
ثاريخ اهتهاء الحكوينثاريخ اهطالق الحكوينالاخحصاصاتاملزكزالوالية
دورة فيفزي 

2014

املزهش اللطاعي للخيىيً في الىهزباء واملعذاث البيىطبيت بخىوظ

 جىوظ 1000 أفزيل 9، غارع 45: العىىان

71569845/71563621: الهاجف

ذ 24/02/201413/07/201566مزهب مؿلح في الخبًر

املزهش اللطاعي للخيىيً في مهً اللحىم الحمزاء 

1001 جىوظ21ههج باب الفلت عذد :العىىان

71241306:الهاجف

15/01/201431/01/201615جشار

01/02/201431/01/201618عىن ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

01/02/201415/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201402/02/201515مزهب وهحاث الجبظ

03/02/201401/02/201615هلاع على الخػب

 مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بجبل الجلىد 

 10 جبل الجلىد1046– ههج البليذة : العىىان

71492510: الهاجف 

17/02/201414/07/201620ههزبائي ميياهييي

 مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بطيذي فخح هللا 

 ضيذي فخح هللا2012 حي أحمذ الخليلي 61 ؽ ب 9042ههج 

71399319

01/02/201415/07/201515عىن في ؾىاعت املالبظ

16/02/201415/04/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

ذ 16/02/201415/05/201520مزهب مؿلح في الخبًر

06/02/201405/02/201620هجار أليمىيىم و ب ف ص

املزهش اللطاعي للخيىيً في الاهطاء بحلم الىادي 

 حلم الىادي 2060 غارع الهادي غاهز 18عذد : العىىان

71737284:الهاجف

01/03/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201431/01/201632املجىهزاث

01/02/201431/01/201640عىن مطبخ ومزطباث

01/02/201431/01/201620عىن مطعم وحاهت

17/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

10/03/201413/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201425/01/201620مطاٌ مزمم هياول و دهان ضياراث

ً ودًٌش 03/02/201425/01/201640ميياهييي ضياراث بجًز

03/02/201402/02/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201402/02/201520مزهب أهظمت الطالمت بالبىاءاث

03/02/201402/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بأرياهت 

أرياهت- 2080غارع أحمذ الخبثاوي : العىىان

71713587: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي الشهىر 

 جىوظ2052 أوث حي الشهىر 13ههج : العىىان

71502744/71511465:الهاجف

املزهشاللطاعي للخيىيً في ميياهيً الطياراث و الىلل بأرياهت 

 أرياهت2080 غارع أحمذ الخبثاوي 13عذد : العىىان

71713578: الهاجف

مسحوى شهادة الكفاءة املهنية  : 2014 دورة فيفزي 

املزشحون الذين أنهوا السنة الحاسعة من الحعليم ألاساس ي أو لهم مسحوى جعليمي معادل

املزهش اللطاعى للخيىيً في إلاهطاء بخىوظ 

1068 ههج فاص رأص الطابيت جىوظ 1عذد :العىىان

71220822: الهاجف

مزهشالخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل بالىزم  

الىزم الؼزبي ضيذي عمز كزب معهذ الىزم: العىىان

71976445:الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب في الحزف الخلليذًت بالشياجحن

 الشياجحن العمزان1005ههج عبذ هللا ابً ألاػلب : العىىان

71896930

املزهش اللطاعى للخيىيً في املؿىغ و املجىهزاث و جلىياث الطاعاث بلّمزث 

 كمزث2078 طزيم رواد 6ولم : العىىان

71919375: الهاجف

جىوظ

أرياهت
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03/02/201431/01/201515ههزبائي ميياهييي

07/04/201416/03/201515ههزبائي ميياهييي

ذ 03/02/201431/01/201515مزهب مؿلح في الخبًر

ذ 07/04/201416/03/201515مزهب مؿلح في الخبًر

13/01/201404/01/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

01/04/201431/03/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

02/06/201430/06/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201402/02/201520مزهب أهظمت الطالمت بالبىاءاث

