
 

 هـ1439 الجهات التدريبية المقترحة

 نوع المؤسسة البريد اإللكتروني رقم الهاتف العنوان نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم

 حكومي  ruhfpublicaid@srca.org.sa 0114863540 الرياض تقنية المعلومات هيئة الهالل األحمر السعودي  .1

 الرياض التطبيقات أعمال قطاع شركة تمكين للتقنيات  .2
0114407700 

(1412) 
m.almashyakhi@tamkeentech.sa قطاع خاص 

 الرياض إدارة التدريب الشركة التطبيقية لخدمات الحاسب اآللى  .3
0114651700 

(231) 
Ahmad.alaboud@hasib.com.sa قطاع خاص 

 قطاع خاص aaljarallah@taqnia.com 0114540401 الرياض تقنية المعلومات شركة تقنية ألمن المعلومات  .4

 الرياض إدارة الموارد البشرية DOPRAVOشركة االبتكارات الرقمية   .5
0114940505 

(131) 
kalharbi@dopravo.com قطاع خاص 

 الرياض إدارة تقنية المعلومات كلية المعرفة للعلوم التقنية األهلية  .6
0114903555 

(3702) 
mmuhaideb@mcst.edu.sa  خاصقطاع 

 قطاع خاص omar@rqmnh.com 0112030870 الرياض إدارة تقنية المعلومات شركة رقمنة  .7

 قطاع خاص coop.ksa@baesystems.com 1148827220 الرياض إدارة تقنية المعلومات شركة انسب الحلول لتقنية المعلومات  .8

 قطاع خاص admin@ebox-solutions.com 0114650022 الرياض تقنية المعلومات E-BOX SOLUTIONشركة   .9

 الرياض إدارة تقنية المعلومات شركة ثقة لخدمات األعمال  .10
920009575 

(722) 
career@thiqah.sa قطاع خاص 

 قطاع خاص fahad.jeebreen@tatweer.sa 920000438 الرياض و التوظيف التدريب إدارة شركة تطوير التعليم القابضة  .11

 الرياض إدارة التدريب لمكافحة المخدراتالمديرية العامة   .12
0112460999 

(760) 
Dunia7@hotmail.com  حكومي 

 الرياض التطوير اإلداري أمانه منطقة الرياض  .13
0114117930 

(289()308) 
training.w@alriyadh.gov.sa  حكومي 

 

 



 

 هـ1439الجهات التدريبية المقترحة 

 نوع المؤسسة البريد اإللكتروني رقم الهاتف العنوان نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم

 الرياض إدارة الموارد البشرية للتمويل الرائدة الشركة  .14
11 40205680 

(171) 
ibrahim.alsomali@alraedah.finance قطاع خاص 

 قطاع خاص YASSER@ARABSECURITY.NET 0114725516 الرياض األمنية األنظمة قسم العرب األمنيون شركة  .15

 حكومي  aalshaya@gosi.gov.sa 0118087937 الرياض إدارة التدريب المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية  .16

 قطاع خاص tagreed_abojami@newhorizons.com.sa 920033011 الرياض إدارة التدريب شركه الخليج للتدريب والتعليم  .17

 حكومي  thmood@tvtc.gov.sa - الرياض التدريب اإللكتروني  الكلية التقنية للبنات  .18

 قطاع خاص nahla-akhdar@abunayyanholding.com 0112918591 الرياض المعلومات تقنية                                                   ةشركة ابونيان القابض  .19

 قطاع خاص asr3.delivery@gmail.com 920033570 الرياض المعلومات تقنية مؤسسة األسرع لتقنية المعلومات  .20

 حكومي  hrtc@mlsd.gov.sa 0112006666 الرياض إدارة تقنية المعلومات وزارة العمل و التنمية االجتماعية  .21

 حكومي maultaibi@csc.org.sa - الرياض المعلومات تقنية األمانة العامة لمجلس الغرف السعودية  .22

 حكومي afirm@nwc.com.sa 0114409320 الرياض التدريب و التطويرإدارة  شركة المياه الوطنية  .23

 حكومي  nalsubaie@tvtc.gov.sa 0112762884 الرياض إدارة التدريب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  .24

 قطاع خاص naldokhi@elm.sa 0112887444 الرياض إدارة الموارد البشرية العلم ألمن المعلومات شركة  .25

 حكومي  infocenter@imamu.edu.sa 0112581200 الرياض عمادة شؤون المكتبات للطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  .26
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 نوع المؤسسة البريد اإللكتروني رقم الهاتف العنوان نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم

 قطاع خاص info@mobily.com.sa 1100 الرياض المعلومات تقنية شركة موبايلي  .27

 الرياض إدارة التطوير التقني شركة أجادة للنظم المحدودة  .28
0114722277 

(364) 
mebeid@ejada.com قطاع خاص 

 قطاع خاص Muneer.ahmed@ccc.sa.com 0118255754 الرياض المعلومات تقنية اإلتصال مراكز شركة  .29

 قطاع خاص Kaseb.Alrashidi@sale-co.com 0114949610 الرياض و التوظيف التدريب إدارة المحدودة المتقدمة سيل شركة  .30

 قطاع خاص Aalbalwi@nasaviation.com 0112171800 الرياض المعلومات تقنية شركة ناس القابضة  .31

