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1440هـ  واال�شت�شارية  الهند�شية  املكاتب  دليل  واملعماري،  الهند�شي  باجلانب  وللمهتمني  الكرمي  للقارئ  م  نقدِّ اأن  نا  ي�شرُّ
ال�شعودية  الهيئة  تقدمها  التي  واال�شدارات  االأدلة  �شل�شلة  من  اإ�شدار  وهو  ال�شعودية،  العربية  اململكة  يف  )2018م( 

للمهند�شني، حيث يعد من االإ�شدارات املتخ�ش�شة يف جماالت املهنة ونافذة مهمة للمهتمني واملعنيني.

وياأتي هذا الدليل يف اإطار منظومة اخلدمات املعلوماتية التي تقدمها الهيئة وت�شعى من خاللها اإلى توفري م�شدر رئي�س 
ال�شعودية،  العربية  اململكة  املكاتب بكافة تخ�ش�شاتها ومواقع تواجدها  يف جميع مناطق  وموثوق للمعلومات عن تلك 
من اجل م�شاعدة امل�شتفيدين يف الو�شول اإلى املعلومات ال�شحيحة واملوثوقة للمكاتب امل�شرح لها العمل يف اململكة، كما 
يت�شمن الدليل املعلومات االأ�شا�شية واملهمة عن املكاتب وال�شركات الهند�شية واال�شت�شارية املعتمدة لدى الهيئة ال�شعودية 
هند�شياً  مكتباً   2345 الوزارة  لدى  املعتمدة  الهند�شية  املكاتب  عدد  يبلغ  حيث  واال�شتثمار،  التجارة  ووزارة  للمهند�شني 

رئي�شيا و514 مكتبا هند�شيا وا�شت�شاريا فرعيا موزعة على خمتلف مناطق وحمافظات اململكة.

للنجاح  نظراً  واال�شت�شارية،  الهند�شية  املكاتب  دليل  اإ�شدار  ا�شتمرارية  على  للمهند�شني  ال�شعودية  الهيئة  وقد حر�شت 
واملهتمني  املتخ�ش�شني  قبل  من  الدليل  هذا  على  املتنامي  والطلب  املتزايد  واالإقبال  ال�شابقة،  طبعاته  يف  حققه  الذي 

ب�شوؤون الهند�شة وقطاع العمارة والت�شييد واالفراد.

وياأتي هذا الدليل الذي ميثل مرجعاً رئي�شاً للمكاتب الهند�شية واال�شت�شارية وملوؤ�ش�شات و�شركات البناء واالإعمار، �شمن 
اخلدمات التي تقدمها الهيئة للمكاتب الإتاحة الفر�شة لهم للتعريف بن�شاطاتهم وتخ�ش�شاتهم عرب �شفحات هذا الدليل.
والهيئة ال�شعودية للمهند�شني دائماً واأبداً ترحب باالأراء واالقرتاحات التي تهدف اإلى تطوير هذا االإ�شدار، كما تثمن كل 

من تعاون من االأفراد واملكاتب واملوؤ�ش�شات وال�شركات الهند�شية وذات العالقة باملهنة الإخراج دليل عام 1441هـ )2019م(.
ونحن يف الهيئة، ناأمل اأن يكون هذا اجُلهد ُم�شاهمة فاعلة يف تقدمي الفائدة املرجوة للمهتمني يف هذا املجال.

م. فرحان حبيرت ال�شمري
              االأمني العام

كلمة األمين العام 
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نشـــأة الهيئة:

لقد مل�س امل�شئولون و املهند�شون يف اململكة �شرورة وجود هيئة ُتعنى مبهنة الهند�شة وتعمل على تهيئة الظروف   
املالئمة لتطويرها، وطرحت الفكرة يف الندوة االأولى لتطوير مهنة الهند�شة يف اململكة العربية ال�شعودية، التي نظمتها 
كلية الهند�شة بجامعة امللك �شعود، بتاريخ : ) 4/23/ 1398 هـ (، املوافق : ) 4/1/ 1978 م (، ثم اأعيدت مناق�شة الفكرة يف 
الندوة الثانية التي انعقدت حتت رعاية معايل وزير التجارة بتاريخ : ) 4/25/ 1400 هـ (، املوافق 1980: ) 11/12/ 1980 م 
(، وظهرت اللجنة الهند�شية اإلى حيز الوجود بعد الندوة الثالثة للمهند�شني ال�شعوديني التي انعقدت يف مدينة الريا�س 
يف الفرتة من : )14-15 /8/ 1402 هـ (، حيث �شدر قرار معايل وزير التجارة رقم )264( بتاريخ : ) 9/16/ 1402 هـ (، 

بت�شكيل اللجنة اال�شت�شارية الهند�شية.
 

ويف ) 1423/9/13 هـ ( �شدرت موافقة جمل�س الوزراء املوقر الذي تراأ�شه خادم احلرمني ال�شريفني امللك فهد   
بن عبد العزيز اآل �شعود، على اإقرار م�شروع الهيئة ال�شعودية للمهند�شني بعد االإطالع على املعاملة الواردة من ديوان 
رئا�شة جمل�س الوزراء برقم /7/25225 ر ، وتاريخ : )  12/13/ 1421 هـ (، امل�شتملة على خطاب معالـي وزيـر التجارة رقم ) 
2136 / 11 ( وتاريـخ : )1412/10/9هـ( املرفق به م�شروع نظام الهيئة ال�شعودية للمهند�شني بعد االإطالع على املح�شرين 
رقم 398 وتاريخ : )1422/9/18هـ( ورقم )210( وتاريخ : ) 423/5/28 هـ (، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء. 
بعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )48/46( وتاريخ : ) 1421/10/19 هـ (، بعـد االإطالع على تـو�شية اللجنة العامـة 

ملجلـ�س الـوزراء رقـم)431( وتاريـخ : ) 1423/8/22 هـ (.

تعريف بالهيئة:
، بناء على قرار   ) امللكي رقم م/36  يف : ) 1423/9/13 هـ  ال�شعودية للمهند�شني باملر�شوم  الهيئة  �شدر نظام   
جمل�س الوزراء رقم 226 يف : ) 1423/9/13 هـ ( ، وهي هيئة مهنية علمية، وتهدف اإلى النهو�س مبهنة الهند�شة وكل ما 
من �شاأنه تطوير ورفع م�شتوى هذه املهنة والعاملني فيها، ومن مهامها و�شع اأ�ش�س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها 
مبا يف ذلك �شروط الرتخي�س وو�شع القواعد واالمتحانات الالزمة للح�شول على الدرجات املهنية واإعداد الدرا�شات 
واالأبحاث وتنظيم الدورات واإقامة الندوات واملوؤمترات ذات العالقة باملهنة وتقدمي امل�شورة الفنية يف جمال اخت�شا�شها 

وفقاً لل�شوابط التي يقرها جمل�س اإدارة الهيئة.

الرؤيـــة:
االأداء  م�شتوى  ورفع  املُثلى  احللول  اإلى  الو�شول  من  الهند�شية  واملوؤ�ش�شات  املهند�شني  ومتكني  باملهنة  الرقي   

وت�شجيع االإبداع واالبتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً .
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األهــداف:
- بناء كفاءات هند�شية مميزة ت�شاهم بفاعلية يف التنمية االقت�شادية يف اململكة.

- اإيجاد البيئة املحفزة للتطوير واالإبداع واالبتكار مبا يخدم احتياجات املجتمع.
- حتفيز املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني وتنمية مقدراتهم التناف�شية.

االستراتيجيات:

االستراتيجية األولى:
بني  التوافق  حتقيق  بهدف  واملهنية  والتدريبية  االأكادميية  املجاالت  يف  الهند�شي  التعليم  م�شتوى  رفع  يف  امل�شاهمة   «

خمرجات التعليم ومتطلبات �شوق العمل«.

الخـطـط :
1- التن�شيق مع اجلامعات ودعم جهودها يف املراجعة امل�شتمرة ل�شيا�شات وبرامج التعليم يف املجاالت االأكادميية والتدريبية 

واملهنية للطالب قبل التخرج، ومن ذلك:
-  تنمية مهارات الطالب.

-  معايري واأ�ش�س قبول الطلبة يف اجلامعات.
-  قوة املناهج وتطورها امل�شتمر على �شوء التطورات الفنية يف املجال الهند�شي.

-  برامج التدريب ال�شيفي والتعاوين وم�شاريع التخرج.
2- قيا�س مدى تلبية خمرجات التعليم الهند�شي ملتطلبات �شوق العمل وتطوير موؤ�شر �شنوي لذلك.

3- العمل على حتقيق التكامل بني اجلمعيات الهند�شية باجلامعات والهيئة واال�شرتاك يف تنظيم الندوات واملوؤمترات 
العلمية واملهنية.

4- ت�شجيع جهود التاأليف والرتجمة.
 

االستراتيجية الثانية:
االرتقاء بقدرات املهند�شني والفنيني باعتماد مناهج التدريب والتاأهيل على امل�شتوى الوطني التي متكنهم من املمار�شة 

املهنية الفاعلة.