21/04/201420/04/201520مزهب أهظمت الطالمت بالبىاءاث

03/02/201402/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

21/04/201420/04/201520مزهب في ههزباء البىاء

10/02/201416/02/201510بىاء مطالً مخخلفت

10/02/201416/02/201560ميياهييي مؿلح معذاث الحضائز

01/02/201431/01/201520بىـــاء

01/02/201431/01/201520حذاد إوػاءاث معذهيت

01/02/201431/01/201520مزهب في ههزباء البىاء

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

10/02/201402/05/201520ههزبائي ميياهييي

ذ 10/02/201402/05/201520مزهب مؿلح في الخبًر

03/02/201408/02/201615مػؼل آالث اليطيج

10/02/201407/02/201520ضائم بزي

10/02/201407/02/201520عىن شحً وجزؾيف

10/02/201407/02/201520عىن مخشن

06/01/201413/07/201516عىن في ؾىاعت املالبظ

07/04/201418/07/201632عىن في ؾىاعت املالبظ

06/01/201414/12/201532عىن في ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

07/04/201418/07/201648عىن في ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

06/01/201414/12/201516لحام مزهب

24/02/201422/02/201620ؾاوع لىاسم جلذًت

24/02/201411/07/201615عىن حعهذ في جىييف الهىاء

24/02/201423/02/201520فؿاٌ أحذًت  ولىاسم جلذًت

24/02/201413/07/201545مجهش حزاري  وؾحي

24/02/201423/02/201515مزهب ألاضالن الىهزبائيت

24/02/201423/02/201530مزهب في ههزباء البىاء

24/02/201423/02/201520مزهب وؾلاٌ أحذًت

03/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

28/04/201409/11/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201427/04/201520ههزبائي ميياهييي

27/04/201413/07/201520ههزبائي ميياهييي

ذ 03/02/201427/04/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ذ 28/04/201413/07/201520مزهب مؿلح في الخبًر

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

07/04/201409/11/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201402/02/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

07/04/201430/03/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

ذ 03/02/201413/07/201540مزهب مؿلح في الخبًر

01/02/201431/01/201520أهابيبي ؾىاعي

01/02/201431/01/201520حذاد إوػاءاث معذهيت

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بمجٌز بىركيبت

 مجٌز بىركيبت275 ؽ ب 7050ههج حيفاء 

72472444

03/02/201425/01/201620عىن مطبخ ومزطباث

املزهش اللطاعي للخيىيً في الجلىد وألاحذًت بخاسرهت 

ذ 73املىطلت الؿىاعيت ؽ ب :العىىان  8024 مىخب البًر

جاسرهت

72225377: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بشػىان 

 سػىان1100، 188املىطلت الؿىاعيت ؽ ب :  العىىان

72675985: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي ببجزرث

 بجزرث7000غارع فزحاث حػاد واد املزج : العىىان

72436133: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الترهيب املعذوي بمجٌز بىركيبت 

 مجٌز بىركيبت 7050، 242بئر طعػىن ؽ ب : العىىان

72470788/72472466: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الاليت العامت كزمباليت

(كبالت اللاعت الزياضيت) كزمباليت  8030طزيم ضىضت : العىىان

72210866/72255303: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بىادي كزياهت 

 مىىبت2011 ههج الاضخلالٌ 20:العىىان

71610363: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الالىتروهيً الذهذان 

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

71606759: الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل بالخضامً 

هىفمبر،ؽ ب 7غارع فزحاث حػاد كزب املذرضت الابخذائيت : العىىان

2041 حي الخضامً 659

71549220: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في البىاء ببن عزوص 

 بً عزوص2013 ههج فزحاث حػاد 6عذد : العىىان

71381247: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في اليطيج ببئر اللؿعت 

املىطلت الؿىاعيت بئر اللؿعت ههج حطحن باي : العىىان

 بً عزوص2059 - 19ؽ ب 

71382899: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في مهً الىلل واللىجطديً ببرج الطذريت 

 بزج الطذريت2084محطت ألارجاٌ :العىىان

71410925: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الاغؼاٌ العمىميت باملزهاكيت  

 املزهاكيت2071ضيذي علي الحطاب : العىىان

71532430: الهاجف

أرياهت

مىىبت

بً عزوص

هابل

سػىان

بجزرث
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03/02/201415/07/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201424/04/201520ههزبائي ميياهييي

