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سامي غازي العتيبي1000Sami Gazi Al-Otaibiمكتب المدير العام الدور األول رجال

1001- المدير العام 1001General Manager -1001مكتب المدير العام الدور األول رجال

1002- المدير العام 1002General Manager -1002مكتب المدير العام الدور األول رجال

1003- المدير اللعام 1003General Manager -1003مكتب المدير العام الدور األول رجال

1004- المدير العام 1004General Manager -1004مكتب المدير العام الدور األول رجال

1005- المدير العام 1005General Manager -1005مكتب المدير العام الدور األول رجال

1006المدير العام 1006General Manager -1006مكتب المدير العام الدور األول رجال

1007- المدير العام 1007General Manager -1007مكتب المدير العام الدور األول رجال

1008- المدير العام 1008General Manager -1008مكتب المدير العام الدور األول رجال

1009- المدير العام 1009General Manager -1009مكتب المدير العام الدور األول رجال

خلف علي مشبب االحمري1020Amendment and Admission-1020إدارة أمانة التعليمالدور األرضي رجال

1021- إدارة االختبارات والقبول 1021Amendment and Admission-1021إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1022- إدارة االختباراتوالقبول 1022Amendment and Admission-1022إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1023- إدارة االختبارات والقبول 1023Amendment and Admission-1023إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1024- إدارة االختبارات والقبول 1024Amendment and Admission-1024إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1025- إدارة االختبارات والقبول 1025Amendment and Admission-1025إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1026- إدارة االختبارات والقبول 1026Amendment and Admission-1026إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1027- إدارة االختبارات والقبول 1027Amendment and Admission-1027إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1028- إدارة االختبارات والقبول 1028Amendment and Admission-1028إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1029- إدارة االختبارات والقبول 1029Amendment and Admission-1029إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1030- إدارة االختبارات والقبول 1030Amendment and Admission-1030إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي رجال

1050عبدالعزيز سلمان العباد 1050Abdulaziz Salman Alabbad-1050إدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي رجال

عبدهللا عبدرب النبي الرمضان1051Abdullah Abdrabalnabi Alramadanإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي رجال

علي احمد االصمخ1052Ali Ahmed Alasmakhإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي رجال

محمد عبدهللا الحماد1053Mohammed Abdullah Alhammadإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي رجال

محمد فهد الرناخ1054Mohammed Fahd Alrannakإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي رجال

حمد وسمي حمد الرناخ1070hamad wasamiy hamd alranakhإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

علي عبدهللا حسن السلس1071ali abdullah hassan alsleseإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

حمد عيسى سعد الراجح1072hamad essa saad alrajehإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

حبيب صالح مهدي الفاضل1073habeeb saleh mahde al fadelإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

يزن علي عبود1074yisen ali abodإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

محمد كرامة عيده المنهالي1075Mohammed Karamah Eidah Al- Manhaliإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال
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حسن علي الرويعي1076hasan ali alrwaiyإدارة االتصاالت اإلدارية الدور األرضي رجال

1100-  التعليم Education-1100 1100االتصال الموحدالدور األرضي رجال

1101-  التعليم Education-1101 1101االتصال الموحدالدور األرضي رجال

1110خدمات عامة 1110General Services  -1110إدارة الخدمات العامة الدور األرضي رجال

1111خدمات عامة 1111General Services  -1111إدارة الخدمات العامة الدور األرضي رجال

1112خدمات عامة 1112General Services  -1112إدارة الخدمات العامة الدور األرضي رجال

1120السالمة المدرسية School Safety -1120 1120إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1121- السالمة المدرسية School Safety -1121 1121إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

112- السالمة المدرسية School Safety -1122 1122إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1123- السالمة المدرسية School Safety -1123 1123إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1124- السالمة المدرسية School Safety -1124 1124إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1125- السالمة المدرسية School Safety -1125 1125إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1126- السالمة المدرسية School Safety -1126 1126إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1127- السالمة المدرسية School Safety -1127 1127إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1128- السالمة المدرسية School Safety -1128 1128إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1129- السالمة المدرسية School Safety -1129 1129إدارة االمن والسالمةالدور األرضي رجال

1150المراجعة الداخلية 1150Internal Audit -1150وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1151-المراجعة الداخلية 1151Internal Audit -1151وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1152-المراجعة الداخلية 1152Internal Audit -1152وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1153-المراجعة الداخلية 1153Internal Audit -1153وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1154- المراجعة الداخلية 1154Internal Audit -1154وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1155-المراجعة الداخلية 1155Internal Audit -1155وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

1156-المراجعة الداخلية 1156Internal Audit -1156وحدة المراجعة الداخليةالدور األول رجال

سعيد علي القحطاني1170Saeed Ali Al-Qahtaniإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

مختار مزيد الجيزاني1171Mukhtar Mazyqam Al-jizaniإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

احمد مجدي الجعفر1172Ahmad Majdi Al-jaafarإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

فهد محمد الحملي1173Fahad Mohammed Al-Hmlyإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

حسين احمد النخلي1174Hussain Ahmed Al-Nakhliإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

عبدهللا حمود الدوسري1175Abdullah Hmoud Al-Dossariإدارة الشؤون القانونيةالدور األول رجال

سعيد محمد البحص3010Saeed Mohammed Albahesإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

عبدهللا ابراهيم الخالدي3011Abdullah Ebrahim Alkhaldiإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

ماجد احمد الهالل3012Majed Ahmad Alhlalإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال
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يعقوب مبارك الدوسري3013Yaqoob Mubark Addossaryإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

سعد مشبب العريج3014Saad Mushabb Aloraijإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

صالح احمد االحمد3015Saleh Ahmad Alahmadإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

منصور عيسى صولليل3016Mnsoor Eissa Solalilإدارة االعالم واالتصالالدور األول رجال

أنور علي سعيد الزهراني1190Education secretariat -1190إدارة أمانة التعليمالدور األول رجال

