
الاخخصاصاثاملزكشالوالًت
جاريخ اهطالق 

الخكوين
2014دورة فيفزي جاريخ اهتهاء الخكوين

02/04/201402/04/201620جلني في الؿياهت ؤلالكتروهيت لألهظمت آلاليت

02/04/201402/04/201620جلني في ؾىاعت ؤلالكتروهيك

24/02/201429/02/201644جلني في ؾىاعت ألاهظمت الكهزبائيت

24/02/201429/02/201644جلني في كيادة أهظمت ؤلاهخاج

24/02/201429/02/201640جلني مطىق للخجهحزاث اإلاجزليت  واإلاخعذدة الىضائط

01/02/201431/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت  اخخيار آالث الخياطت

01/02/201431/01/201640جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

01/02/201431/01/201620جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الاجؿاالث بحي الخضزاء

 حي الخضزاء1003عً طزيم آالن ضفاري : العىىان

71771647: الهاجف

02/04/201415/03/201672جلني في اضخؼالل الػبكاث

03/02/201429/02/201640جلني في الؿىاعاث الؼذائيت

31/03/201406/04/201520جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201402/02/201620جلني في جزكيب وؾياهت اإلاؿاعذ

05/05/201402/05/201620جلني في جزكيب وؾياهت اإلاؿاعذ

03/02/201402/02/201620رضام مؿمم في البىاءاث

05/05/201402/05/201620رضام مؿمم في البىاءاث

03/02/201402/02/201620مخار مزاكب في البىاء

05/05/201402/05/201620مخار مزاكب في البىاء

03/03/201407/03/201680جلني في الؿياهت الؿىاعيت

07/04/201417/04/201740جلني في الؿياهت الؿىاعيت

مزكشالخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل بالكزم  

الكزم الؼزبي ضيذي عمز كزب معهذ الكزم: العىىان

71976445:الهاجف

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201415/02/201620جلني في الخبًر

 غارع 18عذد : اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الاكطاء بدلم الىادي العىىان

71737284: خلم الىادي الهاجف2060الهادي غاكز 
01/03/201428/02/201640جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

03/02/201425/01/201666جلني في ججارة الخىسيع

03/02/201425/01/201660جلني مطاهذة في اعالميت الخؿزف

14/04/201418/04/201615فني في  الحزاضت وؤلاضخلبال

14/04/201418/04/201615فني في اإلازاكبت عً بعذ

مزكشالخكىيً والخذريب اإلانهي الشهىر 

 جىوظ2052 أوث حي الشهىر 13ههج : العىىان

71502744/71511465:الهاجف

03/02/201425/01/201620جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في البىاء بابً ضيىا

كزب مىتزه اإلازوج ابً ضيىا

اإلازكش اللطاعي  للخكىيً في الؿىاعاث الؼذائيت بحي الخضزاء

 حي الخضزاء1003عً طزيم آالن ضفاري : العىىان

71809086: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الؿياهت الؿىاعيت بالىردًت 

 الىردًت1009 طزيم ضىضت دًبىسفيل 2كلم :  العىىان

71496064:  الهاجف

اإلازكش اللطاعى للخكىيً في مهً الخذماث بلمزث 

 كمزث2078 طزيم رواد 6كلم : العىىان

71918096:الهاجف

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي باإلازس ى 

2070ههج كزطاج اإلازس ى 11:   العىىان

71775844/71740421:الهاجف

جىوظ

مسخوى مؤهل الخقني املنهي : 2014دورة فيفزي 

املزشحون الذًن أنهوا السنت الثاهيت من الخعليم الثاهوي أو لهم مسخوى حعليمي معادل

 املحزسين على  شهادة كفاءة مهنيت في اخخصاص ًدناسب مع الاخخصاص املستهذف

 اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الؿىاعاث الالكتروهيت والكهزبائيت بخىوظ 

 جىوظ1005غارع الجيؼ الىطني العمزان : العىىان

71898277: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الكهزباء واإلاعذاث البيىطبيت بخىوظ