الخـطـط :
1- اعتماد م�شتويات مهنية متدرجة للمهند�شني تطبق على امل�شتوى الوطني يف القطاعني العام واخلا�س يخ�شع التدرج 
فيها اإلى امتحانات مهنية معتمدة من الهيئة وفق اأ�ش�س ومعايري عاملية واإخ�شاع التدرج يف ال�شلم الوظيفي ملا يتم 

حتقيقه يف امل�شتويات املهنية.
2- العمل مع اجلهات التدريبية احلكومية واخلا�شة واجلامعات ال�شتحداث برامج تدريبية معتمدة لكافة التخ�ش�شات 
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وامل�شتويات املهنية الهند�شية وتقوميها وفق معايري حمددة وتطويرها ب�شفة م�شتمرة على �شوء امل�شتجدات التقنية 
واحتياجات �شوق العمل.

3- و�شع اأ�ش�س وقواعد الحت�شاب �شاعات التدريب لغر�س التاأهيل واعتماد �شجل تدريبي جلميع املهند�شني.
للتعاون  اأطر حمددة  واقرتاح  الداخلية واخلارجية  التدريب  املتعلقة مبراكز  املعلوماتية  للقواعد  امل�شتمر  التطوير   -4
فيما بينها واإعداد قواعد معلوماتية ب�شاأن املتدربني واخلرباء وفقاً خلرباتهم وتخ�ش�شاتهم وحتديثها ب�شكل دوري.

االستراتيجية الثالثة:
1- العمل على اعتماد اأ�ش�س وقواعد حتكم الرتاخي�س واملمار�شة الهند�شية واأخالقيات املهنة.

الرتخي�س  وقواعد ومتطلبات  اأ�ش�س  اململكة يحدد  الهند�شة يف  ملمار�شة مهنة  وموؤثر  فاعل  نظام  اإيجاد  على  العمل   -2
ملمار�شة املهنة لالأفراد وال�شركات وان يحدد النظام اأي�شاً االأ�ش�س والقواعد االإدارية واملهنية التي يلزم حتقيقها عند 

جتديد الرتخي�س.
3- اإعداد اأدلة �شاملة تو�شح االأ�ش�س والقواعد التي حتكم ممار�شة املهنة واأخالقيات املمار�شة ومتطلبات التاأهيل للمكاتب 

واملن�شاآت الهند�شية.
4- املراقبة امل�شتمرة للممار�شات املهنية وتطبيق اأي عقوبات اأو جزاءات اأو غرامات للمخالفات املهنية.

 
االستراتيجية الرابعة:

ت�شجيع البحث والتطوير واالبتكار واالإبداع يف كافة املجاالت الهند�شية.

الخـطـط :
1- ت�شجيع اإيجاد مراكز اأبحاث قوية يف املوؤ�ش�شات الهند�شية وال�شركات الكربى واالهتمام يف تعزيز التن�شيق والتكامل فيما 

بينها بهدف اإيجاد منظومة بحثية فاعلة على امل�شتوى الوطني ت�شاهم يف تعزيز اال�شتقاللية والتنمية االقت�شادية.
2- العمل على اإيجاد جوائز حمفزة على م�شتويات االأفراد واملوؤ�ش�شات يف جماالت الت�شميم والتطوير واالبتكار واالخرتاع.
3- العمل على قيام الدولة بتخ�شي�س ميزانيات متنامية للبحث والتطوير ملختلف اجلهات احلكومية وتكليف املوؤ�ش�شات 

الهند�شية الوطنية بتنفيذها.
توؤكد على �شرورة م�شاركة  4- العمل على ت�شمني العقود احلكومية الكبرية وعقود ال�شركات ال�شعودية الكربى بنوداً 

املوؤ�ش�شات واالأفراد ال�شعوديني يف تنفيذ جهود التطوير والت�شميم �شمن هذه امل�شاريع .
 

االستراتيجية الخامسة:
1- تقدمي خدمات جاذبة وموؤثرة لل�شركات واملكاتب الهند�شية واملهند�شني.

2- التعريف بالتطورات التقنية وا�شتخداماتها وت�شهيل احل�شول عليها.
3- امل�شاهمة يف تطوير االأ�شاليب واالإجراءات اخلا�شة مبمار�شة االأعمال الهند�شية املختلفة وخا�شة يف جماالت اجلودة 
والقوى الب�شرية واجلوانب املالية، واقرتاح م�شتويات حمددة للجودة وفقا لنوع اخلدمات املقدمة وحجم االأعمال 
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وطبيعتها.
4- اإيجاد مركز معلومات يحتوي على مراجع تقنية وا�شعة ويوفر خمتلف االأنظمة املحلية واالإقليمية والدولية ومطالب 

التعاقد والتناف�س واالإح�شائيات.
5- توفري املعلومات الكافية عن امل�شاريع التي حتتوي على جهود اأو خدمات هند�شية لال�شتعانة بها من قبل االأع�شاء .

 
االستراتيجية السادسة:

1- مراجعة القرارات واالأنظمة يف القطاعني العام واخلا�س املتعلقة مبهنة وقطاع الهند�شة واقرتاح التعديالت املنا�شبة 
ب�شكل ي�شاهم يف حتقيق اأهداف الهيئة.

2- اقرتاح التعديالت املنا�شبة الأنظمة امل�شرتيات واالأنظمة االأخرى املوؤثرة يف القطاعني العام واخلا�س بطريقة ت�شاهم 
يف تنمية القطاع الهند�شي وتنمية القدرات الهند�شية وتطويرها.

3- اأخذ زمام املبادرة باالإطالع على م�شاريع االأنظمة والقرارات املوؤثرة على قطاع الهند�شة والتن�شيق مع اجلهات املعنية 
بالتاأثري 

       االإيجابي عليها وتو�شيع م�شاركات الهيئة يف اللجان املختلفة خلدمة ذلك، مبا يعود بالرقي بامل�شتوى املهني ويحقق 
الفائدة ملقدمي اخلدمة وامل�شتفيدين منها.

4- متابعة التاأكيد على مرجعية الهيئة يف التاأهيل لالأن�شطة الهند�شية على امل�شتوى الوطني جلميع اجلهات امل�شتفيدة 
يف القطاعني العام واخلا�س ل�شمان م�شتويات قيا�شية واحدة للتاأهيل وكذلك مراقبة االأداء املهني لقطاع اخلدمات 

الهند�شية.
 

االستراتيجية السابعة:
1- امل�شاركة الفعالة لل�شركات ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني يف م�شاريع القطاعني العام واخلا�س وتنمية �شراكة عمل 

حقيقية بني املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شعودية واالأجنبية بطريقة حتقق تنمية القدرات الوطنية.
اأكرب قدر  تنفيذ  ال�شعوديني من  واملهند�شني  الهند�شية  ال�شركات  الكبرية بطريقة متكن  العقود  العمل على جتزئة   -2

منها.
3- العمل على ت�شمني العقود الهند�شية الكبرية لربامج تدريب وم�شاهمة موؤثرة للمهند�شني ال�شعوديني.

4- تعميق ا�شتخدام التقنيات املتقدمة لدى املن�شاآت الهند�شية واملهند�شني ال�شعوديني بدرجة متكنهم من  اإتاحة  فر�شة 
م�شاركتهم يف امل�شاريع املختلفة.

5- العمل على حتفيز ال�شركات االأجنبية الفائزة بعقود كبرية باإعطاء عقود من الباطن لل�شركات ال�شعودية واملهند�شني 
ال�شعوديني يف جماالت موؤثرة.

6- حتفيز املوؤ�ش�شات الهند�شية واملهند�شني ال�شعوديني بتنفيذ م�شاريع هند�شية خارج اململكة وتقدمي  الرعاية والدعم 
وامل�شاندة لهم.

7- اإعداد االإح�شائيات ال�شاملة عن حجم وطبيعة م�شاركة املن�شاآت ال�شعودية واملهند�شني ال�شعوديني يف امل�شاريع املختلفة 
ون�شبة ذلك اإلى اإجمايل تلك امل�شاريع، وطبيعة التعاون مع ال�شركات االأجنبية.



48

امل�شاريع واالآثار  ال�شعوديني يف تنفيذ خمتلف  ال�شعودية واملهند�شني  الهند�شية  املن�شاآت  اأهمية تعظيم م�شاركة  اإبراز   -8
االإيجابية التي يحققها ذلك.

 
االستراتيجية الثامنة:

1-  �شجيع التكامل بني ال�شركات واملوؤ�ش�شات الهند�شية الوطنية لتمكينها من تنفيذ امل�شاريع الكربى.
2- ال�شعي اإلى اإيجاد اأنظمة واأ�ش�س متكن جمموعة من املوؤ�ش�شات الهند�شية من القيام بتنفيذ جهود اأو خدمات هند�شية 

كمنظومة واحدة م�شاركة فيما بينها.
3- العمل بالتن�شيق مع اجلهات ذات العالقة على اإيجاد البيئة امل�شجعة لقيام خمتلف املن�شاآت الهند�شية ال�شعودية باإناطة 
التناف�شية  املقدرات وتزداد  تتعمق  ملكاتب هند�شية فردية، وبذلك  اأو  �شعودية متخ�ش�شة  ل�شركات  بع�س متطلباتها 

ويتعزز التكامل مما ميكن املنظومة الهند�شية ال�شعودية من تنفيذ م�شاريع اأكرب واأكرث تعقيداً داخل وخارج اململكة.

االستراتيجية التاسعة:
1- العمل على تنمية املوؤ�ش�شات الهند�شية ال�شغرية واملتو�شطة واملكاتب الهند�شية الفردية.

2- اإيجاد برامج فاعلة وموجهة لرعاية املكاتب الهند�شية ال�شغرية واملهند�شني االأفراد ت�شاعدهم وتر�شدهم اإلى االأ�ش�س 
والقواعد املثلى للممار�شة املهنية وتطويرها ونظم �شري العمل واحل�شول على االأعمال.

