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 يُظًخ انعًم انعشثُخ

 انُذوح انقىيُخ حىل

" رًُُخ ورطىَش انًؾشوعبد انصغُشح وانًزىعطخ ورفعُم دوسهب فٍ 
 "انزًُُخ وانزؾغُم 

 ( 2014 آَبس/  يبَى  14 –  12)   / خًهىسَخ يصش انعشثُخ ؽشو انؾُخ

 

 

 قبئًخ ثأعًبء انغبدح انًؾبسكٍُ 

 

 انهىارف وانجشَذ األنكزشوًَ خهخ انعًم انىظُفـخ اعـى انـًـؾــبسك و

    انغبدح انًؾبسكىٌ:  

    اندًهىسَخ انزىَغُخ : 

انغُذ/ خالل   -1
 انخالَفً

انًذَش اندهىي 
نهزكىٍَ انًهًُ 

 وانزؾغُم

وصاسح انؾئىٌ 
 االخزًبعُخ

 رىَظ

 0021671381120  رهُفىٌ :

  0021671381120فبكــظ : 

  0021623977446يىثبَم : 

 jalel.khlaifi@yahoo.com:ثشَذأنكزشوًَ

 

 انًًهكخ انعشثُخ انغعىدَخ : -2
انغُذ/ ونُذ ثٍ حًذ 

 انعشَُبٌ

 

يددددذَش ةداسح انج ددددىس  
انقطبعُددخ  وانذساعددبد  

ثصدددددددددُذو  رًُُدددددددددخ  
 انًىاسد انجؾشَخ

 

وصاسح انعًددددددددددددددددددددم/ 
انًًهكدددددددخ انعشثُددددددددخ  

 انغعىدَخ

 00966112837766  رهُفىٌ :

 00966112186535فبكــظ :  

 00966565208888يىثبَم :  

 w.alorainan@hrdf.org.sa:أنكزشوًَثشَذ

  

 

 خًهىسَخ انعشا  : 3

انذكزىس/ سَبض حغٍ 
 ي ًذ عهً

 

يددددددذَش عددددددبو دائددددددشح  
 انزؾغُم وانقشوض

 

وصاسح انعًددددددددددددددددددددددم 
وانؾددددددددددددددددددددددددددددددئىٌ 
االخزًبعُدددددددددددددددددددددددخ/ 

 خًهىسَخ انعشا 

   رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 009647901915626يىثبَم :  

 dol_vt@yahoo.comثشَذ أنكزشوًَ :

 

    عهطُخ ُعًبٌ : 

انًهُذط/ ةع ب  ثٍ  4
 خهُفخ انؾكُهً

يهُذط رخطُط 
صُبعً ثبنهُئخ 
انعبيخ نزًُُخ 

انًؤعغبد انصغُشح 
 وانًزىعطخ

  
وصاسح انقىي انعبيهخ 

 / عهطُخ عًبٌ

   0096822089042رهُفىٌ :

   0096824590836فبكــظ :

  0096899574403يىثبَم : 

 :ذأنكزشوًَـــثشَ
ishaq.alshakaily@omansme.gov.om 

 

 عهطُخ ُعًبٌ : 5

/ عجذاهلل ثٍ عهً انذكزىس
 انؾُفشي

 
انًددذَش انعددبو انًغددبعذ 
 -نهزخطدددُط وانزطىَددد  

ي بضددددش أول ثبنكهُددددخ 
 انزقُُخ ثصالنخ

 
صاسح انقىي انعبيهخ / 

 ًٌبعهطُخ ع

   رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

  0096899344148يىثبَم : 

-Abdullah:َددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددًثشَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ أنكزشو
alshanfari@yahoo.com 

 