 جىوظ 1000 أفزيل 9، غارع 45: العىىان

71569845/71563621: الهاجف

اإلازكش اللطاعى للخكىيً في ؤلاكطاء بخىوظ 

1068 ههج فاص رأص الطابيت جىوظ 1عذد :العىىان

71220822: الهاجف
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03/02/201430/04/201620جلني في اإلاطالت ودهً الطياراث

07/04/201415/07/201680جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

10/02/201415/02/201624جلني في الطحرػزافيا

03/02/201415/02/201624جلني في الطباعت

03/02/201415/02/201624جلني في إنهاء أغؼال الطباعت

03/02/201415/02/201624جلني في جدضحر أغؼال الطباعت

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201431/01/201615جلني في الخبًر

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 07/04/201416/03/201615جلني في الخبًر

03/02/201431/01/201615جلني في الؿياهت الؿىاعيت

07/04/201416/03/201615جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201680جلني في ؤلالكتروهيك الؿىاعي

03/02/201401/02/201640جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

31/03/201404/07/201616جلني في الؿياهت الؿىاعيت  اخخيار آالث الخياطت

10/02/201408/02/201620جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

10/02/201408/02/201618جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

10/02/201415/02/201640جلني في ؾياهت معذاث الحضائز

10/02/201415/02/201620جـلــىـي مطـاح في كـيـظ ألاراض ي

01/02/201431/01/201640جـلــىـي مطـاح في كـيـظ ألاراض ي

01/02/201431/01/201620رئيـــظ خضـــحرة بىـــاء

01/02/201431/01/201620مخار مزاكب في البىاء

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 10/02/201431/01/201620جلني في الخبًر

10/02/201431/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201408/02/201620جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

03/02/201408/02/201620جلني في مزاكبت جىدة اليطيج

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في مهً الخذماث بدمام ألاهف 

 خمام ألاهف2050 ههج الطاهز بً عاغىر 35عذد : العىىان

71292711:الهاجف

01/02/201431/01/201620جلني في ججارة الخىسيع

10/02/201406/02/201640جلني في الىلل البري

10/02/201406/02/201640جلني في الىلل مخعذد الىضائط

06/01/201419/12/201640جلني في آلاليت وؤلاعالميت الؿىاعيت

24/02/201422/02/201660جلني في آلاليت وؤلاعالميت الؿىاعيت

03/02/201401/02/2016100جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201640جلني في ؾىاعت وؾياهت اللىالب وألادواث

03/02/201425/04/201687جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

اإلازكش اللطاعي للخكىيً والخلىياث الخطبيليت في الجلذ بملزيً  

  ملزيً الزياض 2014غارع اإلادطت : العىىان

71433743: الهاجف

03/02/201408/02/201616جلني مطاهذة في اعالميت الخؿزف

03/02/201425/01/201620جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

28/04/201402/05/201620جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201425/01/201620جلني في الخبًر

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 28/04/201402/05/201620جلني في الخبًر

03/02/201425/01/201620جلني في الؿياهت ؤلالكتروهيت لألهظمت آلاليت

28/04/201402/05/201620جلني في الؿياهت ؤلالكتروهيت لألهظمت آلاليت

03/02/201425/01/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

28/04/201402/05/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

28/04/201402/05/201620جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

03/02/201425/01/201620رئيظ فزيم في جزكيب الػبكاث الكهزبائيت للبىاءاث

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في اإلايكاجزوهيك ببرج الطذريت 

 بزج الطذريت2084مدطت ألارجال : العىىان

71411120:  الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الاغؼال العمىميت باإلازهاكيت  

 اإلازهاكيت2071ضيذي علي الحطاب : العىىان

71532430: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الؿياهت  بىابل 

(153ؽ ب ) هابل8000الحي الؿىاعي طزيم جىوظ: العىىان

72222552: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الالكتروهيك الذهذان 

