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مبنى جالسالمةالمدير العام للتعليم بجدةمكتب المدير العاممدير عام التعليمأ.د نايف الزارع2030

مبنى جالسالمةمساعد المدير العام للخدمات المساندةمساعد المدير العام للخدمات المساندةمساعد المدير العامم. وسام حابس6000

مبني أالسالمةمساعد مدير التعليم للشؤون التعليميةمساعد مدير التعليم للشؤون التعليميةمساعد المدير العامد. سعيد ال عاتق 3333

مبني أالسالمةمساعد المدير العام للشؤون  المدرسيةمساعد المدير العام للشؤون  المدرسيةمساعد المدير العامطواشي الكناني 8888

مبنى جالسالمةمستشار المدير العاممكتب المدير العاممستشار المدير العاممعجب الزهراني1355

مبني جالسالمةمستشار المدير العاممكتب المدير العاممستشار المدير العاممرعي البركاتي2111

مبني جالسالمةمدير مكتب المدير العاممكتب المدير العام رئيس قسم / وحدة / شعبةعلي الغامدي4440

مبني بالسالمةمكتب المدير العاممكتب المدير العامموظفعبدهللا الزهراني2020

مبني جالسالمة تطوير االعمال مكتب المدير العام موظفافراح الرامي 3903

مبني جالسالمة تطوير االعمال  مكتب المدير العام موظفخديجة الدويري 3901

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفأحمد مدني1383

مبني جالسالمةسكرتاريةمكتب المدير العام موظفسعد القرشي1402

مبني جالسالمةسكرتاريةمكتب المدير العام موظفمحمد الغامدي1404

مبني بالسالمةقاعة االجتماعات المبني الشرقي مكتب المدير العام موظفممدوح يماني 1818

مبني جالسالمةمكتب المدير العاممكتب المدير العام موظفجمال القصيمي1440

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفمحمد القرني 3600

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفحسين الخواجي 1414

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفياسر الشهري 1352

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفمحمد الحارثي 3800

مبني جالسالمةمكتب المدير العام مكتب المدير العام موظفاحمد الزهراني 3700

مبني جالسالمةوحدة متابعة المعامالتمكتب المدير العام موظفسناء الزهراني3902

مبني أالسالمةمدير إدارة اإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويمدير إدارةحمود صقيران الكناني1313

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويمساعد مدير إدارةأحمد المالكي1322

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفأبوبكر العواجي1001

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفمحمد زامل الشهراني1301

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفراشد محمد الشهري1319

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفعبدهللا غرمان العمري1316

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفعبدالعزيز الزهراني1317

مبني أالسالمةاإلعالم التربويإدارة اإلعالم التربويموظفعلي السيد1315

مبني أالسالمةمدير إدارة الشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةمدير إدارةاحمد الكناني1119

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفعبدهللا الشهري1259

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفأحمد علي الغامدي1260

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفزهير سعدي ناصر1261

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفعبدالخالق الغامدي1262

مبني أالسالمةالشؤون اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةرئيس قسم / وحدة / شعبةعثمان راجح الزهراني1258

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفسعيد سعد المعبدي1334

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفصالح علي الزهراني1163

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفسعيد الشهراني1129

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفنايف مصلح المالكي1329

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفوسيم المدني1190

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفحامد الحربي1191

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفهتان داوود1193

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفعمر المزيني1194

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفمحسن الثقفي1195
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مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفخالد الغامدي1196

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفحمد عامر المرحبي1197

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفسعيد محمد السفري1198

مبني أالسالمةالشؤون القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفعبداللطيف عطية السلمي1336

مبني أالسالمةالشؤون القانونية إدارة الشؤون القانونيةموظفعبدهللا الهاللي1120

مبني أالسالمةالشؤؤن القانونيةإدارة الشؤون القانونيةموظفعبدهللا الزهراني1199

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفعبدالرحمن الغامدي1286

مبني أالسالمة وحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظففهد الحرازي1295

مبني أالسالمةوحدة القضايا إدارة الشؤون القانونيةموظفمحمد عبدهللا  1289

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفنايف الخثعمي1324

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفعبدالعزيز السلمي1327

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفعثمان علي عقيلي1333

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفحماد الحربي1378

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفأحمد الغامدي1326

مبني أالسالمةالمتابعة اإلداريةإدارة الشؤون القانونيةموظفزكي عبدهللا محجب1332

مبني أالسالمةرئيس لجنة االنظباط الوضيفي الثانية إدارة الشؤون القانونيةرئيس قسم / وحدة / شعبةفارع السلمي 1904

مبني أالسالمةسكرتير مدير الشؤون القانونية إدارة الشؤون القانونيةموظفأحمد سعد الخثعمي1335

مبني أالسالمةقضايا شاغلي الوظائف التعليمية إدارة الشؤون القانونيةموظفعبدالرحمن الغامدي 1186

مبني أالسالمةمساعد مدير إدارة العالقات العامة إدارة العالقات العامه موظفخالد مسعد السلمي 5500

