
مشروع تنفيذ س��فلتة وبالطات خرسانية بمواقع 
األشياب وخزانات التوزيع بمنطقة القصيم   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم          
قيمة النسخة: 1000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/04/01هـ          
موعد فتح العطاءات: 1434/04/02هـ 

س��فلتة و تأهيل الط��رق و الش��وارع الرئيس فى 
شمال مدينة بريده    

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 10000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/7هـ           
موعد فتح العطاءات: 1434/4/8هـ           

إنارة أحياء منطقة رقم 3 بمدينة بريده    
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم          

قيمة النسخة: 4500 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/7هـ           

موعد فتح العطاءات: 1434/4/8هـ           

نظافة نطاق بلدية الديره بمدينة بريده   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم          

قيمة النسخة: 20000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/7هـ           

موعد فتح العطاءات: 1434/4/8هـ           

صيانة الطرق بمدينة بريده     
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم          

قيمة النسخة: 8000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/8هـ          

موعد فتح العطاءات: 1434/4/9هـ          

سفلتة أحياء منطقة رقم 1 ببريده ) المرحلة الثانية(   
جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم         

قيمة النسخة: 8000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/7هـ          

موعد فتح العطاءات: 1434/4/8هـ          

س��فلتة أحي��اء منطقة رق��م 3 ببري��ده ) المرحلة 
الثانية(  

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة:  10000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/8هـ         
موعد فتح العطاءات: 1432/4/9هـ         

أنش��اء س��كن العاملين ف��ي مستش��فى الصحة 
النفسية ببريده    

جهة المناقصة: صحة القصيم           
قيمة النسخة: 1500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/17هـ           
موعد فتح العطاءات: 1434/4/17هـ

مكتبة مركز المعلومات

 الغرف التجارية الصناعية - النشأة - المفهوم - المركز القانوني 
Concept - Growth - Legal Status

د.ممدوح رمضان على/ غرفة القصيم دار النشر
1433هـ/2012م سنة النشر
مفهوم الغرف التجارية، وتحديد نطاق موضوع الكتاب

اختصاصاتها ودورها 

العالقات التجارية و االستثمارية بين المملكة و دول العالم 2009
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
العالقات االقتصادية المملكة مع الدول العالم موضوع الكتاب

الدليل العمراني السعودي   

مجلس الغرف السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
قطاع العمراني في المملكة موضوع الكتاب

سياسات و إجراءات حماية المنافسة فى ظل منظمة التجارة العالمية
مجلس الغرف السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
سلســلة دليل مجتمعــات األعمال الســعودية موضوع الكتاب

لقواعد منظمة التجارة العالمية)7( 

سلســلة دليــل مجتمعــات األعمال الســعودية لقواعــد منظمة 
التجارة العالمية

مجلس الغرف السعودية دار النشر
2012م سنة النشر
اتفاق الزراعة )8( موضوع الكتاب

مجلة التدريب اليوم  
مجلس التدريب التقني و المهني بمنطقة القصيم دار النشر
2012مسنة النشر
التدريب التقني و المهني موضوع الكتاب

  PUBLIC ADMINISTRATION JOURNAL دورية اإلدارة العامة
معهد اإلدارة العامة دار النشر
2012مسنة النشر
البحوث و الدراسات و المقاالت العلمية موضوع الكتاب

نشرة الرقم القياسي لتكلفة المعيشة أكتوبر 2012م  
وزارة االقتصاد و التخطيط دار النشر
2012مسنة النشر
الرقم القياسي لتكلفة المعيشة موضوع الكتاب

جديد المكتبة

)تأمل غرفة تجارة منطقة القصيم( أن تعود عليكم نشرة الفرص التجارية بالنفع والفائدة ونود اإلشارة إلى أن الغرفة غير مسؤولة عن نتائج 
التعاقدات المترتبة على نشر هذه الفرص وننصح بالتأكد من السمعة التجارية والمالية للشركات قبل البدء بالتعاقد.