 الذهذان 2011، 70 ههج الطزول ؽ ب 7عذد :العىىان

71606759: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ؤلاكطاء بمىىبت 

 مىىبت2010 ههج ابً أبي الضياف 18عذد : العىىان

71608190:الهاجف

مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل بالخضامً 

هىفمبر،ؽ ب 7غارع فزخاث خػاد كزب اإلاذرضت الابخذائيت : العىىان

2041 حي الخضامً 659

71549220: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في البىاء ببن عزوص 

 بً عزوص2013 ههج فزخاث خػاد 6عذد : العىىان

71381247: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في اليطيج ببئر اللؿعت 

اإلاىطلت الؿىاعيت بئر اللؿعت ههج خطحن باي : العىىان

 بً عزوص2059 - 19ؽ ب 

71382899: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في مهً الىلل واللىجطديك ببرج الطذريت 

 بزج الطذريت2084مدطت ألارجال :العىىان

71410925: الهاجف

اإلازكشاللطاعي للخكىيً في ميكاهيك الطياراث و الىلل بأرياهت 

 أرياهت2080 غارع أخمذ الخبثاوي 13عذد : العىىان

71713578: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في فىىن الطباعت بـأرياهت

 أرياهت 2080 غارع ؤلاضخلالل 25عذد : العىىان

71710579/71701945: الهاجف

هابل

بً عزوص

مىىبت

أرياهت
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10/02/201408/02/201616جلني في الحذادة الفىيت

10/02/201408/02/201616جلني في اإلاهً الفىيت في الخشف

10/02/201408/02/201616جلني في فىىن وجلىياث البلىر اخخيار البلىر الطاخً

07/04/201414/03/201648جلني في الؿىاعت اإلايكاهيكيت

06/01/201414/12/201548جلني في الؿياهت الؿىاعيت

07/04/201418/04/201648جلني في الؿياهت الؿىاعيت

07/04/201418/04/201616جلني في مزاكبت الجىدة في آلاليت

06/01/201414/12/201516رضام ؾىاعي

24/02/201422/02/201615جلني في جؿميم اإلاىخىجاث الجلذًت

24/02/201422/02/201620جلني في ؾىاعت الجلذ وألاخذًت

01/02/201431/01/201620جلني في اللحام والتركيب

01/02/201431/01/201620جلني في مزاكبت الجىدة في البىاء اإلاعذوي

03/02/201401/02/201620جلني في الؿياهت ؤلالكتروهيت لألهظمت آلاليت

03/02/201401/02/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

28/04/201429/04/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201620جلني في ؾىاعت ألاهظمت الكهزبائيت

01/05/201430/04/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

01/05/201430/04/201620جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

01/05/201415/07/201620جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

مزكش الخكىيً والخذريب في الحزف الخلليذًت بعمذون  

 باجت9030غارع البيئت عمذون : العىىان

78469368: الهاجف

03/02/201401/02/201615رئيظ فزيم في جزكيب الػبكاث الكهزبائيت للبىاءاث

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي بجىذوبـت 

جىذوبت- 8100 1938 أفزيل 9غارع : العىىان

78600724:الهاجف

03/02/201431/01/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

02/01/201431/01/201615جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 06/01/201425/01/201636جلني في الخبًر

06/01/201425/01/201615جلني في ؾياهت ججهحزاث اإلاطبخ والخىظيف

01/04/201425/04/201620جلني اضخلبال

01/04/201425/04/201620جلني طىابم ومؼطل

01/04/201425/04/201620جلني في الخيػيط الطياحي

01/04/201425/04/201620جلني في الطبخ

01/04/201425/04/201620جلني مزطباث

01/04/201425/04/201620جلني مطعم وخاهت

17/02/201415/02/201620جلني في الؿىاعت اإلايكاهيكيت

17/02/201415/02/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

17/02/201415/02/201615جلني في ؾياهت وإؾالح اإلاعذاث الفالخيت

17/02/201430/05/201620جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي بالطزص 

7180 الطزص 85 جاهفي ؽ ب 14غارع : العىىان

78262296:  الهاجف

03/02/201401/02/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في التركيب اإلاعذوي بمجزل بىركيبت 