رائد محمد خاطر الزهراني1191Education secretariat -1191إدارة أمانة التعليمالدور األول رجال

1192- أمانة التربية والتعليم 1192Education secretariat -1192امانة مجلس التعليمالدور األول رجال

1193سكرتارية التربية والتعليم 1193Education secretariat -1193امانة مجلس التعليمالدور األول رجال

1210-  األمن الفكري Intellectual Security-1210 1210وحدة االمن الفكريالدور األول رجال

1211-  األمن الفكري Intellectual Security-1211 1211وحدة االمن الفكريالدور األول رجال

1212-  األمن الفكري Intellectual Security-1212 1212وحدة االمن الفكريالدور األول رجال

1213-  األمن الفكري Intellectual Security-1213 1213وحدة االمن الفكريالدور األول رجال

1220-الجودة واألداء 1220Quality and Performance -1220إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1221-الجودة واألداء 1221Quality and Performance -1221إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1222-الجودة واألداء 1222Quality and Performance -1222إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1223-الجودة واألداء 1223Quality and Performance -1223إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1224-الجودة واألداء 1224Quality and Performance -1224إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1225-الجودة واألداء 1225Quality and Performance -1225إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1226-الجودة واألداء 1226Quality and Performance -1226إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني رجال

1240مكتب التعليم األهلي 1240Private Education Office-1240مكتب التعليم األهليالدور الثاني رجال

1241مكتب التعليم  األهلي 1241Private Education Office-1241مكتب التعليم األهليالدور الثاني رجال

1242مكتب التعليم  األهلي 1242Private Education Office-1242مكتب التعليم األهليالدور الثاني رجال

1243مكتب التعليم  األهلي 1243Private Education Office-1243مكتب التعليم األهليالدور الثاني رجال

1244مكتب التعليم  األهلي 1244Private Education Office-1244مكتب التعليم األهليالدور الثاني رجال

1260مكتب خدمة المستفيدين 1260Customers Service Office -1260إدارة خدمة المستفيدينالدور الثاني رجال

1261-مكتب خدمة المستفيدين 1261Customers Service Office -1261إدارة خدمة المستفيدينالدور الثاني رجال

1262-مكتب خدمة المستفيدين 1262Customers Service Office -1262إدارة خدمة المستفيدينالدور الثاني رجال

1263مكتب خدمة المستفيدين 1263Customers Service Office -1263إدارة خدمة المستفيدينالدور الثاني رجال

1280-المدارس األهلية 1280Private Schools -1280إدارة المدارس اإلهلية الدور الثاني رجال

1281المدارس األهلية 1281Private Schools -1281إدارة المدارس اإلهلية الدور الثاني رجال

1282المدارس األهلية 1282Private Schools -1282إدارة المدارس اإلهلية الدور الثاني رجال

1283المدارس األهلية 1283Private Schools -1283إدارة المدارس اإلهلية الدور الثاني رجال
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1284المدارس األهلية 1284Private Schools -1284إدارة المدارس اإلهلية الدور الثاني رجال

تركي علي عمر التركي1300Turki Ali O. Alturkiإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

كمال حسين حسن االحمدي1301Kamal Hussain H. Al-Ahmeediإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

محمد حسن علي الدقدوغ1302Mohammed Hassan A. Aldagdogإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

نايف ناصر محمد الهاجري1303Naif Nasser M. Alhajriإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

زياد احمد الزهراني1304Ziyad Ahmed Alzahraniإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

طارق سليمان الحميدي1305Tareq Sulaiman I. Alhumidiإدارة الموهوبينالدور الثاني رجال

1320التعليم المستمر 1320Continuing Education  -1320إدارة تعليم الكبارالدور الثاني رجال

1321- التعليم المستمر 1321Continuing Education  -1321إدارة تعليم الكبارالدور الثاني رجال

1322- التعليم المستمر 1322Continuing Education  -1322إدارة تعليم الكبارالدور الثاني رجال

1323- التعليم المستمر 1323Continuing Education  -1323إدارة تعليم الكبارالدور الثاني رجال

صالح سعيد علي الزهراني1340Saleh Saeed A. Alzahraniإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثاني رجال

حسين مادان مسكين1341Hussain Madan A. Maskeenإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثاني رجال

علي عبد هللا عبد الغالب1342Ali Abdullah A. Ghallabإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثاني رجال

محمد علي ابراهيم العبد هللا1343Mohammed Ali I. Al-Abdallahإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثاني رجال

اديب احمد الحايك1344Adeeb Ahmed A. Alhayekإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثاني رجال

عبده علي ناصر البر1360Abdu Ali N. Alburادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

هيثم مهدي عبد الرحمن الساده1361Haitham Mahdi A. Alsadhادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

حسين صالح علي الحسيني1362Hussain Saleh A. Alhussainiادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

عصام عبد الرحمن صالح أبوعائشة1363Essam Abdulrhman S. Abuayshaادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

فاضل عبد رب الحسين القيصوم1364Fadal Abdrabalhussain A. Al-Qasomادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

هاني حسن محمد البراهيم1365Hani Hassan M. Albrahimادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

علي عبد هللا الشوملي1366Ali Abdulh H. Al-Shoomaliادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

حسين محمد صالح الزريع1367Hussain Mohammed S. Alzuraiaادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

مفضل علوي صالح الشرفاء1368Mofadl Alawi S. Al-Shurafaادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

علي عيسى علي الدرويش1369Ali Essa A. Al-Darwishادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

عيسى عبد هللا بودخي1370Essa Abdullah E. Abudokhiادارة تقنية المعلوماتالدور الثاني رجال

فيصل بن نايف العتيبي1390Faisal bin Nayef Al-Otaibiإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

فهد بن عبدهللا الدجاني1391Fahd bin Abdullah Al Dajaniإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

محمد بن ظافر الشهري1392Mohammed bin Dhafer Al Shehriإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

مشعل بن عبدهللا الشهري1393Mishaal bin Abdullah Al-Shehriإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

