
تلفون-IPمهمة العملاالسم

35213رئيس وحدة شؤون المعلمينإبراهيم بن حامد بن مجدوع الغامدي

35115مدير مكتب إدارة المبانيإبراهيم بن عبدهللا إبراهيم الشويخات

35037مدير مكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بنينإبراهيم عباس احمد االحمد

35189رئيس قسم الشئون االدارية والماليةأحمد ابراهيم سعد الدريع

35029المكتب السريأحمد بن إبراهيم الفقيه

35054مدير إدارة التوجية واإلرشادأحمد بن خليفة الفريدان

35083مهندس مشرف على اعمال االنشاء والتاهيلأحمد بن عبدهللا بن علي المسلم

35024مدير إدارة خدمات الطالبأحمد بن ناصر العبيد

35166مدير مكتب التعليم بالخبرأحمد صالح الغامدي

35141-شؤون المعلمين - مشرف أسامه بن عبدهللا الصايغ

35175مساعدة مدير مركز االتصاالت االداريهعبير عبد العزيز محمد الخوفي

35193مديرة مكتب التربية والتعليم براس تنورةأمل بنت عبداللطيف بن حسن الجوفي

35102نائبة المساعدة للشؤون الفنيةأمل فوزي علي الرمضان

35144مشرف تربويأنور بن عبدهللا بن علي الزهراني

35234مطور برامجشيماء احمد محمد الطيران

35194مساعدة الشؤون التعليميةفاطمة سالم محمد الشمري

35251ناسخ الهابتهاج صالح القعود 

35183مساعد الشؤون المدرسيةاحمد حامد احمد الغامدي

35101مساعدة مدير إدارة التجهيزاتالجوهرة عمر عبدالعزيز العكاس

35005مدير إدارة الخدمات العامةالخدمات العامة الشرقية

35172رئيسة قسم تقنية المعلوماتالهام عبد الودود عبد المجيد األفغاني

35023مكتب المستشار التعليمي واإلداريانور علي عبدهللا الفهيد

35174رئيسة قسم االختبارات والقبولبتايه حسن عبد هللا الخليفة

35250إدارية بشاير ابراهيم العبدالواحد

35117مشرفةبلسم محمد أحمد قروان

35196مدير مكتب التعليم بمحافظة راس تنورةبندر عبد الرحمن الشهراني

35167مشرف تربوي- مشرف تقنية معلومات بندر عبد اللطيف صالح الجمعان

35046مشرفة تدريب تربويجوزي فهد سعد المليحي

35095رئيس قسم المكتبة ومصادر التعلمتركي بن علي عبدهللا االسمري

35072مدير إدارة الموهوبينتركي بن علي عثمان التركي

35011بنين- مدير إدارة نشاط الطالب فيصل نياف ربيعان العتيبي

35010مدير ادارة المستودعات العامةحسين قاسم ابراهيم المالحي

35069رئيس المنافسات/المساعد الثاني حسين بن عبدهللا بن عبدهللا العسيف

35200مساعد مدير مكتب التعليم بالظهرانحسين بن علي الغامدي

35238حسين رضي ناصر الشويكي

35236حسين صالح احمد الحسيني

35130دعم فني شبكاتحسين محمد حماد

35237حسين محمد سعيد الزريع

35190المساعدة للشؤون التعليميةحصه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العتيبي