3- العمل على ا�شت�شدار نظام حل�شر فئات من امل�شاريع الهند�شية يف القطاعني العام واخلا�س على املوؤ�ش�شات املتو�شطة 
وال�شغرية واملكاتب الهند�شية الفردية للم�شاهمة يف تنميتها.

4- حث موؤ�ش�شات القطاع العام على اال�شتعانة باملن�شاآت الهند�شية واملهند�شني ال�شعوديني لتنفيذ براجمهم .
 االستراتيجية العاشرة:

توعية املجتمع باأهداف ومهام الهيئة وبدور قطاع الهند�شة يف تنفيذ الربامج التنموية املختلفة.

الخـطـط :
التي حتققها  واالإيجابيات  الهيئة  به  ت�شطلع  الذي  الدور  تو�شح  املجتمع  فئات  لكافة  توعوية موجهة  اإعداد خطة   -1

اأهداف الهيئة للمجتمع ب�شفته امل�شتفيد االأول.
2- اإ�شدار �شل�شلة من االأدلة والكتيبات التي تخدم املواطن وتر�شده يف جميع ما يحتاج اإليه من اخلدمات الهند�شية.

3- اإبراز دور املهند�س يف املجتمع واإي�شاح املفاهيم العامة جلميع التخ�ش�شات الهند�شية والدور الذي يلعبه كل تخ�ش�س.
4- اإي�شاح املفاهيم العامة الأدبيات ممار�شة مهنة الهند�شة، واملخالفات املهنية، والعقوبات واجلزاءات واللوائح التنفيذية 

للهيئة، وكذلك قواعد احت�شاب اأتعاب اخلدمات الهند�شية واأهمية التقيد بها.
املهنية بني م�شتويات  الفروقات  واإي�شاح  املهنية  للمهند�شني وتدريبهم واالختبارات  املهني  التاأهيل  باأهمية  التوعية   -5

التاأهيل املختلفة وامل�شئوليات والواجبات املهنية التي تنبني عليه ا.
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نظام الهيئة
اإن نظام الهيئة ال�شعودية للمهند�شني ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم م/36 يف 26/9/1423هـ املبني على قرار جمل�س الوزراء 

املوقر رقم 226 يف 13/9/1423هـ ، ين�س على ما يلي :
 

المادة األولى  
اإ�شراف وزارة  الهيئة ال�شعودية للمهند�شني هيئة مهنية علمية ذات �شخ�شية اعتبارية وذمة مالية م�شتقلة تعمل حتت 

التجارة، مقرها مدينة الريا�س، ويجوز لها اأن تن�شئ فروعاً داخل اململكة، ويعرب عنها بالهيئة يف مواد هذا النظام.

المادة الثانية  
تهدف الهيئة اإلى النهو�س مبهنة الهند�شة وكل ما من �شاأنه تطوير ورفع م�شتوى هذه املهنة والعاملني فيها، ولها على 

االأخ�س ما ياأتي:
1- و�شع اأ�ش�س ومعايري مزاولة املهنة وتطويرها مبا يف ذلك �شروط الرتخي�س.

2- و�شع القواعد واالمتحانات الالزمة للح�شول على الدرجات املهنية.
3- اإعداد الدرا�شات والبحوث واالإح�شاءات املتعلقة ب�شعب وفروع الهند�شة، ون�شرها، واإ�شدار جمالت مهنية وعلمية.

4-تنظيم الدورات واإقامة املوؤمترات والندوات واملعار�س ذات العالقة باملهنة، وامل�شاركة فيها.
5- اإبداء املقرتحات التي تراها منا�شبة للقرارات والتعليمات املتعلقة باملهنة.

6- تقدمي امل�شورة الفنية يف جمال اخت�شا�شها وفقاً لل�شوابط التي يقرها جمل�س اإدارة الهيئة.
المادة الثالثة  

تتكون ع�شوية الهيئة من:
1- ع�شوية اأ�شا�شية:

وت�شمل جميع ال�شعوديني احلا�شلني على �شهادة جامعية يف التخ�ش�شات الهند�شية اأو ما يعادلها ، العاملني يف 
هذه املهن.

2- ع�شوية انت�شاب وت�شمل:
الهند�شة،  �شعب  اإحدى  يف  يعادلها  ما  اأو  جامعية  �شهادة  على  احلا�شلني  ال�شعوديني  غري  املهند�شني  جميع  اأ- 

العاملني يف مهنة الهند�شة داخل اململكة. 
ب- من يتقدم بطلب الع�شوية من الفنيني والطالب واملهتمني بعلوم الهند�شة.

ج- املكاتب وال�شركات املهنية الهند�شية املرخ�س لها مبزاولة مهنة الهند�شة يف اململكة. 
 3- ع�شوية فخرية:

ر�شوم  من  الفخري  الع�شو  ويعفى  الهيئة.  تخدم  متميزة  اإ�شهامات  يقدم  ملن  الهيئة  اإدارة  جمل�س  ومينحها 
اال�شرتاك.

المادة الرابعة
اجلمعية  وتعقد  ال�شنوية.  ا�شرتاكاتهم  �شددوا  الذين  االأ�شا�شيني  االأع�شاء  من  تتكون  عمومية  جمعية  للهيئة  يكون 
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العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل �شنة، وتعقد اجتماعاتها اال�شتثنائية وفق ما حتدده الالئحة التنفيذية.
الدعوة مكان  انعقادها، وحتدد  تاريخ  االأقل من  على  العمومية قبل ع�شرين يوماً  الدعوة الجتماعات اجلمعية  وتوجه 
باأغلبية  العمومية  اجلمعية  قرارات  وت�شدر  احلا�شرين.  عدد  كان  مهما  �شحيحاً  االجتماع  ويكون  وزمانه.  االجتماع 

اأ�شوات احلا�شرين، ويف حالة الت�شاوي يرجح اجلانب الذي �شوت معه الرئي�س .

المادة الخامسة 
تخت�س اجلمعية العمومية مبا ياأتي:

1- اإ�شدار التنظيم الداخلي للهيئة.
2- اإقرار اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.

3- اإقرار ا�شرتاكات االأع�شاء.
4- املوافقة على احل�شابات اخلتامية للهيئة، وتعيني مراقب حل�شاباتها وحتديد مكافاآته. وا�شتثناء من ذلك يعيني 

جمل�س االإدارة مراقب احل�شابات للمدة االأولى ويحدد مكافاآته.
5- اإقرار خطة العمل التي يقدمها جمل�س اإدارة الهيئة، واعتماد التقرير ال�شنوي عن ن�شاطها.

6- انتخاب ممثلي اجلمعية العمومية يف جمل�س االإدارة.

المادة السادسة
الالئحة  العمومية، وحتدد  تنتخبهم اجلمعية  االأ�شا�شيني،  االأع�شاء  ع�شرة من  الهيئة من  اإدارة  يتكون جمل�س   -1
رئي�س  اختيار  املنتخب  االإدارة  جمل�س  ويتولى  املر�شحني،  يف  ي�شرتط  وما  لذلك  الالزمة  االإجراءات  التنفيذية 

املجل�س ونائبه من بني اأع�شائه باالقرتاع ال�شري.
2- تكون مدة الع�شوية ثالث �شنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3- يعقد جمل�س االإدارة جل�شة على االأقل كل ثالثة اأ�شهر، كما يعقد عندما يطلب ذلك رئي�س املجل�س، اأو اأربعة من 
اأع�شائه.

4- تعقد االإجتماعات بح�شور اأغلبية االأع�شاء، على اأن يكون من بينهم الرئي�س، اأو نائبه.
5- ت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت االأ�شوات يرجح اجلانب الذي �شوت معه الرئي�س.

6- يح�شر االأمني العام االإجتماع دون اأن يكون له حق الت�شويت.
المادة السابعة

اأهداف الهيئة املن�شو�س عليها يف املادة  يقوم جمل�س االإدارة مبمار�شة ال�شالحيات الالزمة لت�شريف �شوؤونها وحتقيق 
)الثانية( من النظام. وله على االأخ�س ما ياأتي:

1- دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد.
2- اقرتاح التنظيم الداخلي للهيئة.

3- اقرتاح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
4- اقرتاح قيمة ا�شرتاكات االأع�شاء.

5- اإعداد احل�شابات اخلتامية للهيئة.
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6- اإعداد التقرير ال�شنوي عن ن�شاط الهيئة، واقرتاح خطة عمل لها.
7- اإقرار امليزانية ال�شنوية للهيئة.

8- ت�شكيل اللجان الفنية والعلمية وال�شعب الهند�شية، وو�شع قواعد ممار�شة مهماتها.
9- تعيني االأمني العام للهيئة ونائبه، وحتديد واجباتهما وم�شوؤولياتهما وحقوقهما.

10- قبول الهبات والتربعات.
11- اإقرار �شيا�شة ا�شتثمار اأموال الهيئة.

المادة الثامنة
تتكون موارد الهيئة املالية من:

1-  ا�شرتاكات االأع�شاء.
2-الهبات والتربعات.

3- اإيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
4- عائد ا�شتثمار اأموال الهيئة.
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الـريــاض
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الرياض966505458567fahad@brc.saاركيديا لالستشارات الهندسية1

الرياض966565891111daym555@hotmail.comاالبداع السعودي لالستشارات الهندسية2

3
التقنيون السعوديون-سعودي تك-ألصحابها عبداهلل 

العقيل الحمدان وشركاه لالستشارات الهندسية 
والجيولوجية

966569960324haithamsh77@gmail.comالرياض

الرياض966500582296harbi1962@gmail.comالدكاك لفحص التربة والخرسانة واالساسات4

الرياض966504203026anaziff@gmail.comالهوية الحديثة لالستشارات الهندسية5

آجـا لإلستشارات الهندسية لصاحبها محمد عشوي 6
الرياض966505156950map.consulting@yahoo.comالشمري وشريكة

الرياض966553808886moedh11@hotmail.comرموز الدقة لإلستشارات الهندسية7

الرياض966505357715bsmg5555@hotmail.comشركة االبتكارات الحديثة لالستشارات الهندسية8

الرياض966506605777talal_sh5@hotmail.comشركة االختبارات لالستشارات الهندسية9

الرياض966505429227ali.shuaibi@gmail.comشركة البيئة مخططون ومعماريون ومهندسون10

الرياض966503128528eng.mah1@windowslive.comشركة التصميم الفني لالستشارات الهندسية11

الرياض966508885999arefnemer-eng@hotmail.comشركة الثقة الدائمة وشريكة لالستشارات الهندسية12

شركة الجودة الجيومكانية الهندسية لالستشارات 13
الرياض966555115858ashahrani@lycos.comالهندسية

شركة الخدمات اإلستشارية السعودية لإلستشارات 14
الرياض966500520219services@saudconsult.comالهندسية

الرياض966508166668prof-zizo@hotmail.comشركة الدار لالستشارات الهندسية15

الرياضzahem5@hotmail.comشركة الراية لالستشارات الهندسية16

الرياض966544803963mmalgarni@gmail.comشركة الطالئع لإلستشارات الهندسية17

الرياض966505124261depth01r@gmail.comشركة العمق لالستشارات الهندسية18

الرياض966555019858salahmarzoqi@yahoo.comشركة القطر لالستشارات الهندسية19

الرياض966555112232s.alsaedi@gmail.comشركة المجال العربي لالستشارات الهندسية20

الرياض966555229990fouzan@specialist.com.saشركة المختص لالستشارات الهندسية21

الرياض966505942943thaqafi@kjo.com.saشركة المكامن لإلستشارات الهندسية22

الرياض966561111477HILALSTX@ONESTX.COMشركة المنظر الشامل وشريكه لالستشارات الهندسية23

شركة المهندس عثمان محمد ابراهيم المنصور 24
الرياض966505299008othmanom@yahoo.comوشريكة لالستشارات الهندسية

الرياض966555477245waleedsds@hotmail.comشركة الناصية لالستشارات الهندسية25
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الرياض966558885800kzaid09@gmail.comشركة الهرم لالستشارات الهندسية26

شركة أحمد عبداهلل أباالخيل وشركاه لالستشارات 27
الرياض996594000000ceo@badael.comالهندسية

.966504260633mohammedomar2290@yahooشركة أقطار لالستشارات الهندسية28
comالرياض

الرياض966555181211nso999@yahoo.comشركة أول كون لالستشارات الهندسية29

الرياض966505493970value@al-salmi.comشركة آد للهندسة30

الرياض966558858846life_of_kamal@hotmail.comشركة تترا لالستشارات الهندسية31

الرياض966504693279twaimsn@gmail.comشركة تدارك و شريكه لإلستشارات الهندسية32

الرياض966533336976ashayae@gmail.comشركة تقانة لالستشارات الهندسية33

شركة حاتم محمود سندي وشريكه مهندسون 34
الرياض966505307053en.ad_adnan@yahoo.comاستشاريون

شركة حسن عسكر الشمري وشريكه لالستشارات 35
الرياض966503209942han_askar@hotmail.comالهندسية

الرياض966505415956hmad@gmail.comشركة حماد علي السالمة لالستشارات الهندسية36

شركة خطوط لصاحبها أحمد عبدالعزيز العليان 37
وشريكه لالستشارات الهندسية

ahmadolayan@hotmail.comالرياض

الرياض966505442118khalid@almemariah.comشركة دار التصاميم المعمارية لالستشارات الهندسية38

شركة دار التعاون لالستشارات الهندسية الصحابها 39
الرياض966555421683yazeed1288@gmail.comصالح محمد العويس وشريكه

شركة دار الدراسات العمرانية - باسم الشهابي 40
الرياض966503252398basem@omrania.com.saوشركاه مهندسون استشاريون

الرياض966558833123amnuaim@gmail.comشركة ديار لإلستشارات الهندسية41

الرياض966553384441ibrahim1396@YAHOO.COMشركة سبأ وشريكه لالستشارات الهندسية42

الرياض966536096060ffhsa@yahoo.comشركة سدك لالستشارات الهندسية43

الرياض966554454488enghaam@gmail.comشركة سفن لالستشارات الهندسية44

الرياض966566669197alsaoa@yahoo.comشركة سواعد لالستشارات الهندسية45

شركة صادق لالستشارات الهندسية لصاحبها أحمد 46
الرياض966507444443ahmad@alubaid.orgعبدالرحمن آل عبيد وشريكه

الرياض966555288597smath2005@hotmail.comشركة صالح المعثم وشريكه الهندسيه47

شركة عبدالسالم بن عبيد آل بطيان وشريكه 48
الرياض966505862615aldossary_a@yahoo.comلالستشارات الهندسية

شركة عبداهلل السيف وشركاؤه للدراسات 49
الرياض966505455689abdallahalsaif@gmail.comواالستشارات الهندسية

شركة عبداهلل عبدالرحمن السعيد وشريكه 50
الرياض966500040401aalsaeedi@yahoo.comلالستشارات الهندسية
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شركة عتيق محمد العتيق وشريكة لإلستشارات 51
الرياض966505428053maktabreef@gmail.comالهندسية

شركة عيسى بن عيد الهجلة وشريكه لالستشارات 52
الرياض966555558698eng_sul001@hotmail.comالهندسية

شركة فارس عايد الشمري وناصر ابراهيم الشومر 53
الرياض966543122223fares777@yahoo.comلالستشارات الهندسيه

الرياض966555193399NoEmail@saudieng.saشركة فضاءات قرطبة لإلستشارات الهندسية54

شركة فهد علي القفاري وشريكه لإلستشارات 55
الرياض966505104569fle460@yahoo.comالهندسية

شركة فؤاد سعود الصالح وشريكه لإلستشارات 56
الهندسية

aman3007@yahoo.comالرياض

شركة فؤاد فهد الصالح وخالد حمد الضويلع 57
الرياض966595511774DR110@HOTMAIL.COMلالستشارات الهندسية

شركة كساب بن شبرم الشمري لالستشارات 58
الرياض966553383265kassab_3265@hotmail.comالهندسية

الرياض966555478115agecopm@amrgroup.com.saشركة مجموعة العمرو لالستشارات الهندسية59

شركة مستشار لصاحبها أحمد علي الغصاب وعلي 60
الرياض966505157848ALIQ848@HOTMAIL.COMزيد القريشي لالستشارات الهندسية

الرياض966506222520musferf1@gmail.comشركة نسج األبعاد لالستشارات الهندسية61

الرياض966555558556ijzala@gmail.comشركة واي لالستشارات الهندسية62

الرياض966505224273musaidt@gmail.comشركة يعمر لالستشارات الهندسية63

الرياض966500551959engsultan1@hotmail.comشركة سهم الشمال لالستشارات الهندسية64

الرياض966500008584eng.aaht25@hotmail.comفن المحاكاة65

كيو انترناشيونال كونسلتنتس وشريكة لالستشارات 66
الرياض966543305683najahs@keoic.comالهندسية

الرياض966509998828mas@makec.com.saماك لالستشارات الهندسية67

الرياض966540503710ks.qahtani@hotmail.comمبادئ االنشاء لالستشارات الهندسية68

الرياض966505466611hkn666@yahoo.comمشاري ناصر الشثري وشريكة لإلستشارات الهندسية69

الرياض966533523469s.al-milli@almuhandis.comنزار الكردي الملي لالستشارات الهندسية70

شركات مهنية مختلطة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الصخرة المشرفة والسارية الخضراء لالستشارات 71
الرياض966555555672saeed905@gmail.comالهندسية

الرياض966505233019abdullah.aljardan@gmail.comالمحترف دي سي لإلستشارات الهندسية72

الرياض966540609695m.sultan757@hotmail.comآي جي ميلر لالستشارات الهندسية73

بالك اند فيتش انتارناشونال وشريكه لالستشارات 74
الرياض966505674232mazen.alami@me.comالهندسية
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الرياض966500162800keem1965@yahoo.comخارطة االنماء لإلستشارات الهندسية75

الرياض966554898565magebnami@hotmail.comرايس و الدار لالستشارات الهندسية76

سالفو أند أسوشيتس العربية السعودية لالستشارات 77
الرياض966551111430mutlaq@sky-tel.netالهندسية

سويكو انترناشونال ايه بي السعودية وشريكه 78
الرياض966505924167ALI@ALAJMICOMPANY.COMلإلستشارات الهندسية

الرياض966555292740awadn320@gmail.comسيتيك تي آي بي مهندسون استشاريون79

الرياض966505474356ams.ams17@yahoo.comشركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة80

شركة االتحاد الهندسي السعودية لالستشارات 81
الرياض966505446812mazen_61@yahoo.comالهندسية - خطيب وعلمي