شبيب بن علي العواد1394Shabib bin Ali Al-Awwadإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال
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سامي بن عبد العزيز  الطوير1395sami bin eabd aleaziz mae altuyurإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

محمد مفلح العتيبي1396Mohammed bin Mufleh Al-Otaibiإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

فيصل سعيد الزهراني1397Faisal bin Saeed Al-Zahraniإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

عبدهللا كاظم البوحمد1398Abdullah bin Kazim Al Buhamadإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

رضا جاسم المحفوظ1399Reda bin Jassim Al Mahfouzإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

محمد قاسم الخميري1400Mohammed bin Qassim Al Khamiriإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

محمد إبراهيم القطنان1401Mohammed bin Ibrahim Al-Qatananإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

علي محمد الشويش1402Ali bin Muhammad Al-Shwishإدارة نشاط الطالبالدور الثالث رجال

عبدهللا خالد عبد هللا الهدلق1440Abdulla Khalid A. Al-Hadlaqإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

سعيد عبدهللا القحطاني1441Saeed Abdullah A. Alqahtaniإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

ماجد نهيل صالح الظاهري1442Majed Naheel S. Al-Dhahriإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

محمد جاسم عبدالمجداد1443Mohammed Jassem A. Almagdadإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

عيسى ناصر عبد الحربي1444Essa Nasser A. Al-Harbiإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

زكريا أحمد الشهاب1445Zakaria Ahmaed A. Alshehabإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

أنور علي صالح الزهراني 1446Anwar Ali S. Alzahraniإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

علي أحمد داغر1447Ali Ahmed E. Daghrإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

تركي علي االسمر1448Turki Ali A. Alasmarإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

أحمد زين العابدين حكيم 1449Ahmed Zainalabdeen M. Hakeemإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

صالح عبدالرحمن المهابت 1450Saleh Abdulrahman S. Almohabatإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

محمود عبد هللا الصادق1451Mahmmod Abdullah A. Al-Sadiqإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

عتيق علي الزهراني 1452Ateeq Ali A. Alzahraniإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

احمد فهد الغوينم 1453Ahmad Fahd G. Al-Ghuwianemإدارة االشراف التربويالدور الثالث رجال

سعيد الزهراني1480Saeed A Alzahraniإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

فهد العتيبي1481Fahad A. Alotaibiإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

عبدهللا العبيدي1482Abdullah Alabeediإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

مازن المصطفى1483Mazen Almustsfaإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

ابراهيم التويجري1484Ibrahim Altuwaijriإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

سعود جعفر الربيع1485Saud Jafar Alrabeaإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

علي محمد المومان1486Ali M. Almomanإدارة التربية الخاصةالدور الثالث رجال

أحمد خليفة  الفريدان1500Ahmed Khalifah A. Alfraidanإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال

علي مرهوم  الزمزم 1501Ali Marhum H. Al-Zamzamإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال

سلطان سعيد القحطاني 1502Sultan Seed F. Alqahtaniإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال



االسم باللغة العربيةالموظفة باللغة اإلنجليزية/ اسم الموظف رقم التحوية الجهة اإلداريةالدور

السعيد. عبد هللا عبد الرحمن أ1503Abdullah Abdulrahman A. Alsaeedإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال

عبدهللا راشد الورثان 1504Abdullah Rashed A. Alwarthanإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال

سعيد محمد القحطاني1505saeed mohammed alqhtaniإدارة التوجيه واإلرشادالدور الثالث رجال

1520- بنين - تدريب 1520Training  - Boys-1520إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1521- بنين - تدريب 1521Training  - Boys-1521إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1522- بنين - تدريب 1522Training  - Boys-1522إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1523- بنين - تدريب 1523Training  - Boys-1523إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1524- بنين - تدريب 1524Training  - Boys-1524إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1525- بنين - تدريب 1525Training  - Boys-1525إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1526- بنين - تدريب 1526Training  - Boys-1526إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

1527- بنين - تدريب 1527Training  - Boys-1527إدارة التدريب التربويالدور الثالث رجال

3000-مساعد المدير العام 3000Assistant  General Manager -3000مكتب المساعد للشؤون التعليميةالدور الثالث رجال

3001-مساعد المدير العام 3001Assistant  General Manager -3001مكتب المساعد للشؤون التعليميةالدور الثالث رجال

3002-مساعد المدير العام 3002Assistant  General Manager -3002مكتب المساعد للشؤون التعليميةالدور الثالث رجال

3003-مساعد المدير العام 3003Assistant  General Manager -3003مكتب المساعد للشؤون التعليميةالدور الثالث رجال

3004-مساعد المدير العام 3004Assistant  General Manager -3004مكتب المساعد للشؤون التعليميةالدور الثالث رجال

زهير عبدهللا الرميح1550ZOHAIR ABDULLH ALRUMAIHإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

احمد علي كريري1551AHMED ALI KARIRIإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

مفرح علي القحطاني1552MUFARREH ALI ALQAHTANEإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

مرشد ضيف هللا الثبيتي1553MARSHAD DHAIFALLAH ALTHOBAITIإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

علي ابراهيم الزبيدي1554ALI IBRAHIM ALZUBAIDIإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

ابراهيم قبالن الحربي1555IBRAHIM QOBLAN ALHARBIإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

بندر عبدهللا المعيديني1556BANDAR ABDULLAH  ALMAIDENIإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

طارق محمد صالح النزهه 1557tariq mohammed salah al nazhaإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

أسامة عبد هللا الصايغ1558osama ABDULLH ALSAYEGHإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

جافر حبيب النصر1559JAFFER HABEEB ALNASSIRإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

محمد منصور النصر1560MOHAMMED MANSUR ALNASSIRإدارة شؤون المعلمينالدور الرابع رجال

خالد بيع حسن ابوحسين1590KHALID SALE H ABAHUSSAJNإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

عادل علي الشوق 1591ADEL ALI AL SHUOKHإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

