
اسم المؤسسة 

1 اتحاد الهالل

2 اتحاد لجان العمل الزراعي

3 ي
البنك االسالمي الفلسطين 

4 البنك االهلي 

5 ي 
البنك التجاري األردن 

6 ي  البنك العرن 

7 ي
البنك الوطن 

8 كة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق برافو- الشر

9 كة الفلسطينية للسيارات الشر

10 كة المتحدة لألوراق المالية الشر

11 كة الوطنية لصناعة الكرتون  (.م.ع.م)الشر

12 المدرسة األمريكية األردنية

13 الهيأة المستقلة لحقوق اإلنسان

14 الوطنية موبايل

15 بنك اإلسكان

16 ية لرعاية وتاهيل ذوي اإلعاقة جمعية ياسمير  الخير

17 ديوان الموظفير  العام

18 كة   النظمة المعلوماتFISشر

19 كة االتصاالت الفلسطينية الخلوية جوال  شر

20 كة األهلية للتأمير  شر

21 كة التوريدات والخدمات الطبية شر

22 بلر كة الجرارات الفلسطينية كيير شر

23 ق األدن  للتوزي    ع عنبتاوي راماهلل كة الشر شر

24 ات الطبية  كة القدس للمستحض  شر

25 كة الوفاء لالستشارات المالية والخدمات المحاسبية شر

26 كة إنجاز للخدمات اإلستشارية شر

27 اد والتوزي    ع كة بالكو لالستير شر

28 كة بيسان شر

29 كة ترست للتأمي   شر

30 كة جمزو لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  شر

31 كة حرباوي للصناعة والتجارة شر

32 كة سند شر

33 كة سنقرط للتجارة واالستثمار  شر

34 كة كميليون لتكنولوجيا المعلومات شر

35 كة لميكس لألجهزة الطبية شر

36 نت كة مدى لخدمات اإلنير شر

37 مجموعة مسار العالمية 
38 ة)مدرسة احباب الرحمن  (البير

39 مدرسة الفاروق عمر ومدرسة علماء الغد 

40 مدرسة ليسيه الفرنسية الدولية رام هللا

41 ي الثانوية  القدس/ مدرسة مار ميير

42 مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم

43 مدرسة نور الهدى التطبيقية 

44 مركز اإلستشارات الهندسية

45 مشح عشتار



46 مضف الصفا

47 مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع

48 مؤسسة فاتن

49 وزارة الصحة

50 وزارة العمل 

51 هيئة سوق رأس المال الفلسطينية

52 معهد النخبة  التقنية العالمية 

كة مؤسسة األيام للطباعة و الصحافة و النشر و التوزي    ع53 شر

54 وزارة الحكم المحلي 



Organization

1 American School of Palestine

2 Arab Road for Consulting and Training

3 Aroma Beauty Clinic

4 Bank of Jordan

5 Bank of Palestine

6 Bright image 

7 Cairo Amman Bank

8 Consulting Engineering Center

9 Deloitte

10 Ernst and Young

11 Father Consulting

12 Harri Technologies

13 iConnect Technologies

14 Jaffa net

15 KPMG

16 National Beverage Company

17 Nestle

18 Paltel

19 PricewaterhouseCoopers

20 ProGineer Technologies

21 Quds Bank

22 Rawabi English Academy

23 Safad

24 Sbitany 

25 Unipal

26  V and V 

27 Yamsafer

28 asimlhlhlhكة غي  موجود اسم الشر

29 Huda Mohammadكة غي  موجود اسم الشر

30 National Aluminium & Profile Co. (Napco)

31 Middle East School

32 Bridge Developmen Group 


