
 
 

 ھـ١٤٤٠/ ھـ١٤٣٩الجھات التدریبیة المقترحة  
 

  

  الشركات
  نوع المؤسسة  لكترونيالبرید اإل  رقم الھاتف  العنوان  ةنشاط المؤسس  إسم المؤسسة  الرقم
  ٠١١٤٤٠٧٧٠٠ الریاض  التطبیقات أعمال قطاع  شركة تمكین للتقنیات   .١

)١٤١٢(  m.almashyakhi@tamkeentech.sa  قطاع خاص  

  ٠١١٤٦٥١٧٠٠ الریاض  إدارة التدریب  الشركة التطبیقیة لخدمات الحاسب اآللى   .٢
)٢٣١(  Ahmad.alaboud@hasib.com.sa  قطاع خاص  

  قطاع خاص  YASSER@ARABSECURITY.NET  ٠١١٤٧٢٥٥١٦ الریاض  األمنیة األنظمة قسم  العرب األمنیون شركة   .٣

  قطاع خاص  aaljarallah@taqnia.com  ٠١١٤٥٤٠٤٠١ الریاض  المعلوماتتقنیة   شركة تقنیة ألمن المعلومات   .٤

  ٠١١٤٩٤٠٥٠٥ الریاض  إدارة الموارد البشریة DOPRAVOشركة االبتكارات الرقمیة    .٥
)١٣١(  kalharbi@dopravo.com  قطاع خاص  

  قطاع خاص  nahla-akhdar@abunayyanholding.com  ٠١١٢٩١٨٥٩١ الریاض  المعلومات تقنیة          ة                    شركة ابونیان القابض   .٦

  قطاع خاص  omar@rqmnh.com  ٠١١٢٠٣٠٨٧٠ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  شركة رقمنة   .٧

  قطاع خاص  coop.ksa@baesystems.com  ١١٤٨٨٢٧٢٢٠ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  شركة انسب الحلول لتقنیة المعلومات   .٨

  قطاع خاص  admin@ebox-solutions.com  ٠١١٤٦٥٠٠٢٢ الریاض  تقنیة المعلومات E-BOX SOLUTIONشركة    .٩

  ٩٢٠٠٠٩٥٧٥ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  شركة ثقة لخدمات األعمال   . ١٠
)٧٢٢(  career@thiqah.sa قطاع خاص  

  قطاع خاص  fahad.jeebreen@tatweer.sa  ٩٢٠٠٠٠٤٣٨ الریاض  و التوظیف التدریب إدارة  شركة تطویر التعلیم القابضة   . ١١

  ٤٠٢٠٥٦٨٠ ١١ الریاض  إدارة الموارد البشریة للتمویل الرائدة الشركة   . ١٢
)١٧١(  ibrahim.alsomali@alraedah.finance  قطاع خاص  

  حكومي   afirm@nwc.com.sa  ٠١١٤٤٠٩٣٢٠ الریاض  إدارة التدریب و التطویر  شركة المیاه الوطنیة   . ١٣

  قطاع خاص naldokhi@elm.sa  ٠١١٢٨٨٧٤٤٤ الریاض  إدارة الموارد البشریة  العلم ألمن المعلومات شركة   . ١٤
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  الشركات
  نوع المؤسسة  لكترونيالبرید اإل  رقم الھاتف  العنوان  ةنشاط المؤسس  إسم المؤسسة  الرقم

  قطاع خاص info@mobily.com.sa  ١١٠٠ الریاض  المعلومات تقنیة  شركة موبایلي . ١٥

  ٠١١٤٧٢٢٢٧٧ الریاض  إدارة التطویر التقني  أجادة للنظم المحدودةشركة  . ١٦
)٣٦٤(  mebeid@ejada.com قطاع خاص  

  قطاع خاص  Muneer.ahmed@ccc.sa.com  ٠١١٨٢٥٥٧٥٤ الریاض  المعلومات تقنیة  اإلتصال مراكز شركة . ١٧

