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ي�سعد �إد�رة �لعالقات �لعامة �أن تقدم لكم 
دلي��ل �لهات��ف �خلا���ص بكلي��ة �ملل��ك خالد 
�لع�سكرية، بالإ�سافة �إلى �أرقام هو�تف بع�ص 
وح��د�ت �حلر���ص �لوطن��ي، وكذل��ك بع���ص 
�أرقام هو�تف �ل��وز�ر�ت و�جلهات �حلكومية، 
و�مل�ست�سفيات �لعاملة مبدينة �لريا�ص، كما 
يحت��وي �لدلي��ل على بع���ص �لأرق��ام �لأخرى 
كاأرق��ام �لط��و�رئ �خلا�س��ة بالكلي��ة، و�أرقام 

�لطو�رئ �لعامة.
لك��م  تق��دم  �إذ  �لعام��ة  �لعالق��ات  و�إد�رة 
ه��ذ� �لدلي��ل، فاإنه��ا ت�س��عد مبقرتحاتك��م 
وت�س��ويباتكم يف ح��ال ورد ب��ه خط��اأ، حت��ى 
تتمكن م��ن تعديلها يف �لطبعات �لقادمة. 
ر�جني من �هلل � عز وجل � �أن يحوز هذ� �لعمل 

على ر�ساكم.
و�هلل �ملوفق،،

�إد�رة �لعالقات �لعامة
1436ه�

عزيزي م�ستخدم �لدليل





�سنرتال كليةامللك خالد الع�سكرية 

00966112520011
ال�سنرتال الداخلي، اطلب الرقم )0(
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مبا�سر وفاك�سداخلياأرقام الطوارئ

2222  طوارئ املركز ال�صحي
2666 ــــ 2601 ــــ 2695طوارئ وحدة الأمن واحلرا�صة

28882520291 ــــ 2899طوارئ الت�صغيل وال�صيانة
2514128طوارئ وحدة الإطفاء

مبا�سر وفاك�سداخلياملناوبني

26222520932  مكتب ال�صابط املناوب بالكلية

2749مكتب ال�ضباط املناوبني بالكتيبة

اأرقام الطوارئ اخلا�صة بالكلية
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مبا�سر وفاك�سداخليالقيادة

20002520113  قائد الكلية

2004مدير مكتب قائد الكلية

قيادة الكلية

مبا�سر وفاك�سداخليمكتب القائد

2023  ال�صكرتارية 

2012ال�صادر والوارد

2011مكتب الن�صخ

2028�صالة الجتماعات الكربى

2002�صالة الجتماعات ال�صغرى

2010ال�صالة اخلارجية

2006مكتب ) 1 (

2008مكتب ) 2 (

2009مكتب ) 3 (

2520044�صنرتال مكتب قائد الكلية

مبا�سر وفاك�سداخلينائب قائد الكلية

20212520264 ــــ 2022  نائب قائد الكلية
2027مدير مكتب نائب قائد الكلية

2023�صكرتري نائب قائد الكلية
2025الأفراد
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة العالقات العامة

21802520599  مدير اإدارة العالقات العامة 

2163م�صاعد مدير اإدارة العالقات العامة

2123�صعبة املرا�صم والأن�صطة

2187�صعبة اخلدمات الفنية

2620ق�صم الربيد

2223ق�صم الإذاعة

2187ق�صم الإدارة

2161الت�صالت الإدارية

اإدارة العالقات العامة

مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الإر�ساد والتوجيه

25552520269  مدير اإدارة الإر�صاد والتوجيه

2577مدير �صعبة الإر�صاد والتوجيه

2540�صابط الإر�صاد والتوجيه

رقيب اإدارة الإر�صاد والتوجيه

اإدارة الإر�صاد والتوجيه
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الإدارة القانونية

مركز البحوث والدرا�صات

مركز التدريب وتطوير املهارات

مبا�سر وفاك�سداخلي

2033  مدير الإدارة القانونية

2034م�صاعد مدير الإدارة القانونية

مبا�سر وفاك�سداخليمركز البحوث والدرا�سات

  مدير املركز

م�صاعد  مدير املركز

قائد جناح الندوات واملوؤمترات واملعار�ض

قائد جناح الدرا�صات والبحوث

قائد جناح الرتجمة والبحوث

رقيب املركز

مبا�سر وفاك�سداخليمركز التدريب وتطوير املهارات

2307  مدير املركز

2346وكيل املركز

2310الت�صالت  الإدارية
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اأمانة املكتبة
مبا�سر وفاك�سداخلياأمانة املكتبة

23992521922  اأمني املكتبة

2363م�صاعد اأمني املكتبة

2362ق�صم الإعارة

2321ق�صم الإجراءات الفنية

2361ال�صكرتارية
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مبا�سر وفاك�سداخليجملة كلية امللك خالد الع�سكرية

25222520263  رئي�ض التحرير

2533نائب رئي�ض التحرير
2551مدير التحرير ) 1 (
2598مدير التحرير ) 2 (

2550�صكرتري التحرير
2552رقيب املجلة

2568ال�صرتاكات والتوزيع

2572البحث والإخراج

2570 ــــ 2597الت�صحيح اللغوي

2565الت�صالت الإدارية

2596�صالة الجتماعات

2520257فاك�ض املجلة

جملة كلية امللك خالد الع�صكرية
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة املتابعة

2542  مدير اإدارة املتابعة

2539ق�صم تقومي الأداء

2547ق�صم متابعة التدريب والتعليم

2576ق�صم التفتي�ض وال�صبط الإداري

2579رقيب الإدارة

اإدارة املتابعة
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مبا�سر وفاك�سداخليوحدة الأمن واحلرا�سة

26112520265  قائد وحدة الأمن واحلرا�صة

2603م�صاعد قائد الوحدة
2609ركن العمليات

2610ركن الإدارة

2606قائد ال�صرية الأولى
2608قائد ال�صرية الثانية

2690قائد ال�صرية الثالثة

2602�صابط التحقيق واحلوادث

2652�صابط ال�صري واحلركة

2616وكيل قوة الوحدة

2612رقيب اإدارة الوحدة

2693ال�صكرتارية

2666 ـــ 2601 ـــ 2695غرفة املراقبة

2613الت�صالت الإدارية

2259البوابة ال�صمالية

وحدة الأمن واحلرا�صة
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مبا�سر وفاك�سداخليق�سم ال�ستخبارات

