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 أسماء المشاركين فى الدورة األولى للتصنيف المهنى

 2010/ 1/  21 – 19الرياض ، 

 األيميل الموبايل الهاتف الجهة الدولة االسم م

 ahmedmeftah@hotmail.com (9733) 914 -0146 (973) 394 -0146 وزارة العمل البحرين أحمد جعفر مفتاح  1

  فاضل عباس ربيع  2
معهد البحرين للتدريب / وزارة 

 العمل
0660-087 (97317) 6444- 964 (9733) fadel@bti.com 

 alikhaleel@hotmail.com  (24991) 231-2425 عميد الكلية التقنية السودان  د.على خليل إبراهيم  3

 f.ghaloul@mail.sy (96393) 331-4301 (96311) 446-4270 وزارة التربية سوريا فواد الغالول بن احمد  4

 zeinab77100@yahoo.com (9609) 941-2673 (9682) 483-9335 وزارة القوى العاملة سلطنة عمان زينب بنت داد شاه الرئيسية  5

   (9702) 240-9581 وزارة العمل فلسطين محمود عبد الكريم النجوم   6

 szaroo@gwail.com (97059) 938-5484 (9702) 240-9581 وزارة العمل فلسطين د. صالح حمدى الزرو  7

 mfateh@ie-eg.com (2010) 107-2120 (202) 240-42910 وزارة القوى العاملة والهجرة مصر د. محمد فؤاد الفاتح مرسي  8

 d.belkhouja@hotmail.com (21261) 927-5275 (21261) 927-5275 وزارة التشغيل والتكوين المهنى المغرب بلخوجى إدريسمحمد  إدريس  9

 nash-sam@yahoo.com (77769) 715-8545 (967) 126-1064 وزارة الشئون االجتماعية والعمل اليمن د. على محمد النصيرى  10

 اموريتاني البكاى ولد عبد القادر  11
مدير الشغل والحيطة االجتماعية / 

 العمومية وزارة الشغل والوظيفة
6822-223 (222) 6822-223 (222) abdelkaderkh@hotmail.com 

 11   وزارة العمل قطر فيصل محمد العمادى  12
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 األيميل الموبايل الهاتف الجهة الدولة االسم م

 عربيةمنظمات  جمال حسن السلمان  13
لمجلس وزراء  المكتب التنفيذى

 العمل والشئون االجتماعية بدول
1753-00973 (0202) 39695-973 (424 ) Jamal-alsalman@eclsa.org 

 منظمات دولية تليمان ناجل  14
المكتب الرئيسي للوكالة األلمانية 

  GTZللتعاون الفنى  
  

 
 

 abdelfadil@un.com (961) 397-8953 (961) 197-8359 بيروت –اإلسكوا  منظمات دولية فتحية عبد الفاضل   15

16  
الفريق مهندس/محمد أحمد 

 رسمي
 السودان

المجلس االعلى للتدريب المهنى 
 والتلمذة الصناعية

0931-378 (2498) 3169-213 (24991) rasmivet@hotmail.com 

 dird840@hotmail.com (2520) 547-5086 (2521) 547-5086 وزارة العمل الصومال محمد عبدى محمود  17

 الكويت د.فوزي عبداللطيف الدوخي  18
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

 والتدريب
8838-9744 (00965) 5047-2247 (00965) spss2525@yahoo.com 

 االمارات حاتم محمد الشريف   19
هيئة تنمية وتوظيف الموارد 

 البشرية الوطنية
2606-4605 (971) 0635-643 (97150) e-hatem@hotmail.com 

 husssin.ch@hotmail.com (9617) 038-6789 50 -6 -5921 المؤسسة الوطنية لالستخدام لبنان لبنان حسين على شلهوب  20

 eeemagzoub@yahoo.com (24991) 232-8466 (0024) 9183-779973 التعليم العالى -هيئة التعليم التقنى السودان الشيخ المجذوب محمد على  21

 falcon-team1@yahoo.com (96650) 324-4767 (9661) 446-4296 مقيم فى السعودية –قطاع األعمال  فلسطين وجيه مصباح شعث  22