  قطاع خاص  asr3.delivery@gmail.com  ٩٢٠٠٣٣٥٧٠ الریاض  المعلومات تقنیة  مؤسسة األسرع لتقنیة المعلومات . ١٨

  قطاع خاص  Kaseb.Alrashidi@sale-co.com  ٠١١٤٩٤٩٦١٠ الریاض  و التوظیف التدریب إدارة  المحدودة المتقدمة سیل شركة . ١٩

  قطاع خاص Aalbalwi@nasaviation.com  ٠١١٢١٧١٨٠٠ الریاض  المعلومات تقنیة  شركة ناس القابضة . ٢٠

  ٠١١٢٣٩٥٦٠٩ الریاض  المعلومات تقنیة  شركة توكل لوساطة التأمین . ٢١
)١٢٥(  ali.ahmad@tawkol.com  قطاع خاص  

  قطاع خاص  Yousef.almutairi@almarai.com  ٠١١٤٧٠٧٢٥٥ الریاض  تقنیة المعلومات  شركة المراعي . ٢٢

  قطاع خاص Mohamed.adbelbasset@sa.zain.com  ٠٥٩٢٤٤٥٩٤٤ الریاض  التدریب والتطویر  شركة زین اإلتصاالت  . ٢٣

  قطاع خاص  Noura.binjumah@jathwa.com - الریاض الموارد البشریة شركة جذوة التقنیة . ٢٤

  قطاع خاص Albaraa.z@drc.today  9200003485 الریاض إدارة األبحاث DRC شركة األبحاث الرقمیة . ٢٥

  قطاع خاص rafat@acs.com.sa  4755666 الریاض إدارة الخدمات اإلحترافیة شركة الحاسب العربي . ٢٦

الشركة السعودیة للحاسبات اإللكترونیة  . ٢٧
  قطاع خاص snouri@sbm.com.sa - الریاض الموارد البشریة SMB المحدودة
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  الجامعات و الكلیات
  نوع المؤسسة  البرید اإللكتروني  رقم الھاتف  العنوان  نشاط المؤسسة  المؤسسةإسم   الرقم
  ٤٩٠٣٥٥٥ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  كلیة المعرفة للعلوم التقنیة األھلیة .١

)٣٧٠٢(  mmuhaideb@mcst.edu.sa  قطاع خاص  

  حكومي   thmood@tvtc.gov.sa  - الریاض  التدریب اإللكتروني   الكلیة التقنیة للبنات .٢

معھد الملك عبدهللا للترجمة   جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة .٣
  حكومي  amghamdi@imamu.edu.sa  ٠١١٢٥٩٧٢٩٠ الریاض  والتعریب

  حكومي  Itg.training@imamu.edu.sa  ٠١١٢٥٩٧٨٠٤ الریاض  عمادة تقنیة المعلومات  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة .٤

  حكومي   infocenter@imamu.edu.sa  ٠١١٢٥٩٨٢٨٩ الریاض  عمادة شؤون المكتبات للطالبات  بن سعود اإلسالمیة جامعة اإلمام محمد .٥

  حكومي   dsejini@psu.edu.sa  ٤٩٤٨٨٢١ الریاض  المعلومات تقنیة مركز  سلطان األمیر جامعة .٦

  حكومي ct@seu.edu.sa  ٠١١٢٦٣٨٢٢ الریاض  وحدة التدریب  الجامعة السعودیة االلكترونیة .٧

عمادة التعامالت اإللكترونیة   جامعة الملك سعود .٨
  حكومي elearningCoOp@KSU.EDU.SA  ٠١١٨٠٥٠٤٠٨  الریاض  واإلتصاالت

تقنیة المعلومات عمادة   جامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن .٩
  حكومي  ITC-training@pnu.edu.sa  ٠١١٨٢٤٣٧٦٣ الریاض  واإلتصاالت

خدمات تقنیة المعلومات   جامعة الملك عبدهللا للعلوم الصحیة . ١٠
  ٠١١٤٢٩٩٩٩٩  الریاض  والمعلوماتیة الصحیة

