
تلفون-IPالجهة اإلداريةمهمة العملاالسم

نإبراهيم بن حامد بن مجدوع الغامدي نرئيس وحدة شؤون المعلمي  ق الدمام بني  35213مكتب شر

يإبراهيم بن عبدهللا إبراهيم الشويخات
ن
يمدير مكتب إدارة المبان

ن
35115إدارة المبان

نإبراهيم عباس احمد االحمد 35037المساعد للشؤون التعليميةمدير مكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بني 

نرئيس قسم الشئون االدارية والماليةأحمد ابراهيم سعد الدري    ع ية بني  35189مكتب التعليم بمحافظة النعي 

35029المدير العامالمكتب الرسيأحمد بن إبراهيم الفقيه

ن- إدارة  التوجيه واالرشادمدير إدارة التوجية واإلرشادأحمد بن خليفة الفريدان 35054بني 

ف عل اعمال االنشاء والتاهيلأحمد بن عبدهللا بن علي المسلم اف و التنفيذمهندس مرسر 35083إدارة االشر

35024إدارة خدمات الطالبمدير إدارة خدمات الطالبأحمد بن نارص العبيد

نمدير مكتب التعليم بالخيرأحمد صالح الغامدي 35166مكتب التعليم بمحافظة الخير بني 

ف أسامه بن عبدهللا الصايغ ن - مرسر ن-شؤون المعلمي  35141إدارة شؤون المعلمي 

35175مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم نشاط الطالباتأشجان عبد الرحمن أحمد الدوشي

ي
ن
بية والتعليم براس تنورةأمل بنت عبداللطيف بن حسن الجوف 35193مكتب التعليم بمحافظة راس تنورة بناتمديرة مكتب الير

ات المدرسيةنائبة المساعدة للشؤون الفنيةأمل فوزي علي الرمضان ن 35102إدارة التجهي 

ي
ن
ف تربويأنور بن عبدهللا بن علي الزهران 35144أمانة إدارة التعليممرسر

35234إدارة تقنية المعلوماتإيمان سعيد جعري الغامدي

ي
ن
35194مكتب التعليم بمحافظة راس تنورة بناتمساعدة مديرة المكتبابتسام ابراهيم عبدهللا العيون

35251إدارة تقنية المعلومات ناسخ الهابتهاج صالح القعود 

نمساعد الشؤون المدرسيةاحمد حامد احمد الغامدي 35183مكتب التعليم بمحافظة القطيف بني 

اتالجوهرة عمر عبدالعزيز العكاس ن ات المدرسيةمساعدة مدير إدارة التجهي  ن 35101إدارة التجهي 

قية 35005إدارة  الخدمات العامةمدير إدارة الخدمات العامةالخدمات العامة الرسر

ي
ن
35172مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم تقنية المعلوماتالهام عبد الودود عبد المجيد األفغان

35023مكتب المستشار التعليمي واإلداريمكتب المستشار التعليمي واإلداريانور علي عبدهللا الفهيد

35174مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم االختبارات والقبولبتايه حسن عبد هللا الخليفة

35250بنات- إدارة تقنية المعلومات إدارية بشاير ابراهيم العبدالواحد

فةبلسم محمد أحمد قروان 35117إدارة تقنية المعلوماتمرسر

ي
ن
نمدير مكتب التعليم بمحافظة راس تنورةبندر عبد الرحمن الشهران 35196مكتب التعليم بمحافظة راس تنورة بني 

ف تقنية معلومات بندر عبد اللطيف صالح الجمعان ف تربوي- مرسر نمرسر 35167مكتب التعليم بمحافظة الخير بني 

فة تدريب بهيسه محمد عالم امج التدريبية- مرسر بويرئيسة قسم الخطط والير 35046بنات- إدارة  التدريب الير

بويرئيس قسم المكتبة ومصادر التعلمتركي بن علي عبدهللا االسمري اف الير 35095إدارة اإلشر

