رئيس مجلس المعهد

الهيكل التنظيمي لمعهد الملك سلمان لريادة األعمال

المشرف العام على المعهد
2/27/25
مدير وحدة التدريب وخدمة المجتمع
2/27/504
مدير نادي رواد األعمال
مدير وحدة العالقات العامة واإلعالم
2/27/54

شعبة العالقات العامة
2/27/515

مساعد المشرف العام لقسم اإلبداع ونقل التقنية
2/27/501

شعبة اإلعالم
2/27/516

وحدات االبتكارات وريادة تطوير األعمال
2/27/505
مدير مكتب المشرف العام
2/27/31
مدير وحدة االتصال بقطاع األعمال والشراكات المجتمعية
2/27/506
رئيس المجلس االستشاري للمعهد

مساعد المشرف العام لقسم الدعم الفني
2/27/502

مساعد المشرف العام لقسم ريادة األعمال
2/27/503

مساعدة المشرف العام لشؤون الطالبات
12/27/25

2/27/520

مدير مركز االبتكار
8/33

مدير وحدة الخدمات االلكترونية
2/27/62

مدير مركز حاضنات ومسرعات األعمال
2/27/510

المساعدة لشؤون اإلبداع ونقل التقنية
12/27/504

مدير وحدة الشؤون اإلدارية
2/27/53

مساعد المدير للشؤون الفنية
8/33/501

مدير وحدة التطوير والبحوث
2/27/67

مساعد المدير للشؤون اإلدارية
8/33/502

مدير مركز خدمات األعمال
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
2/27/511

وحدة االبتكار
12/27/515

شؤون الموظفين
2/27/52

مدير وحدة الدراسات واألبحاث
2/27/513

وحدة الملكية الفكرية
12/27/516

االتصاالت اإلدارية
2/27/55

مدير برنامج الملكية الفكرية
وترخيص التقنية
8/8

مدير وحدة التقارير واإلحصاء
2/27/514

مساعد المدير للملكية الفكرية
8/8/501

شعبة التوثيق واالحصاء
12/27/509

مساعد المدير لترخيص التقنية
8/8/503

مدير مركز خدمات الجهات التمويلية
2/27/512
المساعدة لشؤون ريادة األعمال
12/27/502
وحدة الحاضنات
12/27/510
وحدة الخدمات التمويلية
12/27/511

مساعد المدير للشؤون االدارية
8/8/502

وحدة المشاريع الناشئة
12/27/512

مدير مركز تطوير التقنية والنمذجة
8/32

المساعدة للشؤون األكاديمية
12/27/503
وحدة الشؤون األكاديمية
12/27/77
وحدة الدراسات البحثية
12/27/513
وحدة التدريب
12/27/514

المساعدة للشؤون اإلدارية
12/27/501

مساعد المدير للشؤون الفنية
8/32/501
مساعد المدير للشؤون االدارية
8/32/502

وحدة تطوير التقنية والنمذجة
12/27/517

رئيس قسم مرشدي المشروعات الصغيرة
2/27/507

رئيس قسم الحاضنات
2/27/508

وحدة الشؤون اإلدارية والمالية
12/27/507
شعبة الشؤون المالية
12/27/58
شعبة شؤون الموظفات
وأعضاء هيئة التدريس
12/27/72
وحدة االتصاالت اإلدارية
12/27/55
وحدة العالقات العامة واإلعالم
12/27/54

مدير اإلدارة

المستودع
2/27/76

مدير وحدة الشؤون المالية
2/27/58
شعبة المالية
2/27/509
شعبة المشتريات
2/27/57

