات
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 أ. التأمینات والمعاشات

 أ.ع المشتریات والمخازن
 أ. المشتریات 

 أ. الشئون الوظیفیة للعاملین 

 الخدمةأ. وثائق 

 أ. االستحقاقات
 أ. الحدائق 

 أ. شئون المقر 

  والمحفوظاتأ. السكرتاریة 

 
 لشئون التعلیم والطالبأمین جامعة مساعد 

 
 أمین جامعة مساعد للشئون اإلداریة 

 

 أمین جامعة مساعد للشئون المالیة 
 

 أمانة مجلس الجامعة أ. 

 

  أ.ع. مكتب أمین عام الجامعة
 

 ینات وإنھاء الخدمةأ. التعی

 أ. االنتدابات واإلعارات

 أ. المعاشات ووثائق الخدمة

 التدریس أ.ع. شئون أعضاء ھیئة

 

 أمین عام الجامعة 

 أ. السكرتاریة 

 أ. المكتب الفنى

 أ. رعایة العاملین 
 أ. المخازن 

 

  الىأ. التوجیة الم

 

 أ. التوجیة اإلدارى 

 

 أ. مراقبة المخزون السلعى

 أ. الحسابات 

 

 أ. المراجعة 

 أ. ع. الموازنة والحسابات  أ. ع التوجیة المالى واإلدارى 

 أ. الحسابات الخاصة 

 أ. الموازنة 

 لشئون الھندسیة اأ. ع   شئون العاملینأ. ع 

 أ. اإلنشاءات 

  أ. الصیانة

 لشئون  اإلداریة اأ. ع  

 أ. الحركة والنقل 
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 عمید الكلیة

 . الدراسات العلیا والبحوثأ

 . العالقات الثقافیة أ

 . المكتبة  أ

 مكتب وكیل الكلیة  أ. 

 
 أمین الكلیة 

 
 . الحسابات والموازنة  أ

 . الشئون اإلداریة أ
 

 المشتریات والمخازن    أ.

 ملأ. المعا

 الورش أ.

 . مكتب وكیل الكلیة أ

 مجلس الكلیة 

 

 . مكتب عمید الكلیة أ

 الكلیة لشئون التعلیم والطالب وكیل 

 مكتب وكیل  الكلیة  .أ

 شئون التسجیل والخریجین  .أ

  واالمتحاناتشئون الدراسة  .أ

 رعایة الطالب  أ.

العلیا وكیل الكلیة لشئون الدراسات 
 والعالقات الثقافیة  والبحوث

 

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 
 وتنمیة البیئة 

 

 كلیة عملیة
  / الھندسة / الصیدلة) (الطب
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  عمید الكلیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلیة نظریة                          
 )-التجارة –الحقوق  –كلیة  ( اآلداب            

  مجلس الكلیة

  مكتب عمید الكلیة

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا  أ. ع أمین الكلیة   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب
 والعالقات الثقافیة والبحوث

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 
  البیئة

 أ. مكتب وكیل الكلیة 

  أ. شئون التسجیل والخریجین

 واالمتحانات. شئون الدراسة أ
 

 شئون رعایة الطالب. أ

 . مكتب وكیل الكلیة أ
 

  علیا والبحوثشئون الدراسات الأ. 

  العالقات الثقافیةشئون أ. 

 أ. المكتبة

   الحسابات والموازنةأ. 

 الشئون االداریةأ. 

 أ. المشتریات والمخازن

 . مكتب وكیل الكلیة أ
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 عمید الكلیة 

 

 كلیة عملیة  
 كلیة التربیة بالمنصورة   

  مجلس الكلیة

 مكتب عمید الكلیة  أ.

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 

 كتب وكیل الكلیةأ. م

 أ. شئون التسجیل والخریجین

 شئون الدراسة واالمتحاناتأ. 

 أ. رعایة الطالب
 

 

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع  ع. أمین الكلیة  أ.
  وتنمیة البیئة

  الحسابات والموازنة أ.

  الشئون اإلداریة أ.

 مشتریات والمخازن ال أ.

   المعامل أ.

 الورش   أ.
 

  مكتب وكیل الكلیة أ.

وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا 
 الثقافیة  والبحوث والعالقات

 أ. مكتب وكیل الكلیة 

  والبحوث شئون الدراسات العلیا أ.

  . العالقات الثقافیةأ

 المكتبة  أ.
  

 