مبني أالسالمةإدارة العالقات العامه إدارة العالقات العامه موظفمحمد الشمراني1310

مبني أالسالمة المراجعة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية موظفعبدهللا الزهراني1143

مبني أالسالمةالمراجعة الداخليةإدارة المراجعة الداخلية موظفسعيد عبدهللا الغامدي1421

مبني أالسالمةالمراجعة الداخليةإدارة المراجعة الداخلية موظفجابر سهيل الحربي1420

مبني أالسالمةالمراجعة الداخلية إدارة المراجعة الداخلية موظفناصر العتيبي1142

مبني أالسالمةرئيس وحدة االلتزام إدارة المراجعة الداخلية رئيس قسم / وحدة / شعبةسالم الطويرقي1415

مبني أالسالمةرئيس وحدة االلتزام الرقابة إدارة المراجعة الداخلية رئيس قسم / وحدة / شعبةحسن صالح الزهراني1300

مبني أالسالمةوحدة االلتزامإدارة المراجعة الداخلية موظفظافر الشهراني 1422

مبني أالسالمةوحدة االلتزام والرقابة إدارة المراجعة الداخلية موظفمنصور الزهراني 1340

مبني ب السالمةمدير إدارة الموارد البشريةإدارة الموارد البشريةمدير إدارةمحمد سعد الغامدي6666

مبني ب السالمةمساعد مدير إدارة الموارد البشريةإدارة الموارد البشرية مساعد مدير إدارةعادل الشهري5555

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشريةموظفصالح علي الغامدي 1900

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشريةموظفهاني الزهراني1682

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشريةموظفمحمد جمال العمودي1696

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشريةموظفطالل المطيري1658

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشريةموظفحمدان الغامدي1664

مبني ب السالمةاإلجازاتإدارة الموارد البشرية موظفحسن العطاس1691

مبني ب السالمةالترقياتإدارة الموارد البشريةموظفمحمد علي الحيدري  1662

مبني ب السالمةالترقياتإدارة الموارد البشريةموظفمعيوض الحارثي 1556

مبني ب السالمة تخطيط الموارد البشريةإدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةرازي لنجاوي1619

مبني ب السالمة تخطيط الموارد البشريةإدارة الموارد البشريةموظفأحمد السميري1617

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفعبدالرحمن الزهراني1698

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفأحمد الغامدي1669

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفعمران الخيري1670

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفسلطان الغامدي1671

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفعبدهللا خوتاني1635
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مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفأحمد عبدهللا الشمراني 1637

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفسالم الغامدي1630

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشرية موظفأحمد موري1532

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفطارق األسمري1632

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفأحمد حامد الجهني 1633

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشريةموظفأسامة البلبيسي 1537

مبني ب السالمةاألجور والرواتبإدارة الموارد البشرية موظفعبدهللا البالدي1679

مبني ب السالمةاالنتداباتإدارة الموارد البشريةموظفعمر فرج العامري1571

مبني ب السالمةاالنتداباتإدارة الموارد البشريةموظفعبدالرحيم الزهراني1673

مبني ب السالمةاالنتداباتإدارة الموارد البشريةموظفسامي السلمي1688

مبني ب السالمةاإلنتداباتإدارة الموارد البشريةموظفوجدي البالدي1621

مبني ب السالمةاإلنتداباتإدارة الموارد البشريةموظفأحمد الغامدي1574

مبني ب السالمةاإلنتدابات إدارة الموارد البشريةموظفسعود السلمي1607

مبني ب السالمةالتقاعدإدارة الموارد البشريةموظفأحمد عايض الجهني 1627

مبني ب السالمةالتوثيقإدارة الموارد البشريةموظفوفاء الزهراني 1557

مبني ب السالمةالتوثيقإدارة الموارد البشريةموظفإبراهيم يحيى سليمان1643

مبني ب السالمةالتوثيقإدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةعطية وجيه الزهراني1799

مبني ب السالمةالتوثيقإدارة الموارد البشريةموظفرائد فواز العدواني1641

مبني ب السالمةالتوثيق إدارة الموارد البشريةموظفندى القحطاني 1559

مبني ب السالمةالتوثيق إدارة الموارد البشريةموظفاشواق الدوسري1563

مبني ب السالمةالتوثيق ( النساء ) إدارة الموارد البشريةموظفتهاني العبي1558

مبني ب السالمةالتوثيق ( النساء ) إدارة الموارد البشرية موظفاريج العايد1540

مبني ب السالمةالتوظيفإدارة الموارد البشريةموظففيصل عجالن 1648

مبني ب السالمةالتوظيفإدارة الموارد البشريةموظفسمر الزهراني1903

مبني ب السالمةالتوظيفإدارة الموارد البشرية موظفعبدهللا سعيد الشهراني1534

مبني ب السالمةالتوظيفإدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةإبراهيم عسيري1699

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةمحمد الخثعمي 1764

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشريةموظففهد عبدالعزيز الزهراني1665

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشريةموظفعبدهللا محمد آل عبدهللا1663