 مجزل بىركيبت 7050، 242بئر طعػىن ؽ ب : العىىان

72470788/72472466: الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بماطز 

 ماطز 7030 طزيم طبركت  1كلم : العىىان

72485404: الهاجف

مزكشالخكىيً والخذريب اإلانهي بباجت 

كبالت اإلاطدػفى الجهىي )باجت  -9000غارع الحبيب بىركيبت : العىىان

(بباجت

78454335: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الؿياهت الفىذكيت بطبركت 

طبركت8110، 348 طزيم جىوظ ؽ ب 7كلم :  العىىان

78672030: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الخلىياث الفىذكيت بطبركت

8109 طبركت 348 طزيم جىوظ ؽ ب 7كلم : العىىان

78672790: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في اإلاعذاث الفالخيت بالكاف  

 الكاف7121 بزهىؾت 111غارع الحزيت ؽ ب : العىىان

78224478: الهاجف

مزكش الخكىيً في الحزف الفىيت بىابل 

 هابل8062، 60طزيم الحماماث، ثامز ؽ ب : العىىان

72232176: الهاجف

ضىضت : اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الاليت العامت كزمباليت طزيم العىىان

(كبالت اللاعت الزياضيت) كزمباليت  8030

72210866/72255303:الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الجلىد وألاخذًت بخاسركت 

ذ 73اإلاىطلت الؿىاعيت ؽ ب : العىىان  8024 مكخب البًر

جاسركت

72225377:الهاجف

الكاف

خىذوبت

باجت

بجزرث

هابل
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ذ الخجاري وجكييف الهىاء 01/02/201431/01/201620جلني في الخبًر

01/02/201431/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/03/201429/02/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/03/201429/02/201615جلني في ؾياهت الخجهحزاث الكهزبائيت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201626جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

03/02/201401/02/201620رئيظ فزيم في جزكيب الػبكاث الكهزبائيت للبىاءاث

31/03/201430/03/201620جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

26/05/201426/05/201620جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 27/01/201427/01/201620جلني في الخبًر

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 31/03/201430/03/201620جلني في الخبًر

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 26/05/201426/05/201620جلني في الخبًر

26/05/201426/05/201640جلني في الخؿزف الفني اإلازكشي

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي باللحروان 

 اللحروان3100 غارع بيذ الحكمت 16:  العىىان

77229834:الهاجف

27/01/201425/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي باللؿزيً 

 اللؿزي1200ًغارع الحبيب بىركيبت : العىىان

77474433:الهاجف

01/02/201431/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

10/02/201406/02/201620جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

10/02/201406/02/201620جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

02/02/201430/01/201640جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

02/02/201415/07/201640جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي باإلاكىاس ي 

95 اإلاكىاس ي ؽ ب 9140غارع الحبيب بىركيبت : العىىان

76646004: الهاجف

03/02/201401/02/201620جلني في كهزباء وإلكتروهيك الطياراث

03/02/201401/02/201640جلني في ؤلالكتروهيك الؿىاعي

03/02/201401/02/201640جلني في آلاليت وؤلاعالميت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201660جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

