
 

 

 األسم العمل الحالي

 د/مسلم الدوسري  عميد التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

 د/خالد المضيبري وكيل العمادة للشؤون التعليمية

 د/علي الحربي مستشار العمادة

 د/هشام الصغير مستشار العمادة

 د/عمر الصعيدي مستشار العمادة

 فيصل الشمري مدير التدريب بعمادة التعليم االلكتروني

 عبد المجيد السويلم مدير االدارة

 ابراهيم العيسى  الدعم الفني لنظام ادارة التعلم + اإلشراف على الوحدات النسائية

 بدر فهد المطيري نقل مكلف الدارة التربية والتعليم بالقصيم

الدعم الفني لنظام اللجان والمجالس + الدعم الفني لنظام جسور + متابعة 
  مشروع

 حسن ابراهيم السعيدان

 خالد المناع تنسيق التدريب + التجهيزات االلكترونية

 عامر هويدي الرشيدي االتصاالت االدارية

 عبداالله السلوم  العالقات العامة + التدريب

 عبد الرحمن العبيد + متابعة مشروع الدعم الفني لنظام جسور + منسق التدريب +

  عبدالعزيز العيسى الفضائية + مسؤول عن اخبار العمادة بصحيفة تواصلمصور في القناة 

 عبدهللا الخليف االتصاالت االدارية + متابعة المعامالت الواردة والصادرة

 عبدهللا محمد المطيري التدريب

 عبدهللا نعيمان المطيري نقل مكلف

 نوار العصيميعبدهللا  نقل ملكلف لجامعة االمام محمد بن سعود االسالمية

 علي المالكي نقل ملكلف لجامعة ام القرى

 علي الفيصل التجهيزات االلكترونية + كهربائي بالقناة الفضائية

 عيد المقيل  مصور بالقناة الفضائية

 فهد صالح الرشيدي االتصاالت االدارية + االتصاالت االدارية

 المطيريفهد مسعد  الجودة + شؤون الموظفين + متابعة مشروع

 فيصل محمد القحطاني مصور بالقناة الفضائية + االتصاالت االداية

 فيصل مقعد العتيبي نقل مكلف الدارة التربية والتعليم بالقصيم

 ماجد عامر المطيري العالقات العامة + االتصاالت االدارية

 متعب غضيان المطيري االتصاالت االدارية

 المنصورمحمد  سكرتير القناة الفضائية

 محمدالسعيد نقل مكلف لبلدية جالل لمدة ستة اشهر

 مشاري الشلوي  المسؤول عن موقع العمادة + المسؤول عن التجهيزات االلكترونية



 

 ناصر السلبود  االتصاالت االدارية

 ناصر الثبيتي مدير الدعم الفني لنظام جسور

 نايف البقمي سديرنقل مكلف لكلية العلوم والدراسات االنسانية بحوطة 

 يوسف اليوسف + متابعة مشروع متابعة االتصاالت الدارية + شؤون الموظفين

 شاكرالعتيبي الدعم الفني لنظام جسور+ متابعة مشروع

المسؤول عن معامل التدريب بالعمادة + متابعة المعامل االفتراضية+ متابعة 
 مشروع

 بندر المطيري

 الليفانمحمد  الدعم الفني لنظام جسور

 ادريس الدريس + متابعة مشروع الدعم الفني لنظام جسور + االشراف على موقع العمادة