35123رئيس شعبة السجالتحمد علي الصفران

35204سكرتير مدير االتصاالت االداريةحمد عيسى سعد الراجح

35008مدير مركز االتصاالت االداريةحمد وسمي حمد الرناخ

35021مدير إدارة التخطيط والتطويرحميد عايض شايع ال ادريس

35176مساعد اداريليلى محمد عبد هللا الغامدي

35217مساعد مدير مكتب وفاءخالد بن خميس عبدالعزيز السعود

35104خالد بن صالح أباحسين

35192المساعد للشؤون المدرسيةخالد محمد حسين الحسين



35109كاتبمحمد ابراهيم مبارك الراجح

35168مساعد مدير المكتب للشؤون التعليميةعلي أحمد علي المازني

35143مساعد  أمين اإلدارةخلف علي مشبب األحمري

35235خلود محمد حمزة الجاوي

35247شعبة التأهيل والتدريب التقنيخلود محمد يعقوب الدوسري

35222مدير عام التعليمسامي بن غازي العتيبي.د

35222مدير عام التعليمسامي بن غازي العتيبي.د

35222مدير عام التعليمسامي بن غازي العتيبي.د

35064امين صندوقرئيفه محمد حسن العليوات

35077رحاب ياسين موار

35182رئيس الموارد البشريةرضا بن سعيد الشاخوري

35060مدير ادارة الشؤون الماليةرضا عبدهللا علي آل عادي

35082مشرفة مركزيةريم بنت علي بن عبدالقادر مغربي

35087مساعد مدير إدارة اإلشرافزكريا احمد احمد آل شهاب

35103نائبة المساعدة للشؤون اإلدارية والدعم الفنيزهرة ناجي ابراهيم الحيز

35126مساعدة مدير إدارة تقنية المعلوماتسارة عبداللطيف الحميدي

35032مساعد مدير مركز التميزسالم محمد عمر عواجي

35187مدير مكتب التعليمسرور محمد الحربي

35050مساعدة مديرة إدارة التربية الخاصةسعاد بنت حسن بن عبدهللا الصومالي

35009مديرة إدارة تعليم الكبار ـ بناتسعاد بنت ضاحي بن سحيم الخالدي

35019مساعد إداريوفاء احميد عمر الجلعود

35199مدير المكتبسعيد بن عبدالعزيز القحطاني

35003مساعد المديرالعام للخدمات المساندةسعيد بن عبدهللا الزهراني

35118مدير المتابعةسعيد بن علي محمد القحطاني

35051مدير إدارة التربية الخاصةسعيد بن عواض الزهراني

35055مساعد مدير إدارة التوجيه واإلرشادسعيد بن محمد حسين القحطاني

35035مساعد مدير إدارة االشراف التربويسعيد عبدهللا عبدهللا القحطاني

35084مساعد مدير إدارة االشراف التربويسعيد عبدهللا عبدهللا القحطاني

35088مساعد مدير إدارة اإلشراف التربوي سعيد عبدهللا عبدهللا القحطاني

35229مدير ادارة العالقات العامة واالعالمسعيد محمد علي الباحص

35232سعيد محمد علي الباحص

35025مستشار إدارة المبانيسالم ين محمد سعيد بن موسى المسلم

35040مديرة مكتب إدارة االختبارات والقبولسمية يونس يوسف الدوسري

35185المساعدة للشؤون التعليميةسميرة بنت حمد راشد بالحارث

35044رئيسة قسم القيادة المدرسيةسميرة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المقرن

35225سميه عبدالرزاق الشرهان

35006مدير إدارة شؤون المعلمينشؤون المعلمين

35186شؤون معلماتشاهه بنت علي ملفي الزعبي

35017رئيس قسم النشاط االجتماعيشبيب بن علي بن عبدهللا العواد

35133رئيس قسم األنظمة والبواباتشقير صنهات خصيوي المطيري

35205المساعدة للشؤون التعليميةشيمه موسى غازي الحسيني

35114مدير اإلدارةصادق علي ابراهيم التاروتي

35028المشرف على مكتب المدير العامصالح ابراهيم صالح الربيع

35105مساعد مديرة إدارة التخطيط والتطويرصالح سعيد أحمد الزهراني

35093رئيس قسم اللغة العربيةصالح عبد الرحمن صالح المهبط

35219مدير وحدة المراجعة الداخليةصالح علي محمد الغامدي

35202رئيسة وحدة تقنية المعلوماتفرحه محمود علي الصقبعي

35027معلم متقدمهند مطلق عبد الرحمن العتيبي



35127مشرف امن وسالمةأحمد يحيى احمد الزهراني

35085أخصائية تقويمضحى حسين سالم المخيزيم الدوسري

35142المتابعة و قطاع الخفجيطارق بن محمد النزهة

35053مديرة إدارة التوجيه و االرشادعائشة ناصر الملحم

35065نائب مدير ادراة المستودعاتعادل بن جعفر الخضر

35122رئيس شعبة الرواتبعادل بن عبدالحميد بن علي ال سماعيل

35181سكرتير مدير مكتب تعليم القطيفعبدهللا حسن سلمان ال حبيب

35108مدير االدارةعادل كاظم حسن العلويات

35034الصادر والواردعارف بن صالح العلي

35162بنين-مساعد المدير للشؤون التعليميةعازب علي األحمري

35223مدير إدارة الدراسات والتصاميمعباس بن عبدهللا بن مكي الحمالي

35211مساعد المدير للشؤون المدرسيةعبد الرزاق بن محمد البابطين

35207عبد هللا عبدرب النبي محمد ال رمضان

35227مشرفة تقنية معلوماتتهاني تركي محمد العتيبي

35125رئيس قسم التوظيفعبدالحميد محمد الهالل

35210مساعد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام بنينمراد حسين عبدهللا الفالح