24/02/201420/02/201618جلني في ؾىاعت وؾياهت اللىالب وألادواث

24/02/201420/02/201618جلني معذل في ؾىاعت البالضديك

01/02/201431/01/201660جلني في الؿياهت الؿىاعيت

01/02/201431/01/201620جلني في ؾياهت الخجهحزاث الكهزبائيت اإلاجزليت

17/02/201415/02/201615رئيـــظ خضـــحرة بىـــاء

17/02/201415/02/201610مخار مزاكب في البىاء

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ؤلالكتروهيك بطىضت  

 4000 ضىضت 466طزيم الشاويت حي العىيىت ؽ ب : العىىان

73231826/73235533: الهاجف

: اإلازكش اللطاعي للخكىيً في اللحام و آلاليت و البالضديك  طزيم العىىان

 ضىضت4029الطفالت 

73232417:الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بالللعت الكبري 

 الللعت الكبري4060اإلاىطلت الؿىاعيت الكبري : العىىان

73342231: الهاجف

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي بالىفيضت  

192 الىفيضت ؽ ب 4030 طزيم اللحروان 5كلم : العىىان

73250365:الهاجف

مزكش الخكىيً و الخذريب اإلانهي بالذهماوي

 الذهماوي7170 -137حي اإلالعب ؽ ب : العىىان

87282185:الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بطلياهت  

غارع ابً خلذون ضلياهت: العىىان

78872713:الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بمكثر  

 مكثر6140اإلاىطلت الؿىاعيت : العىىان

78826060: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الطاكت باللحروان 

 اللحروان3100 غارع بيذ الحكمت 16عذد :  العىىان

77231211: الهاجف

 مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل باللؿزيً

  اللؿزي1200ً هىفمبر 7ضاخت :  العىىان

77474211: الهاجف

مزكشالخكىيً والخذريب اإلانهي بطيذي بىسيذ  

 ضيذي بىسيذ9100طزيم اإلاعهذ : العىىان

76633885: الهاجف

ضىضت

ضيذي بىسيذ

اللؿزيً

اللحروان

ضلياهت

الكاف
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03/02/201408/02/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201408/02/201620جلني في اللحام والتركيب

01/02/201431/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت  اخخيار آالث الخياطت

01/02/201431/01/201640جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

اإلازكش اللطـاعي للخكىيً في مهً الؿىاعت بخىيظ

 خىيظ5100ههج كزطاج طزيم جمال : العىىان

73534650:  الهاجف

03/02/201401/02/201620جلني في حطيحر أهظمت ؤلاهخاج

27/01/201401/02/201618جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

27/01/201401/02/201636جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

03/02/201425/01/201620جلني في  اإلاؿىغ واإلاجىهزاث

03/02/201425/01/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201425/01/201620جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

15/02/201415/02/201618جلني في الؿياهت الؿىاعيت  اخخيار آالث الخياطت

15/02/201415/02/201618جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

15/02/201415/02/201618جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201430/01/201620جلني في الخبًر

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 28/04/201423/04/201620جلني في الخبًر

مزكشالخكىيً والخذريب اإلانهي في الجلىد وألاخذًت بالجم  

 الجم5160 هىفمبر طزيم ؾفاكظ7غارع : العىىان

73630403: الهاجف

01/02/201425/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت  اخخيار آالث الجلذ

03/02/201402/02/201552 جلني مدضز ؾيذلي

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201430/01/201616جلني في الخبًر

03/02/201430/01/201616جلني في الؿىاعت اإلايكاهيكيت

03/02/201430/01/201632جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201430/01/201616جلني في اللحام والتركيب

03/02/201423/04/201616جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

03/02/201401/02/201620جلني في جؿميم وجلىياث اإلاالبظ

03/02/201401/02/201620جلني في ؾىاعت اإلاالبظ

مزكشالخكىيً والخذريب اإلانهي بلزكىت 

 كزكىت3035العطاًا : العىىان

74484844:الهاجف

03/02/201401/02/201650ميػط روضت أطفال

01/02/201430/01/201640جلني في ؤلالكتروهيك الؿىاعي

01/02/201430/01/201640جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

03/02/201425/01/201620جلني في آلاليت وؤلاعالميت الؿىاعيت

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201425/01/201620جلني في الخبًر

03/02/201425/01/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201425/01/201620جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

03/02/201401/02/201640جلني في ميكاهيك وكهزباء الػاخىاث الثليلت

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بمطاكً 

مطاكً- 4070طزيم ورداهحن : العىىان

73259033: الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي باع خامبت  

 ؾفاكظ كزب معزض ؾفاكظ 3000ههج علي باع خاهمبه 67: العىىان

الذولي

74298950/74228455: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ؤلاكطاء بمدمذ علي ؾفاكظ 

