
كة خيصاسم الشر ت/حالرقم التر

الغاء1كتر1

الغاء13سماركو2

الغاء14المدينة3

اء4 الغاء23الواحة الخضر

الغاء28السالم5

الغاء31انتر ناشيونال لإلستشارات6

الغاء35اوالد فراج7

الغاء37العروبة8

الغاء40علوي9

ي10 الغاء41العالم العرب 

الغاء42الفهد11

الغاء47االمل12

ويدكو13 الغاء48شر

الغاء51(سمارا سابقا)سنايا مض 14

الغاء52البتر15

الغاء53النارص16

ر17 الغاء54القبلتير

الغاء55الفرعونية18

ي19 الغاء58الخليج العرب 

الغاء59الوفاء20

الغاء60الدولية21

ق األوسط22 الغاء62الشر

الغاء63فقيه23

الغاء67العربية24

ي25 الغاء72الناج 

الغاء73لوتس26

الغاء74المضية الخليجية27

الغاء76الصداقة28

الغاء79قدورة29

الغاء82الحسن30

الغاء84الخالد31

الغاء85نجد32

الغاء86الدليجان33

الغاء89جوهرة المدينة34

ي35
ب العفيفر الغاء90يتر

الغاء91التضامن36

الغاء93المضية العربية37

الغاء96القائد38

كات الحاق العمالة بالخارج ملغر ترخيص شر



الغاء97الديب39

الغاء98وهب40

الغاء99البيداء41

كاه42 ي وشر
ر
الغاء103شوق

الغاء104انصاري انتر ناشيونال43

الغاء105التعاون العربية44

الغاء106الصفا45

الغاء107المضية46

الغاء108حازم حسن47

الغاء110ابراهيم محمد ابراهيم48

الغاء111المكتب المضي49

الند50 الغاء116المتر

الغاء119المجموعة العربية51

الغاء120هشامكو52

الغاء121نورس االيمان53

الغاء124القاهرة والرياض54

الغاء126الرجاء55

الغاء127الطارق56

الغاء129المكتب العالمي57

الغاء131الكرنك58

الغاء132عاطف مسعود59

الغاء134اليكسيكو60

الغاء135صن ري61

الغاء136القصيم62

الغاء137التخصصية63

الغاء138بسمة الدولية64

الغاء140المجموعة الماسية65

ر66 الغاء143الحسير

ة الدولية67 الغاء144امتر

الغاء145اياتا68

الغاء146شبه الجزيرة69

الغاء147شادي70

الغاء148الحمد71

الغاء151عت  البحار72

الغاء157المراد73

ر74 الغاء158الحرمير

الغاء159ريكروت75

فيس76 الغاء160سعيد ستر

الغاء161مض الوادي77

الغاء164الشمس78



الغاء167الكفراوي والجندي79

الغاء168االشاء80

الغاء169فاقوس81

الغاء170الرائد82

الغاء172الشايب83

الغاء174الدلتا84

الغاء177الشيماء85

الغاء178ارابيا86

الغاء181ابو المعاطي87

ية88 الغاء182الدولية للموارد البشر

الغاء184ابها89

الغاء185الوليد90

الغاء186العطار91

ي92 الغاء189التعاون الخليج 

الغاء191سنبل93

الغاء192االشقاء94

الغاء193العربية للخدمات االدارية95

الغاء196النجار96

الغاء197جدة97

الغاء198دار السالم98

الغاء200المحمدية99

الغاء201السعادة100

الغاء203(المجموعة المضية سابقا)الصفوة101

ي102
الغاء205الوطنر

الغاء206الدول العربية103

الغاء207النبيل104

ي وصقر105 الغاء208الناج 

الغاء210االندلس106

الغاء212انديانا107

الغاء213سفنكس108

الغاء214النجوم109

الغاء215النور110

الغاء216المنياوي111

ا112 ر الغاء217فتر

ي113
الغاء218المصطفر

الغاء219اوالد صقر114

الغاء220النخيل115

الغاء221هليوبوليس116

الغاء222المنهل117

الغاء224الفاروق118



الغاء226مض السالم119

الغاء229سقارة120

الغاء230وسط الدلتا121

الغاء231القناة122

ة123 الغاء232النارصر

الغاء233ابو عبد الرحمن124

الغاء237روان125

الغاء238السهل126

الغاء239علي عبد هللا127