 دونخ فهغطٍُ : 6

 انغُذ/ كًبل هًبػ

يغزؾددددددددبس انددددددددىصَش  
 نؾئىٌ انزؾغُم

وصاسح انعًدددم/ دوندددخ   
 فهغطٍُ

 009702409583  رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

  00970599606384يىثبَم : 

 kam.ib2000@gmail.com:ثشَذ أنكزشوًَ

 

 :دونخ انكىَذ 7

 انغُذح/ دالل خبنذ عجُم

 
 ثبحش رطىَش اداسي

 
وصاسح انؾئىٌ 

/ االخزبيبعُخ وانعًم

   0096565078777يىثبَم : 

 dksa200@hotmail.comثشَذ أنكزشوًَ :
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 يُظًخ انعًم انعشثُخ

 انُذوح انقىيُخ حىل

" رًُُخ ورطىَش انًؾشوعبد انصغُشح وانًزىعطخ ورفعُم دوسهب فٍ 
 "انزًُُخ وانزؾغُم 

 ( 2014 آَبس/  يبَى  14 –  12)   / خًهىسَخ يصش انعشثُخ ؽشو انؾُخ

 

 انهىارف وانجشَذ األنكزشوًَ خهخ انعًم انىظُفـخ اعـى انـًـؾــبسك و

 دونخ انكىَذ
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 اندًهىسَخ انهجُبَُخ:

 انغُذ/ يبهش انغىل

 
سئددُظ دائددشح " رفزددُؼ   

 انعًم"

 
 /وصاسح انعًم

 انهجُبَُخاندًهىسَخ 

 

 

  00961556833 رهُفىٌ :

   00961556833فبكــظ :

  009613031331يىثبَم : 

ثشَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ 

  maher.elghoul@hotmail.com:أنكزشوًَ

   :خًهىسَخ يصش انعشثُخ 
 

 

 -وكُم وصاسح صكشَبانغُذح/ ةًَبٌ  9
سئددددددددددددددددددددددُظ ا داسح 

 انًشكضَخ نهزؾغُم

وصاسح انقدددىي انعبيهدددخ  
 وانهدشح

خًهىسَدددددددخ يصدددددددش  
 انعشثُخ

  22609354 رهُفىٌ :

  24037510فبكــظ : 

 01223744098يىثبَم :  

ثشَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ 
 imanzakaria24@gmail.com:أنكزشوًَ

 

 

11 

اندًهىسَخ ا عاليُخ 
 :انًىسَزبَُخ

 انغُذ/ ي ًذ عبنً انذدو

  
وصاسح انزضددددددددددددددددددبيٍ 

 االخزًبعً

   رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 يىثبَم :  

 ثشَذ أنكزشوًَ :

 

11 

انغددددددددددُذ/ عجددددددددددذانشحُى  
 عجذانعبطً صجشح

سئددددُظ قغددددى ؽددددئىٌ  
 انعًم ثبنغشفخ

غشفدددددددددددخ رددددددددددددبسح  
 وصُبعخ انكىَذ

 009651805580  رهُفىٌ :

  0096522460485فبكــظ : 

 0096597866281يىثبَم :  

 sabra1954@hotmal.comثشَذ أنكزشوًَ :

انغدددددُذ/ حغدددددٍُ عدددددبدل    12
 ُذكشانز

ثبحدددددددش أول ثددددددد داسح  
 انصُبعخ وانعًم

غشفدددددددددددخ رددددددددددددبسح  
 وصُبعخ انكىَذ

 009651805580  رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 0096566655628يىثبَم :  

 al-2rk8@hotmail.comثشَذ أنكزشوًَ :

عضى ندُخ انصُبعبد  انغُذ/ ثهدذ انذاهؼ 13
 انصغُشح

انصدددددددُبعبد ار دددددددبد 
 انًصشَخ/ يصش

  015411456 رهُفىٌ :

  015390240فبكــظ : 

 01001720810يىثبَم :  

ثشَدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ 
 bahgat.aldahesh@og,com.eg:أنكزشوًَ

     