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشريةموظفمحمد باسعد1639

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشرية موظفعبداإلله فاضل 1610

مبني ب السالمةالجزاءات إدارة الموارد البشريةموظفناصر عباس1548

مبني ب السالمةالرواتبإدارة الموارد البشريةموظفاشرف عباس1533

مبني ب السالمةالرواتبإدارة الموارد البشريةموظفذياب الغامدي1613

مبني ب السالمةالرواتبإدارة الموارد البشريةموظفعلي الزهراني1678

مبني ب السالمةالرواتبإدارة الموارد البشريةموظفإبراهيم علي العلوي 1624

مبني ب السالمةالسكرتاريةإدارة الموارد البشريةموظفعبدهللا الغامدي1666

مبني ب السالمةالسكرتاريةإدارة الموارد البشريةموظفعماد الحارثي6661

مبني ب السالمةالمكافآتإدارة الموارد البشريةموظفحميد حمدان1634

مبني ب السالمةالموارد البشريةإدارة الموارد البشريةموظفماجد عبدالرزاق السلمي1549

مبني ب السالمةالنقلإدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةماجد محمد الخمسي 1647

مبني ب السالمةالنقلإدارة الموارد البشريةموظفمحمد االسمري1649

مبني ب السالمةالنقل والترقياتإدارة الموارد البشريةموظفهاني سعود المسعودي1644

مبني ب السالمةالنقل والترقياتإدارة الموارد البشريةموظفمحمد الغامدي1661

مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةحزام الشهري1690
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مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفعثمان محمد مكاشر1685

مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفمحمد العمري1650

مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفعبدالعزيز أحمد مبارك1622

مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفحمدان زين العرياني1689

مبني ب السالمةإنهاء الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفأحمد سعيد عسيري1759

مبني ب السالمةبيان الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفرأفت المغربي1611

مبني ب السالمةبيان الخدمةإدارة الموارد البشريةموظفبندر الزهراني 1538

مبني ب السالمةبيان الخدمةإدارة الموارد البشرية موظفعبدالمجيد سعد القرني 1612

مبني ب السالمةبيانات الموظفينإدارة الموارد البشريةموظفخالد مسلم اللهيبي1586

مبني ب السالمةبيانات الموظفينإدارة الموارد البشريةموظفحسن سلطان ال فرج1588

مبني ب السالمةبيانات الموظفينإدارة الموارد البشريةموظفجمعان الزهراني1591

مبني ب السالمةبيانات الموظفينإدارة الموارد البشريةموظفمحمد الشهري1200

مبني ب السالمةمدير وحدة العمليات إدارة الموارد البشريةرئيس قسم / وحدة / شعبةسعيد الحارثي 1400

مبني ب السالمةوحدة العملياتإدارة الموارد البشريةموظفعبدالرحيم الزهراني1677

مبني ب السالمةوحدة العملياتإدارة الموارد البشريةموظفمحمد المليحي1656

مبني ب السالمةوحدة االتصال الخارجيإدارة الموارد البشريةموظفطالل الحارثي1740

مبني ب السالمةوحدة االتصال الداخليإدارة الموارد البشريةموظفطالل الغامدي1652

مبني ب السالمةوحدة التطوير شعبة التطوع إدارة الموارد البشريةموظففايزة الغامدي 1452

مبني ب السالمةوحدة تطوير الموارد البشرية إدارة الموارد البشريةموظفعبدهللا القرني1118

مبني ب السالمةوحدة تطوير الموارد البشرية إدارة الموارد البشريةموظفرائد المالكي1654

مبني ب السالمةالملفات / الموظفينإدارة الموارد البشريةموظففواز الغامدي 1539

مبني ب السالمةالملفات / المعلمينإدارة الموارد البشرية موظفاحمد حسن عسيري1587

مبني ب السالمةالملفاتإدارة الموارد البشرية موظفعبدهللا العمري1541

مبني ب السالمةالملفاتإدارة الموارد البشرية موظفمحمد صالح الغامدي1535

مبني ب السالمةالملفاتإدارة الموارد البشرية موظفخالد الغامدي1550

مبني ب السالمةالملفاتإدارة الموارد البشرية موظففهد حسن العمودي1562

مبني ب السالمةالملفاتإدارة الموارد البشريةموظفمدني العمري1536

مبني أالسالمةمدير إدارة تقنية المعلومات إدارة تقنية المعلوماتمدير إدارةعبدالرحمن احمد الزهراني1111

مبني أالسالمةمكتب مدير إدارة تقنية المعلوماتإدارة تقنية المعلوماتمدير إدارةعبدالرحمن احمد الزهراني1112

مبني أالسالمةمساعد مدير إدارة تقنية المعلوماتإدارة تقنية المعلوماتمساعد مدير إدارةعبدالعزيز تردي بخاري1113

مبني أالسالمةمكتب مدير إدارة تقنية المعلوماتإدارة تقنية المعلوماتموظفعزام بوشناق1110