27002520699  ركن ال�صتخبارات

2701م�صاعد ركن ال�صتخبارات
2702�صابط مكافحة املخدرات

2703�صابط اأمن املعلومات والأفراد

2704�صابط ال�صتخبارات
2708وكيل ق�صم ال�صتخبارات

2707وكيل ق�صم مكافحة املخدرات

2708وكيل ق�صم اأمن املن�صاآت

2705مكتب الت�صاريح

2706الت�صالت الإدارية

ق�صم ال�صتخبارات
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة تقنية املعلومات

24882521052  مدير اإدارة تقنية املعلومات

2418رئي�ض ق�صم الربجمة
2434رئي�ض ق�صم اإدارة قواعد البيانات

2420رئي�ض ق�صم التحليل

2410رئي�ض ق�صم الت�صغيل واأمن ال�صبكات
2482وكيل الإدارة

2451 ــــ 2417ق�صم ال�صبكات

2454 ــــ 2419الدعم الفني

2453الت�صالت الإدارية

2456طلبات اخلدمة

2457قاعة الجتماعات

اإدارة تقنية املعلومات
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مبا�سر وفاك�سداخليجلنة التعليم الإلكرتوين

2088  رئي�ض جلنة التعليم الإلكرتوين

2082نائب رئي�ض اللجنة
2081ال�صوؤون الأكادميية

2090�صابط الدعم الفني

2095الدعم الفني
2080�صابط الإدارة

2092رقيب الإدارة

2084مدير امل�صروع

2085ال�صركة املنفذة )امل�صمم التعليمي(

جلنة التعليم الإلكرتوين
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مبا�سر وفاك�سداخليقيادة ال�سوؤون الإدارية

21662520002  م�صاعد قائد الكلية لل�صوؤون الإدارية

2155مدير �صعبة الإدارة الع�صكرية

2177�صكرتري   م�صاعد   قائد   الكلية   لل�صوؤون الإدارية

2157وكيل القوة

2158كاتب وكيل القوة

ال�صوؤون الإدارية

مبا�سر وفاك�سداخليالت�سالت الإدارية

2136  رئي�ض �صعبة الت�صالت الإدارية

2140رقيب �صعبة الت�صالت الإدارية

2179التحرير والن�صخ

2123ال�صادر الداخلي

2132ال�صادر اخلارجي

2131املكتب ال�صري
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مبا�سر وفاك�سداخلي�ضعبة �ض�ؤون ال�ضباط

2139  رئي�س �ضعبة �ض�ؤون ال�ضباط

2142رقيب �ضعبة �ض�ؤون ال�ضباط

2152التحرير والن�صخ

2159امللفات

مبا�سر وفاك�سداخلي�سعبة �سوؤون الأفراد

2160  رئي�ض �صعبة �صوؤون الأفراد

2146رقيب �صعبة �صوؤون الأفراد

2141 ــــ 2164الإخراج

2168م�صغل نظام القوى العاملة

2143التحرير والن�صخ

مبا�سر وفاك�سداخليق�سم الرواتب

2136  رئي�ض ق�صم الرواتب

2140رقيب ق�صم الرواتب

2153خمرج رواتب ال�ضباط

2179خمرج رواتب الأفراد

2159خمرج مكافاآت الطلبة

2131التاأدية
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مبا�سر وفاك�سداخليقيادة �سوؤون الطلبة

21332520005  م�صاعد قائد الكلية ل�صوؤون الطلبة

2110قائد كتيبة الطلبة

2192م�صاعد قائد كتيبة الطلبة

2162وكيل القوة

2184�صكرتري م�صاعد    قائد   الكلية  ل�صوؤون الطلبة

2186�صكرتري قائد كتيبة الطلبة

�صوؤون الطلبة

مبا�سر وفاك�سداخليق�سم الإدارة

2126  ركن اإدارة الكتيبة

2129م�صاعد ركن الإدارة

2114رقيب الإدارة

2124الأفراد

2183ال�صادر والوارد

2125�صجالت كتيبة الطلبة

2120فاك�ض كتيبة الطلبة
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مبا�سر وفاك�سداخليق�سم العمليات

2188  ركن العمليات

2128 م�صاعد ركن العمليات

2199�صابط الأن�صطة

2130�صابط احلا�صب الآيل

2154رقيب العمليات

مبا�سر وفاك�سداخليق�سم الأمن

2645  �صابط اأمن الكتيبة

2646رقيب اأمن الكتيبة

مبا�سر وفاك�سداخليجناح امل�ساة

2637  قائد جناح امل�صاة

2636قائد ف�صيل العر�ض اخلا�ض

2638رقيب جناح امل�صاة
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مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك عبدالعزيز

2511  قائد ال�صرية

2554م�صاعد قائد ال�صرية

2560قائد الف�صيل الأول

2554قائد الف�صيل الثاين

2558قائد الف�صيل الثالث

2543رقيب ال�صرية

مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك �سعود

2733  قائد ال�صرية

2730م�صاعد قائد ال�صرية

2734قائد الف�صيل الأول

2731قائد الف�صيل الثاين

2735قائد الف�صيل الثالث

2736رقيب ال�صرية
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مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك في�سل

2777  قائد ال�صرية

2771م�صاعد قائد ال�صرية

2772قائد الف�صيل الأول

2773قائد الف�صيل الثاين

2774قائد الف�صيل الثالث

2770رقيب ال�صرية

مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك خالد

2750  قائد ال�صرية

2755م�صاعد قائد ال�صرية

2751قائد الف�صيل الأول

2752قائد الف�صيل الثاين

2753قائد الف�صيل الثالث

2754رقيب ال�صرية
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مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك فهد