شركة الدار العربية لصاحبها صالح الشثري وشريكه 82
الرياض966505425573s425573@hotmail.comلالستشارات الهندسية

شركة المساحون العرب نصر احمد إسحاق الحسيني 83
الرياض966505841876nasrhusseini@gmail.comلالستشارات الهندسية

الرياض966555469229adco_sa@yahoo.comشركة المكتب الكندي وشريكه لالستشارات الهندسية84

شركة المهندسون االستشاريون ايه ايه دبليو 85
الرياض966561882151a.althunayan@aaw.com.saوشركاه

شركة الهندسة واألبحاث العالمية وشريكها - 86
الرياض966500124423rgmek-eri@rgme.comلالستشارات الهندسية

الرياض966505461081saudrow@yahoo.comشركة انجيروب السعودية لالستشارات الهندسية87

الرياضchumseeke@hotmail.comشركة إن إي سي وشريكها لالستشارات الهندسية88

الرياض966505671079ahussamy@orosest.comشركة آي آل اف تيكون وشركاهم الهندسية89

الرياض966505995666EDARAH1881@GMAIL.COMشركة بروفيرت السعودية لالستشارات الهندسية90

الرياض966505150581fadhaeng@gmail.comشركة بيكت لالستشارات الهندسية91

شركة تكنولجيا التحكم و القياس السعودية 92
الرياض966562085555dalyat1@yahoo.comلالستشارات الهندسية

شركة تي اي سي انجنيرنج انك وشريكها 93
الرياض966550012958Bassamalsaadi@gmail.comلالستشارات الهندسية

شركة تيكنيكا وبروييكتوس )تيبسا( لالستشارات 94
الرياض966500500466turki2008@gmail.comالهندسية

الرياض966555155362mailalharby@gmail.comشركة جال العلم وسي تي لالستشارات الهندسية95

الرياض96650688000fas122333@hotmail.comشركة دار العمار لالستشارات الهندسية96

الرياض966555551111sfayez@zfp.comشركة دار العمران لالستشارات الهندسية97

شركة دبليو إس أتكينز آند بارتنز أوفر سيز 98
الرياض966503677318mh@mha.com.saلإلستشارات الهندسية

الرياض966505718540tariqfariss@hotmail.comشركة دريس آند سومر لالستشارات الهندسية99

الرياض966505204247eng333@hotmail.comشركة رفيق الخوري وشركاه لإلستشارات الهندسية100
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شركة سامح عبدالجواد وشركاؤه لالستشارات 101
الرياض966505700182shibl1402@hotmail.comالهندسية

شركة سرفيسز ديز اين تكنولوجي وشريكه 102
الرياض966505205980b.alalami5@gmail.comلالستشارات الهندسية

الرياض966505442413hazem@habestgroup.comشركة سيجما وشريكها مهندسون ومستشارون103

شركة سينر انجنيريا وسيستماس وشريكه 104
الرياض966535450555morhaf@ete-group.comلإلستشارات الهندسية

الرياض966505400601info@almeheini.comشركة في ثري الشرق األوسط لإلستشارات الهندسية105

الرياض966505288695khalid.76@hotmail.co.ukشركة فيوتشر كونسلت لالستشارات الهندسية106

الرياض9660505494640hafez@absal.comشركة كوردوري وشريكه107

شركة كوزموس إي للتصميمات واالشراف و 108
الرياض966567933993sagh153@hotmail.comاالستشارات الهندسية

الرياض966500551959engsultan1@hotmail.comشركة الشين وشريكة لالستشارات الهندسية109

شركة محمد هشام العيطة - نسباك لالستشارات 110
الهندسية

H.AlAiTAH@HOTMAIL.COMالرياض

الرياض966555446734khalid.othman@imar.com.saشركة مركز االستشارات الهندسية السعودي111

شركة مركز اإلستشارات للهندسة البيئية والمدنية 112
الرياض966505780071a_abu_2000@yahoo.com)انفايرو سيفيك وشريكه الهندسية

شركة مكتب االستشارات الدولية وشريكه 113
الرياض966505402211hamed@kaasgroup.comلالستشارات الهندسية

شركة ناصر محمد الشيحة واتليية سيمونا 114
الرياض966505811701nmshiha@saudigaz.comلالستشارات الهندسية

الرياض966505474185NoEmail@saudieng.saمجموعة العمارة ةالتخطيط115

الرياض966560777787A.ALBAZIE@HOTMAIL.COMيورو السعودية لالستشارات الهندسية116

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الرياض966504466845ibrahimalqumaizi@gmail.comابراهيم حمد القميزي لالستشارات الهندسية117

الرياض966505241202ibrahimnalsaeed@hotmail.comابراهيم ناصر السعيد لالستشارات الهندسية118

الرياض966506848248consult@ittijahconsult.comاتجاه لالستشارات الهندسيه119

الرياض966500040401aalsaeedi@yahoo.comاتحاد المشاريع االستشارية لالستشارات الهندسية120

الرياض966502590426ahmed.o.m.halabi@hotmail.comاحمد بن عمر حلبي لالستشارات الهندسية121

الرياض966504191360ahmdolet@hotmail.comاحمد عبدالكريم العليط لالستشارات الهندسية122

الرياض966505466160raed@rancogroup.comارم لالستشارات الهندسية123

الرياض966506447517salajroush@yahoo.comاساس العمرانية لالستشارات الهندسية124
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الرياض966505459762Osam33@yahoo.comاسامه محمد رهبيني لالستشارات الهندسية125

الرياض009665056423estidame@yahoo.comاستدامة البناء لالستشارات الهندسية126

الرياض966564771317nagy@ashbelya.comاشبيليا لالستشارات الهندسية127

الرياض966555102324Khalilsh55@gmail.comاالبتكار الفني لالستشارات الهندسية128

الرياض966505426773Nmfk2005@hotmail.comاالبتكار المتقدم لالستشارات الهندسية129

الرياض966540007320engbakhiet@gmail.comاالبتكار لإلستشارات الهندسية130

الرياض966539068050khasheah-26@hotmail.comاالبداع العربي لإلستشارات الهندسية131

الرياض966555295007mhgh295@hotmail.comاالبعاد األربعة لالستشارات الهندسية132

الرياض966505241331engdalbahy@yahoo.comاالختيار لإلستشارات الهندسية133

الرياض966505400498uc1409@yahoo.comاالستشاريون المتحدون لالستشارات الهندسية134

الرياض966505463640s_e_c_o@yahoo.comاالنشاءات السعودية لالستشارات الهندسية135

الرياض966505455808salehalbalaa@yahoo.caاإلتقان لإلستشارات الهندسية136

الرياض966505621929esamkash@hotmail.comاإلستشاري الهندسي لالستشارات الهندسية137

الرياض966505426858g.m@amad.com.saاألبعاد القياسية لالستشارات الهندسية138

الرياض966505491067kamalm@gmail.comاألنظمة المبتكرة لالستشارات الهندسية139

الرياض966504217217aalhabbab@yahoo.comالباهر لالستشارات الهندسية140

الرياض966501368234mgm_dc66@yahoo.comالبرق لإلستشارات الهندسية141

الرياض966505201714gareehassan@hotmail.comالبروفيسور لالستشارات الهندسية142

الرياض966505405688NoEmail@saudieng.saالبواردي مهندسون استشاريون143

الرياض966505415852alhelabi1@hotmail.comالبيرق لالستشارات الهندسية144

الرياض966505429227ali.shuaibi@gmail.comالبيئة لالستشارات الهندسية145

الرياض9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير لالستشارات الهندسية146

الرياض966505442413hazem@habestgroup.comالتصميم الخامس لالستشارات الهندسية147

الرياض966503166907alsuhail2@gmail.comالتطوير مهندسون استشاريون148

الرياض966562755573aboasma2000@yahoo.comالتقنية لالستشارات الهندسية149

التقنيون السعوديون سعودي تك لالستشارات 150
الرياض966505213196n.alshamekh@yahoo.comالهندسية

الرياض966504479312t-almadi@live.comالتل لالستشارات الهندسية151

الرياض966505415617arc345@hotmail.comالتنمية لإلستشارات الهندسية152

الرياض966505285591alimaab69@hotmail.comالتنواط لالستشارات الهندسية153

الرياض966504353531eng.tijani@gmail.comالتيجان لالستشارات الهندسية154

الرياض966590039175altholathy@gmail.comالثالثي لالستشارات الهندسية155
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الرياض966504403201jazzaromar@hotmail.comالجزار مهندسون استشاريون156

الرياض966505700599mmtowairgi@gmail.comالجزري لالستشارات الهندسية157

الرياض966504419651ruh@ajec-consulting.comالجزيرة الستشارات السالمة الهندسية158

الرياض966505223458JAWEINICE@YAHOO.COMالجعويني مهندسون استشاريون159

الرياض966505210239sulm1@hotmail.comالجودة لالستشارات الهندسية160

الرياض966559000995m@jury-eng.comالجوري لالستشارات الهندسية161

الرياض966566642555aradi@hatmia.netالحتمية لالستشارات الهندسية162

.966505445548mohammedisuwailem@yahooالحركة المعمارية لالستشارات الهندسية163
comالرياض

