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 أمانة االدارة العامة للتعليم

 

   1     2       43 

  مالمدير العا

 

  إبراهيم ابوهادي د.

 د المساع
 للخدمات المساندة

 
 علي بن محمد عطيف

 المساعد
 ة للشؤون التعليمي 

 بنين

 

 د. أحمد بن ظافر عطيف

 المساعد
 للشؤون المدرسية 

 

 ملهي بن حسن عقدي

 مدير إدارة
 شؤون المعلمين

 

 عكورعسيري  بن عبدالرحمن

 
 مدير إدارة 

 خدمات الطالب

 أحمد بن عثمان سيفين

 مدير إدارة
 التربوياالشراف  

 

 عبدهللا بن حسين االمير

 مدير إدارة

 التوجيه واإلرشاد
 

 احمد بن محمد قحل

 المساعدة
 ة للشؤون التعليمي 

 بنات

 

 مسلم بنت زيلعي رحاب

 مدير إدارة 
 االشراف التربوي

 

 محمد بريك بنت نهىد. 

 مديرة إدارة 
 التوجيه واالرشاد

 
 عبده عباس بنت نور

 مدير إدارة
 الدارية والماليةالشؤون ا 

 

 وليد بن احمد كليبي

 مدير إدارة
 المشاريع والصيانة

 المكلف

 حسن بن عبدهللا حمزي

 مدير إدارة 
 التدريب التربوي

 
 عريشياحمد بن محمد

 

 مدير إدارة 
 االختبارات والقبول

 احمد بن يحيى سوادي

 مدير إدارة 
 النشاط الطالبي

 

 محمد بن إبراهيم النعمي

 ة مدير إدار

 رعاية الموهوبين
 

 عامر بن يحيى فلوس

 مدير إدارة 
 تعليم الكبار

 

 خضيرعلي  بن محمد

 مديرة إدارة 
 التدريب التربوي

 
 أسماء بنت عمر سوادي

 
 مديرة إدارة

 االختبارات والقبول 
 احمد عباسبنت امنه 

 

 مديرة إدارة 
 نشاط الطالبات

 

 احمد وليبنت  اشراق 

 مديرة إدارة 

 الموهوباترعاية 
 

 عبير بنت محمد العمير

 مديرة إدارة 
 تعليم الكبيرات

 

 ملك بنت يحيى الشريف

 مدير إدارة 

 التربية الخاصة
 

 محمد بن عزي جبرة

 مديرة إدارة 

 التربية الخاصة
 

 خديجة بنت محسن خواجي

 مدير إدارة 
 التخطيط المدرسي

 
 عطية بن عبدهللا حمدي

 مدير قسم 
 لمدرسيةة ايالصحالشؤون 

 
 علي بن معوضة  مجممي

 مدير إدارة 
 التجهيزات المدرسية

 

 كبيسيمقبول  بن صالح

 مدير إدارة
 الشؤون المالية

 
 عبدهللا  سالم الشهراني

 مدير إدارة
 المشروعات االنشائية

 
 م. ماجد معدي

 مدير إدارة
 الدراسات والتصاميم

 
 إبراهيم بن هادي زائري

 مدير إدارة
 المشتريات

 

 أحمد بن محمد خميس
 

 مدير إدارة
 الميزانية

 
 إبراهيم بن محمد عقيلي

 مدير إدارة
 المستودعات

 

 علي بن أحمد مجممي

 مدير إدارة

 مراقبة المخزون
 

 رشا بنت احمد قاسم

 مدير إدارة
 الخدمات العامة

 

 وحيد بن محمد حكمي

 

 مدير إدارة
 االتصاالت االدارية

 رفاعي بن ابراهيم منور

 
 دارات التابعة اال

 للمدير العام

 

 
 ةالتعليمي ةالمستشار

 
 الشريف علي بنت نهىد. 

 

 
 المستشار التعليمي

 
 احمد مطهر بن محمدد.

