الكلية التقنية مبحافظة جدة

دليل منسوبي الكلية
فاكس الكلية
0122880363
دليل الكلية

إدارة العالقات العامة واالعالم

السنترال
0122900759
E-mail
prjct@tvtc.gov.sa

دليل الكلية

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهواتف المباشرة
م

دليل الكلية

رقم اهلاتف

املكتب

1

0122880363

فاكس الكلية

2

0122886269

مدير مكتب العميد

3

0122899283

وكيل الكلية للتدريب

4

0122905141

وكيل الكلية للخدمات املتدربني

5

0122894370

وكيل الكلية لضبط اجلودة

6

0122893224

مدير شؤون املالية واإلدارية

7

0122899695

مدير تقنية املعلومات

8

0122896209

مدير اخلدمات املساندة

9

0122902261

مدير القبول والتسجيل

10

0122892055

مدير العالقات العامة

11

0126411219

رئيس مركز خدمة اجملتمع

12

0122897369

مدير مركز التطوير

إدارة العالقات العامة واالعالم

عمادة الكلية
م

دليل الكلية

القسم

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

االمييل

التحويلة

1

عبد العزيز أمحد احلفظي

مكتب العميد

مدرب أول ب

A120

102 aaalhef@tvtc.gov.sa

2

سراج عمر عثمان السيد

مكتب العميد

باحث تطوير إداري

A102

101 soalsa@tvtc.gov.sa

3

عبد الرمحن أمحد اجلبريي

العالقات العامة

مدرب أ

A105

120 aaljubiri@tvtc.gov.sa

4

نايف عوض حامد الثبييت

تقنية املعلومات

مدرب أول ب

A003

110 nalthubaiti@tvtc.gov.sa

5

حييى عبد اهلل زباني

خدمة اجملتمع

مدرب اول ب

K03

160 yalzubani@tvtc.gov.sa

6

عادل حممد الزرراني

املسؤولية االجتماعية

مدرب أول ب

A131

126 azahrani1@tvtc.gov.sa

7

حبيب عمر حبيب اهلل

مشرف احلضور واالنصراف

مدرب اول ب

A131

127 hhabeeballah@tvtc.gov.sa

8

عادل خليل مياجان

إدارة املتابعة

مساعد إداري

A123

180 miajan@tvtc.gov.sa

9

حممد أمحد باقادر

مدير الشؤون اإلدارية واملالية

مدرب أول ب

A112

106 bkader@tvtc.gov.sa

10

جالل صدقة مبارك

وكيل ضبط اجلودة

مدرب أول ب

A108

400 jmubarak@tvtc.gov.sa

11

أمحد براك العتييب

وكيل التدريب

مدرب أول ب

A119

200 aalutaibi@tvtc.gov.sa

12

حممد عوض الشهري

وكيل خدمات املتدربني

مدرب أول ب

A016

300 malsheri2@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

وكالة الكلية للتدريب

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

الوظيفة

رقم املكتب

1

م .أمحد بن براك العتييب

مدرب أول ب

A119

200 aalutaibi@tvtc.gov.sa

2

م .محزة بن نوار العبيدي

مدرب أول ب

F223

251 halobidi@tvtc.gov.sa

3

وليد بن محزة مزين

مدرب أول ب

C223

222 wel@tvtc.gov.sa

4

م .خالد بن حممد خياط

مدرب أول ب

G223

444 kkhyat@tvtc.gov.sa

5

م .خالد بن دخيل اهلل الثقفي

مدرب أول ب

D224

355 kalthaqafi@tvtc.gov.sa

6

م .بشري بن حممد عبداخلالق

مدرب أول ب

G115

321 babdulkhaliq@tvtc.gov.sa

7

حممد بن عباس شطا

مدرب أول ب

C006

310 mshata@tvtc.gov.sa

8

خالد بن عباس الالمي

مدرب أ

E223

500 kallami@tvtc.gov.sa

9

عبدالعزيز بن عيضه احلارثي

مدرب أول ب

E107

404 aalharthi2@tvtc.gov.sa

10

م .سامي بن صاحل الغامدي

مدرب أول ب

E005

800 salghamdi2@tvtc.gov.sa

11

عبدالرمحن بن صاحل السليماني

مدرب أ

E005

525 aausolimani@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

وكالة الكلية لخدمات المتدربين

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

م
1

حممد عوض حممد الشهري

مدرب اول ب

A016

300 MALSHEHRI2@TVTC.GOV.SA

أسامة إبراريم العواجي

مساعد مربمج

A015

301 Oalawaji@tvtc.gov.sa

2

عيسى بن مسفر عيسى العسريي

مدرب اول ب

A028

175 Essacnc@TVTC.GOV.SA

3

باسم حييى حممد جلي

مدرب اول ب

A027

170 Bjeli@TVTC.GOV.SA

4

بندر حممد القحطاني

مدرب أ

A009

150 Balgahtani@TVTC.GOV.SA

5

سعيدان عبد املعطي السلمي

امني الصندوق

A006

155 Salsulami@TVTC.GOV.SA

6

خالد حممد املال

مدرب أ

A024

123 Kmoula@TVTC.GOV.SA

7

عبد الروؤف سعيد علي حبيب اهلل

مدرب اول ب

A007

122 Abuteras@TVTC.GOV.SA

8

ظافر حممد عبداهلل الشهري

مدرب أ

A012

171 Zmaish@TVTC.GOV.SA

9

رداد عويد احملمادي

مدرب أ

A013

173 Ralmehmadi@TVTC.GOV.SA

10

حممد سعيد ال عمري

باحث شون الطالب

A008

124 Altheneen@narTVTC.GOV.SA

11

امحد حممد الزيلعي

مساعد مربمج

A021

124 Ahmedaa@TVTC.GOV.SA

12

حسن سامل العسدروس

مدرب اول ب

A015

301 Halidauoos@tutcTVTC.GOV.SA

13

امحد خضري عودة

مدرب أ

A011

172 aoudah@atutc.govTVTC.GOV.SA

14

ابراريم مفطر الشمراني

مساعد إداري

A014

176 tbrahimm@TVTC.GOV.SA

15

وليد بن خالد فلمبان

مدرب أ

K

660 wfilmban@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

وكالة الكلية لضبط الجودة

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

1

جالل صدقة مبارك

وكيل الكلية لضبط اجلودة

A108

400 jmubarak@tvtc.gov.sa

2

عبداهلل محيد احلربي

مدير ادارى التطوير

A106

118 aalharbi@tvtc.gov.sa

3

مالك محزة مدني

مدير إدارة اجلودة

A109

117 mmadani@tvtc.gov.sa

4

حممد رشيد احلربي

مدير إدارة اإلحصاء واملعلومات

A110

116 malharbiw@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الشؤون اإلدارية والمالية