2711  قائد ال�صرية

2710م�صاعد قائد ال�صرية

2712قائد الف�صيل الأول

2713قائد الف�صيل الثاين

2714قائد الف�صيل الثالث

2715رقيب ال�صرية

مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية امللك عبداهلل

2722  قائد ال�صرية

2721م�صاعد قائد ال�صرية

2726قائد الف�صيل الأول

2724قائد الف�صيل الثاين

2720قائد الف�صيل الثالث

2715رقيب ال�صرية
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مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية الأمري �سلطان

2660  قائد ال�صرية

2659م�صاعد قائد ال�صرية

2656قائد الف�صيل الأول

2658قائد الف�صيل الثاين

2657قائد الف�صيل الثالث

2654رقيب ال�صرية

مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية  الأمري بدر

2799  قائد ال�صرية

2790م�صاعد قائد ال�صرية

2791قائد الف�صيل الأول

2792قائد الف�صيل الثاين

2793قائد الف�صيل الثالث

2794رقيب ال�صرية
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مبا�سر وفاك�سداخلي�سرية  الأمري    حممد   بن    عبدالرحمن

2644  قائد ال�صرية

2624م�صاعد قائد ال�صرية

2631قائد الف�صيل الأول

2632قائد الف�صيل الثاين

2626قائد الف�صيل الثالث

2630رقيب ال�صرية

مبا�سر وفاك�سداخليدورة اجلامعيني

2745  قائد دورة اجلامعيني

2746رقيب دورة اجلامعيني
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مبا�سر وفاك�سداخليقيادة ال�سوؤون التعليمية

23002520003  م�صاعد قائد الكلية لل�صوؤون التعليمية

2339�صكرتري م�صاعد قائد الكلية لل�صوؤون التعليمية

ال�صوؤون التعليمية

مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الدرا�سات الع�سكرية

2311  مدير اإدارة الدرا�صات الع�صكرية

2360�صابط الإدارة

2374ال�صكرتارية

2319الأفراد

مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة تطوير املناهج واخلطط الدرا�سية

2366  مدير اإدارة  تطوير  املناهج   واخلطط  الدرا�صية

2343م�صاعد مدير الإدارة

2326رقيب الإدارة

2327الرتجمة والإخرج

2579رقيب الإدارة
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة تقنيات التعليم

2322 مدير اإدارة تقنيات التعليم

2359ق�صم الت�صوير

2312اأمني امل�صتودع

2402 ــــ 2351مراقب ال�صالت

2365الت�صالت الإدارية

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الإدارة

2345 ــــ 2342 قائد جناح الإدارة

2412�صابط الختبارات

2415�صابط �صوؤون الأفراد

2413رقيب الإدارة

2414احلا�صب الآيل

2323وكيل القوة

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الإ�سارة

2370  قائد جناح الإ�صارة

2397وكيل اجلناح

2398املدربني

2604اأمني م�صتودع الأجهزة
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مبا�سر وفاك�سداخليجناح هند�سة امليدان واأ�سلحة الدمار ال�سامل

2400 قائد جناح هند�صة امليدان واأ�صلحة الدمار ال�صامل

2450م�صاعد قائد اجلناح
2428وكيل جناح هند�صة امليدان

2430كاتب اجلناح
2432الأفراد

مبا�سر وفاك�سداخليجناح القيادة 

2309  قائد جناح القيادة

2308وكيل جناح القيادة

مبا�سر وفاك�سداخليجناح التكتيك

2350 قائد جناح التكتيك

2325قائد ق�صم التكتيك الآيل واخلفيف

2324قائد ق�صم املهارات

2328وكيل جناح التكتيك

2331مكتب املدربني
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مبا�سر وفاك�سداخليجناح املو�سوعات 

2377  قائد جناح املو�صوعات

2381وكيل اجلناح

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الأمن 

2392  قائد جناح الأمن

2394وكيل   اجلناح

مبا�سر وفاك�سداخليجناح اخلرائط وال�سور اجلوية

2333 قائد جناح اخلرائط وال�صور اجلوية

2352وكيل   اجلناح

2354احلا�صب الآيل

2332 ــــ 2359املدربني

مبا�سر وفاك�سداخليجناح ال�ست�سعار عن بعد 

2967  قائد جناح ال�صت�صعار عن بعد

2937وكيل اجلناح
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مبا�سر وفاك�سداخليجناح تدريب الأ�سلحة

2299  قائد جناح تدريب الأ�صلحة

2292م�صاعد قائد جناح تدريب الأ�صلحة
2298�صابط ال�صالمة

2252وكيل اجلناح

2289الت�صالت الإدارية
2253املدربني

2297الأ�صلحة اخلفيفة

2251الأ�صلحة املتو�صطة

2257مراقبة امليدان

2290خازن اجلناح
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مبا�سر وفاك�سداخليجناح العمليات

23442520259  قائد جناح العمليات

2330قائد ق�صم املناورات والتمارين
2388قائد ق�صم املتابعة

2355قائد ق�صم الربامج والتن�صيق

2329قائد ق�صم الدورات
2372وكيل اجلناح

2302الت�صالت الإدارية

2401رقيب املتابعة

2337رقيب الربامج

2371رقيب املناورات والتمارين

2336رقيب الدورات

2402اأفراد املتابعة مببنى التعليم )4(

2934اأفراد املتابعة مببنى التعليم )19(
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة ال�سوؤون الريا�سية

22332520260  مدير اإدارة ال�صوؤون الريا�صية

2220م�صاعد مديرالإدارة
2282�صابط اللياقة البدنية

2244�صابط الأن�صطة الريا�صية

2202�صابط الإدارة
2255ال�صوؤون الفنية

2207ال�صالة الريا�صية

2215�صالة الأفراد

2205امل�صبح

2214امل�صتودع ) 1 (

2219امل�صتودع ) 2 (

اإدارة ال�صوؤون الريا�صية
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مبا�سر وفاك�سداخليالدرا�سات املدنية

23382520243  رئي�ض الدرا�صات املدنية

2433وكيل الدرا�صات املدنية لل�صوؤون الأكادميية
24352520235وكيل الدرا�صات املدنية لل�صوؤون الإدارية