المناقصات والمزايدات الحكومية

مشروع استكمال حوض التبخير رقم - 2 - لمحطة 
تنقية المياه األولى ببريده   

جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/29هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/4/1هـ         

برنامج تشغيل وصيانة الس��وق المركزي بمدينة 
بريده 

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم         
قيمة النسخة: 500 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/03/22هـ         
موعد فتح العطاءات: 1434/03/23هـ        

مش��روع تجهي��ز البني��ة التحتية بمرك��ز الخدمة 
الشاملة بأمانة القصيم    

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم         
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/03/22هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/03/23هـ       

برنامج تشغيل وصيانة الس��وق المركزي بمدينة 
بريده    

جهة المناقصة: أمانة منطقة القصيم  
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/03/22هـ        
موعد فتح العطاءات: 1434/03/23 هـ        

سفلتة و أرصفة و إنارة بمخطط البعيثة الجديد   
جهة المناقصة: بلدية األسياح

قيمة النسخة: 20000  ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/28هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/3/29هـ         

ت�ش���غي�ل وصي�انة ش��بك�ات المي���اه والص�رف 
الصح�ي ومح�طة م�عالج��ة مي��اه الصرف الصحي 

ب�م�دينة ب��ري��ده   
جهة المناقصة: وزارة المياه و الكهرباء بمنطقة القصيم         

قيمة النسخة: 15000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/29هـ         

موعد فتح العطاءات: 1434/4/1هـ         

تأجير مجمع مالعب لتشغيلها عبارة عن ) 5 ( مالعب   
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء          

قيمة النسخة: 1000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/14هـ          

موعد فتح العطاءات: 1434/3/15هـ          

تأجير مواقع محطات وقود عدد )8( مواقع أنشاء محطات   
جهة المناقصة: بلدية رياض الخبراء         

قيمة النسخة: 2000 ريال
آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/14هـ          

موعد فتح العطاءات: 1434/3/15هـ          

امتياز شركة - فى – كول  V-kool  بمنطقة القصيم  
شركة في  كول السعودية االسم

 )V. VOLTA 89 - MONDOLFO )PU -  ايطالياالعنوان

 0096626694075الهاتف

 0096624661395الفاكس

e-mail montasir_sa@v-kool.com

http://www.v-kool.comالموقع

 Beverage ماكين��ات و أجهزة صناعة المش��روبات من ألمانيا
   industry

VAN DER MOLEN GmbH االسم

ألمانيا الدولة

Industriestrade 34 a 86438 Kissing العنوان

0049823379270جوال

0049823320843تلفاكس

e-mail info@van-der-molen.com

www.van-der-molen.com الموقع

انتاج و معالجة الحبوب    
Małopolska Hodowla Roślin االسم

بولندا العنوان

 Małopolska Hodowla Roślin - HBP Sp. z o.30-002 Krakówالعنوان

0048126336822  الهاتف

004812251248  الفاكس

e-mail nasiona@hbp.pl

http://www.hbp.plالموقع

العطارات و مخلفات المطاط من السويد   
PEAL MINERAL PROCESSING AB GARNISONSGATAN 11 االسم

 25466 HELSINGBORG
السويد الدولة

 Garnisonsgatan 1125466 Helsingborgالعنوان

 004642151470الهاتف

 004642201959الفاكس

e-mailinfo@pmpab.se 

http://www.pmpab.seالموقع

معدات و خدمات إعادة تدوير المخلفات من السويد     
BASMetal i Landskrona ABAdressاالسم

السويد   الدولة

Sliperigatan 14261 35 Landskrona 261 35 Landskrona العنوان

 0020233448950الهاتف

 0020241822226الفاكس

e-mailinfo2@basmetal.se 

http://www.basmetal.seالموقع

الفرص التجارية االستثمارية
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المزايدات الحكوميةالمناقصات الحكومية