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

1

حممد أمحد أبوبكر باقادر العامودي

مدرب أول ب

A112

106 bkader@tvtc.gov.sa

2

سعيد بن مساعد سعيدان الصبحي

مراقب شؤون املوظفني

A113

131 salsubhi@tvtc.gov.sa

3

رزيق عايض رزيق البشري

حماسب

A111

133 ralbeshvi@tvtc.gov.sa

4

علي عبداهلل الزيداني

مساعد اداري

A111

132 aalzedine1@tvtc.gov.sa

5

حمسن عمر العمودي

حماسب مساعد

A128

126 alamoudi.tvtc.gov.sa

6

سامي مصلح مرشد اجلهين

مراسل

A111

137 samia3@tvtc.gov.sa

7

فهد حامد حممد الكشي

مراقب شؤون املوظفني

A110

129 ffalkousy@tvtc.gov.sa

8

عبداهلل علي عطيه اخلطابي

مامور مشرتيات

A114

9

إبراريم درويش إبراريم الزرراني

مامور اتصاالت

A110

124 alzahrani2@tvtc.gov.sa

10

حسني مسفر اجلويف

كاتب

A111

128 hussin.a1@tvtcgov.sa

141-140 aaalkha@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

11

ناصر عامر حدادي

أمني صندوق

A115

129 halhdadi@tvtc.gov.sa

12

حممد عبد الواحد الزرراني

كاتب

A110

144 malsahrani4@tvtc.gov.sa

13

أمحد بن واصل موصل احلمراني

كاتب

A128

135 awalha@tvtc.gov.sa

14

منصور بن فهد اخلليوي

حماسب مساعد

A114

141 mkhaliwi@tvt.gov.sa

15

محدان بن غالب السلمي

معقب

A111

139 halsolami1@tvt.gov.sa

16

حممد بن عبدالواحد الزرراني

كاتب

A115

144 MALZahrani4@tvt.gov.sa

17

فارس بن مغلي احليسوني

سكرتري

A107

401 falhisoni@tvt.gov.sa

18

طارق بن محدان الفارسي

حماسب مساعد

A006

155 talfarsi@tvt.gov.sa

19

سعيدان بن عبداملعطي السلمي

أمني صندوق

A130

155 salsuami@tvt.gov.sa

20

تركي بن فهد حامد الكشي

أمني مستودع

M

147 talkafhi@tvt.gov.sa

21

عادل بن صاحل سعيد الصبياني

مساعد إداري

M

111 aalfbyane1@.tvt.sa

22

زياد علي جنار

كاتب

A115
ِ

129 Zsaied@tvt.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بمركز اللغة االنجليزية

دليل الكلية

العنوان الربيدي

التحويلة

م

املدرب

1

عبد العزيز عيضه احلارثي

2

عمر عبدالرمحن محد احلربي

3

عبداهلل حممد املطريف

410 almatrafi@tvtc.gov.sa

4

إبراريم محدان اجلهين

407 ialjohani@tvtc.gov.sa

5

خالد امحد عايض الشهري

403 kalshihri@tvtc.gov.sa

6

محد فياض كساب الرويلي

408 arrowili@tvtc.gov.sa

7

زرران حمسن عوضة الزرراني

8

عبد العزيز حممد احلديثي

9

عبداهلل عوض علي السرحاني

407 aalsirhani@tvtc.gov.sa

10

ياسر عبدالرمحن الغامدي

413 yalghamdi@tvtc.gov.sa

404 aalharthi2@tvtc.gov.sa
402 oharbi@tvtc.gov.sa

408 zalzahrani@tvtc.gov.sa
412 aalhedaithi@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

11

بندر خبيت سالمة اجلهين

408 baljuhani@tvtc.gov.sa

12

علي شريم سعيد الزرراني

413 aalzahrani@tvtc.gov.sa

13

عبدالرمحن أمحد نادر شاه

411 anadershah@tvtc.gov.sa

14

حسن أمحد حسن عقدي

15

عبد الرحيم بن مزرر املالكي

16

إبراريم حممد مرتضى يار

17

سليمان خالد علي كماخي

409 skamakhi@tvtc.go.sa

18

شامي ياسني شامي اخلريي

412 salkhairi@tvtc.gov.sa

19

سامل معيض سعيد القحطاني

409 salqahtani@tvtc.gov.sa

20

حممد أمحد عبداهلل القحطاني

410 malqatani@tvtc.gov.sa

21

عبداهلل سعيد البشري القحطاني

406 aalbeshri@tvtc.gov.sa

22

عبداهلل علي إبراريم الرفاعي

406 aalrefaee@tvtc.gov.sa

410 hoqdi@tvtc.gov.sa
413 aalmalki6@tvtc.gov.sa
411 iyar@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بمركز الدراسات العامة