35148مساعد اداريعبدالرحمن عبدهللا أحمد الزهراني

35097مساعد مدير ادارة االراضي والبرمجة المكلفعبدالرحمن محمد الفارس

35048بنين- مدير إدارة التدريب واالبتعاث صالح محمد سحمان العلياني

35184مساعد مدير المكتب للشؤون التعليميةعبدالسالم محمد عبدهللا الشهري

35165مساعد مدير المكتب للشوون المدرسيةسعد حسين علي البشري

35206مدير مكتب خدمة المستفيدينعبدالعزيز سلمان العباد

35224مدير إدارة األراضي والبرمجةعبدالعزيز صالح خرشان الغامدي

35239عبدالعزيز محمد الغامدي

35063رئيس قسم الحساباتعبدهللا احمد عبدهللا الفضل

35031مسجل معلوماتعبدهللا بن حميد الشامسي

35090رئيس قسم االجتماعياتعبدهللا بن خالد الهدلق

35007مدير الشؤون االدارية والماليةوفاء حمد عبدهللا الشمالي

35146مساعد اداري مشرفسلطانه سليمان حمد الحمد

35026مدير إدارة األمن والسالمة المدرسيةعبدهللا بن مصلح الشمراني

35076مدير إدارة تعليم الكبارعبدهللا سعيد محمد العمري

35159مساعد مدير مكتب التعليم بغرب الدمام للشؤون التعليميةعبدهللا صالح باشا الحارثي

35074رئيس الحساباتعبدهللا علي عبدهللا الحاجي

35180مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيفعبدهللا علي عبدهللا القرني