مبني أالسالمةرئيس قسم األنظمةإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةخالد العتيبي 8181

مبني أالسالمةقسم األنظمة - البريد االلكترونيإدارة تقنية المعلوماتموظفمجدي عوض السهلي1135

مبني أالسالمةقسم األنظمة - دعم األنظمةإدارة تقنية المعلوماتموظفمحمد باحجري1137

مبني أالسالمةقسم األنظمة - دعم األنظمةإدارة تقنية المعلوماتموظفمحمد سعيد الغامدي1151

مبني أالسالمةقسم األنظمة - دعم األنظمةإدارة تقنية المعلوماتموظفخالد الجلسي1182

مبني أالسالمةقسم األنظمة - دعم األنظمةإدارة تقنية المعلوماتموظفأحمد حامد الرفاعي1166

مبني أالسالمةقسم األنظمة - دعم األنظمةإدارة تقنية المعلوماتموظفمحمد آل عويد1102

مبني أالسالمةقسم األنظمة - قواعد البياناتإدارة تقنية المعلوماتموظفخالد عياش 1180

مبني أالسالمةرئيس قسم البنية التقنيةإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةحمد المطيري1010

مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - الدعم الفنيإدارة تقنية المعلوماتموظفناصر الشريف 1122

مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - الدعم الفنيإدارة تقنية المعلوماتموظفطارق الكعباني1177

مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - الدعم الفنيإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةعاطف النفيعي1153

مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - الدعم الفنيإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةعاطف النفيعي 5050

مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - الدعم الفنيإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةعاطف النفيعي 4040
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مبني أالسالمةقسم البنية التقنية - مركز البياناتإدارة تقنية المعلوماتموظفسلطان عليان1126

الرئيسيالسبعينرئيسة قسم الدعم الفني والشبكات ( بنات )إدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةفكرية كونا 2220

الرئيسيالسبعينقسم الدعم الفني والشبكات ( بنات )إدارة تقنية المعلوماتموظفريم الطاسان1116

الرئيسيالسبعينقسم الدعم الفني والشبكات ( بنات )إدارة تقنية المعلوماتموظفالدعم الفني نساء2223

الرئيسيالسبعينقسم الدعم الفني والشبكات ( بنات )إدارة تقنية المعلوماتموظفالدعم الفني نساء2224

الرئيسيالسبعينقسم الدعم الفني والشبكات ( بنات )إدارة تقنية المعلوماتموظفالدعم الفني نساء8899

الرئيسيالسبعينرئيسة قسم الخدمات التقنيةإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةوفاء باوارث 2221

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - االنترنتإدارة تقنية المعلوماتموظفمجدي رجب1150

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - االنترنتإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةنهار مطلق العتيبي    1123

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - االنترنتإدارة تقنية المعلوماتموظففهد الشيخ1160

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - االنترنتإدارة تقنية المعلوماترئيس قسم / وحدة / شعبةعامر عبدالحميد عرب1161

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - االنترنتإدارة تقنية المعلوماتموظففيصل محرزي1234

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - شؤون المكاتبإدارة تقنية المعلوماتموظفمشرفو الخدمات التقنية4160

مبني أالسالمةقسم الخدمات التقنية - شؤون المكاتبإدارة تقنية المعلوماتموظفمشرفو الخدمات التقنية4161

مبني أالسالمةقسم الشؤون اإلداريةإدارة تقنية المعلوماتموظفوليد عبدالرحمن الزهراني1030

مبني أالسالمةقسم الشؤون اإلداريةإدارة تقنية المعلوماتموظفأحمد عويد الرفاعي1104

مبني أالسالمةقسم الشؤون اإلداريةإدارة تقنية المعلوماتموظفماهر القرشي1162

مبني أالسالمةقسم الشؤون اإلداريةإدارة تقنية المعلوماتموظفرضي الشيخي 1037

مبني أالسالمةمسؤول االتصال المرئيإدارة تقنية المعلوماتموظفاسامة الحداد1133

مبني أالسالمةمسؤول الرجيعإدارة تقنية المعلوماتموظفصالح الشيخ 1040

مبني أالسالمةمسؤول العقود والمنافساتإدارة تقنية المعلوماتموظفأمرهللا الحزنوي1020

مبني أالسالمةمسؤول العقود والمنافساتإدارة تقنية المعلوماتموظفمحمد قاسم1155

مبني أالسالمةالدعم الميدانيإدارة تقنية المعلوماتموظفعبدالعزيز صالح بنوب1152

مبني أالسالمةمدير أمانة التعليم أمانة التعليممدير إدارةحمدان القلطي1320

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظفجمعان الغامدي1321

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظفسامي البخاري1305

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظفيحي الشعتري1307

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظفمحمد الحازمي1311

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمرئيس قسم / وحدة / شعبةأحمد الشمراني1312