2497�صكرتري رئي�ض الدرا�صات املدنية

2436�صكرتري ال�صوؤون الأكادميية
2455�صكرتري ال�صوؤون الإدارية

2317ال�صكرتارية

2477 ــــ 2476�صعبة اجلغرافيا

2444 ــــ 2467 ــــ 2472 ــــ 2438�صعبة التاريخ

2405 ــــ 2446 ــــ 2407 ــــ 2476�صعبة اللغة الإجنليزية

2436 ــــ 2440 ــــ 2480�صعبة الإدارة العامة

2437 ــــ 2470 ــــ 2466 ــــ 2474�صعبة الثقافة الإ�صالمية
 2468 ــــ 2448 ـــــ 2487

2473�صعبة علم النف�ض

2496 ـــ 2489�صعبة القانون

2469 ـــ 2485�صعبة اللغة العربية

2444�صعبة القت�صاد

2439�صعبة الإعالم

الدرا�صات املدنية
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مبا�سر وفاك�سداخليالدرا�سات املدنية

2977 ـــ 2966 ـــ 2958 ـــ 2955  �صعبة الفيزياء

2933 ــــ 2950�صعبة الكيمياء
2955 ـــ 2945 ـــ 2919 ـــ 2935�صعبة الإحياء

2960 ــــ 2959�صعبة اجليولوجيا

2968�صعبة احلا�صب الآيل
2964اإدارة املعامل

2953 ــــ 2954معمل الفيزياء

2952 ــــ 2948معمل الكيمياء

2964معمل الأحياء

2930 ــــ 2927 ــــ 2938معمل احلا�صب الآيل
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة ال�سوؤون التعليمية

25802520266  مدير اإدارة ال�صوؤون التعليمية

2586  م�صاعد مدير اإدارة ال�صوؤون التعليمية
2581ال�صجالت الأكادميية

2592ال�صكرتارية

2590احلا�صب الآيل
2589ر�صد الدرجات

2584ال�صادر والوارد

2583الأر�صيف

2587�صالة الجتماعات

اإدارة ال�صوؤون التعليمية
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مبا�سر وفاك�سداخليالإدارة العامة

20602520258  مدير عام ال�صوؤون الإدارية و املالية

21112520234مدير اإدارة �صوؤون املوظفني

2062�صكرتري املدير العام
2100رئي�ض ق�صم التوظيف

2067مدير اإدارة امليزانية والتخطيط
2119ال�صادر والوارد

2121ق�صم التوظيف

2109رئي�ض ق�صم الرواتب

2101رئي�ض ق�صم الت�صالت الإدارية

2106ق�صم الت�صالت

2104مكتب الن�صخ

الإدارة العامة لل�صوؤون الإدارية واملالية
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة ال�سوؤون املالية

21222520247  مدير اإدارة ال�صوؤون املالية

2169رئي�ض ق�صم ال�صندوق
2197رئي�ض ق�صم املناق�صات

2196ق�صم املناق�صات

21732520241رئي�ض ق�صم امل�صرتيات

2107 ــــ 2174ق�صم امل�صرتيات

2194رئي�ض ق�صم احل�صابات

2165ق�صم احل�صابات

2117مدقق احل�صابات

2171الرتباط

2105ال�صكرتارية
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مبا�سر وفاك�سداخليوحدة املراجعة الداخلية

2062  مدير وحدة املراجعة الداخلية

2055الأداء واملعلومات

2053امل�صتندات املالية

2051العمليات املحا�صبية

2050احلفظ

2058ال�صكرتارية

2057الفاك�ض

وحدة املراجعة الداخلية
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الإمداد والتموين

29002520004  مدير اإدارة الإمداد والتموين

29112520262  م�صاعد مدير اإدارة الإمداد والتموين

2903�صكرتري مدير الإدارة

اإدارة الإمداد والتموين

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الإدارة

2918  قائد جناح الإدارة

2914وكيل القوة

2917رقيب الإدارة

2913الت�صالت الإدارية

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الإمداد والتموين

2923  قائد جناح التموين

2920وكيل جناح التموين

2925م�صتودع الأدوات القرطا�صية

2909م�صتودع التجهيزات الع�صكرية

2680ماأمور حمطة املحروقات

2924الت�صالت الإدارية

2908ور�صة اخلياطة

2545�صالون احلالقة
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مبا�سر وفاك�سداخليجناح النقل

2906  قائد جناح النقل

2973وكيل جناح النقل

2974رقيب احلركة

2901رقيب النقل

2972�صالة ال�صائقني

مبا�سر وفاك�سداخليجناح ال�سيانة

2677  قائد جناح ال�صيانة

2678وكيل جناح ال�صيانة

2679الور�صة

مبا�سر وفاك�سداخليجناح الأ�سلحة والذخرية

2933  قائد جناح الأ�صلحة

2288رقيب اجلناح

2910الأفراد

مبا�سر وفاك�سداخليق�سم مراقبة املخزون

2979  قائد ق�صم مراقبة املخزون

2905رقيب الق�صم
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الت�سغيل وال�سيانة

28002520399  مدير اإدارة الت�صغيل وال�صيانة

2811م�صاعد مدير الإدارة

28222520244مهند�ض الت�صغيل وال�صيانة

2866رقيب الإدارة

2805ال�صكرتارية

2888 ــــ 2899مكتب طلبات اخلدمة

2520291مناوب الت�صغيل وال�صيانة بالكلية

اإدارة الت�صغيل وال�صيانة

مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الإ�سكان مبدينة الأمري بدر ال�سكنية

1102520300 ـــــ 111  مدير اإدارة اإ�صكان مدينة الأمري بدر ال�صكنية

2520291مناوب اإدارة الإ�صكان

1092521788 ــــ 112مقاول الت�صغيل وال�صيانة بالإ�صكان

هواتف وحتويالت اإدارة الإ�صكان
مبدينة الأمري بدر ال�صكنية
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مبدينة  العامة  املرافق  هواتف 
مبا�سر وفاك�سداخليالأمري بدر ال�سكنية

