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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

  
  
  
  
  
  
  
  

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
     :المشارآــونالسادة **  
  : فني صيانة أول -  علي إبراهيم أحمد/ السيد  1

   البحرين- للدواجن دلمون شرآة -
  39633686: هاتـــف 
  17600075 : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
alimoosa@wihdowlim.com 

 
  مندوب المبيعات   حسن عبد الكريم/ السيد 2

  شرآة إبراهيم خليل آافو
  39260109 : هاتـــف 
   : فاآـــس

 harnanoob@hotwail.com : بريد إلكترونى
 

  39833524 : هاتـــف   نقابة الحاج حسن العالي  امرزعبد اهللا / السيد  3
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى

  قائمة بالسادة المشارآين فى أعمال
  حــول ورشة عمل إقليمية

  أهمية الحوار البناء بين أطراف اإلنتاج
  لتكريس العضوية النقابية

   ))2008تشرين الثانى /   نوفمبر10  -  8مملكة البحرين  ،  / المنامة ((  
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
 

  نقابة الحاج حسن العالي    عبد اهللاعبد الرضا منصور/ السيد  4
   "آنكريت" مشغل مضخة 

  39898187: هاتـــف 
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  نقابة البحرين للخرسانة المسبوآة  عباس إبراهيم عباس/ السيد  5
  مصمم خرائط 

  3957392: هاتـــف 
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  36665814 : هاتـــف   فكوترانقابة   عقيل محمد علي / السيد  6
  17365395 : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
TrafcOnion@hotamail.l.com 

 
  36063483: هاتـــف   نقابة بحرين إبرآاست  فاضل عباس علي البصيري/ السيد  7

   : فاآـــس
 Fadhel9@hotmail.com : بريد إلكترونى

 
  دة للتأمينمساعد مشرف الشرآة المتح  أحمد حسين الموسوي/ السيد  8

  )نقابة التأمين ( 
  36044466 : هاتـــف 
  17784321 : فاآـــس

                             :بريد إلكترونى
marayaha4u@Hm 
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
 

  فني هندسة آهربائية   السيد هاشمفالح/ السيد  9
  شرآة الحد للطاقة

  36878688: هاتـــف 
  17679366 : فاآـــس

 sayed.falah@hotmeil : بريد إلكترونى
 

  .نائب مدير معهد الثقافة العمالية   الشويني أحمد / السيد  10
  اتحاد عمال الكويت

  0096599772178: هاتـــف 
   : فاآـــس

 Althuwat@yahoo.com : بريد إلكترونى
 

  األمين المالي  فايز علي المطيري/ السيد  11
  اتحاد عمال الكويت

  0096597908906: هاتـــف 
-  0096525636389 : فاآـــس

0096525627159  
   : بريد إلكترونى

 
  أمين الشئون اإلعالمية   عوض شقير / السيد  12

  االتحاد العام لعمال الكويت
  66555135 : هاتـــف 
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

ساعد   عبد الستار منصور/ السيد  13 ام م ين ع رب / أم ال الع ات العم دولي لنقاب اد ال / االتح
  سوريا

  00963114444974 :هاتـــف 
  114420325 : فاآـــس

 icatu@net.iy : بريد إلكترونى
 

ة            أحمد عاطف حسن/ السيد 14 نائب رئيس االتحاد العام لنقابات عمال مصر للتصنيف والتنمي
  البشرية وخبير الثقافة العمالية

  002010 / 1788702: هاتـــف 
  002022733530 : فاآـــس
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
   : بريد إلكترونى

 
  39073867: هاتـــف   وزارة العمل  عارف منصور عبد اهللا/ السيد  15

   : فاآـــس
   : بريد إلكترونى

 
  39838120 : هاتـــف    نقابة بابكو–الصيانة   سيد جواد سيد علي سيد جواد/ السيد  16

   : فاآـــس
   : بريد إلكترونى

 
  36410888: هاتـــف   بحريناألمانة العامة لالتحاد العام لنقابات عمال ال  إبراهيم القصاب/ السيد  17

  07729599 : فاآـــس
 : بريد إلكترونى

EBRAHIMA@GMAIL.COM 
 
 

  36567732: هاتـــف   مشغل وحدة خارجي في بابكو البحرين  محسن نعمه العاشور/ السيد  18
   : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
mohsen62010@Hotmail.com 

