مدراء الفروع واإلدارات
#
1
2

االسم
البادئة
عادل بن محمد
األستاذ
بخاري
أحمد بن عبدهللا
األستاذ
الزبيدي
عبدالرحمن بن
عطية الخطابي
عمر بن حسن
الخيري
أحمد بن سمير
الفيفي
عادل بن مسفر
المحمادي
عادل بن مسفر
المحمادي
أحمد بن
عبدالرؤوف أمجد

التوصيف
مستشار المدير
العام
مستشار المدير
العام لمنطقة
الساحل
مدير فرع مكة
المكرمة

الجوال Mobile
+966555656012

Adel M. Bukhary Consultant

+966555783829

Ahmed A.
Alzubaidi

3

األستاذ

4

األستاذ

5

األستاذ

6

األستاذ

7

األستاذ

8

األستاذ

9

عيسى بن
األستاذ
محمد عليان

10

مدير إدارة األداء
عزام بن
االستراتيجي
األستاذ
عبدالعزيز بامطرف
واألنظمة اإلدارية

+966563132323

11

مدير إدارة الثروة
البشرية

+966505512021

12
13
14
15
16
17

+966506533199

مدير فرع القنفذة

+966569992252

مدير فرع الطائف

+966564064099

مدير فرع أبراج البيت

+966544470253

مدير فرع جبل عمر

+966544470253

مدير مكتب تحقيق
الرؤية

+966555516826

مدير إدارة الجودة
واالستدامة والتميز
المؤسسي

+966504608611

أنور محمد
األستاذ
التركستاني
طارق بن حسين
مدير إدارة المالية
األستاذ
الزهراني
مدير إدارة البرامج
أحمد عبدالرحمن
األستاذ
الميدانية وإدارة
الثقفي
التطوع
إبراهيم بن محمد مدير إدارة التبرعات
األستاذ
العامة
إسكندر
يوسف بن سراج
األستاذ
صلواتي

مدير إدارة الموارد
االلكترونية

هاني بن
األستاذ
عبدالعزيز فلمبان
عبدالرحمن بن
األستاذ
رجب الزهراني

مدير إدارة تقنية
المعلومات
مدير إدارة البرامج
الصحية

job description

Name

Coast Region
Consultant

Abdulrahman
A. Alkhattabi

Makkah Branch
Director
Qunfudah Branch
Omar H. Charity
Director
Ahmad S. Alfaif Taif Branch Director
Central Region
Branch Director
Central Region
Branch Director
Vision Realization
Office Director
Quality
Management,
& Sustainability,
Corporate Excellence
Director of Strategic
Performance
& Management
Management
Systems
Human Capital
Director

+966541417670

Director of Finance

+966540045854

& Field Programs
Volunteer Director

+966598217350
+966555517865
+966504330807
+966500643939

Adel M.
Almehmadi
Adel M.
Almehmadi
Ahmmad A.
Amgad
Issa M. Olyan

Azzam A.
Bamatraf
Anwar M.
Alturkistani
Tariq H.
Alzahrani
Ahmed A.
Althagafi
Ibrahim M.
Eskandr

Exhibition Offices
Director
Electronic
Yusuf S. Salwati Fundraising
Donations Director
Hani A.
IT Director
Felemban
Abdulrahman
Health Programs
R. Alzhrani
Director

مدراء الفروع واإلدارات
#

البادئة

18

محمد بن كامل
الدكتور
محمد خليفة

مديراإلدارة الطبية
وتعزيز الصحة

سالم بن محمد
األستاذ
الحربي
بندر بن عبدهللا
األستاذ
الحازمي
محمد بن صالح
األستاذ
بن يمين

مدير إدارة عالقات
الداعمين
مدير إدارة التطوير
والتدريب

19
20
21
22

23
24
25

االسم

التوصيف

مدير إدارة التسويق

رئيس وحدة
بشار محمد أديب
األستاذ
الدراسات واألبحاث
كساب
ومركز المعلومات
رئيس وحدة الهوية
عبدالرحمن بن
األستاذ
واستراتيجيات
فريد عبيدهللا
التسويق
مدير إدارة العالقات
----العامة واإلعالم
عبدالعزيز بن
مستشار قانوني
األستاذ
سعد السراني

مديرة اإلدارة
منال منصور
 26األستاذة
سنوسي بغدادي النسائية

الجوال Mobile
+966590574570

+966559654444
+966555530063
+966557229336
+966553071148

+966556688220
---

Name

job description
Medical Directorate
Dr. Mohammed and Healthcare
K. Khalfa
Education and
Prevention Director
Donors Relations
Salem M.Alharbi
Director
Bandar A.
Development and
Alhazmi
Training Director
Mohammed S.
Marketing Director
BinYameen
Studies & Resaerch
Director
& Head of Brand
Marketing Strategies
Unit
& Public Relations
Media Director

+966561614540

Legal Counsel

+966505356140

Director of Women's
Administration

Bashar M.
Kassab
Abdulrahman
F. Obaidullah
--Abdulaziz S.
Alsarrani
Manal M.
Sanoosy
Bogdadi