المناقصات الحكومية 

خدمات اتصاالت   
Bourges Telecom Enterprises االسم

فرنسا الدولة

Rue Henri Farman 92130 ISSY LES MOULINEAUX ,82 العنوان

 0033171171835الهاتف

 0033171171835الفاكس

http://www.bouyguestelecom-entreprises.frالموقع

مواسير و أنابيب ألومنيوم - برونز - النحاس من ألمانيا  

 Mittelrheinische Metallgießerei Heinrich Beyer GmbHاالسم
& Co. KG 

أالمانيا   الدولة

 Koblenzer Straße 69العنوان

 00490263240040الهاتف

 004902632400456الفاكس

e-mail mail@mmhb.de

http://www.mmhb.deالموقع

وحدات تحك��م أوتوماتيكي��ة كهربائي��ة ل��أغراض المنزلي��ة 
للستائر والمظالت من المانيا      

 .Josef Wall raff GmbH & Coاالسم

ألمانيا  الدولة

KGQuettinger Str. 214 51381 Leverkusen العنوان

 49217150070الهاتف

 49217150050الفاكس

e-mail info@wallraff.de

http://web.wallraff.deالموقع

خدمات صناعات األغذية و المشروبات   
Scan Grow A/S االسم

الدنمارك الدولة

 Bane graven 13 3550 Slangerupالعنوان

4542003847 الهاتف

e-mail scangrow@scangrow.dk

http://www.scangrow.dkالموقع

خدمات صناعات االغذية و المشروبات من التشيك 

MEDIAP االسم

التشيكالدولة

 Dostihová 678 Slušoviceالعنوان

420420577981102 الهاتف

420101577101221 الفاكس

e-mail slusovice@mediap.cz

http://www.mediap.czالموقع

أنشاء مسطحات خضراء و مضامير مشاة داخل اإلحياء    
جهة المزايدة: بلدية البدائع  

رقم المزايدة: 1
قيمة النسخة: 5000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/8هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/4/9هـ   

أنشاء جسور مشاة بطريق الملك عبدا لعزيز    
جهة المناقصة: بلدية البدائع     

رقم المزايدة: 2
قيمة النسخة: 2000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/8هـ    
موعد فتح العطاءات: 1434/4/9هـ    

أنشاء ساحات شعبية و مواقف داخل االحياء    
جهة المناقصة: بلدية البدائع      

رقم المزايدة: 3
قيمة النسخة: 2000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1433/10/21هـ    
موعد فتح العطاءات: 1434/4/9هـ     

تأجير بوفية بمبنى اإلمارة     
جهة المناقصة: إمارة منطقة القصيم 

رقم المزايدة: 1434/2 
قيمة النسخة: 1000 ريال 

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/3/7 هـ 
موعد فتح العطاءات: 1434/3/8 هـ 

أنشاء مجسمات جمالية للميادين    
جهة المناقصة: بلدية البدائع  

رقم المزايدة: 5 
قيمة النسخة: 2000  ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/14هـ  
موعد فتح العطاءات: 1434/4/15هـ  

تطوير و تنظيم طريق الملك عبدا لعزيز    
جهة المناقصة: بلدية البدائع   

رقم المزايدة: 4 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/14هـ   
موعد فتح العطاءات: 1434/4/15هـ   

أنشاء حديقة الزهور بمحافظة البدائع     
جهة المناقصة: بلدية البدائع    

رقم المزايدة: 6 
قيمة النسخة: 2000 ريال

آخر موعد لتقديم العطاءات: 1434/4/14هـ    
موعد فتح العطاءات: 1434/4/15هـ    
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تاريخ االنعقادالمكانمدة الدورةالدورة

4 أيامدورة مهارات البيع والتسويق عبر البريد االلكتروني

غرفة 
القصيم

20 - 02 - 2013م

23 - 02 - 2013م3 أيامدورة الجدارة الوظيفية / التخطيط ووضع القياس واستخدام األدوات