الغاء240حجازي128

اتون129 الغاء241شتر

الغاء242نوار130

الغاء243خان الخليلي131

الغاء246البيت المعمور132

الغاء247المركز الدولي133

الغاء249سعودي ايجيبت134

ر135 الغاء250ياسير

يف136 الغاء251شر

الغاء252ابناء الجزيرة137

الغاء253فايف ستارز138

الغاء254الفرسان139

الغاء255الدار البيضاء140

الغاء256الرزاز141

الغاء257الهاشمي142

الغاء258الجمل143

الغاء260نجمة الرياض144

الغاء261الحنان145

الغاء262تبارك146

الغاء263ايهاب147

الغاء264الفراعنة148

الغاء265الصقر149

الغاء266الشافغي150

الغاء267الشوري والحريري151

الغاء268الزهراء152

الغاء269حسامكو153

ر7-الياس154 الغاء270مير

الغاء271رمستيا155

الغاء272العمار156

الغاء273الكروان157

الغاء274صالح سالمة158



الغاء276الرياض159

الغاء278السادن160

الغاء279دمستان161

الغاء280هاجر162

الغاء282اللواء163

الغاء283ابناء الربيع164

ر شمس165 الغاء284عير

الغاء286االنصار166

الغاء287ابناء البادية167

الغاء288اليمامة168

الغاء290الربيع169

الغاء291زهرة النيل170

الغاء292الفؤاد171

الغاء293الفيصل172

الغاء295ليون173

الغاء299الموارد المهنية174

الغاء300رعد175

الغاء301النهر الخالد176

الغاء302سيتا177

ر178 الغاء303الروضتير

الغاء304(وحصلت  ) احد 179

الغاء306النافذ180

الغاء308امبابة181

الغاء309شافعكو182

الغاء310الشاج المنتر183

الغاء311عت  العالم184

الغاء312سوليكومض185

الغاء313العالمية186

الغاء314ابو الهول187

الغاء315ابو خطوة188

الغاء317الموسم189

الغاء318الغندور190

الغاء319االنجازات العربية191

الغاء320فوزي نض192

الغاء321دافا193

الغاء323العليان194

الغاء324المختار195

الغاء325حراء196

الغاء326ال خليدي197

الغاء327اوليفيا198



ي199
الغاء328الحنفر

الغاء329اوالد نخلة200

الغاء330االفق201

ي202
الغاء332البسيوبر

الغاء333اسالم203

الغاء334االحالم204

الغاء335المملكة205

الغاء336زرقاء اليمامة206

الغاء338ابناء الباز207

الغاء341ليدر208

ي209
الغاء342االبراشر

الغاء343العكشة210

الغاء346كليو باترا211

الغاء352ماك212

الغاء357عبد الرازق213

الغاء358السناء214

الغاء362ابن النيل215

الغاء364النقاء216

الغاء365رياض اسوان217

الغاء367التقدم218

الغاء371الغنام219

وز220 الغاء373الفتر

الغاء377االصيل221

الغاء381طه222

الغاء382المجموعة االستشارية223

الغاء385رشيد كروة224

الغاء386اوالد فراج225

الغاء388حازم حسن226

وز 227 الغاء389(المهيدب سابقا)الماسة والفتر

ي228 الغاء392الوسام الذهن 

الغاء401وهب229

الغاء409اليكسيا230

الغاء412شايا اليمامة231

الغاء413المبارك232

الغاء416الهدف233

الغاء437اجنحة العرب234

الغاء450اللورد235

الغاء456ابو خليل236

الغاء460سعودي ايجيبت237

الغاء471اعمار المدينة238



الغاء472الفرعونية239

الغاء477كريستال240

الغاء482نهر241

فاء242 الغاء484الشر

الغاء486مض الكويت243

الغاء487النيل الدولية244

الغاء498سيمبا245

الغاء503اراب جروب246

ي247
الغاء504رويالنر

الغاء507ابو عبيدة248

الغاء510الغد249

ي250 الغاء513الساحل الغرب 

الغاء514عت  العالم251

الغاء520السالم252

الغاء521قدري ابو شادي253

254