معمر قرسان الزهراني1592MOAMMAR GORSAN ALZAHRANIإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

منصور ابراهيم القروس1593MANSORUR IBRAHEEM A ALQAROOSإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

احمد منصور قم1594AHMED MANSOUR A ALQUMإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال
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فايز مسلط الحربي1595FAYEZ MUSLAT ALHARBIإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

محمد المهنى1596MOHAMMED AL MUHANAإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع رجال

عبد هللا فهد الرناخ1610Abduallh Fahad AlRanakhإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

احمد ناصر العبيد1611Ahmed Nasser AlObaidإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

احمد سعيد القحطاني1612Ahmed Saeed AlQahtaniإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

عبد الخالق سعد الغامدي1613AbdulKhaleq Saad AlGhamdiإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

فاضل عباس األمين1614Fadhel Abbas AlAmeenإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

محمد سعود المرهون1615Mohammed Soud AlMarhonإدارة خدمات الطالبالدور الرابع رجال

محمد طريب الدوسري1630Mohammed Traheeb Al-Dossariإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

شوقي يوسف المطر1631Shawqi Yousif Al Matarإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

فخري عباس المضراهم1632Fakhri Abbas Al-Mudarhimإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

مصطفى علوي السادة 1633Mustafa Alawi  Alsadahإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

عبدهللا محمود اليوسفAbdullah Mhmood  Alyousef  1634إدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

عبد الرحيم عبد هللا بوبشيت1635Abdulrahim Abdullah Bobshitإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

يوسف عيد الشحيمان1636Yousef Eid Alshuhaimanإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

يوسف محمد شاخور1637Yousef Mohammed Shakhoorإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

محمد علي الحايك1638Mohammed Ali Alhayekإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع رجال

1660إدارة الصحة المدرسية 1660School Health Affairs -1660إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع رجال

1661إدارة الصحة المدرسية 1661School Health Affairs -1661إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع رجال

1662إدارة الصحة المدرسية 1662School Health Affairs -1662إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع رجال

1663إدارة الصحة المدرسية 1663School Health Affairs -1663إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع رجال

1664إدارة الصحية المدرسية 1664School Health Affairs -1664إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع رجال

1680-مساعد المدير العام 1680Assistant  General Manager -1680مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع رجال

نواف عبدالرزاق سلطان العمري1681Assistant  General Manager -1681مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع رجال

1682-مساعد المدير العام 1682Assistant  General Manager -1682مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع رجال

1683-مساعد المدير العام 1683Assistant  General Manager -1683مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع رجال

1684-مساعد المدير العام 1684Assistant  General Manager -1684مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع رجال

خالد خميس السعود1700khaled khamees alsoudمركز وفاءالدور الخامس رجال

1701-مكتب وفاء 1701Wafa office -1701مركز وفاءالدور الخامس رجال

1710-مستشار المدير العام 1710General Manager Consultant  -1710المستشار للشؤون التعليمية واإلداريةالدور الخامس رجال

1711-مستشار المدير العام 1711General Manager Consultant  -1711المستشار للشؤون التعليمية الدور الخامس رجال

ناصر سعيد الجابر1712Nasser Saeed Aljaberالمستشار للخدمات المساندةالدور الخامس رجال
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1720تطوير المدارس 1720School Development -1720وحدة تطوير المدارسالدور الخامس رجال

1721تطوير المدارس 1721School Development -1721وحدة تطوير المدارسالدور الخامس رجال

1722تطوير المدارس 1722School Development -1722وحدة تطوير المدارسالدور الخامس رجال

1723تطوير المدارس 1723School Development -1723وحدة تطوير المدارسالدور الخامس رجال

1730االختبارات والقبول 1730Amendment and Admission -1730إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1731االختبارات والقبول 1731Amendment and Admission -1731إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1732االختبارات والقبول 1732Amendment and Admission -1732إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1733االختبارات والقبول 1733Amendment and Admission -1733إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1734االختبارات والقبول 1734Amendment and Admission -1734إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1735االختبارات والقبول 1735Amendment and Admission -1735إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1736االختبارات والقبول 1736Amendment and Admission -1736إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1737االختبارات والقبول 1737Amendment and Admission -1737إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1738االختبارات والقبول 1738Amendment and Admission -1738إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1739االختبارات والقبول 1739Amendment and Admission -1739إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1740االختبارات والقبول 1740Amendment and Admission -1740إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1741-االختبارات والقبول 1741Amendment and Admission -1741إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1742االختبارات والقبول 1742Amendment and Admission -1742إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

1743االختبارات والقبول 1743Amendment and Admission -1743إدارة االختبارات والقبولالدور األرضي نساء

عبير عبدالعزيز محمد الكوفي1780Abeer Abdulaziz Mohammed Alkofiإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

أمل علي حسين الحريد1781Amal Ali Husayn Al-Hreedإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

أريج علي عبدهللا الغامدي 1782Areeg Ali Abdallah Al-Ghamdiإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

العنود صالح عبدالمحسن العريفي1783alanood salah abdualmhsan alarefiyإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

رحه سعد فهد القحطاني1784Rehah Saad Fahd AL-Qahtaniإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

خلود نزال رحل الرويلي1785Khoload Nazzal Rhul Al-Ruwailiإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

الشيخة عبدهللا مسعود القحطاني1786Shikah Abdullah Massoud Al-qahtaniإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

نور بدر خالد الصالح1787Nour Bader Khaled Al- salehإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

ابتسم مبروك هترومي العليمي1788ebtesim mbruk htromi aleimyإدارة االتصاالتالدور األرضي نساء

لمياء جمعة الحربي1810Lamya Jumah Alharbiإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي نساء

ميساء قال العنازي1811Maisa said Alanaziإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي نساء

ريسة حمدان القرني1812Rayyisah Hamdan AL qarniإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي نساء

