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المباشرالفاكسالرقم الداخليالوظيفةاالسم
101مدير اإلدارةمحمد علي العمر
1012473194924730335سكرتير المديرمحمد العدواني

104سكرتارية المديرعالء البلتاجي - أبو اليزيد
147سكرتارية المديرعبد الرحيم محمود 

مراقبة األنشطة والخدمات المساندة
13224752415مراقب األنشطة والخدمات المساندةفهد محمد الخزي

199سكرتارية المراقبمشاري العنزي
132-137سكرتارية المراقبسعد الجزار

مراقبة الشؤون الفنية
1032473019124730191المراقب الشؤون الفنيةجابر بوزبر

1212475241524752415رئيس قسم الشؤون الفنيةسعد حمد الهيم
112سكرتيرحمدي حبيب
149شعبة نقل معينينمحمد مطرب
148سكرتارية القسم الفنيمحمد رجب
119سكرتارية القسم الفنيالسيد يوسف

169-168المكتبةعبدالعاطي العجمي - محمد االمين
قسم شؤون الدارسين

1312475015424750154-170رئيس قسم شؤون الدارسينجاسم محمد سكين
1632475763524757635مكافأت األوائلعباس عبدالرزاق

162شهادات الدارسينفيصل األسود
111شئون الدارسينعلي األمير - سالم العدواني

القسم األنشطة الثقافية واالجتماعية
رئيس قسم األنشطة الثقافية واالجتماعية

207مراجعة المطبوعات واالصدارات الثقافيةموسى محمد األسود
1502475763724757637متابعة األنشطةغالب السعدون
151قسم األنشطة الثقافية واالجتماعيةأحمد األسود
105قسم األنشطة الثقافية واالجتماعيةمراد خالد

145التصوير واالستعارةمحمد صليبي
153الموقع اإللكترونيغازي العدواني - خالد كنعان

152طلبات الهواتفناصر العنزي
قسم المكتب الفني والدورات التدريبية

171رئيس قسم المكتب الفني والدورات التدريبيةزيد مطلق الهاملي
11324758948 التدريبسالم النايف - عبدالعزيز

144التدريبمنصور جاسم - شريف خليفة - خلف النايف
202التدريبمختار حراز 
203التدريبأحمد ركوة

138التدريبخلف عبد الجواد
قسم التوجيه الفني

186-129الموجه الفني العامبدر يوسف المعتوق
11624753949رئيس قسم التوجيه الفنيمليحان الرشيدي

1202475287124752871الموجه األول لقسم الفقه وأصولهخالد الحربي
1152473176124731761-128الموجه األول لقسم القران الكريمعبدالعزيز فاضل العنزي

1232475240124752445-172الموجه األول لقسم التفسير والعقيدةد. مشعل الحداري
118-166الموجه األول لقسم الحديث وعلومهعبدالوهاب الفهيد

110مشرف عام االختباراتعثمان الكندري
12424757638مشرف عام المناهجوليد الديولي

117-160موجه اول قسم اللغة العربيةد. عبدالعزيز الرمح
15624767556قسم التوجيهمحمد رمضان
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المباشرالفاكسالرقم الداخليالوظيفةاالسم
157قسم التوجيهمنصور عسكر
159قسم التوجيهوليد صالح
201قسم التوجيهوليد منصور

200قسم التوجيهمحمد عشري
158قسم التوجيهمحمد الرفاعي

مركز تكنولوجيا المعلومات / مركز التصوير / البدالة
125فني كمبيوترسمير
143فني كمبيوترهيثم

164مركز التصويرفرج عبد الحفيظ 
صفر - 122البدالة و األمنأشرف - محمد

قسم السكرتارية
11424736401رئيس قسم السكرتاريةخليل محمد الرفاعي

193بريد المراسلين للمراكزكرم أبو اليزيد - السيد رشاد
194فتح ملفات واالختباراتعبداللطيف - طارق الشايجي

183الصادر العامفهد الشمري - ناصر أمين
185األرشيف العاممحمود األنصاري

184البريد العامهشام أبو العال
قسم الشؤون اإلدارية

1092475763624757636رئيس قسم الشؤون اإلداريةعبدالله العبيد
191حفظ أوراق الملفاتمشغل راكان - عبدالعزيز عرفج

107اإلجازات الطويلة - البريد الخاص بالقسمناجح محمد عبدالرحيم
192شعبة التكاليفشعبان السيد
133اإلج�����������ازات محمد كامل

190متابعة الدواموائل عبدالغفار - عصام سعد - محمد سمير
187التنقالتتامر محمد صالح
187التنقالتأحمد عبدالرحيم

189متابعة البدالتمبارك العنزي
188الوظائف اإلشرافية صالح عسكر

قسم الشؤون المالية
1412475062224750622رئيس قسم  الشؤون الماليةفهد العجمي

139وقفية دور القرآنطارق الغضبان
1812475763924757639الرواتب والحساباتمحمد الجوهري
180الرواتبحمد التميمي

182مكافآت الدارسينعلي جابر النبهان - سامح محمود
179العهد النقديةكريم األنصاري
2082475096024750960-178المخازن والتجهيزاتأبو بكر سعيد

205متابعة الصيانة - الدروع - لوحات ارشاديةمحمد التميمي
197متابعة وزارة التربية - البلديةمنصور العنزي - مبارك العنزي

126-196المخزنسعود السعيدي
قسم النظافة

1462475278724752787مسؤول قسم النظافةيوسف هالل الهالل
173-175قسم النظافةعبدالعزيز الشمري

127قسم النظافةفيصل النبهان
174قسم النظافةأشرف عثمان
204قسم النظافةحسين العنزي
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