16 - 02 - 2013م4 أيام دورة إدارة المشاريع  الصغيرة

23 - 03 - 2013م5 أيام دورة البرمجية اللغوية العصبية 

التصفيات والتخفيضات

الدورات 
التدريبية

لإعالناتكم ورعايتكم للن�شرة التجارية 
الغرفة التجارية ال�شناعية

مبنطقة الق�شيم - اإدارة الت�شويق 
هاتف : 3814000 06 - حتويلة 888

فاك�س : 3812231 06
aaj@qcc.org.sa

ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة إدارة المعلومات بغرفة القصيم

 Exhibitions and Trade Fairs Schedule - المعارض والمؤتمرات واألسواق المحلية
اسم المعرض 

Exhibition - Trade Fair - Conference
التصنيف

Trade Show Classifications
تاريخ المعرض

Date of Event
مكان إقامة المعرض /البلد

Country /Place of Events
المنظمون

Organizer

2 - 7 فبراير 2013تجارة وصناعةالمعرض التجاري الدولي 21 في بنجالديش
بنجالديش 

 Chittagong Chamber of
Commerce & Industry

 INDIA / Ministry of New and Renewable Energy
info@chittagongchamber.com

http://www.chittagongchamber.com

المعرض السعودي األول لفرص التوظيف في أبها
منشآت القطاع الخاص ومؤسسات ومراكز ومعاهد 
التعليم والتدريب والتوظيف والباحثين والباحثات 

عن فرص العمل
أبها / المملكة العربية السعودية 3 - 5 فبراير 2013

فندق قصر أبهاء

غرفة أبها
info@qcc.org.sa

http://www.abhacci.org.sa

الزيارة مدينتي مومباى و 5 - 8 فبراير 2013 لقاء رجال األعمالوفد من أصحاب األعمال السعوديين إلى الهند 
نيودلهي 

مالحظات: ينظم مجلس الغرف السعودية وفد من أصحاب األعمال 
السعوديين لزيارة الهند لعقد اجتماعات مجلس األعمال السعودي 

الهندي المشترك ولقاءات ثنائية بين أصحاب األعمال من البلدين في 
وسوف تشمل الزيارة مدينتي مومباي ونيودلهي وذلك خالل الفترة 
من 05-08/فبراير 2013م .الراغبين المشاركة في هذا الوفد تعبئة 
نموذج المشاركة وإرساله على الفاكس 0121824885 أو على البريد 

 .malshiddi@csc.org.sa : اإللكتروني

المعرض الدولي للفواكه والخضار في ألمانيا ببرلين 
“فروت لوجسيتكا 2013”

FRUIT LOGISTICA in Germany 
برلين - ألمانيا 6 - 8 فبراير 2013للفواكه والخضار 

Messe Berlin GmbH
 U.A.E. & Saudi Arabia Marketing Manager :مالحظات

Mohammed S. Yacoub .. info@mtillawi.com
www.fruitlogistica.de

المعرض الدولي لألزياء واإلكسسوارات 

منتجات المالبس بأنواعها . منتجات المالبس 
الرياضية. منتجات األقمشة بأنواعها . منتجات 

الخيوط و األزرار . منتجات المصانع و الشركات . 
مستلزمات الخياطة و الماكينات بأنواعها .

فندق جدة هيلتون 16 - 19 فبراير 2013
المملكة العربية السعودية 

مؤسسة الزهراني للمعارض المحلية والدولية
info@textilexpo.net

http://www.TextilExpo.net

المعرض السعودي الدولي للماكينات 
والمعدات بجدة و معرض برو باك عربية

Propac Arabia & MACHINEX Arabia

الماكينــات والمعدات تشــمل معــدات إصالح وقطع 
الغيار واألشغال المعدنية مثل الخراطة واللحام وصب 
البالســتيك والمطــاط والطباعة والتعبئــة والتغليف 
وتعبئة القوارير والبناء وتزويد الكهرباء كذلك تكييف 
الهواء وما يتعلــق بالمناجم والبترول والغاز ومعدات 
النظافة وإعادة تدوير النفايات ومعالجتها والصناعات 