االر بد انعدبو نُقبثدبد    يًثم َقبثً انغُذ/خًبل انؾبيبعبد 14
 عًبل األسدٌ

  0096265675533 رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

  00962777161216يىثبَم : 

 ثشَذ أنكزشوًَ :

انغدددددُذ/ صدددددبن  ي ًدددددذ    15
 يىعً 

أيدددٍُ أيبَدددخ انؾدددجبة   
انعبيددددددددم وانزؾددددددددغُم 

 واندىدح ثبالر بد

االر بد انعدبو نُقبثدبد   
 عًبل انغىداٌ

  00249912280461 رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

  000249912280461يىثبَم : 

  ثشَذ أنكزشوًَ :
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 يُظًخ انعًم انعشثُخ

 انُذوح انقىيُخ حىل

" رًُُخ ورطىَش انًؾشوعبد انصغُشح وانًزىعطخ ورفعُم دوسهب فٍ 
 "انزًُُخ وانزؾغُم 

 ( 2014 آَبس/  يبَى  14 –  12)   / خًهىسَخ يصش انعشثُخ ؽشو انؾُخ

 

 انهىارف وانجشَذ األنكزشوًَ خهخ انعًم انىظُفـخ اعـى انـًـؾــبسك و

 عضى انًدهظ انغُذ/ عهً خهُفخ  16
انزُفُزٌ االر بد 
 انعًبنٍ فٍ نجُبٌ

االر دددبد انعًدددبنٍ فدددٍ 
 نجُبٌ

 03366090  رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 0336609يىثبَم :  

 ثشَذ أنكزشوًَ :

عضددى انُقبثددخ انعبيددخ    األعزبرح/ دالل فشج انغُذ 17
نهصددددد بفخ وانطجبعدددددخ 

 وا عالو

االر بد انعدبو نُقبثدبد   
 عًبل يصش

 22786905  رهُفىٌ :

  22786906فبكــظ : 

 01003683456يىثبَم :  

 DF_conto@yahoo.com:ثشَذ أنكزشوًَ

 

     

انؾدددددددددشكخ انهُذعدددددددددُخ  أحًذ  ةثشاهُىأحًذ  انغُذ/ 18
 نصُبعخ انغُبساد

نُقبثدبد   انذونٍاالر بد 
 انعًبل انعشة

 01227293950  رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 01093212842يىثبَم :  

 انخجشاء: 19
ثهددددددددددددددذ اندددددددددددددذكزىس/ 

 اثىانُصش

 
سئُظ قغى انذساعبد 
وانج ىس / األيبَخ 

انعبيخ ندبيعخ انذول 
 انعشثُخ

 
خًهىسَخ يصش 

 انعشثُخ

   رهُفىٌ :

 فبكــظ :  

 0100 5671499يىثبَم : 

 mba_bahgat@yahoo.comثشَذ أنكزشوًَ :

 يبهش انً شو / انذكزىس 21
 
 

 :هحضش ثبنُُبثخ عُ
 / ونُذ َغًىسانغُذ

نغشفخ  انًذَش انعبو
 .صُبعخ األسدٌ

_________ 
يذَش انذساعبد 

 وانصُبعُخاالقزصبدَخ 

 
انًًهكخ األسدَُخ 

 انهبؽًُخ

 

  0096264642649 رهُفىٌ :

   0096264643719فبكــظ :

   00962796799648يىثبَم :

 yaghmour@jci.org.jo:ثشَذ أنكزشوًَ

 

 انذكزىس/ عهً خهُم 21
 

انخجُش انعشثً نزًُُخ 
 انجؾشَخانًىاسد 

   رهُفىٌ : خًهىسَخ انعشا 

 فبكــظ : 

 009647810770037يىثبَم :   

  alikhaleel@hotmail.com:ثشَذ أنكزشوًَ

انخجُش انعشثً نزًُُخ  انذكزىس/ ةثشاهُى انزىيً 22
 انًىاسد انجؾشَخ

  0021697282569 رهُفىٌ : اندًهىسَخ انزىَغُخ

 فبكــظ :  