28/04/201415/07/201520ههزبائي ميياهييي

01/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

01/05/201430/04/201620عىن في ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

01/02/201431/01/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

مزهش الخيىيً والخذريب في الحزف الخلليذًت بعمذون  

 باجت9030غارع البيئت عمذون : العىىان

78469368: الهاجف

ذ 13/01/201416/03/201520مزهب مؿلح في الخبًر

03/02/201413/07/201560عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201413/04/201540ههزبائي ميياهييي

03/02/201431/01/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201426/01/201560مزهب أهظمت الطالمت بالبىاءاث

01/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201430/04/201520ههزبائي ميياهييي

06/01/201413/07/201518عىن حعهذ في جىييف الهىاء

06/01/201413/07/201515مجهش حزاري  وؾحي

ذ 06/01/201426/01/201515مزهب مؿلح في الخبًر

01/04/201425/04/201640عىن مطبخ ومزطباث

01/04/201425/04/201640عىن مطعم وحاهت

10/02/201415/02/201620عىن في ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

17/02/201415/02/201620مػؼل آالث ألادواث

17/02/201415/02/201620مطاٌ مزمم هياول و دهان ضياراث

ً ودًٌش 17/02/201415/02/201620ميياهييي ضياراث بجًز

مـزهـش الخيىيً والخذريب املنهي بالياف

7100 الياف 262ههج طه حطحن ؽ ب 

78224505

04/01/201404/01/201615حالق مجمل

03/02/201401/02/201620حالق مجمل

عىن في الؿىاعاث الؼذائيت  اخخيار الحليب 

ومػخلاجه
03/02/201408/02/201620

03/02/201430/03/201520ههزبائي ميياهييي

03/02/201402/03/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201401/02/201640هجار أليمىيىم و ب ف ص

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بالذهماوي

 الذهماوي7170 -137حي امللعب ؽ ب : العىىان

87282185:الهاجف

01/02/201430/04/201540ههزبائي ميياهييي

03/03/201413/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

03/03/201425/05/201520ههزبائي ميياهييي

03/03/201413/07/201520مجهش حزاري  وؾحي

03/03/201402/03/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

ذ 03/03/201425/05/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ً ودًٌش 03/03/201429/02/201620ميياهييي ضياراث بجًز

03/02/201413/07/201530عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201426/01/201515مجهش حزاري  وؾحي

03/02/201413/07/201515مزهب في ههزباء البىاء

27/01/201407/02/201520عىن حعهذ في جىييف الهىاء

31/03/201411/04/201520عىن حعهذ في جىييف الهىاء

27/01/201411/04/201540مجهش حزاري  وؾحي

27/01/201407/02/201540مزهب في ههزباء البىاء

31/03/201430/03/201520مزهب في ههزباء البىاء

ذ 31/03/201431/05/201540مزهب مؿلح في الخبًر

املزهش اللطاعي للخيىيً في الخلىياث الفىذكيت بطبركت

8109 طبركت 348 طزيم جىوظ ؽ ب 7ولم : العىىان

78672790: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في املعذاث الفالحيت بالياف  

 الياف7121 بزهىؾت 111غارع الحزيت ؽ ب : العىىان

78224478: الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بالطزص 

7180 الطزص 85 جاهفي ؽ ب 14غارع : العىىان

78262296:  الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بطلياهت  

غارع ابً خلذون ضلياهت: العىىان

78872713:الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بمىثر  

 مىثر6140املىطلت الؿىاعيت : العىىان

78826060: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الطاكت باللحروان 

 اللحروان3100 غارع بيذ الحىمت 16عذد :  العىىان

77231211: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بباجت 

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

(بباجت

78454335: الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بجىذوبـت 

جىذوبت- 8100 1938 أفزيل 9غارع : العىىان

78600724:الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل ببىضالم 

 بىضالم8170، 146 ؽ ب 1طزيم جىوظ ولم : العىىان

78639422: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الؿياهت الفىذكيت بطبركت 

طبركت8110، 348 طزيم جىوظ ؽ ب 7ولم :  العىىان

78672030: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بماطز 

 ماطز 7030 طزيم طبركت  1ولم : العىىان

72485404: الهاجف

الياف

ضلياهت

اللحروان

بجزرث

باجت

جىذوبت
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27/01/201429/06/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