زهور ملوح البيشي1813Zuhur Mulawwah Albishiإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي نساء

درويشه علي الشيخي1814Darwishah Ali AL shaikhiإدارة خدمة المستفيدينالدور األرضي نساء
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1830-  إدارة التعليم Education-1830 1830االتصال الموحدالدور األرضي نساء

1831-  إدارة التعليم Education-1831 1831االتصال الموحدالدور األرضي نساء

1832-  إدارة التعليم Education-1832 1832االتصال الموحدالدور األرضي نساء

1833-  إدارة التعليم Education-1833 1833االتصال الموحدالدور األرضي نساء

1834-  إدارة التعليم Education-1834 1834االتصال الموحدالدور األرضي نساء

1850السالمة المدرسية School Safety -1850 1850إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

1851-السالمة المدرسية School Safety -1851 1851إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

1852-السالمة المدرسية School Safety -1852 1852إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

1853-السالمة المدرسية School Safety -1853 1853إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

1854السالمة المدرسية School Safety -1854 1854إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

1855السالمة المدرسية School Safety -1855 1855إدارة االمن والسالمةالدور األرضي نساء

هيفاء عبدهللا بن خميس1880Haifa Abdullah Binkhameesإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

ضحى حسين الدوسري1881Duha Hussain Aldossarryإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

منيرة عبدالعزيز الجلود1882Munira Abdulaziz Aljaloudإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

شريفة صالح العمري1883Sharifah Saleh Alomariإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

نورا محمد البيشي1884Noura Mohammed  Albishiإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

عائشة وناس الطويرقي1885Aeshah Wanas  Altowairqiإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

عفاف غدير الشمري1886Afaf Ghadeer Alshammaryإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

طيبة عبود العمودي1887Taibah Oboud Alamoudiإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

شريفة محمد الغامدي1888Sharifa Mohammad  Alghamdiإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

فاطمة عبدهللا المقيبل1889Fatimah Abdullah  Almuqaibelإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

علياء عبد الرحمن الشمري1890Alia Abd Alrhman Alshammaryإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

نوف عبدالوهاب الخليوي1891Noof Abdulwahab Alkheliwiإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

حصة عبدهللا العثمان1892Hussa Abdullah Alothmanإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

ناهد عبدالعزيز الحسن1893Nahid Abdulaziz Alhassanإدارة االشراف التربويالدور األول نساء

لطيفة سليمان السيف1920Latifa Sulaiman Alsaifإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

سعاد حسن الصوملي1921Suaad Hassan Alsomaliإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

مريم محمد الغامدي1922Mariam Mohammed Alghamdiإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

ايمان جمعان الزهراني1923Eman Jamaan Alzahraniإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

بدرة صالح الزين1924Badra Salih Alzainإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

غزيل علي الغامدي1925Ghzayel Ali Alghamdiإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء

ريم أحمد العمري1926Reem Ahmad Alomariإدارة التربية الخاصةالدور األول نساء
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نهيل محمد الجبر1950Naheel Mohammad Aljabrإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

اكرم عبدهللا العرفج1951Ekram Abdullah Alarfajإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

لطيفة منصور القرشي1952Latifah Mansour Alqurashiإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

بوهييسة محمد عالم1953Bohaisa Mohammed Alemإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

سهام محمد السويدى1954Seham Mohammed Alsweedإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

سعاد عبدهللا الزهراني1955Souad Abdullah Alzahraniإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

كوثر عبدالعزيز العويسي1956Kawther Abdulaziz  Al-Owaisiإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

نعيمة حسين الغمدي1957NAIMAH HUSSAIN ALGAMDIإدارة التدريب التربويالدور األول نساء

1980-مساعد المدير العام 1980Assistant of General Manager -1980مكتب مشرف للشؤون التعليميةالدور األول نساء

1981-مساعد المدير العام 1981Assistant of General Manager -1981مكتب مشرف للشؤون التعليميةالدور األول نساء

1982مساعد المدير العام 1982Assistant of General Manager -1982مكتب مشرف للشؤون التعليميةالدور األول نساء

1990-مساعد المدير العام 1990Assistant of General Manager -1990سكرتارية مكتب المساعد ةالدور األول نساء

1991- مساعد المدير العام 1991Assistant of General Manager -1991سكرتارية مكتب المساعد ةالدور األول نساء

2000- الجودة واألداء 2000Quality and Performance -2000إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2001- الجودة واألداء 2001Quality and Performance -2001إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2002- الجودة واألداء 2002Quality and Performance -2002إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2003- الجودة واألداء 2003Quality and Performance -2003إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2004- الجودة واألداء 2004Quality and Performance -2004إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2005- الجودة واألداء 2005Quality and Performance -2005إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2006- الجودة واألداء 2006Quality and Performance -2006إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2007- الجودة واألداء 2007Quality and Performance -2007إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2008- الجودة واألداء 2008Quality and Performance -2008إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2009- الجودة واألداء 2009Quality and Performance -2009إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2010- الجودة واألداء 2010Quality and Performance -2010إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2011- الجودة واألداء 2011Quality and Performance -2011إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2012- الجودة واألداء 2012Quality and Performance -2012إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

2013- الجودة واألداء 2013Quality and Performance -2013إدارة الجودة ومركز التميزالدور الثاني نساء

عزيزة على الغمدي2050Azeezh Ail AL ghmdiإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

ريم علي مغربي2051Reem Ail Mograbiإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

شريفة عيل البرقى 2052Shareefa Ail AL barqyإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

ابتسام محمد البمطار2053Ibtisam Mohammed AL bumattarإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

نورة عبدهللا الصانع2054Noorah Abdullah Alsaneaإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء
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شما مساعد الدوسري2055Shamma Musaed  AL dossaryإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

آمنة حسين وحيش2056Amnah Hussein Wahishإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

وضحة جابر الدوسري2057Wadha Jaber AL dossaryإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

نوال محمد القرني2058Nawal Muhammad AL qarniإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