دليل الكلية

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

التحويلة

خالد عباس حممد سعيد الالمي

مدرب أ

E223

500

أمحد علي سعيد القاضي الغامدي

مدرب أ

E113

513

أنور سامل عبدالرحيم باوزير

مدرب أول ب

E219

519

باسم حيي حممد جلي

مدرب أول ب

االدارة

170

بندر أمحد سعيد الغامدي

مدرب أ

E201

501

بندر حممد جربان القحطاني

مدرب أ

االدارة

150

بندر امحد حممد بصنوي

مدرب أول ب

E217

517

حسن محود حممد الزرراني

مدرب أول ب

E218

518

حسن سعيد صويلح القرني

مدرب أ

E220

520

خالد عبداهلل حممد الزرراني

مدرب أ

E203

503

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

دخيل اهلل نافع ضيف اهلل احلربي

مدرب أ

E202

502

رداد عومير ردة احملمادي

مدرب أ

االدارة

173

سامي صاحل مسفر الغامدي

مدرب أول ب

E005

800

سامي عيضه حممد املالكي

مدرب أ

E225

555

سعود حممد وخاضر العتييب

مدرب أ

E228

528

سعود عواض ظاوي اجلعيد

مدرب أ

مبتعث

504

سعود حممد سعيد النمري

مدرب أ

E230

530

سعيد إبراريم سعيد باداود

مدرب أ

E220

520

سعيد عبداهلل منصور القرني

مدرب أ

E222

522

صاحل امحد صاحل الغامدي

مدرب أ

مبتعث

504

طارق باخت سويلم احلربي

مدرب أول ب

E205

505

طارق رادي عيسى املشيخي

مدرب أ

E230

530

ظافر حم مد عبداهلل الشهري

مدرب أ

االدارة

171

عبد الرمحن فيصل محيد الشيخ

مدرب أ

E217

517

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

عبداخلالق سعيد عبداخلالق العمري

مدرب أول ب

E230

530

عبدالرمحن صاحل موسى السليماني

مدرب أ

E005

525

عبدالعزيز دخيل اهلل محد اجلهين

مدرب أ

E229

529

عبداهلل حامد قريد الزرراني

مدرب أول ب

E206

506

عبداهلل عبدالرمحن علي الزرراني

مدرب أ

مكتبة الكلية

178

علي دخيل اهلل عيد العصيمي

مدرب أول ب

E228

528

حممد دخيل عطية الصبحي

مدرب أ

E206

506

حممد ظافر سعيد األمحري

مدرب أ

E202

502

مرزوق عبد الرزاق حممد الصحفي

مدرب أ

E219

520

مرضي معيض سعد الزرراني

مدرب أ

E222

522

معتز حممد يوسف فلمبان

مدرب أول ب

E205

505

فهد منيع اهلل سلطان الربكي الشريف

مدرب أ

E229

529

رياض امحد حممد الغامدي

مدرب أول ب

E005

800

حسني حممد مجعان الغامدي

مدرب أول ب

E220

520

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

حممد عبداهلل الفهمي الزرراني

مدرب أ

E221

521

عبداهلل صاحل العجمي

مدرب أ

E203

503

فاضل حممد احلبيب الصانع

مدرب أول ب

E204

504

عمارة صاحل العماري

مدرب أول ب

E230

530

حامد عمر عمار بنيحي

مدرب أول ب

E230

530

ياسر حممد حممد صميلي

مدرب أ

E219

519

ياسر عبداهلل سامل االبنوي

مدرب أ

E226

526

يزيد صقر حسني احملمد

مدرب أ

E229

529

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بقسم التقنية الكهربائية

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

1

محزه نوار عبداللطيف العبيدي

مدرب أول ب

F223

251 4783@jct.tvtc.gov.sa

2

طالب مطر نويفع احملمادي

مدرب أول ب

F216

258 15022@jct.tvtc.gov.sa

3

خالد صاحل علي املشاري

مدرب اول ب

F218

256 8431@jct.tvtc.gov.sa

4

حممد خوشال عاشور سليمان

مدرب أ

F0-L

266 6407@jct.tvtc.gov.sa

5

فهد حممد علي اخلشرمي الشهري

مدرب أ

F219

255 20487@jct.tvtc.gov.sa

6

فهد سافر رزيق احلربي

مدرب أ

F0-L

265 6241@jct.tvtc.gov.sa

7

صاحل عبداالله صاحل كردي

مدرب أ

F221

267 18561@jct.tvtc.gov.sa

8

سعيد رجب جعري الزرراني

مدرب أ

F0-L

266 5790@jct.tvtc.gov.sa

9

محدان سعيد جربان الفقري اجلهين

مدرب أ

F0-L

265 1911@jct.tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

10

معتوق صدقه حممد مبارك

مدرب أ

F204

262 154@jct.tvtc.gov.sa

11

امحد ناصر عبداهلل حممد قبطي

مدرب أ

F0-L

268 668@jct.tvtc.gov.sa

12

ابراريم حممد عبداهلل الغامدي

مدرب أول ب

F220

254 6837@jct.tvtc.gov.sa

13

د.إمساعيل الطارر حممد مرواني

مدرب أول أ

F206

260 24245@jct.tvtc.gov.sa

14

حممد علي مسفر املالكي

مدرب ب

F0-L

267 4765@jct.tvtc.gov.sa

15

د.حسن مسعود ميرب

مدرب أول أ

F206

260 24331@jct.gov.sa

16

أمحد عواض سليم الثبييت

مدرب أول ب

F217

257 16136@jct.gov.sa

17

بندر حممد علي العييدي

مدرب أ

F207

259 14544@jct.gov.sa

18

علي سعيد الغامدي

مدرب أول ب

F216

258 15557@jct.gov.sa

19

عثمان علي عطيه الغامدي

مدرب أول ب

F205

261 8474@jct.tvtc.gov.sa

20

د.عبدالسالم العرتي العماري

مدرب أول أ

F217

257 24255@jct.tvtc.gov.sa

21

امحد امساعيل علي اجليزاني

مدرب أول ب

F220

254 6838@jct.tvtc.gov.sa

22

أمحد حممد أمحد الزرراني

مدرب أول ب

F204

262 5152@jct.tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

23

جالل صدقه حممد مبارك

مدرب أول ب

A108

400 112@jct.tvtc.gov.sa

24

حامد سقاف عبدالرمحن العيدروس

مدرب أول ب

F207

259 9656@jct.tvtc.gov.sa

25

خالد صاحل عبدالرمحن الغامدي

مدرب أول ب

F219

255 8417@jct.tvtc.gov.sa

26

حممد ضيف اهلل علي مرعي

مدرب أول ب

F205

261 7134@jct.tvtc.gov.sa

27

أمحد محيد عبدالعزيز احلربي

مدرب أول ب

F203

263 11419@jct.tvtc.gov.sa

28

علي عامر حممد عسريي

مدرب أول ب

F202

264 13465@jct.tvtc.sa

29

عبدالرمحن حممد عبداهلل اليابس

مدرب أول ب

F218

256 11795@jct.tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بقسم التقنية الميكانيكية
تخصص التبريد والتكييف