كي
تركي بن علي عثمان الير

ن نمدير إدارة الموهوبي  ن- إدارة  الموهوبي  35072بني 

ن- مدير إدارة نشاط الطالب حاتم بن عبدالرحيم الغامدي ن- النشاط  إدارةبني  35011بني 

ن بن أحمد آل محمود 35010المستودعات  إدارةمدير ادارة المستودعات العامةحسي 

ن بن عبدهللا بن عبدهللا العسيف ي حسي 
ن
يات  إدارةرئيس المنافسات/المساعد الثان 35069المشير

 بن علي الغامدي
ن نمساعد مدير مكتب التعليم بالظهرانحسي  35200مكتب التعليم بمركز الظهران بني 

ي نارص الشويكي
ن رضن 35238إدارة تقنية المعلوماتحسي 

ي
ن صالح احمد الحسينن 35236إدارة تقنية المعلوماتحسي 

ن محمد حماد ي شبكاتحسي 
35130إدارة تقنية المعلوماتدعم فنن

ن محمد سعيد الزري    ع 35237إدارة تقنية المعلوماتحسي 

ي 35190مكتب التعليم بمحافظة بقيق بناتالمساعدة للشؤون التعليميةحصه بنت عبدالرحمن بن عبدهللا العتينر

يةرئيس شعبة السجالتحمد علي الصفران 35123إدارة الموارد البرسر

35204مركز االتصاالت االداريةسكرتي  مدير االتصاالت االداريةحمد عیىس سعد الراجح

35008مركز اإلتصاالت اإلداريةمدير مركز االتصاالت االداريةحمد وسمي حمد الرناخ

35021إدارة التخطيط والتطويرمدير إدارة التخطيط والتطويرحميد عايض شايع ال ادريس

35176مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم الموهوباتحنان محمد إبراهيم بوبشيت

35217مكتب وفاءمساعد مدير مكتب وفاءخالد بن خميس عبدالعزيز السعود
ن 35104إدارة التخطيط المدرسيخالد بن صالح أباحسي 

ن ن الحسي  نالمساعد للشؤون المدرسيةخالد محمد حسي  35192مكتب التعليم بمحافظة بقيق بني 

ي ن 35109إدارة الشؤون اإلدارية والماليةمدير مكتب اإلدارةخالد نارص عبد هللا العين

نالمساعد للشوون التعليمية بمكتب التعليم بالخيرخالد يحي صالح الغامدي 35168مكتب التعليم بمحافظة الخير بني 

ن اإلدارةخلف علي مشبب األحمري 35143أمانة إدارة التعليممساعد  أمي 

35235المساعدة للشؤون التعليميةخلود محمد حمزة الجاوي

يخلود محمد يعقوب الدوشي
35247إدارة تقنية المعلوماتشعبة التأهيل والتدريب التقنن

ي.د 35222المدير العاممدير عام التعليمسامي بن غازي العتينر

ي.د 35222المدير العاممدير عام التعليمسامي بن غازي العتينر

ي.د 35222المدير العاممدير عام التعليمسامي بن غازي العتينر

ن صندوقرئيفه محمد حسن العليوات 35064الشؤون المالية  إدارةامي 

ن موار 35077مراقبة المخزون  إدارةرحاب ياسي 

يةرضا بن سعيد الشاخوري نرئيس الموارد البرسر 35182مكتب التعليم بمحافظة القطيف بني 

35060الشؤون المالية  إدارةمدير ادارة الشؤون الماليةرضا عبدهللا علي آل عادي

ي فة مركزيةريم بنت علي بن عبدالقادر مغرنر 35082بنات- إدارة  نشاط الطالباتمرسر

افزكريا احمد احمد آل شهاب بويمساعد مدير إدارة اإلشر اف الير 35087إدارة اإلشر
ن ي ابراهيم الحي  يزهرة ناجر

ات المدرسيةنائبة المساعدة للشؤون اإلدارية والدعم الفنن ن 35103إدارة التجهي 

35126إدارة تقنية المعلوماتمساعدة مدير إدارة تقنية المعلوماتسارة عبداللطيف الحميدي