الرياض966505455929abrikan@gmail.comالحلول المتكاملة لالستشارات الهندسية164

الرياض966505442253SAUD2253@GMAIL.COMالخارطة السعودية لالستشارات الهندسية165

الرياض966500520219services@saudconsult.comالخدمات االستشارية السعودي166

الرياض966503441448abdulaziz@alkheraiji.comالخريجي مهندسون استشاريون167

الرياض966505846667alialharbi13@hotmail.comالخليج لالستشارات الهندسية168

الرياض966504122794ahamubarak@hotmail.comالخماسي لالستشارات الهندسية169

الرياض966505408163sabah@alfanar.comالدار الدولية للهندسة170

الرياض966508166668prof-zizo@hotmail.comالدار لالستشارات الهندسية171

الرياض966504520304NoEmail@saudieng.saالدور السعودي لإلستشارات الهندسية172

الرياض966506195919info@alajmicompany.com.saالذهبي لالستشارات الهندسية173

الرياض966505414289abu.khaled75@hotmail.comالرابية لالستشارات الهندسية174

الرياض966505486486alrai_off@yahoo.comالرأي لالستشارات الهندسية175

الرياض966505417547mfa@rashidengineering.comالرشيد للهندسة176

الرياض966502995550mhusni344@gmail.comالركن لالستشارات الهندسية177

الرياض966501127333ambatt_group@yahoo.comالرواد لإلستشارات الهندسية178

الرياض966505461081saudrow@yahoo.comالرويشد لالستشارات الهندسية179

الرياض966505233019abdullah.aljardan@gmail.comالريم لالستشارات الهندسية180

الرياض966505466419azaibag@yahoo.comالزيبق مهندسون استشاريون181

الرياض966505470066aliozaid@yahoo.comالزيد لالستشارات الهندسية182

الرياض966555438778alwadaae1400@gmail.comالشبانات لإلستشارات الهندسية183

الرياض966505482224alshathry@alshathryce.comالشثري مهندسون استشاريون184

الرياض966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية185

الرياض966506410134aaalshegri@yahoo.comالشقري مهندسون استشاريون186
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الرياض966544222000alwakeel@baitalminhaj.comالشمال لالستشارات الهندسية187

الرياض966570135439alsulaiman0@gmail.comالصدارة لالستشارات الهندسية188

الرياض966505451377sugair_ce@yahoo.comالصقير مهندسون استشاريون189

الرياض966505276828alsuwayil99@hotmail.comالصيوان العربي لالستشارات الهندسية190

الرياض966505221193f_shibel@yahoo.comالطراز للتصميم المعماري لالستشارات الهندسية191

الرياض966554418311mmma123@yahoo.comالطور لالستشارات الهندسية192

الرياض966504477475altayeb_1405@yahoo.comالطيب مهندسون إستشاريون لالستشارات الهندسية193

الرياض966566188882العاصمة لالستشارات الهندسية194

الرياضices@consultant.comالعالمي للخدمات االستشارية الهندسية195

الرياض966505819330info@othmanconsult.comالعثمان مهندسون استشاريون196

.966596718562ibrahim.elashry@pace-kuwaitالعربي السعودي لإلستشارات الهندسية197
comالرياض

الرياض966504139517kmagkmag1@yahoo.comالعربي لالستشارات الهندسية198

الرياض966556446955alharbi3@yahoo.comالعرين لالستشارات الهندسية199

الرياض966505412626theconsult@yahoo.comالعسكر مهندسون استشاريون200

الرياض966505201020n.a.n.20@hotmail.comالعقيل مهندسون استشاريون201

الرياض966504520624SCEUser32027@saudieng.orgالعماد العربي لالستشارات الهندسية202

الرياض966505450532adel@teraz.com.saالعمارة العربية لالستشارات الهندسية203

الرياض966505474185NoEmail@saudieng.saالغانم لالستشارات الهندسية204

الرياض966554144748hail1964@yahoo.comالفن الجديد لالستشارات الهندسية205

.966506294540architectural.art.riyadh@gmailالفن المعماري لالستشارات الهندسية206
comالرياض

الرياض966505408898alfouzconsultant@gmail.comالفوز لالستشارات الهندسية207

الرياض966555445432afe@nafa.netالفيصل لالستشارات الهندسية208

الرياض966505452914saaddawood@yahoo.comالقادسية لالستشارات الهندسية209

الرياض966505420836hajjaj10@hotmail.comالقصر لالستشارات الهندسية210

الرياض966555461238nasser@sandybay.net.auالقمة الهندسية لالستشارات الهندسية211

الرياض966505485285sshuail@gmail.comالقوس السعودي لالستشارات الهندسية212

الرياض966505477081guwaihes@yahoo.comالقويحص لالستشارات الهندسية213

الرياض966504538886h.osman@alkayan.netالكيان لإلستشارات الهندسية214

الرياض966503485710kab6@hotmail.comالماجل لالستشارات الهندسية215

الرياض966505445740haa59@yahoo.comالماسي لالستشارات الهندسية216

الرياض966554212303okabbush@hotmail.comالماهدون لالستشارات الهندسية217
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الرياض966596969697las.loom@hotmail.comالمبادرة لالستشارات الهندسية218

الرياض966568331111sadoun@abvrock.comالمبدعون مهندسون استشاريون219

الرياض966559999299almutakhasis@gmail.comالمتخصص لإلستشارات الهندسية220

الرياض966500508872w.ahmed@albayan.com.saالمتميز لالستشارات الهندسية221

الرياض966505264785kfehaid@gmail.comالمثلث المثالي لالستشارات الهندسية222

الرياض966505489736f.alyahya@almajaz.netالمجاز لإلستشارات الهندسية223

الرياض966599416285CEG@CEGKSA.COMالمجموعة اإلستشارية الهندسية224

الرياض966532997755agec_sa@yahoo.comالمجموعة العربية لالستشارات الهندسية225

الرياض966564204532mail@alzakary.comالمجموعة المعمارية مهندسون استشاريون226

الرياض966505480252amer.mahmassani@gmail.comالمحمصاني لالستشارات الهندسية227

الرياض966505460450wagdy.a@specialist.com.saالمختص لالستشارات الهندسية228

الرياض966554416007abo-salim2@hotmail.comالمدار لالستشارات الهندسية229

الرياض966504591630almodon@gmail.comالمدن لالستشارات الهندسية230

الرياض966505466686ashedayed@georeference.netالمرجع المكاني لالستشارات الهندسية231

الرياض966505408650ksamman@gmail.comالمركز االستشاري الوطني لالستشارات الهندسية232

الرياض966505226699ms1666@hotmail.comالمركز الحديث لالستشارات الهندسية233

الرياض966506420641falfaour@gmail.comالمركز السعودي لالستشارات الهندسية234

الرياض966556362222mohamad22maas@me.comالمركز العالمي للتصميم واالستشارات الهندسية235

.966505421025aabugshan@asbugshan-brosالمركز العربي لالستشارات الهندسية236
comالرياض

الرياض966505455146info@arch-centre.comالمركز المعماري لالستشارات الهندسية237

الرياض966592249991samy_bably@yahoo.comالمركز الهندسي للتنمية لإلستشارات الهندسية238

الرياض966504448608mazroa1@yahoo.comالمزروع مهندسون استشاريون239

الرياض966500088828kharashit@almustwa.comالمستوى لالستشارات الهندسية240

الرياض966555442280alsudiri@hotmail.comالمشاريع الحديثة لالستشارات الهندسية241

الرياض966590907961b.otaibi@arcanico.comالمشاريع العمرانية لالستشارات الهندسية242

الرياض966505288845abufawaz5@hotmail.comالمشير لالستشارات الهندسية243

الرياض966508000020arch-atiah@hotmail.comالمعالي لالستشارات الهندسية244

الرياض966503196826gm@saudiarc.comالمعماريون السعوديون لالستشارات الهندسية245

الرياض966505243002alrashaidx@yahoo.comالمعماريون العرب لالستشارات الهندسية246

الرياض966505419288malsubeai@hotmail.comالمفتاح لالستشارات الهندسية247

المكتب الهندسي السعودي اإلستشاري لإلستشارات 248
الرياض966532841198salrwailli@hotmail.comالهندسية
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الرياض966503139658zuhd.cde@gmail.comالمكتب الهندسي للتصميم واالستشارة249

الرياض966505924167ALI@ALAJMICOMPANY.COMالمميز لالستشارات الهندسية250

الرياض966552688808nahidh85@yahoo.comالمنابر لالستشارات الهندسية251

الرياض966505481699mishal.alkhamis@alstom.comالمنذرية لالستشارات الهندسية252

الرياض966565145119Mub4all@gmail.comالمنزل األخضر لالستشارات الهندسية253

الرياض966555440501aldokheel@yahoo.comالمهندس السعودي مهندسون استشاريون254

الرياض966505402298malomran7@hotmail.comالمهندس العربي لالستشارات الهندسية255

الرياض966504772222arch_majed@yahoo.comالميثاق العربي لالستشارات الهندسية256

.966505821054essam.nagro@arabesque.comالنسق العربي مهندسون استشاريون257
saالرياض

.966553313153AL.GADA.0556@HOTMAILالنعيم لالستشارات العمرانية258
COMالرياض

الرياض966555420427nmr@nmr.saالنمر لألعمال الهندسية259

الرياض966555240017k2003alid@yahoo.comالنموذجي لالستشارات الهندسية260

الرياض966555535423soud1973@gmail.comالنواة لالستشارات الهندسية261

الرياض966558885800kzaid09@gmail.comالهرم لإلستشارات الهندسية262

الرياض966504613031aeb@aeb.com.saالهندسي العربي مهندسون استشاريون263

الرياض966505139913alhweiriny@yahoo.comالهويريني مهندسون استشاريون264

الرياض966506498474fahadalsebae@hotmail.comالهيكل العمراني لالستشارات الهندسية265

الرياض966505716271madkar2012@hotmail.comالوثائق لالستشارات الهندسية266

الرياض966554266676alkhalawi_s@hotmail.comالوحدات لالستشارات الهندسية267

الرياض966504117021mahayni1@hotmail.comالوطني االستشاري لالستشارات الهندسية268

الرياض966504448145yardconsulting@hotmail.comاليارده لالستشارات الهندسية269

الرياض966505447017yceo1981@hotmail.comاليمامة لالستشارات الهندسية270

الرياض966505300113izamandar@yahoo.comإبراهيم زمندار لالستشارات الهندسية271

الرياض966505134515NoEmail@saudieng.saإبراهيم سليمان المزيرعي لالستشارات الهندسية272