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

1

سليم حممد أمحد الساملي

مدرب أ

G202

440 salsalmi@tvtc.gov.sa

تركي حممد جاراهلل املالكي

مدرب أول ب

G207

441 talmalki@tvtc.gov.sa

شادي امحد الثبييت

مدرب أول ب

G206

442 salthobity@tvtc.gov.sa

عبدالرمحن عبداهلل ال حلوا

مدرب أول ب

G207

441 aalahwwa@tvtc.gov.sa

صادق صديق حولدار

مدرب أ

G207

441 showldar@tvtc.gov.sa

مشاري تركي العصيمي

مدرب أ

G206

442 malosaimi1@tvtc.gov.sa

منري مجيل الطائفي

مدرب أول ب

G206

443 muner@tvtc.gov.sa

حممد عبدالعزيز قطب

مدرب أ

G206

443 mqutub@tvtc.gov.sa

خالد فرج اجلهين

مدرب أول ب

G204

444 kaljohane@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

عمر طلعت أبو الفرج

مدرب أ

G203

445 oaboulfaraj@tvtc.gov.sa

خالد محود اجلدعاني

مدرب أول ب

G204

444 kaljadani@tvtc.gov.sa

خالد سعيد الزرراني

مدرب أول ب

G203

445 khaled1@tvtc.gov.sa

حممد ثابت الشهري

مدرب أول ب

G204

444 malshehri1@tvtc.gov.sa

حامت حامد احلربي

مدرب أول ب

G204

444 halharbi@tvtc.gov.sa

وليد مسعد الرحيلي

مدرب أول ب

G204

444 walrehily@tvtc.gov.sa

فهد حممد برناوي

مدرب أ

G224

440 fbarnawi@tvtc.gov.sa

خالد عبدالعزيز الطيب

مدرب أول ب

G204

444 kaltayib@tvtc.gov.sa

عبدالرؤوف سعيد حبيب اهلل

مدرب أول ب

G225

122 abuferas@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بقسم التقنية الميكانيكية
تخصص االنتاج

دليل الكلية

رقم املكتب

التحويلة

إمييل املؤسسة

م

االسم

الوظيفة

1

ابراريم حمسن رشيد احلربي

مدرب (ب)

2

إبراريم عبداهلل مجيل حريري

مدرب أول (ب)

3

أمحد براك محدان العتييب

مدرب أول (ب)

4

أمحد سعيد صاحل الغامدي

أستاذ مساعد

5

بندر أبكر عمر غروي

مدرب (أ)

6

ثامر عبدالرمحن حممد الغامدي

مدرب أول (ب)

7

حسن سامل عبدالرمحن العيدروس

مدرب (أ)

halidaroos@tvtc.gov.sa

8

محود حامد صالح اجلابري

مدرب (أ)

haljabri@tvtc.gov.sa

9

خالد أمحد علي باجابر

مدرب (أ)

ialharbi@tvtc.gov.sa
G220

431 ihariry@tvtc.gov.sa
200 aalutaibi@tvtc.gov.sa

G217

434 aalghamdi31@tvtc.gov.sa
bgharawi@tvtc.gov.sa
talghamdi3@tvtc.gov.sa

G216

435 kbajaber@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

10

خالد حامد جمدوع الغامدي

مدرب (أ)

G218

433 khalidhamed@tvtc.gov.sa

11

خالد علي أمحد القحطاني

مدرب أول (ب)

G221

445 kalqhatani@tvtc.gov.sa

12

خالد حممد عبده خياط

مدرب أول (ب)

G223

444 kkhyat@tvtc.gov.sa

13

رأفت أمحد عبداهلل مياني

مدرب أول(ب)

G217

434 rafaty@tvtc.gov.sa

14

رده عومير رده احملمادي

مدرب (أ)

G228

436 ralmehmady@tvtc.gov.sa

15

سعيد عبداهلل سعيد بامشاخ

مدرب (أ)

16

مسري صاحل عبدالرحيم اخلالد

مدرب أول (ب)

salkhalid@tvtc.gov.sa

17

صاحل سامل صاحل احلربي

مدرب (أ)

salharbi4@tvtc.gov.sa

18

طلحة علي أمحد مليباري

مدرب أول(ب)

19

عادل حسني علي صنبع

مدرب (ب)

20

عادل حممد الزرراني

مدرب (أ)

21

عادل حممد عبداهلل الغنام

مدرب (ب)

22

عبداحلكيم سعد حممد ابوحيمد

مدرب (أ)

23

عبدالرمحن سعيد رياس الشيخي

مدرب (ب)

24

عبدالرمحن طلق العوميري

sbashamakh@tvtc.gov.sa

G219

432 tmeleibari@tvtc.gov.sa
asonbo@tvtc.gov.sa
160 azahrani1@tvtc.gov.sa
aalghannam1@tvtc.gov.sa
aabuhaimid@tvtc.gov.sa
aalshikhy@tvtc.gov.sa
atmma@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

25

عبداهلل حممد سعيد احلربي

مدرب أول (ب)