ي نسالم محمد عمر عواجر نمساعد مدير مركز التمي  35032مركز التمي 

ي نمدير مكتب التعليمشور محمد الحرنر ية بني  35187مكتب التعليم بمحافظة النعي 

بية الخاصةسعاد بنت حسن بن عبدهللا الصومالي بية الخاصمساعدة مديرة إدارة الير 35050بنات- إدارة  الير

اتمديرة إدارة تعليم الكبار   بناتسعاد بنت ضاجي بن سحيم الخالدي 35009بنات- إدارة  تعليم الكبي 

35019إدارة قياس األداءمساعد مدير إدارة قياس األداءمنال خالد فهد الحزيم

ي
ن
نمدير المكتبسعيد بن عبدالعزيز القحطان 35199مكتب التعليم بمركز الظهران بني 



ي
ن
35003المساعد للخدمات المساندةمساعد المديرالعام للخدمات المساندةسعيد بن عبدهللا الزهران

ي
ن
35118إدارة المتابعةمدير المتابعةسعيد بن علي محمد القحطان

ي
ن
بية الخاصةسعيد بن عواض الزهران بية الخاصةمدير إدارة الير ن- إدارة  الير 35051بني 

ي
ن
ن القحطان ن- إدارة  التوجيه واالرشادمساعد مدير إدارة التوجيه واإلرشادسعيد بن محمد حسي  35055بني 

ي
ن
بويسعيد عبدهللا عبدهللا القحطان اف الير بوي مساعد مدير إدارة االشر اف الير ن- إدارة اإلشر 35035بني 

ي
ن
بويسعيد عبدهللا عبدهللا القحطان اف الير بوي مساعد مدير إدارة االشر اف الير ن- إدارة اإلشر 35084بني 

ي
ن
بوي سعيد عبدهللا عبدهللا القحطان اف الير بوي مساعد مدير إدارة اإلشر اف الير ن- إدارة  اإلشر 35088بني 

35229ادارة العالقات العامة و االعالممدير ادارة العالقات العامة واالعالمسعيد محمد علي الباحص

35232سعيد محمد علي الباحص

يسالم ين محمد سعيد بن موس المسلم
ن
يمستشار إدارة المبان

ن
35025أدارة المبان

35040بنات- إدارة  االختباراتمديرة إدارة االختبارات والقبولسمية يونس يوسف الدوشي

ة بنت حمد راشد بالحارث ية بناتالمساعدة للشؤون التعليميةسمي  35185مكتب التعليم بمحافظة النعي 

ة بنت عبدالرحمن بن عبدهللا المقرن بوي رئيسة قسم القيادة المدرسيةسمي  اف الير 35044بنات- إدارة  اإلشر

هان 35225إدارة تقنية المعلوماتسميه عبدالرزاق الرسر
ن نشؤون المعلمي  نمدير إدارة شؤون المعلمي  35006إدارة شؤون المعلمي 

ي ي الزعنر
ية بناتشؤون معلماتشاهه بنت علي ملفن 35186مكتب التعليم بمحافظة النعي 

ن- النشاط  إدارةرئيس قسم النشاط االجتماعيشبيب بن علي بن عبدهللا العواد 35017بني 

ي 35133إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم األنظمة والبواباتشقي  صنهات خصيوي المطي 

ي
35205بنات-مكتب تعليم محافظة قرية العلياالمساعدة للشؤون التعليميةشيمه موس غازي الحسينن

ي
ر
يمدير اإلدارةصادق علي ابراهيم التارون

ن
35114إدارة المبان

ف عل مكتب المدير العامصالح ابراهيم صالح الربيع 35028المدير العامالمرسر

ي
ن
35105إدارة التخطيط والتطويرمساعد مديرة إدارة التخطيط والتطويرصالح سعيد أحمد الزهران

بوي رئيس قسم اللغة العربيةصالح عبد الرحمن صالح المهبط اف الير ن- إدارة  اإلشر 35093بني 

35219وحدة المراجعة الداخليةمدير وحدة المراجعة الداخليةصالح علي محمد الغامدي

زي ق الدمام المساعدة للشؤون المدرسيةصباح بنت  سالم بن علي المير 35202بنات-مكتب التعليم شر