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظفسعيد شويل1366

مبني أالسالمةأمانة التعليمأمانة التعليمموظففالح الجهني1343

مبني أالسالمةمدير خدمة المستفيدخدمة المستفيدمدير إدارةأحمد عايض الحربي4500

مبني أالسالمةخدمة المستفيدخدمة المستفيدموظفعلي الواصلي1695

مبني أالسالمةخدمة المستفيدخدمة المستفيدموظفخالد الخديدي4600

مبني أالسالمةخدمة المستفيدخدمة المستفيدموظفنايف الجهني1570

الرئيسيالسبعينمديرة خدمة المستفيد (القسم النسائي)خدمة المستفيد مدير إدارةعزة الحارثي4400

مبني أالسالمةمدير مكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءمدير إدارةخضر صالح الغامدى1005

مبني أالسالمةمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءموظفعبدهللا المشيقح1004

مبني أالسالمةمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءمكتب وفاء لرعاية أبناء الشهداءموظفتوفيق المحمدي 1003

مبني جالسالمةمكتب المساعد للخدمات المساندةمكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفمبارك جمعان الشهراني1605

مبني جالسالمةمكتب المساعد للخدمات المساندةمكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفمحمد البقمي1602

مبني جالسالمةمكتب المساعد للخدمات المساندةمكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفأميرة الحداد1767

مبني جالسالمةمكتب المساعد للخدمات المساندةمكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفعبير صديق1795

مبني جالسالمةالسكرتاريةمكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفمبارك الشهراني1603

مبني جالسالمةمستشارة مكتب المساعد للخدمات المساندة مكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفمي العليان1769
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مبني جالسالمة االستشارة والتطوير مكتب مساعد المدير العام للخدمات المساندةموظفأشواق السبعان1768

مبنى ب السالمةمدير الشؤون اإلدارية والمالية الشؤون اإلدارية والمالية مدير إدارةجابر احمد الزهراني7777

مبني ب السالمةقسم االرتباطات الشوؤن اإلدارية والمالية موظففهد محمد علي خان1681

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشوؤن اإلدارية والمالية موظفالبندري الشهراني 1781

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون اإلدارية و المالية موظفعائشة الثبيتي 1780

مبنى ب السالمة الشؤون اإلدارية والمالية الشؤون اإلدارية والمالية موظفحسين حديد اليزيدي1772

مبنى ب السالمة الشؤون اإلدارية والمالية الشؤون اإلدارية والمالية موظفسلمان عبدهللا العباسي1771

مبنى ب السالمة الشؤون الماليةالشؤون اإلدارية والمالية موظفوسام باعكظه1742

مبنى ب السالمةالشؤون اإلدارية والمالية الشؤون اإلدارية والمالية موظفسعيد عثمان الخبتي 1778

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون اإلدارية والمالية موظفبندر حسين العامودي1712

مبنى ب السالمةقسم المحاسبة ( االضابير ) الشؤون اإلدارية والمالية موظف سعود عبدالعزيز الدريب1736

مبنى ب السالمةمدير الشؤون الماليةالشؤون الماليةمدير إدارةباسم الطياري7000

مبنى ب السالمةمدير مكتب الشؤون المالية الشؤون الماليةرئيس قسم / وحدة / شعبةناصر الشهراني1717

مبنى ب السالمةالتأمين المباشر ( المشتريات ) الشؤون الماليةموظفعمر حامد الغامدي 1750

مبنى ب السالمةالتحويالت الماليةالشؤون الماليةموظفسعود الخثعمي1728

مبنى ب السالمةالتحويالت الماليةالشؤون الماليةموظففهد القرني1700

مبنى ب السالمةالشؤون الماليةالشؤون الماليةموظفحماد الجابري1704

مبنى ب السالمةالعقود ( المشتريات ) الشؤون الماليةموظفأحد الشيخي1743

مبنى ب السالمةالمراقب الماليالشؤون الماليةموظفمسعد الرشيدي1121

مبنى ب السالمةالمشتريات الشؤون الماليةموظفيوسف الزهراني1749

مبنى ب السالمةالمنافساتالشؤون الماليةموظفموسى الهاشمي1753

مبنى ب السالمةإدارة المشترياتالشؤون الماليةموظفعلي محمد الجعفري1735

مبنى ب السالمةإدارة المشترياتالشؤون الماليةموظفطالل مطلق الجدعاني1733

مبنى ب السالمةرئيس الصندوقالشؤون الماليةرئيس قسم / وحدة / شعبةحمد الحربي5000

مبنى ب السالمةرئيس قسم التدقيقالشؤون الماليةموظفعادل القريقري1707

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةموظفعبدالعزيز الميموني1720

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةموظفيوسف التويم1716

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةرئيس قسم / وحدة / شعبةمحمد الصبحي1721

