
االعالم لكلية التنظيمي الهيكل

1/11/2018 االعالم كلية/  والمتابعة والتخطيط الدراسات شعبة إعداد

 مجلس

الــكــــــلية   
 

الخدمات شعبة  

 شعبة المالية

وحدة سكرتارية 
 معاون العميد

 وحدة الموازنة

 وحدة التجهيزات

 وحدة المالك

 وحدة النظافة

 وحدة االليات

 وحدة البدالة

 وحدة الزراعة

البشرية شعبة الموارد  

 معاون العميد لشؤون الطلبة

 وحدة النشاطات الطالبية

والتوظيف وحدة التاهيل  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميدة

معاون العميد للشؤون العلمية 
 والدراسات العليا

 وحدة سكرتارية
 معاون انعميد

الدراسات العليا شعبة  

وحدة  تدقيق 
انىثائق 
 وانسجالث

 وحدة التعليم المستمر

وحدة  البعثات العالقات 

 وحدة المجلة العلمية
 وحدة  التقاعد

والواردة وحدة الصادرة  

الملفات واالرشفة االلكترونية وحدة  

االلكتونية والهويات وحدة البصمة  

 وحدة انشؤون انعهميت

 شعبة التدريب االعالمي

وحدة المكتبة 
االذاعية 

 والتلفزيونية

وحدة استوديو 
  االخبار

وحدة االستوديو 
 وحدة اذاعة الكلية التلفزيوني

وحدة جريدة 
 الصحافة

وحدة مختبر 
 المونتاج

شعبة شؤون طلبة الدراسات 
 االولية

 وحدة  القبول والتسجيل

وحدة اصدار الوثائق وصحة 
 الصدور

 وحدة تدقيق الوثائق والسجالت

وحدة الملفات والتوثيق 
 االلكتروني

 وحدة استطالع الراي

 شعبة المكتبة

 وحدة مجانية التعليم

وحدة انمهفاث 
وانتىثيق 
 االنكترووي

وحدة انقبىل 
 وانتسجيم

وحدة اصدار 

انىثائق 

وصحت 

 وحدة انتزويد وانفهرست وانتصىيف

 وحدة االعارة وخدمات المستفيد

متابعة الحرس الجامعي  شعبة  

وحدة 
 انحرس

وحدة 
 االستعالماث

  شعبة الدراسات والتخطيط

 وحدة اإلحصاء

وحدة قاعدة البيانات    

 وحدة التخطيط والمتابعة

 وحدة الدراسات والتطوير والتدريب

 وحدة الصيانة
 وحدة الرواتب

 وحدة السجالت والحسابات

 وحدة امانة الصندوق

واالعالموحدة العالقات العامة   

 وحدة الهندسية

وحدة وكالة انباء 
الميديا ) كلية االعالم 
(نيوز   

 مجلس

الــكــــــلية   
 

 معاون العميد للشؤون اإلدارية

الخدمات شعبة  

 شعبة المالية

وحدة سكرتارية 
 معاون العميد

 وحدة الموازنة

 وحدة التجهيزات

 وحدة المالك

 وحدة النظافة

 وحدة االليات

 وحدة البدالة

 وحدة الزراعة

البشرية شعبة الموارد  

 معاون العميد لشؤون الطلبة

 وحدة النشاطات الطالبية

والتوظيف وحدة التاهيل  

وحدة سكرتارية 

 معاون العميدة

معاون العميد للشؤون العلمية 
 والدراسات العليا

 وحدة سكرتارية
 معاون انعميد

الدراسات العليا شعبة  

وحدة  تدقيق 
انىثائق 
 وانسجالث

 وحدة التعليم المستمر

 وحدة المجلة العلمية
 وحدة  التقاعد

والواردة وحدة الصادرة  

الملفات واالرشفة االلكترونية وحدة  

االلكتونية والهويات وحدة البصمة  

 وحدة انشؤون انعهميت

 وحدة التوجيه واالرشاد التربوي

 العميد

 شعبة الرقابة والتدقيق

العقود الحكومية حدة و  

 الوحدة القانونية

 وحدة اللغة االعالمية
والقلم السري العميدحدة مكتب و  

 وحدة الترقيات العلمية

ضمان الجودة وتقويم  شعبة
 االداء 

 وحدة امانة المجلس

وحدة التدقيق 
 االداري

وحدة التدقيق 
 المالي

وحدة ضمان 
 الجودة

وحدة تقييم 

 االداء

 قسم الصحافة

 شعبة التدريب االعالمي

وحدة المكتبة 
االذاعية 

 والتلفزيونية

وحدة استوديو 
  االخبار

وحدة االستوديو 
 وحدة اذاعة الكلية التلفزيوني

وحدة جريدة 
 الصحافة

وحدة مختبر 
 المونتاج

شعبة شؤون طلبة الدراسات 
 االولية

 وحدة  القبول والتسجيل

وحدة اصدار الوثائق وصحة 
 الصدور

 وحدة تدقيق الوثائق والسجالت

وحدة الملفات والتوثيق 
 االلكتروني

 وحدة استطالع الراي

 شعبة المكتبة

 وحدة مجانية التعليم

وحدة انمهفاث 
وانتىثيق 
 االنكترووي

وحدة انقبىل 
 وانتسجيم

وحدة اصدار 

انىثائق 

وصحت 

 وحدة انتزويد وانفهرست وانتصىيف

 وحدة االعارة وخدمات المستفيد

متابعة الحرس الجامعي  شعبة  

وحدة 
 انحرس

وحدة 
 االستعالماث

 وحدة السكرتارية 

 وحدة اإلحصاء

وحدة قاعدة البيانات    

 وحدة التخطيط والمتابعة

 وحدة الدراسات والتطوير والتدريب

 وحدة الصيانة
 وحدة الرواتب

 وحدة السجالت والحسابات

 وحدة امانة الصندوق

واالعالموحدة العالقات العامة   

 وحدة الهندسية

وحدة وكالة انباء 
الميديا ) كلية االعالم 
(نيوز   

 وحدة شؤون المواطنين

قسم الصحافة 
االذاعية 

قسم العالقات 

وحدة  وحدة السكرتارية 

 مختبر المدى للحاسوب
(دراسات اولية)     

مختبر علي حسين طوينة 
(دراسات عليا)للحاسوب   

 مختبر الزمان للحاسوب
دراسات اولية)   )  

مختبر المهارات 
 للحاسوب

 مختبر ستوديو الحر 

حدة صندوق التعليم العاليو  

سيىا نهتعهيم االنكترووي وحدة ابه  


