
التحويلةاالسماملسمى الوظيفيالتحويلةاالسماملسمى الوظيفي

8716منتهى البلويمديرة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية8711مها العميراملديرة العامة

1116هيفاء الدوسرياملساعدة اإلدارية1100نجاةالبلوش ي(2 )مكتب األستقبال بوابة
2206عالية الحموزممرضة املدارس8726ثناء قليص يمكتب التسجيل والقبول

8712سحر املصريأخصائية االعتماد

1117خديجة العمودياملدربة األكاديمية اللغة العربية1102مترجمة املدارس

1119دالل مشرقيمسؤولة رياض األطفال
1118مرام القحطانيمراقبة املرحلة8713سمية الجعيثنمسؤولة مكتب األعمال

1121أريج/ منيرة / هويا (1 )الحضانة 8714هديل رسالنشؤون املوظفين

1122هناء/ أريج /أمل (2 )الحضانة 1103نوف النصار(1 )املحاسبة 
1123وجود/ فتنة / سكينة (3 )الحضانة 1104هبة الزهير(2 )املحاسبة 

1129غرفة معلمات رياض األطفال

8725بثينة الرميحإدارية املبنى الفرعي1105ريم املطيري(1 )مكتب التكنولوجيا 

1202عربي-رياض األطفال فرعي املبنى الفرعي1106علوية آل طويلب/ فوزية العباد (2 )مكتب التكنولوجيا 

1203انجليزي-رياض األطفال  فرعياملبنى الفرعي1107 مروة البلوش ي(3 )مكتب التكنولوجيا 
1133ليلى الصالح(4 )مكتب التكنولوجيا 

1124ريما جمال(2+ 1 )املدربة األكاديمية اللغة العربية 

1125متسيال سانشيز (K-2 )املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية 8715روال بو صقرمستشارة التطوير األكاديمي واملنهي

1126عائشة البلوش يمراقبة املرحلة االبتدائبة املبكرة  بنين1108نجاح السلطياملدربة األكاديمية

8717فرحات رضا(5ــــ3 )املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية1109علياء املريخياملساعدة اإلدارية

8718هدى طهبوب(12-3)املدربة األكاديمية اللغة العربية 1110نوف/ منى / زينب / ماجدة املكتبة

1127ديمة الخثالنبنات (5ـ1)مراقبة املرحلة االبتدائية 1112سهى الشيخميسرة التكنو لوجيا
8719سارة السنيداملدربة األكاديمية وحدة دعم الطالب

1128غرفة املعلمات لوحدة الدعم1111هيفاء/ أشواق / سلمى رعد مسؤولة وحدة البحث

51130-3غرفة معلمات الصف 

1113نورة السهلياملرشدة الطالبية  رياض األطفال ـ الصف الثالث 

8720إيمان فيصلمديرة املرحلة املتوسطة والثانوية1114ليلى القصاب (12-9)املرشدة الطالبية 

2202سوسن الحقيلاملساعدة اإلدارية1115زهره شروفنا(8-4)املرشدة الطالبية  

2203شريفة الغامدي(1 )موظفة األستقبال بوابة 

2204هال عنقاويMYPمنسقة مشاريع 8724عصام برازياملدربة األكاديمية املواد الخاصة

2205سامية الدوسريمسؤولة أنشطة الطالبات واملوهوبات2213هاجر صبري(1 )معمل الكمبيوتر 

املرحلة املتوسطة والثانوية2214رنا العبد هللا(2 )معمل الكمبيوتر 

8721منى عبد اللطيف(12-6)املدربة األكاديمية الرياضيات والعلوم 2215رندة سلطانمعمل التصميم

8722هدى طهبوب(12-3)املدربة األكاديمية املواد اإلنسانية واالجتماعيات 2216صباح فؤاد(1 )التربية الفنية 

8723عمرانه اقبال(12-6)املدربة األكاديمية اللغة االنجليزية 2217مرام املجيش/  رشا مناع (2 )التربية الفنية

2207أثير الحركانمراقبة املرحلةاملتوسطة2218إيمان/ أماني / بسمة التربية ألشخصية واالجتماعية والبدنية

2208سمية الخلبمراقبة املرحلة الثانوية

2209هند الدوسريمحضرة املختبر2220
2210أمل عواداملرشدة الجامعية2222

2211غرفة املعلمات الطابق األول2226أبو سالم(1 )حارس املدارس بوابة 
2212(12-6)مجمع األنجليزي2227أبو أمجد(2 )حار س املدارس بوابة 

2230غرفة املعلمات الطابق األرض ي3300ياسر الجعفرمدارس األوالد
87748198700منير السيهاتيقسم الخدمات

رياض األطفال

املرحلة االبتدائية

إدارة املرحلة املتوسطة والثانوية

رقم املدارس املباشر

إدارة رياض األطفال واملرحلة االبتدائية

قسم البنات

دليل الهواتف الداخلية            2019/2020                    

إدارة التكنولوجيا

إدارة املدارس

مكتب األعمال وشئون املوظفين

مرافق أخرى

مسرح املدارس

املكتب األكاديمي

اإلرشاد الطالبي

املواد الخاصة

وحدة البحث

القاعة املتعددة االغراض