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةموظفأسامة الجابر1722

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةموظفعبدالرحمن الجهني1718

مبنى ب السالمةقسم األجورالشؤون الماليةموظفعادل القرقري1732

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفعدنان مقبل الحربي1770

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفمحمد مهدي1788

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفعلي عوض العمري1775

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفخالد المطيري1789

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفرمزي أحمد1723

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفعطية الزهراني1766

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفحامد أحمد الخثعمي1702

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفعبدهللا أدم1706

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفشاهر المعلم1708

مبنى ب السالمةقسم التدقيق   الشؤون الماليةموظفعبده ابراهيم الجعوني1907

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفحمود الميموني1551

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفجابر الشريف 1516

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفعبيدهللا القريقري1517

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفعبدالعزيز الحربي1518
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مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفصالح الحمراني1500

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفمحمد بقشان1520

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفناصر القحطاني1522

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفسلطان البلوي1523

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفخالد باسويدان1524

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفموسى القرني1525

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظفسعيد سعد الزهراني1566

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظففواز الصاعدي1519

مبنى ب السالمةقسم الصندوقالشؤون الماليةموظففواز الحربي 1527

مبنى ب السالمةقسم المحاسبةالشؤون الماليةموظففيصل عرب1719

مبنى ب السالمةقسم المحاسبةالشؤون الماليةموظفحسين الحق العجالني1714

مبنى ب السالمةقسم المحاسبةالشؤون الماليةموظفطالل بابكر1715

مبنى ب السالمةقسم المحاسبةالشؤون الماليةرئيس قسم / وحدة / شعبةسعيد البيشي1725

مبنى ب السالمةقسم المحاسبةالشؤون الماليةموظفطالع زاهر االسمري1731

مبنى ب السالمةقسم المحاسبة الشؤون الماليةموظفطالل باشماخ1730

مبنى ب السالمةقسم المحاسبة الشؤون الماليةموظفمحمد الحارثي1710

مبنى ب السالمةقسم المحاسبة الشؤون الماليةموظفعادل محمد باناجه1711

مبنى ب السالمةقسم المحاسبة ( االضابير ) الشؤون الماليةرئيس قسم / وحدة / شعبةخليل عبده الكناني1713

مبنى ب السالمةمسئول اإلرتباطات الشؤون الماليةموظفمرعي الشريف1667

مبني بالسالمةمدير إدارة المشترياتإدارة المشترياتمدير إدارةيحيي عسيري1117

مبنى ب السالمةالتأمين المباشر إدارة المشترياتموظفياسر علي السحيمي1745

مبنى ب السالمةالشراء المباشرإدارة المشترياتموظفمحمد العجالني1748

مبنى ب السالمةالعقودإدارة المشترياتموظفعبدالرحمن الغامدي1747

مبنى ب السالمةالعقودإدارة المشترياتموظفرامي السحيمي1746

مبنى ب السالمةالمنافساتإدارة المشترياتموظفيونس الجعفري1744

مبنى ب السالمةإدارة المشترياتإدارة المشترياتموظفسلطان عسيري 1755

مبنى ب السالمةإدارة المشترياتإدارة المشترياتموظفاريج السكيتي1796

مبنى ب السالمةإدارة المشترياتإدارة المشترياتموظفهيام مالئكة 1794

مبنى ب السالمةإدارة المشتريات ( النساء ) إدارة المشترياتموظفدعد سليمان احمد 1797

مبنى ب السالمةمدير إدارة الميزانية إدارة الميزانيةمدير إدارةعبدهللا الغانمي1600

مبنى ب السالمةاالرتباطات إدارة الميزانيةموظففهد العرابي1674

مبنى ب السالمةالميزانية إدارة الميزانيةموظفأحمد القرني 1684

مبنى ب السالمةرئيس قسم متابعة البنودإدارة الميزانيةموظفمحمد الثبيتي1774

مبنى ب السالمةقسم االرتبطاتإدارة الميزانيةموظفخالد احمد العبدلي1609

مبنى ب السالمةمساعد مدير إدارة الميزانيةإدارة الميزانيةموظفمحمد الشمراني1773

مبنى ب السالمةمدير اإلتصاالت اإلداريةاإلتصاالت اإلداريةمدير إدارةعبدالعزيز العمري5550

مبني بالسالمةاإلتصاالت االدارية اإلتصاالت االدارية موظفخالد فدعق1531

مبنى ب السالمةاالتصاالت االداريةاإلتصاالت اإلداريةموظفأحمد الزهراني 1546

مبنى ب السالمةاإلتصاالت اإلداريةاإلتصاالت اإلداريةموظففواز مراد1513

مبنى ب السالمةاإلتصاالت اإلداريةاإلتصاالت اإلداريةموظفبندر الغامدي 1505

مبنى ب السالمةالصادراإلتصاالت اإلداريةموظفنواف الحارثي 1509

مبنى ب السالمةالوارداإلتصاالت اإلداريةموظفخالد الحارثي1554

مبنى ب السالمةقسم االرشيفاإلتصاالت اإلداريةموظفعبدهللا القحطاني 1508

مبني جالسالمةمدير شؤون المباني شؤون المباني مدير إدارةخالد الجدعاني 3030

مبني جالسالمةالسكرتاريةشؤون المباني موظفتركي السلمي 2010



المبنيالموقعالقسماإلدارةالصفةاالسمالتحويلة

مبني جالسالمة متابعة األداء شؤون المباني رئيس قسم / وحدة / شعبةعلي الشهري 2017

مبني جالسالمةالتشغيل والصيانة شؤون المباني رئيس قسم / وحدة / شعبةمحمد آل عوضة2014