26

عصام حممد نور أمحد شاولي

مدرب أول (ب)

183 eshawli@tvtc.gov.sa

27

عيسى مسفر عيسى العسريي

مدرب (أ)

175 essacnc@tvtc.gov.sa

28

عيسى حيي علي النعمي

مدرب أول (ب)

ealnami@tvtc.gov.sa

29

فهد عايش عابد الرفاعي

مدرب (أ)

30

مالك محزة أمني مدني

مدرب (أ)

31

حممد محود سعيد احلبشي

مدرب أول (ب)

32

حممد سعيد صاحل الغامدي

مدرب أول (ب)

33

حممد طالل ثابت السده

مدرب أول (ب)

34

حممد عبداهلل عمر النهاري

مدرب (ج)

malnahari@tvtc.gov.sa

35

حممد ھ ادي علي عرار

مدرب (أ)

marar@tvtc.gov.sa

36

منري عبدالرمحن حممد حلواني

مدرب (أ)

mhalawani@tvtc.gov.sa

G219

G216

432 aalharbi15@tvtc.gov.sa

435 falrefaie@tvtc.gov.sa
117 mmadani@tvtc.gov.sa

G220

431 malhabshi@tvtc.gov.sa
malghamdi7@tvtc.gov.sa

G218

433 malsaddah@tvtc.gov.sa

37

موسى سعيد جابر الزرراني

مدرب (ب)

G218

433 malzahrani10@tvtc.gov.sa

38

وائل حممد عبدالعزيز احلجاجي

مدرب أول (ب)

G222

437 walhajjaji@tvtc.gov.sa

39

وجدي حسین حممد كمیت

مدرب (ج)

komet_1399@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بقسم تقنية المحركات والمركبات