الخفيفة التي تضم األقمشة وأعمال النجارة

جدة 18 - 21 فبراير 2013
مركز المنتديات والفعاليات

شركة ألحارثي للمعارض المحدودة - جدة
ace@acexpos.com
http://acexpos.com

معرض وملتقى الخليج الدولي للمناولة والشراكة 
 GULFSUBCON الصناعية

لمنتجي البتر وكيماويات والبالستيك اإلقليميين 
الكبار لزيادة االستعانة بالمصادر الخارجية المحلية 

والدولية 
19 - 21 فبراير 2013

مركز الظهران الدولي للمعارض 
بمدينة الظهران بالمنطقة 

الشرقية 

رامتان للمعارض والمؤتمرات
belal@gulfsubcon.com

http://www.gulfsubcon.com

 Riyadh book Fair معرض الرياض الدولي للكتاب
 2013

المعرض دعمًا للمثقفين والباحثين والمهتمين 
بالقراءة و المشاركة في الندوات التي يشارك فيها 

العديد من كبار المثقفين 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 5 - 15 مارس 2013

والمعارض 

وزارة الثقافة واإلعالم 
riyadhbookfair@moci.gov.sa

http://www.riyadhbookfair.org.sa

منتدى ومعرض البنية التحتية السعودي
 The 2nd Saudi Downstream Forum and 

 Exhibition 2013

فرص في قطاعات البتر وكيماويات والمعادن 
التحويلية في المملكة. وهو أكثر من مجرد مؤتمر 

ينظر في األسس الموضوعية للحلول التقنية
مدينة ينبع الصناعية5 - 7 مارس 2013

 CWC Group
CWCExhibitions@thecwcgroup.com

http://www.thecwcgroup.com

الرياض - فندق الفورسيزون9 - 12 مارس  2012الحقوق الدولية للطفلالمعرض الدولي لطفل بفندق فور سيزن - الرياض
مجموعة الشرق األوسط 

info@babyexhibition.info
http://www.babyexhibition.info

االستثمار بكافة القطاعات والمجاالت الصناعية ملتقى أربيل االقتصادي الدولي 2013
العراق - أربيل عاصمة إقليم 10 - 12 مارس  2013والتجارية واالستثمارية فى اربيل 

كردستان

اتحاد مستثمري و كردستان و شركة سالتوس األردن
info@saltusjordan.com

http://www.saltusjordan.com

معرض أسيا التاسع الدولي للمركبات و الوسائل التقلية 
INDIA / Ministry of New and Renewable Energy باكستان  - كراتشي14 - 16 مارس 2013مركبات و الوسائل النقل بكراتشي 

http://www.autoasia.com.pk

المؤتمر االقليمى الثاني للتعلم االلكتروني 

التعليم اإللكتروني” في المنطقة من خالل 
بوابات وأنظمة إدارة التعلم اإللكتروني وربطها 
بالمجتمعات التعليمية العالمية األخرى برمجيات 
وتطبيقات معالجة المحتوى اإللكتروني للمناهج 

الدراسية بصورة متطورة

الكويت 25 - 27 مارس 2013
Fair organizer

 conference@redsoft.org
http://erc2013.redsoft.org

منطقة الجوف 30 مارس 6 إبريل  2013منتجات وصناعات من كافة القطاعات التجاريةالمعرض الزراعي الدول األول بالجوف
المملكة العربية السعودية 

 Fair organizer
المملكة العربية السعودية

ورشة مشتركة حول تصنيع و تسويق األدوية و األجهزة 
الطبية بمدينة اسطنبول –تركيا

معرض مشترك للشركات الخليجية والتركية 
المتخصصة في إنتاج األدوية واألجهزة الطبية 

لعرض منتجاتها
تركيا  - اسطنبول1 - 2 إبريل 2013

 Fair organizer
للمشاركة يرجى التكرم بالتنسيق مباشرة مع السيد تورعت طوق غور 
باتحاد شركات صناعة األدوية في تركيا هـاتف: 0090212351120

turgut.tokgoz@ieis.org.tr

دعوة رجال األعمال السعوديين للمشاركة المؤتمر 
19 - 23 إبريل 2013السياحة الصحيةالعالمى الثالث للسياحة الصحية فى تركيا

تركيا 
 Turan Gunes Bulvari. 5.