نادي محمد الدمري2059Nadih Mohmmad AL dameryإدارة نشاط الطالباتالدور الثاني نساء

ليلى محمد العتيبي 2080Laila Mohammad ALOtaibiإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

كريمة محمد الخضر 2081Karima Mohammad ALKhedherإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

نورا حسن الدوسري2082Norah Hassan AL Dossariإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

ليلى سعد الراشد 2083LailaSaad AL Rashedإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

عبير حسن الحاج محمد2084Abeer Hussan ALHaja Mohammadإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

روزي نفال الرويلي2085Rosie NafaAL Rwilyإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

فوزيه فتح العنيزي2086Fozih Fathl AL Aniziإدارة رياض األطفالالدور الثاني نساء

2100- التوجيه واإلرشاد 2100Directing and Guidance-2100إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2101- التوجيه واإلرشاد 2101Directing and Guidance-2101إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2102- التوجيه واإلرشاد 2102Directing and Guidance-2102إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2103- التوجيه واإلرشاد 2103Directing and Guidance-2103إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2104- التوجيه واإلرشاد 2104Directing and Guidance-2104إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2105- التوجيه واإلرشاد 2105Directing and Guidance-2105إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

2106- التوجيه واإلرشاد 2106Directing and Guidance-2106إدارة التوجيه واإلرشادالدور الثاني نساء

نورا منيف المطيري2130Norah Munif F Almutairiإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

فاطمة حسين صالح السناني2131Fatimah Hussain S. Alsanhaniإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

هيا أحمد عبدالمعيلي2132Haya Ahmad A. Almoailiإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

جولي مخلد المطيري2133Jawli Mukhlid G. Almutairiإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

مريم محمد الغامدي2134Maryam Mohammed A. Alghamdiإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

الشهراني. تركية مرزوق ز2135Turkiah Marzouq Z. Alshahraniإدارة الموهوباتالدور الثاني نساء

شريفة علي الثقفان2150Sharifah Ali Al-Thaqfanوحدة تطوير المدارسالدور الثاني نساء

هدى مبارك الشهراني2151Huda Mubarak Alshahraniوحدة تطوير المدارسالدور الثاني نساء

أمل عبدهللا الغامدي2152Amal Abdullah Alghamdiوحدة تطوير المدارسالدور الثاني نساء

آمنة محمد الخويتم2153Amnah Mohammed Alkhuwaitemوحدة تطوير المدارسالدور الثاني نساء

زينب محمد المختار2154Zainab Mohammed Almukhtarوحدة تطوير المدارسالدور الثاني نساء

عواطف عبدهللا الجويز2170Awatif Abdullah Al-Gowiezإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

مريم عبدهللا القحطاني2171Maryam Abdullah Al-qahtaniإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء



االسم باللغة العربيةالموظفة باللغة اإلنجليزية/ اسم الموظف رقم التحوية الجهة اإلداريةالدور

أسماء مسعود الدراج2172Asma Masoud adrajإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

نوره سعود الحربي2173Norah Saud Al-harbiإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

شريفة علي الزهراني2174Sharifah Ali Al-Zahraniإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

الشيخة صالح العوض2175Shaikha Saleh Al-Awadhإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

عزة شنان الشهري2176Azzah Shinan Al-Shehriإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

خولة ناصر الناصر2177Khawlah Nasser Al-Nasserإدارة الشؤون القانونيةالدور الثالث نساء

منى سليمان الحربي2190Education secretariat -2190إدارة أمانة التعليمالدور الثالث نساء

هند صالح الغامدي2191Education secretariat -2191إدارة أمانة التعليمالدور الثالث نساء

2192-سكرتارية التربية والتعليم 2192Education secretariat -2192امانة مجلس التعليمالدور الثالث نساء

2193-أمانة التربية والتعليم 2193Education secretariat -2193امانة مجلس التعليمالدور الثالث نساء

2210خدمات عامة 2210General Services -2210خدمات العامةالدور الثالث نساء

2211خدمات عامة 2211General Services -2211خدمات العامةالدور الثالث نساء

2212خدمات عامة 2212General Services -2212خدمات العامةالدور الثالث نساء

2220-المراجعة الداخلية 2220Internal Audit -2220وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2221المراجعة الداخلية 2221Internal Audit -2221وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2222-التدقيق الداخلي 2222Internal Audit -2222وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2223المراجعة الداخلية 2223Internal Audit -2223وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2224المراجعة الداخلية 2224Internal Audit -2224وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2225المراجعة الداخلية 2225Internal Audit -2225وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

2226-المراجعة الداخلية 2226Internal Audit -2226وحدة المراجعة الداخليةالدور الثالث نساء

غزيل عبد المحسن العتيبي2250Ghazyel Abdul Mohsen B. Al-Otaibiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

سعاد محمد الغامدي2251Suad Mohammad A. Alghamdiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

نوف عطاهللا العنزي2252Noof Atallah A. Alanaziإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

عبير سعيد العتيبي2253Abeer Saeed A. Al-Otaibiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

علياء عبداللطيف عبد السالم السلمي2254Alia Abdullatif A. Alselmiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

عبير محمد حسن الدوسري2255Abeer Mohammed H. Al-Dossaryإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

نورة عبدهللا محمد السلمان2256Noora Abdullah M. Alsalmanإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

منى حسن الزهراني2257Mona Hassan A. Alzahraniإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

فايزة عبدهللا صالح الغامدي2258Faizah Abdullah S. Alghamdiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

ناديه فيصل العتيبي2259Nadyah Faysal S. Alotaibiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

مها عبد هللا عقيل2260Muha Abdullah M. Ageelإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء

أمل حسن  القيسي2261Amal Hassan A. Alqaysiإدارة التخطيط والمعلوماتالدور الثالث نساء
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ثريا حسن العيسى2290Thorya Hasan Aliessaإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

خديجة محمد القحطاني2291Khadijah Mohammed Alqhtaniإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