31/03/201402/11/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

27/01/201416/03/201540ههزبائي ميياهييي

31/03/201418/05/201540ههزبائي ميياهييي

27/01/201426/01/201520مزهب في ههزباء البىاء

24/03/201416/03/201520مزهب في ههزباء البىاء

27/01/201425/01/201620مػؼل آالث ألادواث

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بحفىس  

 حفىس3130حي الحزص الىطني :العىىان

77355054: الهاجف

03/02/201413/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي باللؿزيً 

 اللؿزي1200ًغارع الحبيب بىركيبت : العىىان

77474433:الهاجف

01/02/201430/04/201520ههزبائي ميياهييي

10/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

05/05/201407/11/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

10/02/201415/07/201520مجهش حزاري  وؾحي

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201413/07/201520مجهش حزاري  وؾحي

03/02/201402/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

02/02/201415/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

16/05/201415/07/201520مجهش حزاري  وؾحي

02/02/201425/01/201540مزهب في ههزباء البىاء

03/02/201427/04/201520ههزبائي ميياهييي

28/04/201413/07/201520ههزبائي ميياهييي

ً ودًٌش 28/04/201425/04/201620ميياهييي ضياراث بجًز

03/02/201402/02/201540مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201402/02/201540مزهب في ههزباء البىاء

مزهش الخيىيً و النهىض بالعمل املطخلل حمام ضىضت 

 حمام ضىضت4011، 44 ههج الهادي غاهز ؽ ب122: العىىان

73342231:الهاجف

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201430/04/201540ههزبائي ميياهييي

28/04/201413/07/201540ههزبائي ميياهييي

01/02/201431/01/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

17/02/201413/07/201520عىن حعهذ في جىييف الهىاء

17/02/201416/02/201515مزهب الخىطيت

17/02/201416/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

17/02/201415/02/201620هجار أليمىيىم و ب ف ص

03/02/201430/04/201540ههزبائي ميياهييي

03/02/201408/02/201620لحام مزهب

03/02/201408/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

03/02/201408/02/201640هجار أليمىيىم و ب ف ص

05/05/201404/05/201680هجار أليمىيىم و ب ف ص

مزهش الفخاة الزيفيت بالىفيضت

 الىفيضت ضىضت 4030حي الخحزيز : العىىان

73250264: الهاجف

03/02/201415/07/201516عىن في ؾىاعت املالبظ

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بامليطخحر  

 امليطخحر5000غارع املؼزب ههج ليبيا :العىىان

73462024: الهاجف

31/03/201428/03/201620معحن محضز ؾيذلي

01/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201431/01/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

املزهش اللطـاعي للخيىيً في مهً الؿىاعت بخىيظ

 خىيظ5100ههج كزطاج طزيم جماٌ : العىىان

73534650:  الهاجف

28/04/201413/07/201560ههزبائي ميياهييي

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بمطاهً 

مطاهً- 4070طزيم ورداهحن : العىىان

73259033: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في إلاهطاء بامليطخحر 

5000 امليطخحر 88غارع ألارض ؽ ب : العىىان

73504400: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي باملىىاس ي 

95 املىىاس ي ؽ ب 9140غارع الحبيب بىركيبت : العىىان

76646004: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في إلالىتروهيً بطىضت  

 4000 ضىضت 466طزيم الشاويت حي العىيىت ؽ ب : العىىان

73231826/73235533: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بالللعت الىبري 

 الللعت الىبري4060املىطلت الؿىاعيت الىبري : العىىان

73342231: الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بالىفيضت  

192 الىفيضت ؽ ب 4030 طزيم اللحروان 5ولم : العىىان

73250365:الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي باللحروان 

 اللحروان3100 غارع بيذ الحىمت 16:  العىىان

77229834:الهاجف

 مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل باللؿزيً

  اللؿزي1200ً هىفمبر 7ضاحت :  العىىان

77474211: الهاجف

 مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بطبيطلت 

ىم : العىىان
ّ
 ضبيطلت1250ههج الطل

77467977: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي بطيذي بىسيذ  

 ضيذي بىسيذ9100طزيم املعهذ : العىىان

76633885: الهاجف

اللحروان

اللؿزيً

ضيذي بىسيذ

ضىضت

امليطخحر
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27/01/201420/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