1172520103  مكتب الإر�صاد والتوجيه

1012520374ال�صرطة الع�صكرية )ال�صرية الثالثة(

104 ـــــ 119 ال�صرطة الع�صكرية )بوابة الإ�صكان(
2262520292 ــــ 276 امل�صتو�صف

2522520295 ــــ 253 ــــ 255جممع الأمري متعب التعليمي

2372520297 ــــ 247مدر�صة اإ�صحاق بن اإبراهيم البتدائية

225252026 ـــــ 228 مدر�صة خولة بنت ثعلبة املتو�صطة والثانوية

2142520137 ـــــ 215مدر�صة اأم كلثوم بنت عقبة

2002520294 ـــــ 202الرو�صة الثالثة ع�صرة

2092520301 ــــ 213الرو�صة الرابعة ع�صرة

122ال�صوبر ماركت

هواتف وحتويالت املرافق العامة 
مبدينة الأمري بدر ال�صكنية
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الإعا�سة والنوادي

25442520006  مدير اإدارة الإعا�صة والنوادي

2504رقيب الإدارة

2514مكتب الأفراد

2507مكتب املحا�صبة

2566 ــــ 2503م�صرف الإعا�صة

2525مكتب املقاول

2527م�صرف العمال

2510�صالة الحتفالت

2529امليز الرئي�ض مبنى )8(

2780 ــــ 2781امليز مبنى ) 8 ـــ 1(

2819امليز مبنى )17(

2521 ــــ 2548�ضالة طعام كبار ال�ضباط

2523�ضالة طعام ال�ضباط

اإدارة الإعا�صة والنوادي
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مبا�سر وفاك�سداخلياملركز ال�سحي ومركز الإ�سابات

2200  م�صرف املركز ال�صحي ومركز الإ�صابات

2240ال�صكرتارية

2270رقيب مركز الإ�صابات

2222ال�صتقبال

2201عيادة طبيب الأ�صنان

2247التمري�ض

2230املخترب

2235عيادة طبيب العظام

2242عيادة طيب الباطنية

2211ال�صيدلية

2239الأ�صعة

2237ال�صجالت الطبية

2284اأفراد الكتيبة املناوبني بامل�صتو�صف

2285عيادة مكافحة التدخني

املركز ال�صحي ومركز الإ�صابات
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مبا�سر وفاك�سداخلياإدارة الإر�ساد الجتماعي

2275  مدير اإدارة الإر�صاد الجتماعي

2269رقيب الإدارة

اإدارة الإر�صاد الجتماعي

مبا�سر وفاك�سداخليق�سم الو�سائل التعليمية

2818  رئي�ض ق�صم الو�صائل التعليمية

2853ال�صكرتارية

2389الت�صوير الفوتوغرايف

2823اخلط والر�صم

2852النجارة

2850التنجيد

2306املكتبة ال�صمعية والب�صرية

2340الإلكرتونيات

ق�صم الو�صائل التعليمية
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مبا�سر وفاك�سداخليعيادات احلر�س الوطني

8049666  عيادات اأم احلمام 

2514433عيادات الريموك

2230700عيادات ديراب

8046500عيادات خ�صم العان

8016000عيادة الت�صريفات

ال�صوؤون ال�صحية باحلر�ض الوطني )الريا�ض(



54



55

�صنرتال وزارة احلر�ض الوطني /   00966114912222  





57

مبا�سرداخليوزارة احلر�س الوطني

220474918980  مدير عام مكتب �صمو وزير احلر�ض الوطني

242754910743مدير عام مكتب معايل نائب وزير احلر�ض الوطني

مبا�سرداخليم�سوؤولو احلر�س الوطني )مدنيني( بالريا�س

773/333025200023  املدير العام التنفيذي لل�صوؤون ال�صحية
220294915880وكيل احلر�ض الوطني لل�صوؤون الفنية
220254918732وكيل احلر�ض الوطني ل�صوؤون الأفواج

235604916027وكيل احلر�ض الوطني ل�صوؤون امل�صاريع

220054918744مدير عام ال�صوؤون املالية والإدارية

260074911731رئي�ض جهاز الإر�صاد والتوجيه

4970192مديرعام مركز الدرا�صات املتخ�ص�صة

245364922810مدير عام مركز املعلومات
2515025/2512687مركز املعلومات )�صعبة التدريب( خ�صم العان

260144933303مدير عام اإدارة املهرجان
262934935420رئي�ض حترير جملة احلر�ض الوطني

240974916783مدير عام ال�صيانة والت�صغيل
264644912251مديرعام الأ�صلحة والذخرية

260244910724مدير عام التطوير الإداري

260094935481امل�صرف على ال�صوؤون الثقافية والتعليمية
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مبا�سرداخليم�سوؤولو احلر�س الوطني )الع�سكريون( بالريا�س
222234915759  رئي�ض اجلهاز الع�صكري

222204936412مدير مكتب رئي�ض اجلهاز الع�صكري
236574916855رئي�ض هيئة �صوؤون الأفراد

236614961725مديرمكتب رئي�ض هيئة �صوؤون الأفراد

236034915759رئي�ض هيئة العمليات

236074912011مديرمكتب رئي�ض هيئة العمليات

234724916924رئي�ض هيئة ال�صتخبارات

234734916924مدير مكتب رئي�ض هيئة ال�صتخبارات

239464913884رئي�ض هيئة الإمداد والتموين
239474912884مدير مكتب رئي�ض هيئة الإمداد والتموين

245954916300قائد �صالح الإ�صارة
235874936978مدير اإدارة امل�صرتيات الع�صكرية

238284919918مدير اإدارة املتابعة العامة

235254936781قائد وحدة اإمداد ومتوين اجلهاز الع�صكري

233334912920مدير اإدارة �ض�ؤون ال�ضباط

260114911016رئي�ض ديوان املحاكمات الع�صكرية

266684961701مديرعام �صوؤون املتقاعدين

234704911390مدير عام العالقات واملرا�صم

282034970117مديرمطابع احلر�ض الوطني
262934935420رئي�ض حترير جملة احلر�ض الوطني
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مبا�سرداخليوحدات احلر�س الوطني  ــــ الريا�س
330302513646  قائد قاعدة الإمداد والتموين