نوره علي السبيعي2292Noorh Ali Assbayeإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

أريج مسفر القحطاني2293Areej Messfer Alqhtaniإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

خلود علي الجمعان2294Khlood Ali Aljmaanإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

صرح سعد الدوسري2295Sarh Saad Aldossaryإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

ريم عبد الكريم أبا حسين2296Reem Abdulkreem Aba Hussainإدارة االعالم واالتصالالدور الثالث نساء

سعاد ضاحي الخالدي 2310Suad Dahi Alkhaldiإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

ابتسام عبدهللا بن دهيش 2311Ebtisam Abdullah BinDuheashإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

سهى سعود أبوبشيت2312Soha Soud Abobsheitإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

ليلى وليد الدوسري2313Laila Waled Aldossariإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

رنا سعد العامري2314Rana Saad Alamiriإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

رشا عبد المحسن العسكري 2315Rasha Abdulmohsen Al-Askariإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

خديجة سعد العايد2316Khadijah Saad Alayedإدارة تعليم الكبيرات الدور الثالث نساء

سارة عبداللطيف الحميدي 2340Sarah Abdullatif  Alhumaidiإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

سمية عبدالرزاق الشرهان2341Sumayya Abdulrazaq Alsharhanإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

بلسم محمد احمد قروان2342Balsam Mohammed Ahmed Garwanإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

ابتهاج صالح عبيد القعود2343Ebtehaj Saleh Obaid Al-Qaudإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

ماجدة محمد الدرعان2344Majedah Mohammad  Al-Draanإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

هبة محمد الصبغ2345Heeba Mohammed Alsuboghإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

ليلى محمد الغامدي2346Layla Muhamad  Alghamidiإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

هاله فاخر العمري2347Halah Fakher  Alamriإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

بشاير ابراهيم العبد الواحد 2348Bashayer Ibrahim Alabdulwahedإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

سودا فالح القرني2349Suda Falah  Al-Qarniإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

مروة ناصر الحميدان2350Marwah Nasser Alhumidanإدارة تقنية المعلوماتالدور الثالث نساء

2390المدير العام 2390General Manager    -2390مكتب المدير العام الدور الرابع نساء

2391-المدير العام 2391General Manager    -2391مكتب المدير العام الدور الرابع نساء

2392-المدير العام 2392General Manager    -2392مكتب المدير العام الدور الرابع نساء

2393-المدير العام 2393General Manager    -2393مكتب المدير العام الدور الرابع نساء

2400-مستشار المدير العام 2400General Manager Consultant -2400مكتب المستشار التعليمي واإلداريالدور الرابع نساء

2401-مستشار المدير العام 2401General Manager Consultant -2401مكتب المستشار التعليمي واإلداريالدور الرابع نساء

1402-مستشار المدير العام 1402General Manager Consultant -1402مكتب المستشار التعليمي واإلداريالدور الرابع نساء
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2410-مساعد المدير العام 2410Assistant of General Manager -2410مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع نساء

2411-مساعد المدير العام 2411Assistant of General Manager -2411مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع نساء

2412-مساعد المدير العام 2412Assistant of General Manager -2412مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع نساء

2413-مساعد المدير العام 2413Assistant of General Manager -2413مكتب المساعد للشؤون المدرسيةالدور الرابع نساء

فاطمة حسن المغربي2420Fatima Hassan Almaghrbiإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

ماجدة محمد محمد الدرعان2421Majedah Mohammad M. Al-Draanإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

أريج محمد القرني2422Areej Mohammed Alqarniإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

خديجة منصور محمد العباس2423Khadijah Mansour M. Al-Abbasإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

عائشة أحمد الشرماني2424Aisha Ahmed AL-Sharmaniإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

نورة مسفر الوادعي2425Norah Mesfer Al-Wadaiإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

نورة داوود الدوسري2426Norah Dawood Aldossryإدارة التخطيط المدرسيالدور الرابع نساء

عبير ابراهيم الصويغ2450Abeer ibrahim AlSowaighإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

أمل فوزي الرمضان2451Amal Fawzy Alramadanإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

نجود علي الزهراني2452Nujud Ali Alzahraniإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

منيرة فيصل الدوسري2453Munirah Faisal Aldossaryإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

فاتن عبد الحميد الحسن2454Faten abddulhameed alhassanإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

زهرة ناجي الحياز2455Zahra naji ALHayazإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

سمحة أحمد النمر2456Sameha Ahmed ALNemerإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

شريفة عبدهللا الزهراني2457Sharifah Abdullah Alzahraniإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

عفاف عيسى العيسى2458Afaf Essa Al Essaإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

حنان محمد العيسى2459Hanan Mohammed Alessaإدارة التجهيزات المدرسية الدور الرابع نساء

نوره احمد الخراز2490Norah Ahmed Alkharrazإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

شمسة ضيف هللا العمري2491Shamsa Deifallah ALomariإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

جواهر دخيل هللا الكلثم2492Jawaher Dakheelalla ALkalthamإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

أمل أحمد الغامدي2493Amal Ahmed Alghamdiإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

هدى عبدهللا الغامدي2494Huda Abdullah Alghamdiإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

نهاد عبداللطيف الدليجان2495Nehad Abdulatif Aldalyjanإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

مها عبد هللا العبد الكريم2496Maha Abdullah Alabdulkarimإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

منيرة نامي الدوسري2497Munirah Nami ALdossaryإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

شيخة سعيد الهاجري2498Shaikha Saeed Alhajriإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

بدرية سعد الفرج2499Badriah Saad Alfarajإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء

غادة عبدهللا العتيق2500Ghadah Abdullah ALateeqإدارة شؤون المعلماتالدور الرابع نساء
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نوف محمد القاضي2520Nouf Mohammed AlKadiإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

عهود عبيد هللا الحربي2521Ohood Obaidallah AlHarbiإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

هيفاء عبدالعزيز الحمد2522Haifaa AbdulAziz AlHamadإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