 براءالخ حبيب حسن االسدي  23
منظمة العمل العربية  -خبير

 )العراق(
014253061 
014253062 

099647902200698 
hab22bl945@yahoo.com 
info@iraq.moisa.org 

 الخبراء د.م. منذر واصف المصري  24
منظمة العمل العربية  -خبير

 )األردن(
0096265338690 00962795562142 mmasri@nchrd.gor.go 
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 األيميل الموبايل الهاتف الجهة الدولة االسم م

 الخبراء اهلل م. احمد مصطفى عبد  25
منظمة العمل العربية  -خبير

 )األردن(
0096265348950 00962799618189 amustafa@yahoo.com 

 السكرتارية  مصطفى عبد الستار  26
منظمة العمل العربية         

 )مصر(
2719-336 (2023) 002010446986  

 السعودية الرحمن محمد العمرو عبد  27
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 السعودية  تركي نهار الغبيني  28
تقنى المؤسسة العامة للتدريب ال

 والمهنى
6945-289 (9661) 7718-584 (96650) talghubaini@tvtc.gov.sa 

 السعودية صالح محمد الجعيالن  29
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
2896936 (9661) 5206170 (96650) saljoilh@tvtc.gov.sa 

 السعودية عبد العزيز عبد اهلل الشيتان  30
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
4933855 (9661) 4164641 (96655) azsheetan@tvtc.gov.sa 

 السعودية اهلل الرومى صالح عبد  31
ب التقنى المؤسسة العامة للتدري

 والمهنى
   

 السعودية الرحمن القضيب حمد عبد  32
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 السعودية سعيد محمد العمري  33
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
6522-289 (9661) 1360-277 (96659) hala142@hotmail.com 

 السعودية على عوض الشهري  34
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 faiz@althiga.com (96655) 562-2209 (9661) 660-2824 منظمة العمل الدولية السعودية فائز جميل الثقة  35

 manro190@hotmail.com (96650) 190-7070 (9661) 660-2824 ليةمنظمة العمل الدو السعودية اهلل النويصر مجاهد عبد  36

 السعودية عبدالسالم إبراهيم الثويني  37
رئيس مجلس التدريب التقنى 

 والمهنى بمنظفة حائل
3316-531 (966) 56127-051 (9665) althoaini@hotmail.com 
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 األيميل الموبايل الهاتف الجهة الدولة االسم م

 السعودية فهد محمد المحيذيف  38
اإلدارة العامة لتصميم وتطوير 

 المناهج
6941-289 (9661) 7705-544 (96650) fmalmu@tvtc.gov.sa 

 darllagar@net.com (96650) 882-2474  عقاري -خبير  السعودية الرحمن بن محمد المنيع عبد  39

 mzmz220@hotmail.com (96650) 511-1150 (9661) 491-3027 مركز المنشآت الصغيرة السعودية اهلل المزيد صلح بن عبد  40

 السعودية محمد أحمد باكرمان  41
ة للتدريب التقنى المؤسسة العام

 والمهنى
3855-493 (9661) 5692-440 (96655) mabakaman@yahoo.com 

 السعودية السويد إبراهيميوسف   42
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى )التدريب األهلي(
   

 السعودية العزيز على الدبيبي عبد  43
امة للتدريب التقنى المؤسسة الع

 والمهنى
6942-289 (9661) 5252-256 (96655) adeeb464@yahoo.com 

    معهد مدرات السعودية عصام عبد العظيم احمد  44

 السعودية عبد اهلل محمد جوهرجي  45
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 السعودية حمد الفهدد. عبد اهلل م  46
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 السعودية نور محمود المسعود  47
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
8201-496 (961) 7987-327 (96650) nalmasoud@tvtc.gov.sa 

 رؤساء الجلسات

 منظمات دولية يبغالكسندرا هيل  48
 الوكالة األلمانية للتعاون الفنى  /  

GTZ  المانيا 
   

 السعودية د. صالح العمرو  49

المؤسسة العامة للتدريب التقنى 
 والمهنى
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 األيميل الموبايل الهاتف الجهة الدولة االسم م

 السعودية د. حمد العقلة  50
المؤسسة العامة للتدريب التقنى 

 والمهنى
   

 السعودية د. إبراهيم الشافى  51
التقنى المؤسسة العامة للتدريب 

 والمهنى
   

 محمد شريف داود  52
منظمة العمل 

  العربية
منظمة العمل العربية       

 )العراق(
2719-336 (2023) 0020101618459  

 

 مصطفى عبد الستار
 ط / هدى