35197المدير العام لمكتب التعليمعبدهللا فالح ضاوي المطيري

35100رئيس قسم األثاث المدرسيعبدهللا محمود اليوسف

35041مدير إدارة التقويم و القبولخلف علي مشبب االحمري

35004مدير لموارد البشريةعبدهللا يحيى العيسى

35198المساعد للشئون المدرسيةعبدالهادي بن رجا المطيري

35111مدير إدارة تقنية المعلوماتعبده بن علي ناصر البر

35111مدير إدارة تقنية المعلوماتعبده بن علي ناصر البر

35086رئيس قسم اإلدارة المدرسيةعتيق عطيه علي الزهراني

35131مهندس شبكاتاحمد محمد الدره

35079مديرة ادارة نشاط الطالباتعزيزة بنت علي بن صالح الغامدي

35128رئيس قسم البنية التقنيةعصام عبدالرحمن بوعايشه

35089رئيس قسم الحاسب االليعلي احمد عيسى ذغري

35209مكتب خدمة المستفيداتعلي بن أحمد األصمخ

35036مكتب المساعد للخدمات المساندةوضحى سعود محمد المري



35033الصادر والواردعلي بن عبدالمحسن القيصوم

35170مساعد المدير للشؤون التعليميةعلي جمعان السبيعي

35052مساعد اداري سكرتير ادارة التربية الخاصةسعود جعفر مكي ال ربيع

35132رئيس قسم الشؤون اإلداريةعلي عبدهللا حسن الشوملي

35135رئيس شعبة المعلومات والدراسات اإلحصائيةعلي عيسى علي آل درويش

35039مديرة  مكتب المساعدةعواطف أحمد محمد البحر

35057مساعد مدير إدارة المتابعةعواطف عبدهللا عبدالعزيز القويز

35151مدير مكتب التعليم األهليعوض بن محمد بن حسن المالكي

35152مدير مكتب التعليم االهليعوض محمد حسن المالكي

35136رئيس قسم خدمة المستفيدينعيسى عبدهللا أبو دوخي

35139مساعدة مدير إدارة شؤون المعلمينغادة عبدهللا عمر العتيق

35218مديرة وحدة تطوير المدارسغزيَل عبدالمحسن العتيبي

35066نائب مدير ادراة المستودعاتفؤاد سعيد المديفع

35129رئيس شعبة االجتماعات المرئية وعن بعدفاضل عبد رب الحسين علي آل قيصوم

35045بنات/مديرة إدارة التدريب التربوي واالبتعاث فاطمة بنت أحمد بن خالدالناصر

35001المساعدة للشؤون التعليميةفاطمة بنت عبد هللا بن احمد الفهيد

35147مشرفة التخطيط المدرسيفاطمة حسن المغربي

35071مديرة مكتب مديرة إدارة الموهوباتفاطمة حسين السنحاني

35156مديرة المكتبفاطمة خلف عناد البلوي

35113مشرف تخطيط مدرسيفايز مسلط عوض الحربي

35215مديرة  مكتب المديرةفتحيه عثمان مبارك البنعلي

35099رئيس قسم التخطيط واإلنتاجفخري عباس مدن المدرهم

35058الهواتف- مساعد مدير إدارة الخدمات العامه نازك إبراهيم عبدالمحسن المحيسن

35201بنات مكلفة-مديرة مكتب التعليم شرق الدمام هدى خلوفه سعيد الغامدي

35002مساعد مدير عام التربية والتعليم للشؤون المدرسيةفهد بن محمد الغفيلي

35014رئيس قسم النشاط الكشفيفهد عبدهللا محمد الدعجاني

35161رئيسة وحدة عمليات الموارد البشريةفوزية محمد عيدان الزهراني

35158مساعد مدير مكتب غرب الدمام للشؤون التعليميةمناور مهنا خميس المهنا

35075مساعد اداريفيصل فهد عبدالرحمن المرير

35073مدير مكتب اإلدارةكمال حسين حسن ال احميدي

35112مديرة اإلدارةلبنى محمد جاسم الدرباس

35049مديرة إدارة التربية الخاصةلطيفة سليمان عبدالرحمن السيف

35138مديرة إدارة رياض األطفالليلى بنت محمد هزاع العتيبي

35091رئيس قسم التربية البدنيةماجد بن نهيل الظاهري

35056مساعد ادارييحيى عبد الرحمن سعيد القحطاني

35061رئيس قسم المحاسبةعلي سلمان علي العيد

35067مدير االدارةمحمد أحمد علي المصطفى

35216مساعد مدير العام للشؤون المدرسيةمحمد أحمد محمد شاطري

35195مدير مكتب التعليم بغرب الدماممحمد احمد محمد شاطري

35015مشرف إداري بمكتب المستشار التعليمي واإلداريبشاير عبد العزيز عبد الرحمن الورثان

35212مدير مكتب التربية والتعليم بشرق الدماممحمد بن امبارك بن محمد الزهراني

35098مديرإدارة التجهيزات المدرسيةمحمد بن تريحيب الدوسري

35030سكرتير المدير العامعلي أحمد الظافر البكري

35012رئيس قسم البرامج العامة و التدريبمحمد بن ظافر الشهري

35221مدير وحدة تطويرمحمد بن عبد هللا محمد الهندي

35214القيادة المدرسيةمحمد بن علي بن شار الشهري

35230مدير القانونيةمحمد بن علي محمد القحطاني

35016دعم االنظمة الوزاريةسلطانه سليمان حمد الحمد



35094محمد جاسم المقداد

35243محمد حسين علي المحروس

35145مساعد مدير مركز االتصاالت االداريةمحمد سعد عبدالعزيز الرزيحان

35042مساعد مدير إدارة االختباراتمحمد عبدالعلي محمد الجشي

35134رئيس شعبة المحتوى الرقميمحمد عبدهللا الجشي

35120مدير مكتب مدير الموارد البشريةمحمد عبدهللا الزريقي

35062مدقق حسابات محمد علي محمد المضوي 

35038سكرتير مكتتب المساعد للشؤون المدرسيةنواف عبد الرزاق سلطان العميري

35188مشرف وحدة تقنية المعلومات بمكتب التعليم بالنعيرية  باالسممرزوق بن عبدهللا بن ظاهر العازمي