ي 35027ادارة االمن والسالمة المدرسيةمساعدة مدير االدارةصفية حسن علي العسي 

35127إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم دمج التقنيةصالح فوزي ناس

يم الدوشي ن ن سالم المخي  بوي أخصائية تقويمضح حسي  اف الير 35085بنات- إدارة  اإلشر

هة ن يطارق بن محمد الين نالمتابعة و قطاع الخفحر 35142إدارة شؤون المعلمي 

35053بنات- إدارة  التوجيه واالرشادمديرة إدارة التوجيه و االرشادعائشة نارص الملحم
35065المستودعات  إدارةنائب مدير ادراة المستودعاتعادل بن جعفر الخضن

يةرئيس شعبة الرواتبعادل بن عبدالحميد بن علي ال سماعيل 35122إدارة الموارد البرسر

نالمساعد للشئون االدارية والماليةعادل بن علي آل نصيف 35181مكتب التعليم بمحافظة القطيف بني 

35108إدارة التشغيل والصيانةمدير االدارةعادل كاظم حسن العلويات

35034المدير العامالصادر والواردعارف بن صالح العلي

ن-مساعد المدير للشؤون التعليميةعازب علي األحمري نبني  35162مكتب التعليم بمحافظة الجبيل بني 

35223إدارة الدراسات والتصاميممدير إدارة الدراسات والتصاميمعباس بن عبدهللا بن مكي الحمالي
ن نمساعد المدير للشؤون المدرسيةعبد الرزاق بن محمد البابطي  ق الدمام بني  35211مكتب شر

ي محمد ال رمضان 35207مكتب خدمات المستفيدينعبد هللا عبدرب الننر

يعبد هللا موفق الشاعر
ف الدعم الفنن 35227إدارة تقنية المعلوماتمرسر

يةرئيس قسم التوظيفعبدالحميد محمد الهالل 35125إدارة الموارد البرسر

ن عبدهللا الفالح نمراد حسي  ق الدمام بني  نمساعد مدير مكتب التعليم برسر ق الدمام بني  35210مكتب شر

ي
ن
35148ادارة دعم الجودة وقياس األداءمساعد اداريعبدالرحمن عبدهللا أحمد الزهران

مجة المكلفعبدالرحمن محمد الفارس ي والير
مجةمساعد مدير ادارة االراضن ي والير

35097إدارة األراضن

ي
ن
بويمدير إدارة التدريب واالبتعاثعبدالرحيم بن عائض بن سعيد الشهران ن- إدارة  التدريب الير 35048بني 

نمساعد مدير المكتب للشؤون التعليميةعبدالسالم محمد عبدهللا الشهري 35184مكتب التعليم بمحافظة القطيف بني 

ي نعبدالعزيز حمد الناشر 35165مكتب التعليم بمحافظة الخير بني 

35206مكتب خدمات المستفيدينمدير مكتب خدمة المستفيدينعبدالعزيز سلمان العباد

مجةعبدالعزيز صالح خرشان الغامدي ي والير
مجةمدير إدارة األراضن ي والير

35224إدارة األراضن

35239إدارة تقنية المعلوماتعبدالعزيز محمد الغامدي

35063الشؤون المالية  إدارةرئيس قسم الحساباتعبدهللا احمد عبدهللا الفضل

35031المدير العاممسجل معلوماتعبدهللا بن حميد الشامىسي

بويرئيس قسم االجتماعياتعبدهللا بن خالد الهدلق اف الير 35090إدارة اإلشر
ن 35007إدارة الشؤون اإلدارية والماليةمدير اإلدارةعبدهللا بن سعود عبدالعزيز الحمي 

ي
ن
ف تربويعبدهللا بن علي سعد القحطان نمرسر 35146مركز التمي 

ي
ن
35026ادارة االمن والسالمة المدرسيةمدير إدارة األمن والسالمة المدرسيةعبدهللا بن مصلح الشمران