 البطخان 3099 طزيم اإلاهذًت 3كلم : العىىان

51ؾفاكظ ؽ ب 

74236786: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ألالكتروهيك ضاكيت الشيذ

 ضاكيت الشيذ ؾفاكظ3021 ههج مخخار الشيادي 20عذد: العىىان

74254232: الهاجف

مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل بلفؿت عليلت 

، كفؿت271 اإلاىطلت الؿىاعيت ؽ ب 10طزيم جىسر كلم :العىىان

7621115: الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي باإلاهذًت  

اإلاهذًت -5100طزيم رجيؼ :العىىان

73687419: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ؤلاكطاء باإلايطخحر 

5000 اإلايطخحر 88غارع ألارض ؽ ب : العىىان

73504400: الهاجف

اإلازكش اللطاعى للخكىيً في اليطيج بلؿزهالل

 كؿز هالل 5070طزيم جمال : العىىان

73452330: الهاجف

مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل باإلاكىحن

5050ههج الحاج مدمذ سخامت اإلاكىحن :  العىىان

73439929: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في ؤلاكطاء والشرد ببيبلت  

 بيبلت5021ههج طارق ابً سياد : العىىان

73478148:  الهاجف

كفؿت

ؾفاكظ

اإلاهذًت

اإلايطخحر

ضىضت
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جىسر

مزكش الخكىيً والعمل اإلاطخلل بخىسر

 جىسر2243 الػزفت 24طزيم اإلاطار ؽ ب : العىىان

76474933: الهاجف

06/01/201404/01/201620جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201401/02/201620رئيـــظ خضـــحرة بىـــاء

03/02/201401/02/201620رئيظ فزيم في جزكيب الػبكاث الكهزبائيت للبىاءاث

03/02/201401/02/201620مخار مزاكب في البىاء

01/02/201431/01/201640جلني في اللحام والتركيب

01/02/201431/01/201640جلني في كهزباء وإلكتروهيك الطياراث

01/02/201430/04/201640جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

03/02/201425/01/201640جلني في الؿياهت الؿىاعيت

03/02/201425/01/201620جلني في ؾياهت الخجهحزاث الكهزبائيت اإلاجزليت

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201425/01/201640جلني في الخبًر

06/01/201404/01/201620جلني في ميكاهيك وكهزباء الطياراث

03/02/201408/02/201640جلني ؾياهت في جكييف الهىاء

ذ الخجاري وجكييف الهىاء 03/02/201408/02/201620جلني في الخبًر

03/02/201401/02/201640جلني في ؾياهت ججهحزاث اإلاطبخ والخىظيف

10/02/201408/02/201616جلني ؾياهت في إلكتروهيك العمىم

10/02/201408/02/201616جلني في الؿياهت الؿىاعيت

10/02/201408/02/201636جلني في ؾياهت أجهشة اإلايكزوإعالميت

مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل بالحامت 

6020 الحامت 219كزب اإلاطدػفى اإلادلي بالحامت ؽ ب : العىىان

75333960: الهاجف

مزكش الخكىيً والخذريب اإلانهي بمذهيــً 

 مذهحن4118، 60غارع الطيب اإلاهحري ؽ ب : العىىان

75640121: الهاجف

اإلازكش اللطاعى للخكىيً في الطاكت بجزبت  

 جزبت4180ههج الطيب اإلاهحري خىمت الطىق : العىىان

75620647: الهاجف

مزكش الخكىيً والنهىض بالعمل اإلاطخلل بىلزدان  

 بىلزدان  4160 غار طزيم اإلاطدػفى 45عذد : العىىان

75710035:  الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في البىاء والخىليب بلابظ  

 كابظ6000 سريم كزب اإلالعب الزياض ي، 37ؽ ب : العىىان

75291884: الهاجف

اإلازكش اللطاعي للخكىيً في الؿياهت بلابظ

 كابظ6011، 66اإلاىارة ؽ ب : العىىان

75291304/75290352: الهاجف

مذهحن

كابظ
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