
األهلية الظهران مدارس الداخلية الهاتف تحويالت

البنين قسم  2018/2019

المكان/ مسمي الوظيفة  تحويلة االسم المكان/ مسمي الوظيفة  ال تحويلة االسم  ال

االستقبال / اإلدارة  يارس الجعفر  3300 مدير المرحلة االبتدائية  كمال العقيل   8757

وكيل رئيس المدارس كامل الدالل .  د 8750 سكرتير مدير المرحلة االبتدائية  ي 
عبد العزيز الزهران  3303

سكرتير وكيل الرئيس  جعفر الجعفر  3301 مراقب المرحلة االبتدائية  عيىس السعيد 3304

نائب الرئيس لشؤون اإلستدامة وليد السويلم  8788 مرشد المرحلة اإلبتدائية عماد السيد.د 3305

سليمان بانا (5 ــ 3 )مدرب أكاديمي اللغة العربية  3306

شؤون األعمال- وكيل الرئيس  عال الممت    8777 ية  ف ملكاوي ( 5 ــ 3 )مدرب أكاديمي اللغة االنجلير  أرسر 3307

سكرتير وكيل الرئيس  أحمد عشوان  3311
ف شئون الموظفتر  فتحي العبد اإلله مشر 8771 ثانوية  مدير المرحلتتر  المتوسطة وال عبد المحسن بالطيور  8767

شئون الموظفتر  مي
فيصل الحض  3312 سكرتير مدير المرحلتتر  المتوسطة و الثانوية  عبد الرزاق العبد الرزاق  4401

شئون الموظفتر  حستر  الدعلوج 3313 سكرتير المرحلة المتوسطة ي بشير العمير 4402

سكرتير المرحلة الثانوية علي الدرويش 4403

ف قسم المحاسبة  مشر ي 
سمير عفيف  8772 ي للمرحلة المتوسطة المرشد الطالن  ي

أحمد عيىسي الحوران  4404

قسم المحاسبة ابراهيم المدن  3314 ي للمرحلة الثانوية  المرشد الطالن  بالل ارتاحي  4405

قسم المحاسبة المحاسبة 3315 (7 - 6 )مرشد المرحلة المتوسطة  عبد الرحمن العزيز 4406

قسم المحاسبة رياز بيديكايل 3316 مراقب المرحلة الثانوية مقررات علي ياستر   4407

أمتر  الصندوق محمد الجعفر  3317 مراقب المسار الدولي  اسالم حافظ 4408

ية  ز ( 12 ــ 6 )مدرب أكاديمي اللغة االنجلير  براين كونير 4409

مستشار شؤون المعلومات والتطوير والتكنلوجيا ف حمد  أرسر 8787 مدرب أكاديمي العلوم اإلنسانية عبد الرزاق المعطان 4410

ف إدارة التكنولوجيا  مشر إمتياز أحمد  8780 مدرب أكاديمي العلوم والرياضيات مهيش. د/  خض  . د 4411

ف الشبكات واألنظمة مشر يارس رشاد  8781 مختي  األحياء مختي  األحياء 4412

إدارة التكنولوجيا  محمد زهدي  3330 ياء والكيمياء مختي  الفير  ياء والكيمياء مختي  الفير  4413

إدارة التكنولوجيا  محمد جرار 3331 Makerspace 1 جعفر/  علي  4414

ERP and SIS Responsible عالء عبد هللا 3332 المرشد الجامعي ي محمد المليح  4446

إدارة التكنولوجيا  مركز البيانات الرئيىسي 3333 (7 - 6 )مراقب المرحلة المتوسطة  ي
أسامة الشمران  4420

إدارة التكنولوجيا  حسن التكية 3334

اإلعالم بدر آل خليفة 3335 مدرب أكاديمي المواد الخاصة ي
عبد الرحمن الشوشر 4415

 Makerspaces زكريا الخليفة 3336 ي - مختي  الحاسب األلي  
ابتدان  وليد جرادات  4416

ي
الدعم الفن  (5-4مجمع )دعم االنتل  3338 المتوسط - مختي  الحاسب األلي   عبد هللا السيد 4417

ثانوي - مختي  الحاسب األلي   جواد صالح  4418

ف اللوازم والعهد  مشر ي عريقات 
هان  8773 بية الرياضية الي  عبد العزيز/ وليد / خالد  4419

ف قسم الصيانة  والخدمات  مشر ي 
منير السيهان  8774

يات قسم المشي  فاضل الغنام  3351 مسئول وحدة دعم الطالب علي حسن 4450

يات قسم المشي  ي 
واف  3352 وحدة دعم الطالب حستر  العيىس | 1دعم الطالب  4451

المستودعات  ي  ي ن  ح  3353 وحدة دعم الطالب Enlish 1 | 2دعم الطالب  4452

قسم الخدمات زين الدين 3354 وحدة دعم الطالب أرون ألربغيت 4453

قسم الخدمات ساتيش 3355

الفنون الصناعية الفنون الصناعية 3356 ف المكتبة ومركز مصادر التعلم سامبت كومار مشر 4430

قسم التصوير والنسخ بالو  3357 المكتبة ومركز مصادر التعلم  عبد هللا أبودية 4431

قسم الخدمات محمد خان  3358 المكتبة ومركز مصادر التعلم   PDCي
4434 علي  عمران 

المخزن ي
ي مون بومان  ساح  3359

المخزن ابراهيم المسكتر  3362 ي
مستشار التطوير األكاديمي والمهن  بالل باشا 8778

قسم الخدمات موهن 3363 ي
مساعد مستشار التطوير األكاديمي والمهن  ماجد التكيه 4445

قسم الخدمات كريشنان 3364

وحدة البحث علي غنام 3342

ممرض المدرسة حسن القاسم 3340 وحدة البحث محمد المؤمن 3346

2222 قسم النشاط ي
وليد اللين  3344

3361 قسم النشاط أحمد األحمد 3343

3366 دار الكتاب

8761 دار الكتاب كي
مأمون الي  8763

3367 دار الكتاب علي إبراهيم 4461

دار الكتاب خالد صالح 4462

3381 دار الكتاب لينا العوامي 4463

3382 دار الكتاب رامي هالل 4464

مرافق المدرسةقسم النشاط

مكتب اللوازم والعهد والخدمات

التمريض

المشح

المكتبة ومركز مصادر التعلم

وحدة دعم الطالب

مكتب المدير األكاديمي

وحدة البحث

الصالة الرياضية

4أمن المدارس بوابة  

أمن المدارس

غرفة اإلجتماعات
احة المدرستر  إسي 

3أمن المدارس بوابة  

القاعة متعددة األغراض

المواد الخاصة

إدارة المرحلة األبتدائية 

ثانوية  إدارة المرحلة المتوسطة وال

إدارة المدارس 

مكتب األعمال وشئون الموظفتر 

قسم المحاسبة 

إدارة التكنولوجيا 