33015ركن اإدارة قاعدة الإمداد والتموين
374162520326قائد مدار�ض احلر�ض الوطني الع�صكرية
374192520323ركن اإدارة مدار�ض احلر�ض الوطني الع�صكرية

360062520313مدير الإدارة العامة ملكافحة املخدرات

360032520111�صنرتال الإدارة العامة ملكافحة املخدرات

354442520337قائد الطب الع�صكري امليداين

397002511169قائد املدر�صة الع�صكرية للعلوم ال�صحية امل�صاعدة

387002520145ركن اإدارة الطب الع�صكري امليداين
200012230388قائد مركز تدريب احلر�ض الوطني باملنطقة الو�صطى
�صابط اإدارة مركز تدريب احلر�ض الوطني باملنطقة 

الو�صطى
202062230577

2500125قائد مع�صكر اجلنادرية
2500127�صنرتال مع�صكر اجلنادرية

260002512672قائد مدر�صة �صالح الإ�صارة

312352512244قائد وحدة الإطفاء

335 ــــ 334وحدة الإطفاء )الطوارئ(
247424920597قائد وحدة الدوريات الأمنية

245584820001قائد لواء الأمن اخلا�ض الأول

200534821587ركن اإدارة لواء الأمن اخلا�ض الأول
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مبا�سرداخليوحدات احلر�س الوطني  ــــ الريا�س
243864917007  قائد ال�صرطة الع�صكرية

24333ركن الإدارة بال�صرطة الع�صكرية
245332203388قائد مركز  تدريب املنطقة الو�صطى

392182513328قائد لواء الأمري �صعد بن عبدالرحمن الآيل

39249ركن اإدارة لواء الأمري �صعد بن عبدالرحمن الآيل

432262513830قائد لواء الإمام حممد بن �صعود الآيل

43248ركن اإدارة لواء الإمام حممد بن �صعود الآيل

384382512950قائد لواء الأمري تركي بن عبدالعزيز  الأول الآيل

384772515295ركن اإدارة لواء الأمري تركي بن عبدالعزيز  الأول الآيل

342442510329قائد لواء امللك خالد لالأمن اخلا�ض

34222ركن اإدارة لواء امللك خالد لالأمن اخلا�ض
395762510019مدير عام ال�صوؤون الريا�صية

39569�صنرتال الإدارة العامة لل�صوؤون الريا�صية

372222513970قائد كتيبة هند�صة القتال الأولى

37274ركن اإدارة كتيبة هند�صة القتال الأولى
387702511536قائد كتيبة الفر�صان

38774ركن اإدارة كتيبة الفر�صان
2285467قائد كتيبة اخلدمات الإدارية

311292515331مدير عام �صيانة املع�صكرات
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مبا�سرداخليم�سوؤولوا احلر�س الوطني بالقطاع الغربي
34336700276  وكيل احلر�ض الوطني بالقطاع الغربي

34146719092م�صاعد الوكيل لل�صوؤون الع�صكرية
33306714995مدير اإدارة العالقات العامة واملرا�صم

6240000م�صت�صفى امللك خالد )باأم ال�صلم(

6722097مدينة امللك في�صل ال�صكنية )بجدة(

7281651مدينة امللك خالد ال�صكنية )بالطائف(

8425900�صنرتال وحدات احلر�ض الوطني )باملدينة املنورة( 

7282555�صنرتال وحدات احلر�ض الوطني )باأم ال�صلم(
3229208�صنرتال وحدات احلر�ض الوطني بينبع

مبا�سرداخليم�سوؤولوا احلر�س الوطني بالقطاع ال�سرقي
242008572690   وكيل احلر�ض الوطني بالقطاع ال�صرقي

242018572686  وكيل احلر�ض الوطني  امل�صاعد
241018588812م�صاعد الوكيل لل�صوؤون الع�صكرية

241958572915مدير اإدارة العالقات العامة واملرا�صم

8577500مدينة امللك  فهد ال�صكنية )بالدمام(

8532555م�صت�صفى الإمام عبدالرحمن الفي�صل )بالدمام(

5927500مدينة امللك عبداهلل )بالأح�صاء(

5910000م�صت�صفى امللك عبدالعزيز )بالأح�صاء(
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مبا�سراأفرع ومكاتب احلر�س الوطني داخل وخارج اململكة
026711334�صنرتال وكالة القطاع الغربي

038580000�صنرتال وكالة القطاع ال�صرقي
027460217فرع احلر�ض الوطني بالطائف

048363952فرع احلر�ض الوطني باملدينة املنورة
065324087فرع احلر�ض الوطني بحائل
046620856فرع احلر�ض الوطني بعرعر

075441036 ــــ 075441069فرع احلر�ض الوطني بنجران
0012023423800مكتب احلر�ض الوطني بوا�صنطن

00442079173146مكتب احلر�ض الوطني بلندن
002023059617مكتب احلر�ض الوطني بالقاهرة

اأفرع ومكاتب  احلر�ض الوطني 
داخل وخارج اململكة
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مبا�سرمدار�س الأبناء باحلر�س الوطني مبنطقة الريا�س

2520155معهد القراآن الكرمي
2511025مدر�صة الإمام عا�صم لتحفيظ القراآن

2520295ثانوية ومتو�صطة الإمام عبدالعزيز بن حممد
2510836ابتدائية املقداد بن الأ�صود

2511493ثانوية امللك خالد
2230929ثانوية الإمام حممد بن �صعود

2511386ثانوية الأمري بدر
2511271متو�صطة الإمام ابن تيمية

2511877ابتدائية اأ�صامة بن زيد
2512005متو�صطة علي بن اأبي طالب

2230698متو�صطة حممد بن عبدالوهاب
2231171ابتدائية طلحة بن عبيد اهلل

2511349متو�صطة �صعد بن اأبي وقا�ض
2512850مدر�صة الإمام عا�صم

2230699ابتدائية قتيبة بن م�صلم
2511894ابتدائية اأبو جعفر املن�صور
2511860ابتدائية عبداهلل بن الزبري