27/01/201401/02/201632عىن في ؾىاعت املالبظ

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي  بطبلبت 

طبلبت -5080غارع الجمهىريت : العىىان

73492324: الهاجف

10/02/201408/02/201640عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201426/01/201540مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201426/01/201520مزهب في ههزباء البىاء

15/02/201415/07/201548عىن في ؾىاعت املالبظ

28/02/201415/07/201518عىن في ؾىاعت املالبظ

15/02/201415/07/201518ههزبائي ميياهييي

28/04/201411/07/201520ههزبائي ميياهييي

03/02/201431/01/201540مزهب في ههزباء البىاء

ذ 03/02/201425/04/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ذ 28/04/201411/07/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ً ودًٌش 03/02/201430/01/201620ميياهييي ضياراث بجًز

ً ودًٌش 28/04/201423/04/201620ميياهييي ضياراث بجًز

01/02/201415/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201431/01/201620عىن في ؾىاعت املالبظ

01/02/201431/01/201520فؿاٌ أحذًت  ولىاسم جلذًت

01/02/201431/01/201520مجهش ػزس وػزاس أحذًت

03/02/201430/01/201616لحام مزهب

03/02/201430/01/201616مػؼل آالث ألادواث

املزهش اللطاعي للخيىيً في إلاهطاء بمحمذ علي ؾفاكظ 

 البطخان 3099 طزيم املهذًت 3ولم : العىىان

51ؾفاكظ ؽ ب 

74236786: الهاجف

03/02/201401/02/201640عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201431/01/201520حذاد مطالت ضميىت
03/02/201402/02/201520حذاد مطالت ضميىت

03/02/201401/02/201660عىن في ؾياهت ألاهظمت امليياهيىيت

03/02/201401/02/201620لحام مزهب

03/02/201431/01/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

ً ودًٌش 03/02/201401/02/201620ميياهييي ضياراث بجًز

مزهش الفخاة الزيفيت ببىزذي

3014مجٌز غاهز بىزذي ؾفاكظ 

74647019

03/03/201413/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

املزهش اللطاعى للخيىيً في الجلىد و ألاحذًت ضاكيت الشيذ 

 ؾفاكظ3031 مزهش بى عؿيذة 72 طزيم جىوظ ؽ ب 11ولم :  العىىان

74860690: الهاجف

03/02/201402/02/201520مزهب في ههزباء البىاء

03/02/201430/03/201540ههزبائي ميياهييي

14/04/201415/06/201540ههزبائي ميياهييي

03/02/201411/07/201620مجهش حزاري  وؾحي

ذ 03/02/201430/03/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ذ 07/04/201408/06/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ً ودًٌش 03/02/201425/01/201660ميياهييي ضياراث بجًز

03/02/201426/01/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201411/07/201620مؿىغ

03/02/201411/07/201616هجار أزار مىبيليا

03/02/201425/01/201618هلاع على الخػب

13/01/201423/02/201540ههزبائي ميياهييي

17/03/201425/05/201540ههزبائي ميياهييي

ذ 17/03/201425/05/201540مزهب مؿلح في الخبًر

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي كفؿت كؿز 

 كفؿت كؿز 2111، 70 هىفمبر ؽ ب 7غارع :العىىان

76271107: الهاجف

مزهش الخيىيً والعمل املطخلل بخىسر

 جىسر2243 الػزفت 24طزيم املطار ؽ ب : العىىان

76474933: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي في الجلىد وألاحذًت بالجم  

 الجم5160 هىفمبر طزيم ؾفاكظ7غارع : العىىان

73630403: الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي باع حامبت  

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

الذولي

74298950/74228455: الهاجف

مزهشالخيىيً والخذريب املنهي  جبيياهت  

 جبيياهت3080 - 2طزيم املهذًت ولم:العىىان

74880419: الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل بلفؿت عليلت 

، كفؿت271 املىطلت الؿىاعيت ؽ ب 10طزيم جىسر ولم :العىىان

7621115: الهاجف

املزهش اللطاعى للخيىيً في اليطيج بلؿزهالٌ

 كؿز هالٌ 5070طزيم جماٌ : العىىان

73452330: الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل باملىىحن

5050ههج الحاج محمذ سخامت املىىحن :  العىىان

73439929: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في إلاهطاء والشرد ببيبلت  