 0021628402430يىثبَم :  

 brahim.toumi@adunet.tn :أنكزشوًَ ثشَذ

Toumibrahim9@gmail.com                

يذَش ثشَبيح "  انذكزىس/ عهً انصبوٌ 23
انذساعبد انجشنًبَُخ 

ثكهُخ االقزصبد 
وانعهىو انغُبعُخ" 

 ثدبيعخ انقبهشح

خًهىسَخ يصش 
   رهُفىٌ : انعشثُخ

 01001435955يىثبَم :  

 alisawi@hotmail.com:ثشَذ أنكزشوًَ

 

24 

 :انص فٍُُ
 انغُذ/ عهً عالءانذٍَ  

 
ص فً ثدشَذح 

 األخجبس

 
خًهىسَخ يصش 

 انعشثُخ

      0693772092رهُفىٌ :

  0693772092فبكــظ : 

   01005734366يىثبَم :

mailto:brahim.toumi@adunet.tn
mailto:Toumibrahim9@gmail.com
mailto:Toumibrahim9@gmail.com
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 يُظًخ انعًم انعشثُخ

 انُذوح انقىيُخ حىل

" رًُُخ ورطىَش انًؾشوعبد انصغُشح وانًزىعطخ ورفعُم دوسهب فٍ 
 "انزًُُخ وانزؾغُم 

 ( 2014 آَبس/  يبَى  14 –  12)   / خًهىسَخ يصش انعشثُخ ؽشو انؾُخ

 

 انهىارف وانجشَذ األنكزشوًَ خهخ انعًم انىظُفـخ اعـى انـًـؾــبسك و

َددددددضاس عدددددداليخ  انغددددددُذ/ 25
 انعطُفً

وكبنخ أَجبء انؾش  
 األوعط

خًهىسَخ يصش 
 انعشثُخ

   01006955106 يىثبَم :

 

خًهىسَخ يصش  خشَذح اندًهىسَخ انغُذ/ أؽشف عجذانظبهش 26
 012228 48046 رهُفىٌ : انعشثُخ

 01093860623يىثبَم :  

 

ي ًددددددذ خهُددددددم   انغددددددُذ/ 27
 ي ًىد

خشَذح انشَبض 
 انغعىدَخ )يكزت

 انقبهشح(

خًهىسَخ يصش 
 انعشثُخ

 01003354016يىثبَم :  

 ثشَذ أنكزشوًَ :

 وفذ يُظًخ انعًم انعشثُخ 28
 انغُذ/ سضب قُغىيخ

 
يذَش اداسح انزًُُخ 
 انجؾشَخ وانزؾغُم

 
 يُظًخ انعًم انعشثُخ

 

 33362731  رهُفىٌ :

 37484902فبكــظ :  

 01001770512يىثبَم :  

 reda@alolabor.orgثشَذ أنكزشوًَ :

 

     

انغدددددُذح/ سثدددددبة طهعدددددذ   29
 حبيذ
 

سئُظ وحذح انزًُُخ 
انزذسَت وانزصُُف 

 انًهًُ

 33362731  رهُفىٌ : يُظًخ انعًم انعشثُخ

 37484902فبكــظ :  

 01001666317يىثبَم :  

 rabab @alolabor.orgثشَذ أنكزشوًَ :

انغدددددددددددُذح/ يغدددددددددددزىسح   31
 اندشاسي

 

انجؾشَخ اداسح انزًُُخ 
 وانزؾغُم

 33362731  رهُفىٌ : يُظًخ انعًم انعشثُخ

 37484902فبكــظ : 

 01005000130يىثبَم :  

 sozy @alolabor.orgثشَذ أنكزشوًَ :

 

 
 

 مستورة