35191مدير مكتب التعليم ببقيقمرعي محمد أحمد البارقي

35111مساعد إدريمروة ناصر الحميدان 

35013رئيس قسم النشاط العلميمشعل بن عبدهللا فضل الوليدي الشهري

35110مساعد اداري ممارس ثانينوره ضويحي سالم الحربي

35018مدير مكتب التعليم بالجبيلعازب علي محمد االحمري

35140-شؤون المعلمين - مشرف مفرح بن علي القحطاني

35242مفضل علوي سماعيل الشرفا

35124رئيس قسم خدمة الموظفمكي احمد  ال درويش

35149مشرف المبادراتممدوح إبراهيم فتح الدين حمود

35121قسم وحدة تطوير المواردمنال عوض دعشوش

35171مدير المكتبمنصور مخضر خضران المضيبري

35116رئيس وحدة االتصاالت االداريةمنير علوي آل درويش

35160مشرفة القيادة المدرسية مكلف مساعدة شؤون التعليمةليلى محمد سعود السبيعي

35092منيره عبدالعزيز صالح الجلعود

35169المساعدة للشؤون التعليميةمها بنت ابداح مشعان المطيري

35163مساعدة الشوؤن التعليمية بمكتب تعليم الخبر للبناترانية عبد العزيز أحمد الزهراني

35226مساعد مبرمجمهدي كامل مهدي الشرفا

35107رئيس قسم الصيانة بنين بالدمامموسی جعفر عبدهللا آل خضر

35022مديرة إدارة التقويم والقبولنهى عبدهللا سلمان الحديثي

35153مساعدة مدير إدارة المدارس االهليةمي عبدهللا عبد الرحمن اليامي

35220مساعد اداريمي محمد حزام الخالدي

35208مشرفة القسم النسائيميساء سعود عادل العنزي

35203المساعدة للشؤون االدارية والماليةنادية بنت حسن بن صالح الضعيان

35244ناصر أحمد ناصر الحمود

35231مستشار المدير العامناصر سعيد محمد الجابر

35157كاتبنايف صالح موسى الهليل

35078رئيسة القسم النسائينسرين ابراهيم محمد المبارك

35164مشرفة بمكتب التعليم بالخبر بناتنعيمة هالل علي الغامدي

35096مديرة وحدة الشراكةنهيل محمد ابراهيم الجبر

35070مديرة مكلفةنورة منيف فارع المطيري

35059رئيسة قسم التدقيقنوف عبدهللا الباحسين

35081سكرتير خاصنوف عبدالوهاب طه الخليوي

35020مشرفسعاد احمد محمد الغامدي

35173مساعدة مدير ادارة المستودعاتنوال حمد راشد السبيعي

35179مساعدة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بالقطيفشريفة سعدمشيط البيشي

35106رئيس قسم الصيانة بالمنطقة الشرقيةهاشم أنور السادة

35080مساعدة مديرة إدارة النشاطهالة بنت حمد بن صالح الحميد

35240هالة فاخر علي العامري

35245هاني حسن معتوق البراهيم



35241هبه محمد سليمان الصبغ

35178مساعد اداريفوزية علي  حمران ال هجار

35246هيثم مهدي علي الساده

35137مساعدة مدير إدارة خدمات الطالبهيفاء بنت عبدالعزيز الحمد

35043مديرة إدارة االشرافهيفاء عبدهللا بن خميس

35119قسم وحدة عمليات المواردوجيه حيدر الساده

35177مشرف تربويرائد محمد خاطر الزهراني

35228رئيسة القسم النسائي لمكتب المدير العامنداء عبد الكريم عبد الرحمن الحزيم

35155مدير إدارة المعاهد والمراكز الخاصةيوسف بن أحمد بن عبدهللا الرقيطي

35068رئيس الشراء المباشر/المساعد االوليوسف بن احمد بن خميس الدوسري

35154مدير إدارة المدارس األهليةيوسف بن محمد الصفيان

35047مدير مكتب مدير إدارة التدريبيوسف عبد هللا محسن اليوسف

35150مدير مركز التميزهيفاء سالم محمد باوزير

35249مساعد إداريخديجة سعد محمد الغامدي

35255اريج فهد عبد العزيز الرزيحان

35256أمل بنت محمد الزهراني

35254منصور بن علي الرمضان

35257محمد أحمد محمد العبود

35258محمد جعفر سلمان المرزوق

35259يوسف عبدهللا محمد ليف

35260مدير وحدة التوعية الفكرية أحمد حمد الحارثي 

35261مشرفة االمانةمنى سليمان صالح الحربي