 بيبلت5021ههج طارق ابً سياد : العىىان

73478148:  الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي باملهذًت  

املهذًت -5100طزيم رجيؼ :العىىان

73687419: الهاجف

امليطخحر

املهذًت

ؾفاكظ

كفؿت

جىسر
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03/03/201406/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

ذ 03/02/201406/07/201540مزهب مؿلح في الخبًر

املزهش اللطاعي للخيىيً في البىاء والخىليب بلابظ  

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

75291884: الهاجف

03/02/201402/02/201520بىـــاء

03/02/201425/01/201640عىن مطبخ ومزطباث

01/02/201431/01/201680لحام مزهب

ً ودًٌش 01/02/201431/01/201680ميياهييي ضياراث بجًز

مزهش الخيىيً والخذريب في الحزف الخلليذًت بلابظ 

6002 كابظ 156ب .ههج فلططحن ؽ: العىىان

75274366: الهاجف

24/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201430/01/201520حذاد إوػاءاث معذهيت

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201413/07/201540ههزبائي ميياهييي

03/02/201413/07/201540مجهش حزاري  وؾحي

ذ 03/02/201413/07/201540مزهب مؿلح في الخبًر

03/02/201425/01/201620مػؼل آالث ألادواث

03/02/201425/01/201620لحام مزهب

03/02/201426/01/201520مزهب ألاضالن الىهزبائيت

03/02/201426/01/201525مزهب في ههزباء البىاء

ذ 03/02/201413/07/201520مزهب مؿلح في الخبًر

ً ودًٌش 06/01/201404/01/201620ميياهييي ضياراث بجًز

06/01/201405/01/201520ميياهييي محزواث دًٌش غاحىاث زليلت

03/02/201413/07/201520عىن في ؾىاعت املالبظ

03/03/201429/02/201620عىن مطبخ ومزطباث

05/03/201428/02/201620عىن مطعم وحاهت

03/02/201413/07/201540عىن حعهذ في جىييف الهىاء

03/02/201401/02/201640مجهش حزاري  وؾحي

ذ 03/02/201401/02/201640مزهب مؿلح في الخبًر

10/02/201413/07/201534ههزبائي ميياهييي

10/02/201409/02/201516مزهب في ههزباء البىاء

مزهش جيىيً الفخاة الزيفيت ببني خذاع  

 بني خذاع مذهحن4110غارع الحبيب بىركيبت : العىىان

   75637012

01/02/201413/07/201526عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201413/07/201540عىن في ؾىاعت املالبظ

03/02/201425/01/201630هجار أزار مىبيليا

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بمذهيــً 

 مذهحن4118، 60غارع الطيب املهحري ؽ ب : العىىان

75640121: الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بجزبت 

 جزبت4180، 711حىمت الطىق ؽ ب : العىىان

75651227: الهاجف

املزهش اللطاعى للخيىيً في الطاكت بجزبت  

 جزبت4180ههج الطيب املهحري حىمت الطىق : العىىان

75620647: الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل بىلزدان  

 بىلزدان  4160 غار طزيم املطدػفى 45عذد : العىىان

75710035:  الهاجف

مزهش الخيىيً والخذريب املنهي بخطاويً   

45 ؽ ب 3234حي املهزجان جطاويً : العىىان

75844765:الهاجف

مزهش الخيىيً و الخذريب املنهي بلبلي طزيم املىؿىرة 

 كبلي4200- 33ؽ ب ركم :العىىان

75491734: الهاجف

املزهش اللطاعي للخيىيً في الؿياهت بلابظ

 كابظ6011، 66املىارة ؽ ب : العىىان

75291304/75290352: الهاجف

مزهش الخيىيً والنهىض بالعمل املطخلل بالحامت 

6020 الحامت 219كزب املطدػفى املحلي بالحامت ؽ ب : العىىان

75333960: الهاجف

كبلي

كابظ

مذهحن

جطاويً
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