الرياض966553242615saqour.1@gmail.comإتجاهات التصميم لالستشارات الهندسية273

الرياض966555446734khalid.othman@imar.com.saإعمار لالستشارات العمرانية274

الرياض966546506909hariri.m@gmail.comأباث لالستشارات الهندسية275

أبانمي مهندسون استشاريون وإدارة المشاريع 276
الرياض966505419568abanomyeng@yahoo.comالهندسية

الرياض966505481325saleh_solai@yahoo.comأبعاد لالستشارات الهندسية277

الرياض966555256222asdhukair@gmail.comأحمد صالح الذكير لالستشارات الهندسية278

الرياض966505132420ahmedsn4@hotmail.comأحمد صالح السلطان لالستشارات الهندسية279
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الرياض966503485052hatimclick@gmail.comأحمد عبدالعزيز الراشد الحميد لإلستشارات الهندسية280

الرياض966530965648amf333@hotmail.comأحمد محمد الفايز لالستشارات الهندسية281

الرياض966505471259d2l4@hotmail.comأحمد منديل المنديل لالستشارات الهندسية282

الرياض966505400848ama848@hotmail.comأحمد موسى مطلق لالستشارات الهندسية283

الرياض966545550551adwar_eng@hotmail.comأدوار لالستشارات الهندسية284

الرياض966505847755eidsd@yahoo.comأرتال لالستشارات الهندسية285

الرياض966569656406heshamalrayess56@gmail.comأركان السعودية لالستشارات الهندسية286

الرياض966555724003engsawadi@hotmail.comأرن لالستشارات الهندسية287

الرياض966555369369alshehrys@gmail.comأريب الجزيرة لالستشارات الهندسية288

الرياض966506244876ksaboudi@gmail.comأريب العالمية289

الرياض966505447610fahad@saudi-perlite.com.saأزور لالستشارات الهندسية290

الرياض966505405611abdulaziz@droupaljazera.comأساسيات االبداع لالستشارات الهندسية291

الرياض966505427076omansour99@gmail.comأسامه أحمد منصور لإلستشارات الهندسية292

الرياض966509539078hanimetab@hotmail.comأسس الهندسة لالستشارات الهندسية293

الرياض966505444667asmohsin80@hotmail.comأشكال لالستشارات الهندسية294

الرياض966503180481ojubair@assureconsult.comأشور لالستشارات الهندسية295

الرياض966507003838ocean-258@hotmail.comأطناب لالستشارات الهندسية296

الرياض966505101169alshmran@hotmail.comأفاريز لالستشارات الهندسية297

الرياض966505807047alshagawi@gmail.comأفنية لالستشارات الهندسية298

الرياض966505203327gamdi43@hotmail.comأقالم الخبراء الستشارات السالمة الهندسية299

الرياض966505203327gamdi43@hotmail.comأقالم الخبراء لالستشارات الهندسية300

الرياض966505303241raa1377@gmail.comأكنان لالستشارات الهندسية وإدارة التشييد301

الرياض966505360770aalarainy@albab.com.saألباب لالستشارات الهندسية302

الرياض966503464558amaken.eng@gmail.comأماكن لالستشارات الهندسية303

الرياض966505446275gm@oryx.itأنس عبداهلل الزيد لالستشارات الهندسية304

الرياض966583466665ialmubariz@ymail.comأنماط لالستشارات الهندسية305

الرياض966506070404aranaljazeera@hotmail.comآران الجزيرة306

الرياض966555208554hariri9888@yahoo.comآفاق البناء لالستشارات الهندسية307

الرياض966506969000fshawaf@saudconsult.comبحــــار لالستشارات الهندسية308

الرياض966505413668SAUDIPERT@GMAIL.COMبرت لإلستشارات الهندسية309

@966500543290mohammed_2000sa2000برج المحافظ لالستشارات الهندسية310
yahoo.comالرياض
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الرياض966505408861bassamab@hotmail.comبسام عبدالرحمن البسام لالستشارات الهندسية311

الرياض966505205980b.alalami5@gmail.comبسام فؤاد العلمي لالستشارات الهندسية312

الرياض966505464909alkhenini@yahoo.comبصمة معمارية لالستشارات الهندسية313

الرياض966551114444ahmednur364@yahoo.comبندر عبداهلل الحميضي لالستشارات الهندسية314

الرياض966555411790remal2020@gmail.comبوابة المستقبل لالستشارات الهندسية315

الرياض966505440404rodastar@gmail.comبيتا العربية لإلستشارات الهندسية316

الرياض966593322190almansouryah2010@gmail.comتراث لالستشارات الهندسية317

الرياض966566555575a.bcd123321@hotmail.comتصاميم القمة لالستشارات الهندسية318

الرياض966558222254mma966@yahoo.comتكنولوجيا الهندسة لالستشارات الهندسية319

الرياضbanwhco@hotmail.comتكوينات لإلستشارات الهندسية320

الرياض966504486242asiram0a@gmail.comتالد لالستشارات الهندسية321

الرياض966506050600majed148@hotmail.comتمازج لالستشارات الهندسية322

الرياض966553444755aazizm70@hotmail.comتيزار لالستشارات الهندسية323

الرياض966505418744NoEmail@saudieng.saثابت سليمان العسافي لالستشارات الهندسية324

الرياض966570446090hakami72@gmail.comجاج لالستشارات الهندسية325

الرياض966503117117SCEUser10250@saudieng.orgجسور لالستشارات الهندسية326

الرياض966505357202algamdi@sabbagh-consult.comجعفر عبدالرحمن الصباغ لالستشارات الهندسية327

الرياض966544444043jilsh2012@gmail.comجلبان إبراهيم الشهراني لإلستشارات الهندسية328

الرياض966548177771jfy6666@gmail.comجمال فرج اليحيى لالستشارات الهندسية329

.966533521821altamimi_engineering@hotmailحاتم يوسف التميمي لالستشارات الهندسية330
comالرياض

الرياض966505811112info@hak-arch.comحسام العبدالكريم لالستشارات الهندسية331

الرياض966505215243abuttahir@yahoo.comحسين عبداهلل أبو الطاهر لإلستشارات الهندسية332

الرياض966505415956hmad@gmail.comحماد علي السالمة لالستشارات الهندسية333

الرياض966505100285hsh2020@gmail.comحمد صالح عثمان الحقيل لالستشارات الهندسية334

الرياض966554221211fardawseng@yahoo.comحمد محمد الفردوس لالستشارات الهندسية335

الرياض966505456365algarbahamoud@hotmail.comحمود صالح الجربا الستشارات السالمة الهندسية336

حمود صالح العواصى الجربا استشارات السالمة 337
الرياض966505456365algarbahamoud@hotmail.comالهندسية

الرياض966505456365algarbahamoud@hotmail.comحمود صالح العواصي الجربا لالستشارات الهندسية338

الرياض966505423206alkhayal57@yahoo.comخالد احمد الخيال لالستشارات الهندسية339

الرياض966505742543khalid.alheji@gmail.comخالد إبراهيم الحجي لالستشارات الهندسية340

الرياض966505453639ekfo@live.comخالد بن راشد الفقيه لالستشارات الهندسية341
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الرياض966591221240geotechtameer@gmail.comخالد محمد الصقر لالستشارات الهندسية342

الرياض966504494700imsa99@gmail.comخزاز لالستشارات الهندسية343

الرياض966502801685NoEmail@saudieng.saخزام مهندسون استشاريون344

الرياض966555457099NoEmail@saudieng.saدار اإلنجاز الستشارات الطاقة والهندسة345

الرياض966505495848khalidalbatati@gmail.comدار البنيان لالستشارات الهندسية346

الرياض966556302225saad-fayz@hotmail.comدار الجوده لالستشارات الهندسية347

الرياض966505206856aal_fadhel@hotmail.comدار الخالدية لالستشارات الهندسية348

الرياض966505491700hes.1373@gmail.comدار الخدمات الهندسية لإلستشارات الهندسية349

الرياض966555805888aga@etsconsultants.comدار الخدمات الهندسية والتقنية لإلستشارات الهندسية350

الرياض966505448718swailmi@daralkhalij.comدار الخليج للهندسة351

الرياض966503252398basem@omrania.com.saدار الدراسات العمرانية لالستشارات الهندسية352

