
ام شركة التدربالرقم ا
220191118AHD Technology 
220172274Azaro Media
220171110Azaro Media
220182470Centroware
220193122Developers Plus

220204560Developers Plus

220182415Gaza Goes Global
220182247Gaza Goes Global
220191563i luck
220191018i luck
220191088i luck
220191087i luck
220191866i luck

220191944i luck

220192097i luck

220182243iBright
220180778Media live pro
220182693Media Live Pro
220191814Motion why

220192358Motion why

220191521MTC  ديثة شركة التقنيات ا
220181160New solutions
220190948New solutions
220191028New solutions
220191331New solutions
220192371New solutions
220190816New solutions 
220181935o life
220192113Olive code
220190511Olive code
220197210Olive code
220190847Olive code
220182872Olive code



220190203pal life general trade
220190848pal life general trade
220191201pal life general trade
220190196Rozza Design

220190550Rozza Design

220190759Rozza Design

220190840Rozza Design

220190922Rozza Design

220191298Rozza Design

220192283Rozza Design
220191194Rozza Design
220197266Rozza Design
220190660Rozza Design
220190896Rozza Design
220191107Rozza Design
220191114sanabel tv

220191195sanabel tv

220192475sanabel tv

220197031sanabel tv
220197198sanabel tv
220181527Super Growths
220192313Tele Towns
220182225Too Pop Tech
220180522Too Pop Tech

220180700Too Pop Tech

220180712Too Pop Tech

220180799Too Pop Tech

220180936Too Pop Tech

220180985Too Pop Tech

220181099Too Pop Tech

220181132Too Pop Tech

220181260Too Pop Tech

220191215Too Pop Tech

220183029Trust Angel 



220190640Unit One Group 
220181427Unit One Group 
مجة-220191684 امعة اإلسالمية -قسم ال ا
ك220190439 توى امل فيھ وا الشركة العرية لل
أساس البيانات220180761

أساس البيانات220190731

أساس البيانات220192245

ي 220181144 أصايل جروب لالنتاج الف واالعال
ي 220182901 أصايل جروب لالنتاج الف واالعال
يا للتدرب وحلول تكنولوجيا املعلومات 220191969 اديمية يوتو أ
ات220191138 بلدية النص

ات220192186 بلدية النص

ات220192488 بلدية النص

بلدية رفح220182128
بلدية رفح220191702
بلدية رفح220182180

بلدية رفح220190907

بلدية رفح220197154

بلدية رفح220197187

بلدية رفح220209257

جامعة األمة للتعليم املفتوح220191333
جراف ديزاين للدعاية و اإلعالن 220192271
جراف ديزاين للدعاية و اإلعالن 220190400
جراف ديزاين للدعاية و اإلعالن 220191342
جراف ديزاين للدعاية و اإلعالن 220192440
جراف ديزاين للدعاية و اإلعالن 220191420
امعية 220191249 لية ا حاضنة ucasti  ال
220192239BTI حاضنة االعمال والتكنولوجيا
داش لتكنولوجيا املعلومات220191989
داش لتكنولوجيا املعلومات220192108
ورد ميديا220181410 ر
ات واإلنتاج220190299 مشارق للتج
ورد ميديا220191883 ر
ستار اليف للدعاية واإلعالن220190552



سديل ميديا لالنتاج االعالمي 220190549
سديل ميديا لالنتاج االعالمي 220191322
ي بورتال220150761 س

ي بورتال220181007 س

شارك ميديا220182873
ثمار وتكنولوجيا املعلومات220197170 يح الرقمية لإلس شركة الص
شركة انفن للدعاية واإلعالم220180772
شركة أصايل جروب لإلنتاج الف220190561
شركة رصيد220191207
شركة سلسلة لتكنولوجيا املعلومات220190520
يوس لتكنولوجيا املعلومات220190443 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220190492 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220190751 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220192466 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220191203 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220191233 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220191440 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات220192136 شركة س
نت220190758 دمات االن شركة فيوجن 
شركة مارجن ثرد220190596
دمات التكنولوجية220191299 شركة مواكبة ا
ارد روك _ مكتبة ب اند ب  220190869 شركة 
يكسا220197314 شركة 
ر220191397 ودة والتطو عمادة ا

ر220182016 ودة والتطو عمادة ا

ر220190672 ودة والتطو عمادة ا

220191387vision plus / فيجن بلس
220182844vision plus / فيجن بلس
وكب ميديا220190459
تال ستايل220190867 ن ونت
امعة اإلسالمية220190696 اسوب ا مركز ا

مركز بكسل لتكنولوجيا املعلومات220180418

مركز تق االمراض السارة ج س220173548

مركز تق االمراض السارة ج س220190176



مركز تق االمراض السارة ج س220190389

مطبعة بالل220197151
ن زملط220171356 مع

ن زملط220192308 مع

سمة أمل لرعاية مر السرطان220180883 مؤسسة 
اي 220192172٥

اي 220192183٥

قية220192459 سو دمات ال ن بلس ل وت
قية220192398 سو دمات ال ن بلس ل وت
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات220190567
بية والتعليم - قناة روافد التعليمية 220190258 وزارة ال
وزارة االتصاالت 220190114

شركة االتصاالت 220190336

شركة االتصاالت 220192385

شركة االتصاالت 220192789

شركة االتصاالت 220197119

شركة االتصاالت 220197229

داش لتكنولوجيا املعلومات220197298
النقاء للتصميم والطباعة220192892