2511143ابتدائية الزبري بن العوام
2511766ابتدائية الإمام البخاري

2511126ابتدائية الإمام الرتمذي
2231292ابتدائية اأبو الدرداء

2511015ابتدائية طارق بن زياد
2511109ابتدائية �صلمان الفار�صي

مدار�ض الأبناء باحلر�ض الوطني مبنطقة الريا�ض
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مبا�سرمدار�س الأبناء باحلر�س الوطني مبنطقة الريا�س
2510982ابتدائية حممد بن القا�صم

2520297ابتدائية الوليد بن عبدامللك
2230930ابتدائية الإمام اأبو حنيفة

2510998ابتدائية �صعد بن معاذ
2510742ابتدائية عبد الرحمن الداخل
2230597ابتدائية حمزة بن عبداملطلب

2510324الرو�صة الثالثة بحي الريموك

مبا�سرالكليات الع�سكرية
4828800كلية امللك عبدالعزيز احلربية

4766566كلية امللك في�صل اجلوية
2520011كلية امللك خالد الع�صكرية

2464444كلية امللك فهد الأمنية
3640071كلية امللك فهد البحرية

6651122كلية امللك عبداهلل للدفاع اجلوي
2061255كلية القيادة والأركان

الكليات الع�صكرية
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مبا�سراملكتبات العامة
4911300مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

4050188فرع مكتبة امللك عبدالعزيز العامة باملربع
4624888مكتبة امللك فهد الوطنية

4652255مكتبة امللك في�صل اخلريية

املكتبات العامة
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الرقماملوقع

0ماأمور ال�صنرتال
875وزارة احلر�ض الوطني .. خري�ض ــــ الريا�ض

801منطقة خ�صم العان
870احلر�ض الوطني ـــــ ديراب

773مدينة امللك عبدالعزيز الطبية .. خ�صم العان ـــــ الريا�ض
774م�صت�صفى امللك عبدالعزيز ـــــ مع�صكر الدمام

778م�صت�صفى امللك خالد .. اأم ال�صلم ـــــ جدة
775م�صت�صفى امللك عبدالعزيز ــــ الإح�صاء

772م�صتو�صف احلر�ض الوطني ــــ اأم احلمام
884وكالة احلر�ض الوطني اجلديدةـ ــــ القطاع الغربي

828وكالة احلر�ض الوطني القدمية ــــ القطاع الغربي
879فرع احلر�ض الوطني ــــ الطائف

255 ــــ 256نظام الهاتف الآيل ال�صيار ـــــ الريا�ض
886نظام الهاتف الآيل ال�صيار ــــ القطاع ال�صرقي

626نظام الهاتف الآيل ال�صيار ــــ الغربي
830اللواء اخلا�ض ـــــ الريا�ض

833اللواء اخلا�ض ـــــ جدة
834اللواء اخلا�ض ــــ الطائف

868كلية امللك خالد الع�صكرية ــــ خ�صم العان
871موقع مهرجان اجلنادرية

877احلر�ض الوطني ــــ اأم احلمام
876كتيبة املدفعية الأولى ــــ خ�صم العان

873احلر�ض الوطني ــــ بحرة

مفاتيح الت�صال بال�صبكة ال�صاملة للحر�ض الوطني
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الرقماملوقع

802احلر�ض الوطني ــــ اأم ال�صلم جدة
803وكالة احلر�ض الوطني ــــ القطاع ال�صرقي

805احلر�ض الوطني ــــ الإح�صاء
806احلر�ض الوطني ــــ الطائف

807ال�صرائع ــــ مكة املكرمة
899احلر�ض الوطني ــــ مزدلفة

• ماأمور ال�صنرتال  ) 0 (
 )20000( حتويلة        على  الت�صال  يرجى  هاتف  اأي  عطل  حالة  • يف 

)875( الوطني            احلر�ض  وزارة  اإلى  الدمام  اأو  جدة  • من 
)802( جدة              ال�صلم  اأم  الوطني  • احلر�ض 
)884( الغربي  بالقطاع  الوطني  احلر�ض  وكالة  اإلى  الريا�ض  • من 
)803( ال�صرقي  بالقطاع  الوطني  احلر�ض  وكالة  اإلى  الريا�ض  • من 
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الفــاك�سالهـــاتفاجلهة
4822222الديوان امللكي

4821666جمل�ض ال�صورى
49122224994457وزارة احلر�ض الوطني

40119444033125وزارة الداخلية
47890004011336وزارة الدفاع

40701004070030وزارة الإ�صكان
45222224522220وزارة الت�صالت وتقنية املعلومات

40114444052051وزارة القت�صاد والتخطيط
47877774769017وزارة البرتول والرثوة املعدنية

40122224038421وزارة التجارة وال�صناعة
40428884037229وزارة التعليم

40688884425781وزارة الثقافة والإعالم
40262254026583وزارة احلج

40550004030645وزارة اخلارجية
40269004056258وزارة اخلدمة املدنية

40166664031327وزارة الزراعة
47304014772938وزارة ال�صوؤون الإ�صالمية والأوقاف والدعوة والإر�صاد

47788884777336وزارة ال�صوؤون الجتماعية
45699994563196وزارة ال�صوؤون البلدية والقروية

21255554029876وزارة ال�صحة
40577774055399وزارة العدل
20066664789175وزارة العمل

هواتف الوزارات
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الفــاك�سالهـــاتفاجلهة
40500004033130وزارة املالية

20388882052749وزارة املياه والكهرباء
87444448744588وزارة النقل
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الهاتفاجلهة
4114444اإمارة منطقة الريا�ض
4136021اأمانة مدينة الريا�ض

4883331الهيئة العليا لتطوير مدينة الريا�ض
2805555هيئة الهالل الأحمر ال�صعودي

4057000جوازات الريا�ض
4056770ديوان املراقبة العامة

4021724ديوان املظامل
4595555الرئا�صة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