 
  39663169: هاتـــف   فلهردنقابة عمال ال  مجيد حسن الحلييبي/ السيد  19

   : فاآـــس
   : بريد إلكترونى
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
 

  0097339954144: هاتـــف   االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  سعاد محمد مبارك/ السيدة  20
   : فاآـــس

 Suad : بريد إلكترونى
suadmond@Hotmil.com 

 
  فني أول صيانة  عبد اهللا حسين حسين عبد اهللا / السيد  21

   جيلبك-شرآة الخليج لصناعة البتروآيماويات 
  39468568: هاتـــف 
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  39148975: هاتـــف    البحرين- مشغل أول –الدرفله   عبد الرسول عاشور/ السيد  22
   : فاآـــس

 Rshoor@hotmail.com : بريد إلكترونى
 

  لومات دائرة تقنية المع  علي محمد عبد اهللا / السيد 23
  البحرين/ نقابة المصرفيين 

  39648782: هاتـــف 
   : فاآـــس

  :بريد إلكترونى
ِAMOHAD91@YAOO.com 

 
  39860117: هاتـــف   مشرف نوبة محطات الوقود في شرآة نفط البحرين  بسيم جاسم محمد الذوادي/ السيد  24

   : فاآـــس
   : بريد إلكترونى
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
 

  39860117: هاتـــف   )جيبك(غل وحدة أول شرآة الخليج صناعة البتروآياويات مش  عبد اهللا سعد فرحان/ السيد  25
   : فاآـــس

 abdulla783@hotmail.com : بريد إلكترونى
 

  39466237: هاتـــف   مشغل وحدة تشغيل شرآة الحد للطاقة  سلمان أحمد الحمدي/ السيد 26
   : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
abuahmed41@hotmail.com 

 
  مسئول نوبة  فقيهيمحمد عبد الحميد / يد الس 27

  البحرين) باس ( شرآة خدمات مطار البحرين 
  36040455: هاتـــف 
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 
 

  36444982 : هاتـــف   نقابة أحمد منصور العالي  أحمد منصور المحرقى/ السيد  28
   : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
ahmed364445@hatmin.com 

 
  39833718: هاتـــف   نقابة أحمد منصور العالي  أحمد مهدي محفظ/ يد الس 29

   : فاآـــس
 : بريد إلكترونى

ALOOOLER_S@hotmail.COM 
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
 

ة للمياهل –االتحاد العام لنقابات عمال اليمن        فؤاد احمد الصباري/ السيد  30  رئيس النقابة العام
  عضو االتحاد العام

  00976711048595: هاتـــف 
  009761250174 : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  39667917: هاتـــف   االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  ضيآريم ر/ السيد  31
  17729599 : فاآـــس

 Karimraclhi@gmail.com : بريد إلكترونى
 

  39295709: هاتـــف   االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  حسن أحمد عبد اهللا/ السيد  32
  17729599  :فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  0097339630012: هاتـــف   االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  حسن عبد العزيز الماضي/ السيد  33
   : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
almadhihassan@gmail.com 

 
 محمد عبد الرحمن محمد/ السيد 34

 
 
 
 
 

  0097317727333: هاتـــف   االتحاد العام لنقابات البحرين
  17729509 : فاآـــس

 : بريد إلكترونى
Mohamed.rahmyn@jfbtu.org 
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
  

  39740097 : هاتـــف   االتحاد العام لنقابات عمال البحرن  محمد على مكي/ السيد  35
  17727333 : فاآـــس

 sbsb7@heruail.com : بريد إلكترونى
 

  39464690 : هاتـــف   اء والماءنقابة هيئة الكهرب - مفتش   عبد األمين أحمد الشاطورى/ السيد 36
   : فاآـــس

 ameen.580hotmeil.com : بريد إلكترونى
 

  17731001 : هاتـــف   نقابة الدرفله  راش سند جمعة/ السيد  37
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 
 

  : هاتـــف      38
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  : هاتـــف      39
   : فاآـــس

   : بريد إلكترونى
 

  : هاتـــف      40
   : فاآـــس

  محمد شريف
 عبد المنعم/ طـ 
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 االتحاد العام لنقابات عمال البحرين  منظمة العمل العربية

 الهاتف والبريد اإلآترونى البلـد/ الجهـة / ة ــالوظيف االســــــم م
   : بريد إلكترونى

 

  