 

 

 أمين اإلدارة
 العامة للتعليم 

 يحيى زكريبن عبدهللا 
 

 
 مدير إدارة 

 تقنية المعلومات
 وائل بن مديش االمير

 
 مدير إدارة 

 وقياس االداءالجودة 

 ولي بن احمد أبوبكر

 
 التميز ركزمدير م

 بلقيس بنت سالم بابقي

 

 مدير الشؤون القانونية
 

 د. علي القاضي

 

 

 
 وحدة تطوير مدارس )بنات(

 

 فاطمة بنت علي فلقي

 
 وحدة تطوير مداري )بنين(

 

 قاسم بن محمد غاصب

 

 مدير إدارة 

  المراجعة الداخلية
 

 محمد طعفوس

 

 البشرية مدير إدارة الموارد

 
 الشريف بن يحيى حمدم

 
 واالتصال  االعالممدير 

 المتحدث الرسميو

 رجاء بنت عبدهللا العطاس

 

 مكاتب التعليم

 
 بوسط جازان مكتب التعليم

  
 ركاتب وردة مديرةالمكتب :

  حياة مجلي  المدرسية :  
 عقانعزيزة ز  التعليمية : 

  

 

 

 

 
 مكتب التعليم بوسط جازان

  
 ابوبكر بابعير: مديرمكتب

 محمد ابوالخير المدرسية :
 عيسى مسملي  التعليمية :

 

 مكتب التعليم بابي عريش
  

 حسن خضيد. مدير المكتب:
 مفرح الجابري : المدرسية 
 قاسم خرمي : بنين التعليمية 

 شوعي : ابتسام بنات التعليمية

 مكتب التعليم بصامطة
 

 عبدالرزاق صميليمديرالمكتب:
 جابر مدخلي المدرسية :

 خالد جعبور التعليمية بنين :

 عائشة عريبي:  التعليمية بنات

 مكتب التعليم بالمسارحة والحرث
 
 د. علي عطيفمدير المكتب:  

 عبدهللا سويدي المدرسية :
 موسى قوفشيالتعليمية بنين:

 ابتسام كريري :التعليمية بنات

 مكتب التعليم بالعارضة
 

 ريإبراهيم محز مديرالمكتب:  
 خالد جديبا المدرسية : 

 عبدهللا سفيانيالتعليمية بنين:
 : ثريا زنقوطي التعليمية بنات

 

 مكتب التعليم بفرسان
 

 عبدهللا نسيبمدير المكتب:  
 أحمد جوخب المدرسية :

 غازي عقيلي التعليمية بنين :
 عابدة  ابوشبيلي : التعليمية بنات

 

 
 مركزديرم

 رعاية المستفيدين 
 

 محمد االدب زينب بنت

 
 مدير إدارة 

 التخطيط والتطوير
 د . عصام بن محمد كريري

 

 
 

 

 

 مدير مركز
 التعلم االلكتروني

 

 نهى بنت احمد مكرمي

 مدير وحدة
 شراكة المدرسة  

 )ارتقاء( 
 محمد بن حسن عطيف

 مديرة وحدة
 شراكة المدرسة  

 )ارتقاء( 
 يحيى بجوي بنت سميرة

 
 مساعدة مدير إدارة

 المعلمين شؤون
 يزيلع بنت محمد حليمة

 

 

 مديرة العالقات العامة
  

 سالي بنت محمد زميم

 دير إدارةم
 التشغيل والصيانه

 
 حسن حمزي

 
 مدير إدارة

 األراضي والبرمجة
 

 إبراهيم بن علي عدني

 مديرة إدارة 
 الطفولة المبكرة

 
 ليلى بنت موسى حكمي

 

 

 

 

 

 
 المستشار التعليمي

 افة الى عملهباإلض
 

 ياسر بن فتح الدين  الدويري

 
 المستشارة التعليمية

 والمشرفة على مكتب المدير العام
 باإلضافة الى عملها

 

 ال قاسم بنت ناصر افراح

 

 

 
 مدير قسم االستعداد

 حسين بن يحيى عواف

 
مديرة قسم المؤشرات 

 والدراسات
 أحالم بنت احمد ال عيسى

 

 
 مدير قسم القيادات

 د بن شاوش حكميمحم

 

 
مديرة قسم المجالس 

 التعليمية
 إلهام بنت احمد ولي

 

 

 
 مركز الحد الجنوبي مدير

  
 عالمي واصلي

 

 

 مكتب وفاء مدير
  

 عبدالرحمن صروي

 
 مدير إدارة 

 االمن والسالمة
 محمد بن يحيى قحل

 

     
 هـ1443ام القيادات لع      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