فاطمة فهد الرناخ2523Fatimah Fahad AlRanakhإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

حمده خلف العلياني2524Hamdah Khalaf AlAlyaniإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

عبير عبد الكريم الحميد2525Abeer AbdulKareem  AlHomaidإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

صبا عبد هللا الدار2526Seba Abdullah AlDarإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

بدرية سالم اليامي2527Badriah Salem Alyamiإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

سمية محمد الشهري2528Sumayah Mohammed Alshehriإدارة خدمات الطالباتالدور الرابع نساء

2550-إدارة الصحة المدرسية 2550School Health  -2550إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2551-إدارة الصحة المدرسية 2551School Health  -2551إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2552-إدارة الصحة المدرسية 2552School Health  -2552إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2553-إدارة الصحة المدرسية 2553School Health  -2553إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2554-إدارة الصحة المدرسية 2554School Health  -2554إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2555-إدارة الصحة المدرسية 2555School Health  -2555إدارة الصحة المدرسيةالدور الرابع نساء

2570مكتب التعليم األهلي 2570Private Education -2570مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2571مكتب التعليم األهلي 2571Private Education -2571مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2572مكتب التعليم األهلي 2572Private Education -2572مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2573مكتب التعليم األهلي 2573Private Education -2573مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2574مكتب التعليم األهلي 2574Private Education -2574مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2575مكتب التعليم األهلي 2575Private Education -2575مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2576مكتب التعليم األهلي 2576Private Education -2576مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2577مكتب التعليم األهلي 2577Private Education -2577مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2578مكتب التعليم األهلي 2578Private Education -2578مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2579مكتب التعليم األهلي 2579Private Education -2579مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2580مكتب التعليم األهلي 2580Private Education -2580مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2581مكتب التعليم األهلي 2581Private Education -2581مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2582مكتب التعليم األهلي 2582Private Education -2582مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2583مكتب التعليم األهلي 2583Private Education -2583مكتب التعليم األهليالدور الخامس نساء

2620-  وحدة األمن الفكري Intellectual Security-2620 2620وحدة االمن الفكريالدور الخامس نساء

2621- وحدة  األمن الفكري Intellectual Security-2621 2621وحدة االمن الفكريالدور الخامس نساء

2622-  وحدة األمن الفكري Intellectual Security-2622 2622وحدة االمن الفكريالدور الخامس نساء
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جنية خلفان الغافري2630Ganniya khalfan alghafriمركز وفاءالدور الخامس نساء

فتحية عثمان البنعلي2631fatheya othman albenaliمركز وفاءالدور الخامس نساء

زهره عبدهللا الفواز2632zahrh abdullah alfawazمركز وفاءالدور الخامس نساء

2633-مركز وفاء 2633Wafa office -2633مركز وفاءالدور الخامس نساء

المسرح غرفة التحكم  2640Theatre Control Roomالمسرح غرفة التحكم المسرح 

الدور الثاني المسرح2641Second floor theatreالدور الثاني المسرحالمسرح 

1التدريب 12642Training -001التدريب المسرح 

2التدريب22643Training -002التدريبالمسرح 

غرف الحراس2644Guard room-001غرف الحراسخارج المبنى 

غرف الحراس2645Guard room-002غرف الحراسخارج المبنى 

غرف الحراس2646Guard room-003غرف الحراسخارج المبنى 

غرف الحراس2647Guard room-004غرف الحراسخارج المبنى 

الكفتيريا2648Cafeteriaالكفتيرياالدور األرضي رجال

غرفة السنترال والحاسب2649Data Center -001غرفة السنترال والحاسبالدور األرضي رجال

االستقبال  2650Receptionاالستقبال الدور األرضي رجال

قاعة اجتماعات الرئيسية2651Main meeting roomقاعة اجتماعات الرئيسيةالدور األول رجال

قاعة اجتماعات 2652Meeting room -001قاعة اجتماعات الدور الثاني رجال

قاعة اجتماعات 2653Meeting room -002قاعة اجتماعات الدور الثالث رجال

قاعة اجتماعات 2654Meeting room -003قاعة اجتماعات الدور الرابع رجال

قاعة االجتماعات الرئيسية2655Main meeting roomقاعة االجتماعات الرئيسيةالدور الخامس رجال

ورشة عمل العالقات العامة2656Public Relations Workshopورشة عمل العالقات العامةالدور الخامس رجال

ورشة تقنيات  2657Technology Workshopورشة تقنيات الدور الخامس رجال

أرشيف النتائج2658Results Archiveأرشيف النتائجالدور الخامس رجال

استراحة 2659Relax Rome -001استراحة الدور الخامس رجال

الكفتيريا.2660The cafeteriaالكفتيرياالدور األرضي نساء

غرفة السنترال والحاسب2661Data Center -002غرفة السنترال والحاسبالدور األرضي نساء

االستقبال  2662Receptionاالستقبال الدور األرضي نساء

قاعة اجتماعات الرئيسية2663Main meeting roomقاعة اجتماعات الرئيسيةالدور األول نساء

قاعة اجتماعات 2664Meeting room -004قاعة اجتماعات الدور الثاني نساء

قاعة اجتماعات 2665Meeting room -005قاعة اجتماعات الدور الثالث نساء

قاعة اجتماعات 2666Meeting room -006قاعة اجتماعات الدور الرابع نساء

أرشيف إدارات الشؤون المدرسية 2667Archives of school affairsأرشيف إدارات الشؤون المدرسيةالدور الرابع نساء
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ورشة عمل العالقات العامة2668Public Relations Workshopورشة عمل العالقات العامةالدور الخامس نساء

استراحة 2669Relax Rome -002استراحة الدور الخامس نساء

أرشيف إدارة االختبارات  2670Admission  Management Archiveأرشيف إدارة االختبارات الدور الخامس نساء

التسجيل 2671Registerationالتسجيل الدور الخامس نساء

فهد سعدون الخالدي3017Fahd Saadoun Al-kaldiإدارة العالقات العامة