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

1

بالل يوسف باالخضر

مدرب أول أ

G102

322 b.bellakhhdhar@tvtc.gov.sa

2

بشري حممد صاحل عبداخلالق

مدرب أول ب

G115

321 babdulkhaliq@tvtc.gov.sa

3

مساعد أمحد حسن الزرراني

مدرب أول ب

G102

325 maalza@tvtc.gov.sa

4

حسن حممد علي السليماني

مدرب أول ب

G102

325 halsulimani@tvtc.gov.sa

5

علي عبداهلل سعيد الغامدي

مدرب أول ب

G102

324 aalghamdi11@tvtc.gov.sa

6

مسري عبداهلل محيد الصاعدي

مدرب أول ب

G102

326 sasaad@tvtc.gov.sa

7

حممد عمر نور ولي

مدرب أول ب

G102

325 mnoorwali@tvtc.gov.sa

8

حسن عبداهلل حسن الشهري

مدرب أول ب

G102

322 halshehri1@tvtc.gov.sa

9

عبداهلل معيض جابر الشهري

مدرب أول ب

G102

323 engalshehri@tvtc.gov.sa

10

عبداهلل عيد عبداهلل العلويط

مدرب أول ب

G102

326 aalalwet@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

11

م/ابراريم حممد احلبابي

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

ealhbabi@tvtc.gov.sa

12

عبداهلل ظافر الشهري

مدرب أول ب

ورشة احملركات واملركبات

adalsh@tvtc.gov.sa

13

طارق نافع نفاع السلمي

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

talsulmy@tvtc.gov.sa

14

مسري أمحد قنوي

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

skanawi@tvtc.gov.sa

15

عبدالقادرعمودي درويش الزرراني

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

aalzahrani16@tvtc.gov.sa

16

سعيد معاوض وصل اهلل الردادي

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

salraddadi1@tvtc.gov.sa

17

عادل حسن حيي اجليزاني

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

agezani@tvtc.gov.sa

18

يوسف صاحل الفريهيدي

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

yalfrihede@tvtc.gov.sa

19

خالد حيي الشريف

مدرب ب

ورشة احملركات واملركبات

kalshrif@tvtc.gov.sa

20

حممد عبداهلل منصور الرتكي

مدرب ب

ورشة احملركات واملركبات

malturki@tvtc.gov.sa

21

خالد سليمان املنديل

مدرب ب

ورشة احملركات واملركبات

kalmandeel@tvtc.gov.sa

22

حامت يوسف حبه

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

hbaha@tvtc.gov.sa

23

مساعد مقبل عطاهلل احلربي

مدرب ب

ورشة احملركات واملركبات

mosad_91@tvtc.gov.sa

24

علي محود حسن الشهري

مدرب أ

ورشة احملركات واملركبات

aalshamari@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

الهيئة التدريبية بقسم التقنية المدنية والمعمارية

دليل الكلية

االمييل

التحويلة

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

م /حممد مجال عبد الغفار فدا

مدرب أول ب

D203

359 mfeda@tvtc.gov.sa

م /محدان بن عاشور الزرراني

مدرب أول ب

D226

362 hazahrani2@tvtc.gov.sa

م /حممد عبداهلل العمري

مدرب أول ب

D204

352 maamri@tvtc.gov.sa

م /حسني محد جاروع السيامي

مدرب أول ب

D216

362 halsiami@tvtc.gov.sa

م /أمحد علي الغامدي

مدرب أول ب

D218

358 aalghamdi2@tvtc.gov.sa