الصادق )(الصفوة الجديدةسابقا)كونكورد

الغاء526(سابقا

الغاء540الزياد255

الغاء543(أبو ريا سابقا)تايجرز 256

الغاء544المتكاملة257

الغاء547الشنديدي258

ه259 ر الغاء548المنتر

الغاء550المضية الخليجية260

الغاء563مض االردن261

الغاء567تاسك بارتتر262

ناشيونال بروفيشنال جروب 263 الغاءIPG569انتر

ق االوسط264 الغاء576زهراء الشر

الغاءAAA589مان باور 265

فيس266 الغاء592جلوبال مان باور ستر

الغاء620ازكي الدولية267

الغاء623الحرم268

كت269 ناشيونال كونتر الغاء647انتر

الغاء657الفجر الجديد270

ناشيونال271 الغاء662بدر انتر

ي 272
اء المتحدون )سالمنر الغاء663سابقا (الخت 

الغاء665الصعيدي الدولية273

الغاء676بياركو274

الغاء681واي تك275

الغاء686كاراس ريكروت276

الغاء696شاديان277



ة278 ر الغاء701التخطيط الممتر

الغاء702نش الجزيرة279

الغاء707االخوين280

الغاء1718الكرنك 281

الغاء719الروان282

اوى283 الغاء723جابر محمد حسن الت 

الغاء749سمراء نجد284

الغاء753جروب الدولية285

الغاء764المسلم286

الغاء774منتدى الخليج287

الغاء778جابر288

الغاء779نجم289

الغاء781الدولية290

الغاء784الدار المعمور291

الغاء786القصواء292

الغاء799توظيف مض293

الغاء804(موارد نجد سابقا )ليدرز 294

الغاء823ترست295

الغاء834بوابة المستقبل296

الغاء850وادي الملوك297

الغاء853نماء298

الغاء861االجيال299

الغاء867بشائر الصفا300

الغاء869الحرم المكي301

الغاء871بستان مكة302

ناشيونال303 الغاء876ايليت انتر

الغاء892الوحدة العربية304

الغاء902السند الدولي305

ي الخليج 306
الغاء910(التيستر سابقا)رويالنر

الغاء916النسيم307

الغاء918الحرية308

الغاء920نيوجوب309

الغاء921توب الين310

الغاء923ابواب العالم311

الغاء936درة مض312

الغاء937ابناء العرب313

الغاء961المحسن جروب314

الغاء962مراكش315

الغاء973البحرالصغتر316

الغاء974مجموعة المستقبل الدولية317



الغاء975نور مكة318

الغاء981رنا319

الغاء987البيارق320

الغاء989الشبل321

الغاء999سكاي ستار322

323

ناشيونال جولف شيخ )الخليج العالمية انتر

الغاء1002(العرب سابقا

الغاء1004المنارة324

الغاء1005توب325

الغاء1006شهد الدولية326

ي327
الغاء1024روشر

الغاء1029الرحالة العرب328

الغاء1031رشيد كروه شفيس329

الغاء1032دراز330

الغاء1046البدرالدولية331

الغاء1050السما332

الغاء1058الشارقة333

الغاء1069المضية الليبية االردنية334

الغاء1070ابن مض335

الغاء1074الصاوي336

الغاء1076بناء337

الغاء1077راس الخليج338

الغاء1079باب السالم339

الغاء1083محسب340

الغاء1084العقيل341

ر العرب342 الغاء1089(صقر الخليج سابقا)عير

الغاء1098السيد المهدي343

الغاء1099جرين ستار344

الغاء1103(ترانزيت سابقا)ابشر345

الغاء1107المحمدية346

الغاء1110(مض ليبيا سابقا )دار البيان 347

الغاء1115مواسم العالمية348

349

اعالي )مجموعة العويضة العالمية

الغاء1123(البحارسابقا

الغاء1131جرين الينس350

ر351 الغاء1134تمكير

الغاء1138البحر االحمر352

الغاء1139اسكندرية353

ي354 الغاء1152البلتاج 

الغاء1167كريم سيف355



الغاء1169النغم356

الغاء1174رمز العمران357

الغاء1176ايمار358

الغاء1177ايرباص359

الغاء1178الشحات360

الغاء1225حجيج361