ن- إدارة  تعليم الكبارمدير إدارة تعليم الكبارعبدهللا سعيد محمد العمري 35076بني 

ي
 
نمساعد مدير مكتب التعليم بغرب الدمام للشؤون التعليميةعبدهللا صالح باشا الحارن 35159مكتب التعليم بغرب الدمام بني 

ي انيةرئيس الحساباتعبدهللا علي عبدهللا الحاجر ن 35074إدارة  المي 

ي
ن
نمدير مكتب التعليم بمحافظة القطيفعبدهللا علي عبدهللا القرن 35180مكتب التعليم بمحافظة القطيف بني 

ي نالمدير العام لمكتب التعليمعبدهللا فالح ضاوي المطي  35197مكتب التعليم بمحافظة قرية العليا بني 

ات المدرسيةرئيس قسم األثاث المدرسيعبدهللا محمود اليوسف ن 35100إدارة التجهي 

ن- إدارة  االختباراتمدير ادارة االختبارات والقبولعبدهللا نارص الضعيان 35041بني 

يةعبدهللا يحن  العيىس يةمدير لموارد البرسر 35004إدارة الموارد البرسر

ي نالمساعد للشئون المدرسيةعبدالهادي بن رجا المطي  35198مكتب التعليم بمحافظة قرية العليا بني 

35111إدارة تقنية المعلوماتمدير إدارة تقنية المعلوماتعبده بن علي نارص الير

35111إدارة تقنية المعلوماتمدير إدارة تقنية المعلوماتعبده بن علي نارص الير

ي
ن
بوي رئيس قسم اإلدارة المدرسيةعتيق عطيه علي الزهران اف الير ن- إدارة  اإلشر 35086بني 

ن العمودي 35131إدارة تقنية المعلوماترئيس شعبة أمن المعلوماتعثمان حسي 

35079بنات- إدارة  نشاط الطالباتمديرة ادارة نشاط الطالباتعزيزة بنت علي بن صالح الغامدي



35128إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم البنية التقنيةعصام عبدالرحمن بوعايشه

بوي رئيس قسم الحاسب االليعلي احمد عيىس ذغري اف الير ن- إدارة اإلشر 35089بني 

35209مكتب خدمات المستفيدينمكتب خدمة المستفيداتعلي بن أحمد األصمخ

35036المساعد للخدمات المساندةمدير مكتب المساعد للخدمات المساندةعلي بن خضن الحرز

35033المدير العامالصادر والواردعلي بن عبدالمحسن القيصوم

نمساعد المدير للشؤون التعليميةعلي جمعان السبيعي ي بني  35170مكتب التعليم بمحافظة الخفحر

بية الخاصةسكرتي  اإلدارةعلي صالح علي الدار ن- إدارة  الير 35052بني 

35132إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم الشؤون اإلداريةعلي عبدهللا حسن الشوملي

35135إدارة تقنية المعلوماترئيس شعبة المعلومات والدراسات اإلحصائيةعلي عيىس علي آل درويش

35039المساعدة للشؤون التعليميةمديرة  مكتب المساعدةعواطف أحمد محمد البحر

35057إدارة المتابعةمساعد مدير إدارة المتابعةعواطف عبدهللا عبدالعزيز القويز

35151مكتب التعليم األهليمدير مكتب التعليم األهليعوض بن محمد بن حسن المالكي

35152مكتب التعليم األهليمدير مكتب التعليم االهليعوض محمد حسن المالكي

ي
35136إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم خدمة المستفيدينعيىس عبدهللا أبو دوجن

نغادة عبدهللا عمر العتيق نمساعدة مدير إدارة شؤون المعلمي  35139إدارة شؤون المعلمي 

ي ل عبدالمحسن العتينر
َ
35218بنات- وحدة  تطوير المدارسمديرة وحدة تطوير المدارسغزي

35066المستودعات  إدارةنائب مدير ادراة المستودعاتفؤاد سعيد المديفع

 علي آل قيصوم
ن 35129إدارة تقنية المعلوماترئيس شعبة االجتماعات المرئية وعن بعدفاضل عبد رب الحسي 