م /بركات حممد السالمي

مدرب أ

D216

364 balsallami@tvtc.gov.sa

م /وليد خالد عبداللطيف فلمبان

مدرب أ

D216

362 wfilmban@tvtc.gov.sa

م /فواز خبيت علي الزرراني

مدرب أ

D222

351 falzahrani@tvtc.gov.sa

م /حممد سعيد حممد الغامدي

مدرب أ

D204

352 malghamdi1@tvtc.gov.sa

م /مسري حممد زينول فلمبان

مدرب أ

D205

361 sfilmban@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

م /محيد عيد الصبحي

مدرب أ

D220

357 halswbhi@tvtc.gov.sa

م /علي سراج الغامدي

مدرب أ

D217

354 aalghamdi26@tvtc.gov.sa

أ /سعيد سعدي الزرراني

مدرب أ

D218

358 salzahrani6@tvtc.gov.sa

أ /حممد عامر امحد احلفظي

مدرب ب

D205

361 malhfdi@tvtc.gov.sa

د /حممد بن باشة الرتكي

مدرب أول ب

D219

367 mturki@tvtc.gov.sa

د /عبداملنعم بن حممد وناس

مدرب أول ب

D228

366 a.ouanas@tvtc.gov.sa

م /خالد دخيل اهلل الثقفي

مدرب أول ب

D224

355 kalthaqafi@tvtc.gov.sa

م /حممد عوض الشهري

مدرب أول ب

300 malshehri2@tvtc.gov.sa

م /ظافر سعد علي الشهري

مدرب أول ب

D217

354 civil@tvtc.gov.sa

م /فهد حييى القحطاني

مدرب أ

D206

353 falgahtani@tvtc.gov.sa

م /مارر حممد صديق

مدرب أول ب

D219

367 maheer2004@tvtc.gov.sa

م /أمحد سعد اللهييب

مدرب أول ب

D220

357 aallohaibi@tvtc.gov.sa

أ /مشاري حممد املالكي

مدرب ب

D206

353 malmalki5@tvtc.gov.sa

أ /مسري حممد اللحياني

مدرب ب

D004

362 sallehyany@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

مدرب ب

أ /عبداهلل عيضة املالكي

D002

362 aalmalki5@tvtc.gov.sa

االمييل

التحويلة

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

د /منصور عبداهلل امليمان

أستاذ مساعد

D 201

mamlmiman@tvtc.gov.sa

حلمي زين الدين فطاني

مدرب أ

C 215

hfatani@tvtc.gov.sa

215

سعد عبداهلل الغامدي

مدرب أول ب

C 204

salghamdi15@tvtc.gov.sa

204

أمحد عباس اجلعلي

مدرب أ

C 219

aaljaaly@tvtc.gov.sa

219

بندر عابد اليوبي

مدرب أول ب

C 202

balyoubi@tvtc.gov.sa

202

مزرر علي القحطاني

مدرب أول ب

C 216

malqahtani4@tvtc.gov.sa

216

عبدالرمحن عبداهلل القرني

مدرب أول ب

C 216

aalqarni@tvtc.gov.sa

216

مشهور خليفة السلمي

مدرب أول ب

C 202

malsolamy@tvtc.gov.sa

202

قسم التقنية اإلدارية
تخصص التسويق

دليل الكلية

إدارة العالقات العامة واالعالم

قسم التقنية اإلدارية
تخصص إدارة مكتبية

دليل الكلية

الربيد االلكرتوني

اســــــم املدرب

رقم املكتب

التحوي لة

مسمى
الوظيفة

أ /إبراريم عبد الرمحن الوكيل

C201

223

مدرب اول/ب

i-lwakil@hotmail.com

أ /انس حممد سعيد كمال

C220

210

مدرب اول/ب

Akamal@tvtc.gov.sa

أ /بريك مبارك احلازمي

C221

212

مدرب أ

أ/سعد حاسن الغامدي

C215

215

مدرب أول ب

أ /خضر حييى الزرراني

C217

217

مدرب أ

أ /سعد سعيد آل خزيم

C219

215

مدرب أول ب

أ /عامر عتيق اجلهين

C215

219

مدرب أ

brak@tvtc.gov.sa
Salghmdi12@tvtc.gov.sa
Khederz75@tvtc.gov.sa
alkzeem@tvtc.gov.sa
aaijohany@tvtc.gov.sa