)٩٢٣٦٣(  yausefy@ngha.med.sa  حكومي  
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  الھیئات والمؤسسات  
  نوع المؤسسة  لكترونيالبرید اإل  رقم الھاتف  العنوان  ةنشاط المؤسس  إسم المؤسسة  الرقم
  حكومي   aalshaya@gosi.gov.sa  ٠١١٨٠٨٧٩٣٧ الریاض  إدارة التدریب  المؤسسة العامة للتأمینات اإلجتماعیة .١

  حكومي   malshumrani@eec.gov.sa  ٠١١٤٩٧٤٠٨٠ الریاض  المعلومات تقنیة  ھیئة تقویم التعلیم .٢

  حكومي  hamedm@scth.gov.sa  ٠١١٨٨٠٨٨٩١ الریاض  الموارد البشریة  والتراث الوطني الھیئة العامة للسیاحة .٣

 maultaibi@csc.org.sa  - الریاض  المعلومات تقنیة األمانة العامة لمجلس الغرف السعودیة .٤
  حكومي   

نة الخلیج العربیة األما لدول التعاون مجلس .٥
  حكومي   -  ٠١١٤٨٢٧٧٧٧ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  العامة

المركز الوطني لتقنیة الریبورت   مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة .٦
  حكومي NCRIS_training@kacst.edu.sa  ٠١١٤٨٨٣٥٥٥  الریاض  واألنظمة الذكیة

  ٠١١٤٨٨٣٥٥٥ الریاض  إدارة التطویر اإلدراي الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیھمدینة  .٧
)٦٣٥٥(  alshehri@kacst.edu.sa  حكومي 

المركز الوطني لتقنیة االستشعار  مدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة .٨
 حكومي fshehri@kacst.edu.sa  ٤٨١٣٥٦٠ الریاض  عن بعد

  حكومي  h.abutayah@rdcci.org.sa  - الریاض  المعلوماتتقنیة   الغرفة التجاریة .٩

  ٠١١٢٤٦٠٩٩٩ الریاض  إدارة التدریب  المدیریة العامة لمكافحة المخدرات . ١٠
)٧٦٠(  Dunia7@hotmail.com  حكومي  

  ٠١١٤١١٧٩٠٢ الریاض  التطویر اإلداري  أمانھ منطقة الریاض . ١١
)٢٨٩(  training.w4@gmail.com  حكومي  

  حكومي  info@sanad.org.sa  ٠١١٤٨٠٩٩٣٩ الریاض  تقنیة المعلومات  الخیریةجمعیة سند  . ١٢

  ٩٢٠٠٠٢٢٥١ الریاض  إدارة التدریب والتوظیف الصندوق الخیري اإلجتماعي . ١٣
)٢٦٤(  Layla-nj@fund.org.sa حكومي  

  حكومي   mshabib@nwc.com.sa  ٠١١٤٤٠٩٥٠٧ الریاض  إدارة التدریب و التطویر  شركة المیاه الوطنیة . ١٤

  حكومي  ruhfpublicaid@srca.org.sa  ٠١١٤٨٦٣٥٤٠  الریاض  تقنیة المعلومات  ھیئة الھالل األحمر السعودي . ١٥

  ٠١١٢٨٩٦٩٢٥ الریاض  إدارة التدریب  المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني . ١٦
)٦٩٢٥(  nalsubaie@tvtc.gov.sa  حكومي  

  ٠١١٤٠١٣٣٣٤ الریاض  الموارد البشریة  الجمارك السعودیةمصلحة  . ١٧
)١٥٠٠(  falrajeh@customs.gov.sa  حكومي  
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  ٤٩٦٦٦٦٦ الریاض  اإلدارة العامة  الجمعیة الخیریة لرعایة األیتام . ١٨
)٨٠١(  

nmm@ensan.org.sa 
  حكومي 

  الوزارات
  نوع المؤسسة  لكترونيالبرید اإل  رقم الھاتف  العنوان  ةنشاط المؤسس  إسم المؤسسة  الرقم
  حكومي   hrtc@mlsd.gov.sa  ٠١١٢٠٠٦٦٦٦ الریاض  إدارة تقنیة المعلومات  وزارة العمل و التنمیة االجتماعیة .١