32.  
العربية األمانة  الخليج لدول التعاون مجلس
 العامة

 حكومي  malthnian@gccsg.org 0112551234 الرياض إدارة تقنية المعلومات

 حكومي  aalgobishi@eec.gov.sa 0114974080 الرياض المعلومات تقنية هيئة تقويم التعليم  .33

 الرياض المعلومات تقنية شركة توكل لوساطة التأمين  .34
0112395609 

(125) 
ali.ahmad@tawkol.com قطاع خاص 

 وزارة التعليم  .35
لسياسيات اإلدارة العامة 

 وتخطيط المناهج
 الرياض

0114753000 

(51473) 
famri@moe.gov.sa حكومي 

 حكومي hamedm@scth.gov.sa 0118808891 الرياض الموارد البشرية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  .36

 مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  .37
المركز الوطني لتقنية الريبورت 

 واألنظمة الذكية
 حكومي NCRIS_training@kacst.edu.sa 0114883555 الرياض

 الرياض اإلدارة العامة لتقنية المعلومات وزارة التعاليم العالي  .38
0112688999 

(8637) 
gbugami@mog.gov.sa حكومي 

 حكومي h.abutayah@rdcci.org.sa  الرياض تقنية المعلومات الغرفة التجارية  .39

 

mailto:famri@moe.gov.sa
mailto:hamedm@scth.gov.sa
mailto:NCRIS_training@kacst.edu.sa
mailto:gbugami@mog.gov.sa


 

 

 هـ1439الجهات التدريبية المقترحة 

 نوع المؤسسة اإللكترونيالبريد  رقم الهاتف العنوان نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم

 الملك سعود جامعة  .40
عمادة التعامالت اإللكترونية 

 واإلتصاالت
 حكومي elearningCoOp@KSU.EDU.SA 0118050408 الرياض

 حكومي Itg.training@imamu.edu.sa 0112597804 الرياض عمادة تقنية المعلومات اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  .41

 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  .42
عمادة تقنية المعلومات 

 واإلتصاالت
 حكومي ITC-training@pnu.edu.sa 0118243763 الرياض

 حكومي hrtc@mlsd.gov.sa - الرياض مركز التدريب وزراة العمل  .43

 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  .44
عبدهللا للترجمة  معهد الملك

 والتعريب
 حكومي amghamdi@imamu.edu.sa 0112597290 الرياض

 حكومي info@sanad.org.sa 0114809939 الرياض تقنية المعلومات جمعية سند الخيرية  .45

 الرياض إدارة رياض األطفال وزراة التعليم  .46
0114753000 

(50265) 
h.aa.m@hotmail.com حكومي 

 الرياض تقنية المعلومات وزراة التعليم  .47
0114753000 

(51646) 
tkaheri@moe.gov.sa حكومي 

 الرياض إدارة التطوير اإلدراي ةمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقني  .48
0114883555 

(6355) 
alshehri@kacst.edu.sa حكومي 

 الرياض إدارة التطوير اإلدراي مستشفى الملك فيصل التخصصي  .49
0114647272 

(35368) 
akhoja@kfshrc.edu.sa حكومي 

 حكومي fangari@kkesh.med.sa 0118401500 الرياض تقنية المعلومات مستشفى الملك خالد للعيون  .50

 الرياض وحدة التدريب وزارة الخدمة المدنية  .51
0112997700 

(5741) 
h.alshalan@ahwal.gov.sa حكومي 

 قطاع خاص Yousef.almutairi@almarai.com 0114707255 الرياض تقنية المعلومات شركة المراعي  .52

mailto:elearningCoOp@KSU.EDU.SA
mailto:h.alshalan@ahwal.gov.sa
mailto:Yousef.almutairi@almarai.com


 

 

 

 هـ1439الجهات التدريبية المقترحة 

 المؤسسةنوع  البريد اإللكتروني رقم الهاتف العنوان نشاط المؤسسة إسم المؤسسة الرقم

 حكومي ct@seu.edu.sa 011263822 الرياض وحدة التدريب الجامعة السعودية االلكترونية  .53

 الرياض إدارة التدريب والتوظيف الصندوق الخيري اإلجتماعي  .54
920002251 

(264) 
Layla-nj@fund.org.sa حكومي 

 حكومي ahameed@kfmc.med.sa - الرياض المعلومات تقنية الملك فهد الطبية  مدينة  .55

 حكومي  dsejini@psu.edu.sa 0114948821 الرياض المعلومات تقنية مركز سلطان األمير جامعة  .56

 حكومي aalrasheed1@moh.gov.sa - الرياض المعلومات تقنية الكلى ألمراض سلمان الملك مركز  .57

 حكومي  A-training@rmh.med.sa - الرياض دارياإل والتطوير التدريب ةالعسكري الطبية سلطان ميراأل مدينه  .58

 قطاع خاص Mohamed.adbelbasset@sa.zain.com 0592445944 الرياض التدريب والتطوير شركة زين اإلتصاالت   .59

 حكومي Nouf.alasraj@mot.gov.sa 0118744981 الرياض تقنية المعلومات وزارة النقل   .60

 جامعة الملك عبدهللا للعلوم الصحية  .61
خدمات تقنية المعلومات 

 والمعلوماتية الصحية
 الرياض

0114299999 

(92363) 
yausefy@ngha.med.sa حكومي 

 قطاع خاص Mamh1430@wdawah.com 0112574470 الرياض إدارة التدريب مؤسسة وقف دعوتها  .62
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