إدارة العالقات العامة واالعالم

دليل الكلية

أ /عبد الرمحن عبداهلادي العمري

C215

215

مدرب أول ب

hamsalroh1386@hotmail.com

أ/أمحد سعيد القحطاني

C215

214

مدرب اول ب

ahamed.k11@tvtc.gov.sa

أ /عدنان عبداهلل احللواني

C206

206

مدرب أ

أ /فيصل صنيتان العتييب

C217

217

مدرب أول ب

أ /فيصل علي عالم

C204

204

مدرب أ

أ /نبيل عبدالكريم اجلدعاني

C206

206

مدرب ب

أ /حممد بن رشيداحلربي

A109

116

مدرب أ

Malharbi2@tvtc.gov.sa

أ /حممد سعيد الصحفي

C217

216

مدرب أول ب

malsahafi@tvtc.gov.sa

أ /رشام حامد فطاني

C220

220

مدرب ب

أ/حممد بن صاحل السياري

C227

207

مدرب أ

mm4347401@gmail.com

ا/سعد علي الشريف

C227

215

مدرب ا

saalshar@tvtc.gov.sa

حممد عايض عسريي

C201

223

مدرب ا

maseeri@tvtc.gov.sa

aaalhalawani@tvtc.gov.sa
Falotaibi@tvtc.gov.sa
Fallsm@tvtc.gov.sa
naalnn@hotmail.com

hhmnfi@hotmail.com
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قسم التقنية اإلدارية
تخصص المحاسبة

دليل الكلية

م

االسم

الوظيفة

رقم املكتب

التحويلة

اإلمييل

1

سعد حامد الثبييت

مدرب أ

C221

212

salhebaty@tvtc.sa.com

2

عايد عيد سامل الصاعدي

مدرب أ

C218

218

alsaadi@tvtc.sa.com

3

عدنان حممد حباري

مدرب أ

C225

225

abahari@tvtc.sa.com

4

حسن عطيه املالكي

مدرب اول ب

C216

216

Halmlki2@tvtc.sa.com

5

عبدالرمحن سعيد الغامدي

مدرب اول ب

C227

207

a.abouras@hotmail.com

6

حممد سعيد عمر منسي

مدرب اول ب

C220

220

mmansi@tvtc.sa.com
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دليل الكلية

7

حسن عباس حممد قمصاني

مدرب اول ب

C225

225

hqummosani@tvtc.sa.com

8

ناصر سليم سامل اجلهين

مدرب أ

C218

218

Nasar.a@tvtc.sa.com

9

يوسف عبد اهلل الفريح

مدرب اول ب

C218

218

yalfereeh@tvtc.sa.com

10

حيي عبداهلل الزباني

مدرب اول ب

C203

203

yalzubani@tvtc.sa.com

11

عبداهلل محيد احلربي

مدرب اول ب

C108

118

Aalharbi39@tvtc.sa.com

12

سعيد مجعان الزرراني

مدرب اول ب

C203

203

Salzahrani7@tvtc.sa.com

13

خالد عباس الالمي

مدرب أ

مبنى E

مبنى E

kallami@tvtc.sa.com

14

علي حممد الزرره

مدرب أ

C215

215

aalzahra@tvtc.sa.com

15

وليد محزه املزين

مدرب اول ب

C222

222

wal@tvtc.sa.com
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أعضاء الهيئة التدريبية بقسم السياحة والسفر

م

دليل الكلية

االسم

اإلمييل

مسمى الوظيفة

رقم املكتب

التحويلة

 mshata@ tvtc.gov.saمدرب أول ب

C006

310

1

حممد عباس شطا

C009

302

2

إبراريم بن عتيق اجلهين

 ialjohany@tvtc.gov.saمدرب اول ب

303

3

حممد بن عبداهلل الصي عري

 malsaiary@tvtc.gov.saمدرب اول ب

C009

4

تركي أمحد حسن عسريي

 tassiri@tvtc.gov.saمدرب أ

C0010

305

5

فهد امحد الصقور

 falsgour@tvtc.gov.saمدرب اول أ

C0010

306

6

منصور حممد ال سعيد

 malsaeed@tvtc.gov.saمدرب اول ب

C0010

305

7

صالح عبدالوراب روساوي

C0010

305

8

برران بن حممد الزرروني

 borhanez@tvtc.gov.saمدرب اول ب

C009

304

9

سامر بن حممد صفر

 ssfar@tvtc.gov.saمدرب اول ب

C009

303

 s.howsawi@ tvtc.gov.saمدرب أ
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10

حممود بن صربي القيسي

11

عبداهلل حممد الشهري

 malqaisi@tvtc.gov.saمدرب أ
 asheri@ tvtc.gov.saمدرب أ

C009

304

C0010

306
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دليل الكلية
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