بوي واالبتعاث فاطمة بنت أحمد بن خالدالنارص بويبنات/مديرة إدارة التدريب الير 35045بنات- إدارة  التدريب الير

35001المساعدة للشؤون التعليميةالمساعدة للشؤون التعليميةفاطمة بنت عبد هللا بن احمد الفهيد

ي فة التخطيط المدرسيفاطمة حسن المغرنر 35147إدارة التخطيط المدرسيمرسر

ي
ن
ن السنحان 35071بنات- الموهوبات   إدارةمديرة مكتب مديرة إدارة الموهوباتفاطمة حسي 

35156مكتب التعليم بغرب الدمام بناتمديرة المكتبفاطمة خلف عناد البلوي

ي ف تخطيط مدرسيفايز مسلط عوض الحرنر 35113إدارة التخطيط المدرسيمرسر

35215مكتب وفاءمديرة  مكتب المديرةفتحيه عثمان مبارك البنعلي

ات المدرسيةرئيس قسم التخطيط واإلنتاجفخري عباس مدن المدرهم ن 35099إدارة التجهي 

35058إدارة  الخدمات العامةالهواتف- نائب مدير إدارة الخدمات العامه فريد بن إبرهيم الحافظ

ق الدمامفريدة بنت علي الهديب ق الدمام مديرة مكتب التعليم شر 35201بنات-مكتب التعليم شر

بية والتعليم للشؤون المدرسيةفهد بن محمد الغفيلي 35002المساعد للشؤون المدرسيةمساعد مدير عام الير

ي
ن
يفهد عبدهللا محمد الدعجان

ن- النشاط  إدارةرئيس قسم النشاط الكشفن 35014بني 

ي
ن
يةفوزية محمد عيدان الزهران 35161مكتب التعليم بمحافظة الجبيل بناترئيسة وحدة عمليات الموارد البرسر

ي نمساعد مدير مكتب التعليم بغرب الدمام للشؤون المدرسيةفيصل عبدالمحسن محمد المطي  35158مكتب التعليم بغرب الدمام بني 

انيةمساعد اداريفيصل فهد عبدالرحمن المرير ن 35075إدارة  المي 

ن حسن ال احميدي نمدير مكتب اإلدارةكمال حسي  ن- إدارة  الموهوبي  35073بني 

35112إدارة الصحة المدرسيةمديرة اإلدارةلبنن محمد جاسم الدرباس

بية الخاصةلطيفة سليمان عبدالرحمن السيف بية الخاصمديرة إدارة الير 35049بنات- إدارة  الير

ي 35138إدارة رياض األطفالمديرة إدارة رياض األطفالليل بنت محمد هزاع العتينر

بية البدنيةماجد بن نهيل الظاهري بويرئيس قسم الير اف الير 35091إدارة اإلشر

كة الخليجمحفوظ محمد محفوظ الساده 35056إدارة تقنية المعلوماتمتابعة اعمال شر

35061ادارة الشؤون الماليةرئيس قسم المحاسبةعلي سلمان علي العيد
يات  إدارةمدير االدارةمحمد أحمد علي المصطفن 35067المشير

35216المساعد للشؤون المدرسيةمساعد مدير العام للشؤون المدرسيةمحمد أحمد محمد شاطري

نمدير مكتب التعليم بغرب الدماممحمد احمد محمد شاطري 35195مكتب التعليم بغرب الدمام بني 

ف إداري بمكتب المستشار التعليمي واإلداريبشاير عبد العزيز عبد الرحمن الورثان 35015مكتب المستشار التعليمي واإلداريمرسر

ي
ن
ق الدماممحمد بن امبارك بن محمد الزهران بية والتعليم برسر نمدير مكتب الير ق الدمام بني  35212مكتب شر

ات المدرسيةمحمد بن تريحيب الدوشي ن ات المدرسيةمديرإدارة التجهي  ن 35098إدارة التجهي 