مبني جالسالمةالمشروعات االنشائية شؤون المباني موظفحسين العمري 2022

مبني جالسالمةشؤون المبانيشؤون المباني موظفعبدهللا القرني 2011

مبني جالسالمةمدير األراضي والبرمجةشؤون المباني رئيس قسم / وحدة / شعبةإبراهيم الجهني 2016

مبني جالسالمةمدير الدرسات والتصاميم شؤون المباني رئيس قسم / وحدة / شعبةمنير حبشي 2013

مبني جالسالمةمدير المشروعات شؤون المباني رئيس قسم / وحدة / شعبةعبدهللا القرني 2024

مبني جالسالمةمساعد الدراسات والتصاميم شؤون المباني موظفمحمد الشعيبي 2019

مبني جالسالمةمساعد مدير الصيانة والتشغيل شؤون المباني موظفطه باشعر 2018

مبني جالسالمةمساعد مدير المشروعات االنشائية شؤون المباني موظفبالل المحوري 2021

مبني جالسالمةبرمجة خدمات بوابة الخدمات المساندة شركة تطوير موظفهتون العامودي1765

مبنى ب السالمةمكتب االمنإدارة األمنموظفعائض السلمي1572

مبنى ب السالمةمكتب االمنإدارة األمنموظفمحمود الغامدي1573

مبني أالسالمةمدير مكتب المساعد للشؤون التعليميةمكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية موظففهد الغامدي3000

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون التعليميةمكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية موظفعبدالقادر محمد مدخلي1302

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون التعليميةمكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية موظفبشارة عمر 1303

مبنى أالسالمةمكتب المساعد للشؤون التعليميةمكتب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية موظفحسام نظيف1308

مبنى أالسالمةمدير إدارة التعليم المستمر إدارة التعليم المستمرمدير إدارةأحمد علي الزهراني1255

مبنى أالسالمةالتعليم المستمر إدارة التعليم المستمرموظفأديب عبدالرحمن مليباري1257

مبنى أالسالمةالتعليم المستمر إدارة التعليم المستمرموظفصالح الغامدي1253

مبنى أالسالمةالتعليم المستمر إدارة التعليم المستمرموظفعاطف علي مدني1254

مبنى أالسالمةالتعليم المستمر إدارة التعليم المستمرموظفصالح الشهري1256

مبني أالسالمةمدير إدارة اإلشراف التربويإدارة اإلشراف التربويمدير إدارةماجد القحطاني1223

مبني أالسالمةمساعد مدير األشراف التربويإدارة اإلشراف التربويمساعد مدير إدارةمحايل معيش الشهري1205

مبني أالسالمةمساعد مدير األشراف التربويإدارة اإلشراف التربويمساعد مدير إدارةرمزي الزهراني1211

مبنى أالسالمةالسكرتاريةإدارة اإلشراف التربويموظفبدر السلمي1203

مبنى أالسالمةالسكرتاريةإدارة اإلشراف التربويموظفمسفر القحطاني1212

مبنى أالسالمةالسكرتاريةإدارة اإلشراف التربويموظفوصل هللا السلمي1224

مبنى أالسالمةالسكرتاريةإدارة اإلشراف التربويموظفبندر المحياوي1207

مبنى أالسالمةرئيس قسم التربية اإلسالميةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدالرحمن الفاضل1219

مبنى أالسالمةرئيس قسم التربية اإلسالميةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدهللا الشهري1213

مبنى أ السالمةرئيس قسم التربية البدنيةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةخالد شافعي1229

مبنى أ السالمةرئيس قسم التربية الفنيةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةوليد القطان1214

مبنى أ السالمةرئيس قسم الحاسب االلي إدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعلي القرني 1187

مبنى أ السالمةرئيس قسم الرياضياتإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدهللا فرحة1237

مبنى أ السالمةرئيس قسم الصفوف األولية إدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةفهد المالكي1230

مبنى أ السالمةرئيس قسم العلومإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةخالد آل مفرح1225

مبنى أ السالمةرئيس قسم العلوم اإلداريةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدهللا المالكي1216

مبني أالسالمةرئيس قسم اللغة االنجليزيةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةصالح القرني1246

مبني أالسالمةرئيس قسم اللغة العربيةإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةحسن الصقعي1242

مبني أالسالمةرئيس قسم المكتبة والبحثإدارة اإلشراف التربويرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدالعزيز الزهراني1244

مبني أالسالمةقسم اإلدارة المدرسيةإدارة اإلشراف التربويموظفعبدهللا الشوكاني1263

مبني أالسالمةقسم اإلدارة المدرسيةإدارة اإلشراف التربويموظفبراء الصحفي1202

مبني أالسالمةقسم اإلدارة المدرسيةإدارة اإلشراف التربويموظفقاعة االجتماعات1226

مبني أالسالمةقسم اإلدارة المدرسيةإدارة اإلشراف التربويموظفمحسن الزهراني 1236
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مبني أالسالمةلجنة االختباراتإدارة اإلشراف التربويموظفنايف الزهراني1204

