
 

 

 بيان بأمساء موظفي مجعية الوقف اخلريية و وظائفهم

 الوظيفة االسم العدد
 دوام كامل – املدير التنفيذي نايف محد اجلابر 1
 دوام جزئي – مدير الشئون املالية واالدارية عبدالرمحن صاحل الكنهل 2
 دوام كامل – مدير الربامج الطالبية خالد عبدالرمحن الرشيد 3
 دوام كامل – مدير الربامج الشبابية عبدالعزيز الشهريعثمان  4
 دوام كامل – مدير التسويق والعالقات العامة سامل علي القحطاني 5
 دوام كامل – مدير الربامج االسرية حيدبسليمان حممد األ 6
 دوام كامل – مساعد مدير الشئون املالية واالدارية سعيد عبدالرمحن الكلثم 7
 دوام كامل – مساعد مدير الربامج الطالبية عبدالرمحن القصريعبداللطيف  8
 دوام كامل – مسئول املوارد البشرية حممد عبدالرمحن العمري 9
 دوام كامل – مشرف مشاريع علي عبداهلل الدوسري 10
 دوام كامل – اخصائي اداري عبدالعزيز عبدالرمحن ال صقر 11
 دوام كامل – مساعد اداري حممد امحد حييى 12
 دوام كامل – مسئول التجهيزات واملشرتيات صالح امحد احلاملي 13
 دوام كامل – حماسب طه عثمان خبيت 14
 دوام كامل – مساعد اداري محد نور حممدأ 15
 دوام جزئي – مصمم عبدالسالم عبدالعزيز الفايز 16
 دوام كامل – فين حاسب آلي بدر عبده املثنى 17
 دوام كامل – مشرف تعليمي سليم محادهحممود  18
 دوام كامل – حماسب عبداهلل فهد القباني 19
 دوام جزئي – مساعد اداري علي عبدالعزيز الرويس 20
 دوام جزئي – مشرف تعليمي عثمان سليمان العراجه 21

 



 

 

 بيان بأمساء موظفي مجعية الوقف اخلريية و وظائفهم

 الوظيفة االسم العدد
 دوام جزئي – مشرف تعليمي عبدالكريم احلمدياسر  22
 دوام جزئي – مشرف تعليمي ثامر حممد ال حممود 23
 دوام جزئي – مشرف مشاريع عبدالعزيز عبداهلل القحطاني  24
 دوام جزئي – مشرف تعليمي عبداهلل زاهر الشهري  25
 دوام كامل – مشرفة مشاريع السلومي ميمونة حممد  26
 دوام كامل –منسقة عالقات عامة  نسرين صاحل الدايل 27
 دوام كامل – سائق سيف النصر سيد حممد  28
 دوام كامل – سائق رشيد بالليل  29
 دوام كامل – عامل حممد مؤمن احلق  30
 دوام كامل – عامل جهانقري امحد عامل  31

 

 

 

 

 

 

 

 