35030المدير العامسكرتي  المدير العامعلي أحمد الظافر البكري

امج العامة و التدريبمحمد بن ظافر الشهري ن- النشاط  إدارةرئيس قسم الير 35012بني 

ن- وحدة تطوير مدير وحدة تطويرمحمد بن عبد هللا محمد الهندي 35221بني 

نالقيادة المدرسيةمحمد بن علي بن شار الشهري ق الدمام بني  35214مكتب شر

ي
ن
35230إدارة الشؤون القانونيةمدير القانونيةمحمد بن علي محمد القحطان

ي يمحمد بن مفلح شالح العتينر
ن- النشاط  إدارةرئيس قسم النشاط الرياضن 35016بني 

بويمحمد جاسم المقداد اف الير 35094إدارة اإلشر

 علي المحروس
ن 35243إدارة تقنية المعلوماتمحمد حسي 

35145مركز اإلتصاالت اإلداريةمساعد مدير مركز االتصاالت االداريةمحمد سعد عبدالعزيز الرزيحان

ي
ن- إدارة  االختباراتمساعد مدير إدارة االختباراتمحمد عبدالعلي محمد الجىسر 35042بني 

ي
35134إدارة تقنية المعلوماترئيس شعبة المحتوى الرقميمحمد عبدهللا الجىسر

ي
يةمحمد عبدهللا الزريفر يةمدير مكتب مدير الموارد البرسر 35120إدارة الموارد البرسر

35062الشؤون المالية  إدارةمدقق حسابات محمد علي محمد المضوي 

ي 35038المساعد للشؤون المدرسيةسكرتي  مكتتب المساعد للشؤون المدرسيةنواف عبد الرزاق سلطان العمي 

ية  باالسممرزوق بن عبدهللا بن ظاهر العازمي ف وحدة تقنية المعلومات بمكتب التعليم بالنعي  نمرسر ية بني  35188مكتب التعليم بمحافظة النعي 

ي
ر
نمدير مكتب التعليم ببقيقمرعي محمد أحمد البارف 35191مكتب التعليم بمحافظة بقيق بني 

35111تقنية المعلوماتمساعد إدريمروة نارص الحميدان 

ن- النشاط  إدارةرئيس قسم النشاط العلميمشعل بن عبدهللا فضل الوليدي الشهري 35013بني 

ي  احمد حسن الجننر
35110إدارة الشؤون اإلدارية والماليةمساعد اداريمصطفن

نمدير مكتب التعليم بالجبيلعازب علي محمد االحمري 35018مكتب التعليم بمحافظة الجبيل بني 

ي
ن
ف مفرح بن علي القحطان ن - مرسر ن-شؤون المعلمي  35140إدارة شؤون المعلمي 

فا 35242إدارة تقنية المعلوماتمفضل علوي سماعيل الرسر

يةرئيس قسم خدمة الموظفمكي احمد  ال درويش 35124إدارة الموارد البرسر

ف المبادراتممدوح إبراهيم فتح الدين حمود 35149المدير العاممرسر



يةقسم وحدة تطوير المواردمنال عوض دعشوش 35121إدارة الموارد البرسر

ي ان المضيير نمدير المكتبمنصور مخضن خضن ي بني  35171مكتب التعليم بمحافظة الخفحر

يرئيس وحدة االتصاالت االداريةمني  علوي آل درويش
ن
35116إدارة المبان

ي ن ة بنت الحميدي فهيد العين 35160مكتب التعليم بمحافظة الجبيل بناتبنات- مساعد المدير للشؤون التعليمية مني 

ه عبدالعزيز صالح الجلعود بوي مني  اف الير 35092بنات- إدارة  اإلشر

ي ي بناتالمساعدة للشؤون التعليميةمها بنت ابداح مشعان المطي  35169مكتب التعليم بمحافظة الخفحر

35163مكتب التعليم بمحافظة الخير بناتمها راشد السديري

فا مجمهدي كامل مهدي الرسر 35226إدارة تقنية المعلوماتمساعد مير
ن بالدمامموس جعفر عبدهللا آل خضن 35107إدارة التشغيل والصيانةرئيس قسم الصيانة بني 