4018888الرئا�صة العامة لرعاية ال�صباب
4054448الرئا�صة العامة لهيئة الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

4037111الأحوال املدنية
4789000الإدارة العامة ملكافحة املخدرات

4012023�صابك لل�صناعات الأ�صا�صية
2118888�صندوق التنمية الزراعية

8001160004�صندوق التنمية ال�صناعي
2829000�صندوق التنمية العقاري

4014138م�صلحة الإح�صاءات العامة
4044375م�صلحة الزكاة والدخل

4354554م�صلحة املياه وال�صرف ال�صحي
4631111املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه

4643500املوؤ�ص�صة العامة ل�صوامع الغالل ومطاحن الدقيق
4050005املوؤ�ص�صة العامة للموانئ

4633000موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي

هواتف اجلهات احلكومية
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الهاتفاجلهة

4035555حماية امل�صتهلك
4053200جمل�ض الغرف التجارية ال�صعودية

4193333وكالةالأنباء ال�صعودية
26405000الهيئة العامة للطريان املدين
2644444الهيئة الوطنية ملكافحة الف�صاد

8808855الهيئة العامة لل�صياحة والآثار
4629883هيئة التحقيق والدعاء العام

4052333هيئة الرقابة والتحقيق
4882430هيئة اخلرباء مبجل�ض الوزراء

4777777القوات الربية امللكية ال�صعودية
4769777القوات اجلوية امللكية ال�صعودية

4457777قوات الدفاع اجلوي امللكي ال�صعودي
4776777قيادة القوات البحرية امللكية ال�صعودية

920001170املركز الوطني للقيا�ض والتقومي
4768888معهد الإدارة العامة

2199500معهد الدرا�صات الدبلوما�صية
4186222مكتبة امللك فهد الوطنية

2156215ديوان املظامل
920006622الرئا�صة العامة لالأر�صاد وحماية البيئة

4595555الرئا�صة العامة للبحوث العلمية والإفتاء
4013334م�صلحة اجلمارك ال�صعودية

4349999م�صلحة الزكاة والدخل
4014138م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات

8001248889املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد
2896666املوؤ�ص�صة العامة للتدريب التقني واملهني
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الهاتفاجلهة
4058487املوؤ�ص�صة العامة لل�صناعات احلربية

920005700موؤ�ص�صة الربيد ال�صعودي
4020222املديرية العامة حلر�ض احلدود

4771100املديرية العامة للجوازات
4925033املديرية العامة للدفاع  املدين

2065555املديرية العامة لل�صجون
4541200املديرية العامة للم�صاحة الع�صكرية

4766168املديرية العامة ملكافحة املخدرات
4419688مديرية الأمن العام
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الهاتفاجلهة
999الدوريات الأمنية

966اأمن الطرق
989الأمن العام

992اجلوازات
998الدفاع املدين

980املباحث الإدارية
990املباحث العامة

997الهالل الأحمر ال�صعودي
994حر�ض احلدود
993حوادث املرور

933طوارئ الكهرباء
939طوارئ املياه

995مكافحة املخدرات
985ال�صتخبارات العامة

966الأر�صاد اجلوية

هواتف الطوارئ العامة
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الهاتفاجلهة
8011111مدينة امللك عبدالعزيز الطبية

4786100م�صت�صفى امللك عبدالعزيز اجلامعي
4647272م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي

4821234م�صت�صفى امللك خالد للعيون
4670011م�صت�صفى امللك خالد اجلامعي

4777714مدينة الأمري �صلطان الطبية الع�صكرية
4774480م�صت�صفى قوى الأمن

4355555جممع الريا�ض الطبي
4311100م�صت�صفى امللك �صلمان

8001277000مدينة امللك فهد الطبية
4914444م�صت�صفى اليمامة

4656666م�صت�صفى الأطفال بال�صليمانية
4356666م�صت�صفى الأطفال والولدة

2414050م�صت�صفى الأمل
4767511م�صت�صفى الأمرا�ض ال�صدرية
4804548م�صت�صفى الأمرا�ض النف�صية

4955104م�صت�صفى النقاهة
4213800م�صت�صفى العليا العام

4702777م�صت�صفى دله
4622000م�صت�صفى احلمادي

4657700م�صت�صفى الدكتور عبدالرحمن امل�صاري
4767222م�صت�صفى عبيد

4015282م�صت�صفى املبارك
46444344م�صت�صفى الهالل الأخ�صر

هواتف امل�صت�صفيات بالريا�ض
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الهاتفاجلهة
4761211امل�صت�صفى الوطني
4471900م�صت�صفى الإميان

4933000م�صت�صفى رعاية الريا�ض
2751111م�صت�صفى اململكة
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الهاتفاجلهة
0114677000جامعة امللك �صعود

0148474560اجلامعة الإ�صالمية
0133304620جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

0126400000جامعة امللك عبدالعزيز
0112580000جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية

0135800000جامة امللك في�صل
0125562521جامعة اأم القرى

0173230029جامعة جازان
0165310168جامعة حائل

0115882100جامعة �صلمان بن عبدالعزيز
0116224481جامعة �صقراء
0148461172جامعة طيبة

0175428888جامعة جنران
0112613500اجلامعة ال�صعودية الإلكرتونية

0118220000جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن
01772740007جامعة الباحة
0146252271جامعة اجلوف

0146614444جامعة احلدود ال�صمالية
0138571304جامعة الدمام

0127272020جامعة الطائف
0163800050جامعة الق�صيم
0164041002جامعة املجمعة

0172419119جامعة امللك خالد
0118011111جامعة امللك �صعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

اجلامعــــات
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الهاتفاجلهة
0128080900جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية

0144248379جامعة تبوك
0114677000جامعة امللك �صعود

0148474560اجلامعة الإ�صالمية



مبا�سرحتويلةالوظيفةالإ�سمم
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

الدليل ال�صخ�صي
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مبا�سرحتويلةالوظيفةالإ�سمم
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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