  ٠١١٢٦٨٨٩٩٩ الریاض  اإلدارة العامة لتقنیة المعلومات  وزارة التعالیم العالي .٢
)٨٦٣٧(  gbugami@mog.gov.sa حكومي  

  حكومي Nouf.alasraj@mot.gov.sa  ٠١١٨٧٤٤٩٨١ الریاض  تقنیة المعلومات  وزارة النقل  .٣

  ٢٩٩٧٧٠٠ الریاض  وحدة التدریب  وزارة الخدمة المدنیة .٤
)٥٧٤١(  h.alshalan@ahwal.gov.sa حكومي  

  حكومي  hrtc@mlsd.gov.sa  - الریاض  مركز التدریب  وزراة العمل .٥

اإلدارة العامة لسیاسیات   وزارة التعلیم .٦
  ٠١١٤٧٥٣٠٠٠ الریاض  وتخطیط المناھج

)٥١٤٧٣(  famri@moe.gov.sa  حكومي  

  ٠١١٤٧٥٣٠٠٠ الریاض  إدارة ریاض األطفال  وزراة التعلیم .٧
)٥٠٢٦٥(  h.aa.m@hotmail.com  حكومي 

  ٠١١٤٧٥٣٠٠٠ الریاض  تقنیة المعلومات  وزراة التعلیم .٨
)٥١٦٤٦(  tkatheri@moe.gov.sa   حكومي 

 حكومي tnd1@NGHA.MED.SA  - الریاض  إدارة التدریب الشئون الصحیة بوزارة الحرس الوطني .٩
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  المستشفیات
  نوع المؤسسة  لكترونيالبرید اإل  الھاتفرقم   العنوان  ةنشاط المؤسس  إسم المؤسسة  الرقم
  حكومي basimma@moh.gov.sa  - الریاض  المعلومات تقنیة الكلى ألمراض سلمان الملك مركز .١

  حكومي A-training@rmh.med.sa  - الریاض  دارياإل والتطویر التدریب  ةالعسكری الطبیة سلطان میراأل مدینة .٢

  ٠١١٢٨٨٩٩٩٩ الریاض  تقنیة المعلومات  مدینھ الملك فھد الطبیة  .٣
)١٨٠٠٧(  ahameed@kfmc.med.sa حكومي  

  ٠١١٤٦٤٧٢٧٢ الریاض  إدارة التطویر اإلدراي  مستشفى الملك فیصل التخصصي .٤
)٣٥٣٦٨(  akhoja@kfshrc.edu.sa حكومي 

 حكومي rfakhori@kkesh.med.sa  ٠١١٨٤٠١٩١٠   تقنیة المعلومات  مستشفى الملك خالد للعیون .٥

 4976500 الریاض اإلدارة الھندسیة واالشغال الخدمات الطبیة للقوات المسلحة .٦
(5004) Ms.muhanna@hotmail.com حكومي 



 
 

 ھـ١٤٤٠/ ھـ١٤٣٩الجھات التدریبیة المقترحة  
 

  
  

  

  

  

  

  

 

  الجھات المرفوضة
  إسم المؤسسة  الرقم

 شركة عاصم عرب .١

 )البنوك (استثناء االدارات العامة .٢

 )مطور المعرفة (تعلیم عن بعدشركة  .٣

 شركة معن الجاسر .٤

 ( الخطة غیر مقبولة ) معھد الموجز للتدریب .٥

  ) IT(ال یوجد  معھد ثبات النسائي .٦
 ) IT(ال یوجد معھد القارات .٧

 )جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة (عمادة القبول و التسجیل .٨

 ( الخطة غیر مقبولة ) شركھ الخلیج للتدریب والتعلیم .٩