ي بنت سعود بن مسعد السبيعي
35022بنات- إدارة  االختباراتمديرة إدارة االختبارات والقبولموضن

35153ادارة المدارس االهلية بمكتب التعليم االهليمساعدة مدير إدارة المدارس االهليةمي عبدهللا عبد الرحمن اليامي

35220وحدة المراجعة الداخليةمساعد اداريمي محمد حزام الخالدي

ي ن يمیساء سعود عادل العين
 
فة القسم النسان 35208مكتب خدمات المستفيدينمرسر

ق الدمام المساعدة للشؤون االدارية والماليةنادية بنت حسن بن صالح الضعيان 35203بنات-مكتب التعليم شر

35244إدارة تقنية المعلوماتنارص أحمد نارص الحمود

35231مكتب المدير العاممستشار المدير العامنارص سعيد محمد الجابر

35157المستشار التعليمي واإلداريكاتبنايف صالح موس الهليل

ينرسين ابراهيم محمد المبارك
 
35078مراقبة المخزون  إدارةرئيسة القسم النسان

فة بمكتب التعليم بالخير بناتنعيمة هالل علي الغامدي 35164مكتب التعليم بمحافظة الخير بناتمرسر

اكةنهيل محمد ابراهيم الجير اكة المدرسة مع األشة والمجتمعمديرة وحدة الرسر 35096وحدة شر

ي 35070بنات- الموهوبات   إدارةمديرة مكلفةنورة منيف فارع المطي 
ن 35059إدارة الشوون الماليةرئيسة قسم التدقيقنوف عبدهللا الباحسي 

بوي سكرتي  خاصنوف عبدالوهاب طه الخليوي اف الير 35081بنات- إدارة  اإلشر

ي ن قيةنوف عطاهللا عبدهللا العين 35020إدارة التخطيط والتطويرمساعدة مدير إدارة التخطيط والتطوير بالمنطقة الرسر

35173مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم دعم الجودة الشاملةنوير حمد عبدهللا الضلع السبيعي

ي
يفة سعدمشيط البيىسر 35179مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناتمساعدة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم بالقطيفشر

قيةهاشم أنور السادة 35106إدارة التشغيل والصيانةرئيس قسم الصيانة بالمنطقة الرسر

35080بنات- إدارة  نشاط الطالباتمساعدة مديرة إدارة النشاطهالة بنت حمد بن صالح الحميد

35240إدارة تقنية المعلوماتهالة فاخر علي العامري

اهيم ي حسن معتوق الير
ن
35245إدارة تقنية المعلوماتهان

35241إدارة تقنية المعلوماتهبه محمد سليمان الصبغ

ة 35178مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم شؤون المعلماتهياء محمد سعد المغي 

35246إدارة تقنية المعلوماتهيثم مهدي علي الساده

35137إدارة خدمات الطالبمساعدة مدير إدارة خدمات الطالبهيفاء بنت عبدالعزيز الحمد

افهيفاء عبدهللا بن خميس بوي مديرة إدارة االشر اف الير 35043بنات- إدارة  اإلشر

يةقسم وحدة عمليات المواردوجيه حيدر الساده 35119إدارة الموارد البرسر

35177مكتب التعليم بمحافظة القطيف بناترئيسة قسم رياض األطفالوحش سعود مسعد السبيعي

ي لمكتب المدير العاموفاء حمد عبدهللا الشمالي
 
35228المدير العامالمسؤولة عن القسم النسان

35155مكتب التعليم األهليمدير إدارة المعاهد والمراكز الخاصةيوسف بن أحمد بن عبدهللا الرقيطي

اء المباشر/المساعد االوليوسف بن احمد بن خميس الدوشي يات  إدارةرئيس الرسر 35068المشير

35154مكتب التعليم األهليمدير إدارة المدارس األهليةيوسف بن محمد الصفيان

بويمدير مكتب مدير إدارة التدريبيوسف عبد هللا محسن اليوسف ن- إدارة  التدريب الير 35047بني 

نھیفاء سالم محمد باوزير نمدير مركز التمي  35150مركز التمي 