مبني أالسالمةمدير مكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفعبدالرحمن المالكي8000

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفعبدهللا الشهراني1800

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفخالد عسيري1381

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفعبدالمعتني المزروعي1809

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفعبدالعزيز عبدهللا الشاعر1345

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفماجد اللقماني1346

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفطارق الزهراني 1801

مبني أالسالمةمكتب المساعد للشؤون المدرسيةمكتب مساعد المدير العام للشؤون المدرسية موظفخالد الجبرتي1338

مبني أالسالمةإدارة االمن والسالمة المدرسيةإدارة االمن والسالمة المدرسيةموظفأحمد الحريري1515

مبني أالسالمةمساعد مدير إدارة التخطيط المدرسيإدارة التخطيط المدرسيموظفمنصور العمري2222

مبني أالسالمةالتخطيط المدرسيإدارة التخطيط المدرسيموظفعبدهللا عون القحطاني1210

مبني أالسالمةالتخطيط المدرسيإدارة التخطيط المدرسيموظفحسين البقمي 1222

مبني أالسالمةالتخطيط المدرسيإدارة التخطيط المدرسيموظفخالد حسن الشهري 1206

مبني أالسالمةالتخطيط المدرسيإدارة التخطيط المدرسيموظفعبدالعزيز الخثعمي1208

مبني أالسالمةمساعد مدير إدارة شؤون المعلمينإدارة شؤون المعلمينموظفعبدالرحمن أحمد المالكي2000

مبني أالسالمة    الشؤون الفنيةإدارة شؤون المعلمينرئيس قسم / وحدة / شعبةرياض عبدهللا المالكي1279

مبني أالسالمة  الشؤون  اإلدارية إدارة شؤون المعلمينرئيس قسم / وحدة / شعبةصالح جارهللا الحارثي1264

مبني أ السالمة البرامج والتطبيقات إدارة شؤون المعلمينرئيس قسم / وحدة / شعبةهتان فائق حريري1280

مبني أ السالمةاالتصاالت اإلداريةإدارة شؤون المعلمينموظفأحمد محمود راجخان1238

مبني أ السالمةالشؤون اإلداريةإدارة شؤون المعلمينموظفتركي عبدهللا 1284

مبني أ السالمةرئيس قسم اإلحتياج والنموإدارة شؤون المعلمينموظفمحمد عبداإلله عسيري1272

مبني أ السالمةشؤون المعلمين إدارة شؤون المعلمينموظفهاني الصبحي 1275

مبني أ السالمةعالقات المعلمينإدارة شؤون المعلمينرئيس قسم / وحدة / شعبةعبدالكريم أحمد الغزالي1218

مبني أ السالمةعالقات المعلمينإدارة شؤون المعلمينموظفبندر فته1276

مبني أ السالمةقسم االحتياج والنمو إدارة شؤون المعلمينموظفاحمد المالكي 1292

مبني أ السالمةقسم اإلحتياج والنموإدارة شؤون المعلمينموظفسعيد صالح الحربي1270

مبني أ السالمةقسم الصادر بإدارة شئون المعلمينإدارة شؤون المعلمينموظفرشيد علي أل غرامة1274

مبني أ السالمةقسم النقل والتوزيعإدارة شؤون المعلمينموظفباسم الحزنوي1249

مبني أ السالمةقسم النقل والتوزيع إدارة شؤون المعلمينموظفأحمد راجخان1277

مبني أ السالمةمدير مكتب شؤون المعلمين إدارة شؤون المعلمينموظفطاهر الحسان1659

مبني أ السالمةمسؤول الدعم الفني إدارة شؤون المعلمينموظفمحمد مبارك الشريف1267

مبني أ السالمةمشرف النقل والتوزيع إدارة شؤون المعلمينموظفمحسن الزهراني 1296

مبني أ السالمةمشرف قسم النقل والتوزيعإدارة شؤون المعلمينموظفمرضي محمد القرني1269

مبني بالسالمةالسنترالالسنترالموظفعادل الغمري8801

مبني بالسالمةالسنترالالسنترالموظفبندر ملحق الجهني8802

مبني بالسالمةالسنترالالسنترالموظفهشام8803

مبني ب السالمةمدير نظام فارس نظام فارسمدير إدارةسعيد المالكي1235

مبني ب السالمةالدعم الفني لنظام فارسنظام فارسموظفسالم الذبياني1227

مبني ب السالمةالدعم الفني لنظام فارسنظام فارسموظفنايف االسمري1233

مبني ب السالمةالدعم الفني لنظام فارسنظام فارسموظفمحمد الزهراني1291
مبني ب السالمةالدعم الفني لنظام فارسنظام فارسموظف ايهاب العمودي1616


