
ام مؤسسة التدربالرقم ا

 مؤسسة بال تيك للكمبيوتر واالتصاالت120180588
1201971588 plus
1201971688 plus
120180709Access Line
120180575Accessline
120182579blend Up
120191156Codepress Company
120191605Dash
120171472deep coders
120172073deep coders
120181525deep coders
120190742deep coders
120190783deep coders
120191319deep coders
120170577Developers plus
120171115Developers plus
120171623Developers plus
120180634Developers plus
120181192Developers plus
120181870Developers plus
120181895Developers plus
120191602Developers plus
120191768Developers plus
120191842Developers plus
120191060Domino ict
120191383Domino ict
120191575Domino ict
120190619Domino ict
120191424Flex
120190460Gaza Goes Global
120190772Gaza Goes Global
120191031Gaza Goes Global
120191166Gaza Goes Global



120180390Gaza Goes Global
120180162Gaza Goes Global
120191212Gaza Goes Global 
120180177iBright
120180368iBright
120180950iBright
120204461iBright
120171368into world
120180629into world
120191343into world
120191385into world
120190888media gram
120181666NawaGrow
120182627NEW SOLUTIONS
120190748Newline tech
120191170Optimiza
120190243pal life general trade
120190462Sanabil TV for media production 
120192060speedclick
120192170speedclick
120197072speedclick
120180481Super growths 
120181826too pop tech
120191600too pop tech
120191858too pop tech
120191876too pop tech
120191937too pop tech
120192373too pop tech
120192819too pop tech
120197122too pop tech
120190794too pop tech
120191137too pop tech
120190197Trust Angel 
120191114Trust Angel 



120190963Tweets tech
120192308Unit One Group 
ي120190287 اسوب/ وزارة الداخلية - الشق املد اإلدارة العامة ل
ك120191055 توى امل فيھ وا الشركة العرية لل
الطارق للنظم واملشارع120191722
الطارق للنظم واملشارع120190884
الطارق للنظم واملشارع120190927
الطارق للنظم واملشارع120204325
الطارق للنظم واملشارع120181144
املة120190650 لول املت اورال ل
ي 120192543 أصايل جروب لالنتاج الف واالعال
بال اليف 120190875
بلدية الشوكة120197146
يال120197025 بلدية ب س
بلدية خان يوس120190598
بلدية خان يوس120197105
بلدية رفح120197151
بلدية رفح120182336
بلدية رفح120190623
بلدية رفح120190646
بلدية رفح120190668
بلدية رفح120191092
بلدية رفح120192433
بلدية رفح120197043
مؤسسة الرجاء للتدرب120191559
مؤسسة الرجاء للتدرب120191643
تكنولو ماجيك120190678
لول التقنية120190180 ثمانية بلس ل
جمعية الصالح اإلسالمية120190896
جمعية دار القرآن الكرم والسنة 120191093
ر120190373 دمات والتطو ورايزن ل جولدن 
ر120191817 دمات والتطو ورايزن ل جولدن 
ر120191101 دمات والتطو ورايزن ل جولدن 
داش لتكنولوجيا املعلومات120190419



داش لتكنولوجيا املعلومات120181665
ورد ميديا120180543 ر
120190764TECH LINE شركة
120190932TECH LINE شركة
ية 120180225 شركة االتصاالت الفلسطي
لول التقنية العاملية120191560 شركة ا
لول التقنية العاملية120191972 شركة ا
شركة املستقبل ألنظمة املعلومات 120190728
زة االمنية120181302 شركة النفار للكمبيوتر واألج
شركة أجيال املستقبل لتكنولوجيا املعلومات120181487
شركة أساس البيانات120172293
شركة أساس البيانات120181667
لول املتاكملة120191302 شركة أورا ل
س تك120182383 شركة تو
شركة سديل ميديا 120191494
يوس لتكنولوجيا املعلومات120191645 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات120190335 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات120190467 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات120190520 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات120190717 شركة س
يوس لتكنولوجيا املعلومات120191764 شركة س
شركة ِشفت لتكنولوجيا املعلومات120192582
ق الرق .120190780 سو يفي لل شركة كري
ية 120181624 اس امج ا شركة محاسب ديلفري إلنتاج ال
اس لإلعالم وتكنلوجيا املعلومات 120191666 شركة ن
اس لإلعالم وتكنلوجيا املعلومات 120191004 شركة ن
اس لإلعالم وتكنولوجيا املعلومات 120190845 شركة ن
يكسا120191008 شركة 
يكسا120191040 شركة 
يكسا120191223 شركة 
يكسا120191530 شركة 
يكسا120191053 شركة 
شركة ون تو ثري 120191123
ر120182588 ودة والتطو عمادة ا



ر120190236 ودة والتطو عمادة ا
لول التقنية120181664 ز ل فاي
لول التقنية120190440 ز ل فاي
لول التقنية120190966 ز ل فاي
لول التقنية120191716 ز ل فاي
لول التقنية120197197 ز ل فاي
فضائية االق 120170962
120190279vision plus / فيجن بلس
120190816vision plus / فيجن بلس
120190602vision plus / فيجن بلس
120191566vision plus / فيجن بلس
120192501vision plus / فيجن بلس
لية مجتمع تدرب غزة120181190
بية والتعليم120191594 مركز التقنيات املساعدة- ال
بية والتعليم120197028 مركز التقنيات املساعدة- ال
بية والتعليم120197174 مركز التقنيات املساعدة- ال
امعة اإلسالمية120172128 اسوب ا مركز ا
امعة اإلسالمية120191366 اسوب ا مركز ا
امعة اإلسالمية120197176 اسوب ا مركز ا
امعة اإلسالمية120204534 اسوب ا مركز ا
طيب التق120160836 مركز ا
مركز تق األمراض السارة120180908
مركز تق األمراض السارة120180930
مركز تق األمراض السارة120180938
مركز تق األمراض السارة120181344
مركز تق األمراض السارة120181637
مركز تق األمراض السارة120191253
مركز تق األمراض السارة120191331
مركز سمارت ميديا لإلعالم 120197027
مطبعة سراج120190612
مطبعة سراج120197073
مؤسسة مشارق 120190521
ميديا غرام لإلنتاج واالخراج اإلعالمي120191411
اي ٥ 120204000



قية120190545 سو دمات ال ن بلس ل وت
ية120190208 وزارة األوقاف والشؤون الدي
ية120182603 وزارة الداخلية الفلسطي
ة120170800 وزارة ال
افة120180483 ية لل الة خ الفلسطي و
افة120191452 ية لل الة خ الفلسطي و
الة سبق ٢٤ االخبارة120191593 و
الة سبق ٢٤ االخبارة120191081 و
وم120181271 ب  و
وم120181518 ب  و
مازن فضل الع للدعاية واإلعالن120192501