 Cad. No:13, 06550. Yildiz,
Cankaya - Ankara

 Serena’s International Tourism Congress
ozlemkarakis@gmail.com

http://www.worldhealthand3rdagetourism.org

مؤتمر غرف التجارة العالمي الثامن - الدوحة
 8the World Chambers Congress 

مجموعات من غرف التجارة المحلية واإلقليمية 
والوطنية والدولية •اتحادات الغرف والشركات 

والمؤسسات ومنتسب •الوكاالت الحكومية 
•الموردون والمستوردون الباحثون عن فرص اعمال 
جديدة •المعاهد المالية ومزودو الخدمات المهنية 

الدوحة 19 - 26 إبريل 2013

غرفة التجارة الدولية , االتحاد الدولي لغرف التجارة ,غرفة تجارة 
وصناعة  قطر

inalawalan@qcci.org
http://www.worldchamberscongress.com

النوع  االيام مدتهانسبة التخفيض % اسم الشركة
1434إلى03 / 03 / 701434إلى30شركة سامي الياس واسالم زاهد للتجارة  /  04  / تجارة الملبس النسائية الجاهزه0330 

1434إلى16 / 02 / 30501434مؤسسة عبداهلل ابراهيم المبيض التجارية  /  04  / تجارة المالبس الجاهزه0145 
1434إلى20 / 02 / 15401434مؤسسة اينما التجارية  /  04  / تجارة االحذية والجلديات0545 
1434إلى30 / 02 / 15501434 شركة الماجد للعود  /  04  / تجارة زهور الزينه ومستلزماتها والعود البخور1045 

1434إلى30 / 02 / 20751434شركة فواز الحكير وشركاه  /  04  / تجارة االحذية والمالبس الداخلية 0145 
واالكسسورات والعطور

1434إلى21 / 02 / 15501434 مؤسسة زين الخطوط لالقمشة النسائية  /  04  / مالبس نسائية جاهزة0645 
1434إلى25 / 02 / 25751434شركة المتحدون السعودية للشيكوالتة والهدايا المحدودة  /  04  / حلويات وشوكالته1145 

1434إلى27 / 02 / 30501434شركة عبداهلل ابراهيم العجالن وشركاءه  /  04  / مالبس نسائية جاهزة1245 
1434إلى27 / 02 / 20301434مؤسسة روائع الفضة للمعادن الثمينة واالحجار الكريمة  /  04  / معادن واحجار كريمة1245 

1434إلى27 / 02 / 30701434مؤسسة عبدالعزيز عبداهلل اليوسف التجارية  /  04  / مالبس نسائية جاهزة1245 
1434إلى07 / 03 / 30501434مؤسسة احمد فهد الدخيل لتجارة العود والعطورات  /  04  / عود وعطورات 2345 

للرجال 3814000 حتويله 444 - 288- 289
للن�شاء 3855000 حتويله 112

ر�شوم الدورة: 1000 ريال

بداية الدورة: �ل�سبت 1434/3/28هـ  �ملو�فق 2013/2/9م    -  ملدة 3 �أيام
مقـــر الــدورة:  فندق جولدن توليب - �لفرتة من4:30 -9:30 م�ساًء

الفئة امل�شتهدفة: هو�ة �لت�سوير من �لرجال و�لن�ساء
�ملدرب: م. ماجد �شلطان الزعابي

دورة مهارات التصوير االحترافي

هدايا للمتدربني
لال�شتف�شار 2 كامريا اإحرتافية

والت�شجيل

يوجد قاعة خم�ش�شة للن�شاء

�شــارع 
بالت�شجيل 

العدد حمدود 
الراعي 
الر�سمي