الرياض966556272124ceo@esargroup.comدار الريادة العمرانية لالستشارات الهندسية353

الرياض966540075732ahmed.alamri@daralriyadh.comدار الرياض لالستشارات الهندسية354

الرياض966505277292dekhayl@yahoo.comدار الطوالع لالستشارات الهندسية355

الرياض966553331309dar.al3marh@hotmail.comدار العمارة لالستشارات الهندسية356

الرياض966590757588firaswfl@gmail.comدار المجد مهندسون استشاريون357

الرياض966501755537ali@maseel.com.saدار المشاريع الهندسية لالستشارات الهندسية358

الرياض966505445608omrbab@gmail.comدار المشورة لالستشارات الهندسية359

الرياض966505460649SCEUser34428@saudieng.orgدار المقاييس لالستشارات الهندسية360

الرياض966505459766rawaki2000@hotmail.comدار الوسطى لإلستشارات الهندسية361

الرياض966505473555res11@yahoo.comدار اليوسفية لالستشارات الهندسية362

الرياض966551198113ALBORAIDY@KJSGSD.COMدار قرطبة لالستشارات الهندسية363

الرياض966555545896dar_makkah@yahoo.comدار مكة لالستشارات الهندسية364

الرياض966505929637333alpha@gmail.comدام لالستشارات الهندسية365

الرياض966555193399NoEmail@saudieng.saدرة االبتكارات لالستشارات الهندسية366

الرياض966555820822suhail91@hotmail.comدروازة لالستشارات الهندسية367

الرياض966555447668eng.kalnashwan@gmail.comدعم لالستشارات الهندسية368

الرياض966555440450deltaengrksa@yahoo.comدلتا مهندسون استشاريون369

الرياض966505449781arch.fahad1@gmail.comديار لالستشارات الهندسية370

الرياض966505419700afb9700@yahoo.comديوان المشرق لالستشارات الهندسية371

الرياض966505464318arabianraz@hotmail.comراز العربية لالستشارات الهندسية372
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الرياض966504164469rasimshaath@yahoo.comراسم توفيق شعث لالستشارات الهندسية373

الرياض966551640053info@rashidarch.comراشد سعد الراشد لالستشارات الهندسية374

الرياض966505403352altharwa@hotmail.comراوا للعمارة375

الرياض966555467225am.askar@hotmail.comركائز المعمار الستشارات السالمة الهندسية376

الرياض966555467225am.askar@hotmail.comركائز المعمار لالستشارات الهندسية377

الرياض966555267576alsruoor@gmail.comركن الخبرة لالستشارات الهندسية378

الرياض966507651062karem@ramz.com.saرمز الستشارات السالمة الهندسية379

الرياض966509060195amj1500@hotmail.comرواء لالستشارات الهندسية380

الرياض96650541833330kadh2016@gmail.comرواد التطوير لالستشارات الهندسية381

الرياض966555484469rawnqarch@hotmail.comرونق لالستشارات الهندسية382

الرياض966505428053maktabreef@gmail.comريف لالستشارات الهندسية383

الرياض966505281100aazak90@gmail.comزكري عبداهلل الزكري لالستشارات الهندسية384

الرياض966505460430zohair@specialist.com.saزهير محمد السراج لالستشارات الهندسية385

الرياض966505474356ams.ams17@yahoo.comزياد عبدالرحمن الذكير لالستشارات الهندسية386

الرياض966505752759sabbalisa@yahoo.comسالم سعيد السبالي لإلستشارات الهندسية387

الرياض966504411753salem.maghrabi@gmail.comسالم يوسف المغربي لالستشارات الهندسية388

الرياض966504224584sahla988@yahoo.comسامي علي حلواني لالستشارات الهندسية389

الرياض966505191990NoEmail@saudieng.saسجال العربية لالستشارات الهندسية390

الرياض966555460356slmn_abdul@yahoo.comسحاب الستشارات السالمة الهندسية391

الرياض966555460356slmn_abdul@yahoo.comسحاب لالستشارات الهندسية392

الرياض966555456800www.saadmoaamer@gmail.comسعد عبدالرحمن المعمر لالستشارات الهندسية393

الرياض966505161620saad.alfaraj@tashyeid.comسعد عبدالعزيز الفرج لالستشارات الهندسية394

الرياض966555420662SFSF_19@hotmail.comسعد محمد الشيخ لالستشارات الهندسية395

الرياض966555449754sae@sshic.comسعدون فيصل العيسى لالستشارات الهندسية396

الرياض966555187483al33almi99@gmail.comسعود ابراهيم الثنيان لالستشارات الهندسية397

الرياض966500091212engsaud@yahoo.comسعود سعد العريفي لالستشارات الهندسية398

الرياض966555312421said.rabiah@gmail.comسعيد محمد ربيعه399

الرياض966505406232info@ban.com.saسفراء الهندسة لالستشارات الهندسية400

الرياض966505428083alghunaimi@yahoo.comسقاية لإلستشارات الهندسية401

الرياض966504123835s.alebdaa@yahoo.comسلة االبداع لالستشارات الهندسية402

الرياض966555201414salfarraj@yahoo.comسلمان سعد سليمان ال فراج لالستشارات الهندسية403
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.966504448666abdullah.algudair@fasrealestateسلمان عبدالعزيز الحكير لالستشارات الهندسية404
comالرياض

الرياض966505408659amer_zamil@hotmail.comسلوان لالستشارات الهندسية405

الرياض966535777701alhassoun2010@hotmail.comسليمان صالح الحسون لالستشارات الهندسية406

سليمان عبدالعزيز سليمان الحنيظل لالستشارات 407
الرياض966506337776sanizel60@gmail.comالهندسية

الرياض966500922213maktabalrajhi@hotmail.comسليمان عبداهلل الراجحي لالستشارات الهندسية408

الرياض966505486218s.aldhuwaila@hotmail.comسليمان علي الضويلع لالستشارات الهندسية409

الرياض966555663343sularifi@hotmail.comسليمان محمد العريفي لالستشارات الهندسية410

الرياض966545609999sakjaz@yahoo.comسماء لالستشارات الهندسية411

الرياض966580018991samiraltuwrgi@hotmail.comسمير عبدالرحمن الطويرقي لالستشارات الهندسية412

الرياض966504902248sassalemaz@gmail.comسنا الطاقة لالستشارات الهندسية413

الرياض966505499361fuadbukhari@gmail.comشارات لالستشارات الهندسية414

الرياض966505306027abudy20022002@yahoo.comشاهين لالستشارات الهندسية415

الرياض966505468367almadi44@hotmail.comشبكة التصميم لإلستشارات الهندسية416

الرياض966567933993sagh153@hotmail.comشبكه البديل لالستشارات الهندسيه417

الرياض966501020606hakamial@gmail.comشركاء المعرفة لالستشارات الهندسية418

شركة الصخرة المشرفة وسعيد اليامي لالستشارات 419
الرياض966555555672saeed905@gmail.comالهندسيه

الرياض966505754350salsyahya@gmail.comصالح حسين قدح لالستشارات الهندسية420

الرياض966505470052info@rajhi4eng.comصالح عبداهلل الراجحي لالستشارات الهندسية421

الرياض966505270187almadi.saleh@gmail.comصالح عبداهلل الماضي لالستشارات الهندسية422

الرياض966506409789aldokhayelas@gmail.comصالح عبداهلل محمد الدخيل االستشارات الهندسية423

الرياض966555421683yazeed1288@gmail.comصالح محمد العويسي لالستشارات الهندسية424

الرياض966551423635salahabaalkhail@hotmail.comصالح علي أباالخيل لالستشارات الهندسية425

الرياضaamosa@gmail.comضياء نجد لالستشارات الهندسية426

الرياض966505486073tt@ttc-engdev.comطالل الطاهر حسن الطاهر لالستشارات الهندسية427

الرياض966555421625tot.c.eng@gmail.comطليطلة لالستشارات الهندسية428

الرياض966504623999amurshed@idealhomeksa.comطويق لالستشارات الهندسية429

الرياض966505675317ahashim99@hotmail.comعادل محمد هاشم لالستشارات الهندسية430

الرياض966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية431

الرياض966505440011askahd@gmail.comعالم الصناعة للدراسات واالستشارات432

الرياض966554476580bindahman2002@yahoo.comعائض محمد دحمان لالستشارات الهندسية433
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الرياض966555106266ALABOUDI@AL-RAJHI.COMعبد العزيز صالح العبودي لالستشارات الهندسية434

الرياض966500025273azb_9117@hotmail.comعبد اهلل عبد الملك آل الشيخ لالستشارات الهندسية435

الرياضaalwarhi@al-arabia.comعبداالله الخريجي لالستشارات الهندسية436

الرياض966580575181AELAHSA@YAHOO.COMعبداالله المهناء لالستشارات الهندسية437

الرياض966505499687feda@psu.edu.saعبدالحفيظ محمد فدا لالستشارات الهندسية438

الرياض966500162800keem1965@yahoo.comعبدالحكيم عبداهلل الخليفه لالستشارات الهندسية439

الرياض966505459469aalubaid@sadig.com.saعبدالرحمن صالح آل عبيد لالستشارات الهندسية440

عبدالرحمن عبداللطيف الشيخ مبارك لالستشارات 441
الرياض966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

الرياض966505479598ceo@jazzar-consult.comعبدالرحمن عبداللطيف جزار لالستشارات الهندسية442

.966569990001abdulrahman@alnaimconsultantعبدالرحمن عبداهلل النعيم مهندسون استشاريون443
comالرياض

الرياض966504400939abdulalnour@hotmail.comعبدالرحمن عبداهلل النور لإلستشارات الهندسية444

الرياض966504229559a_m_r_1980@hotmail.comعبدالرحمن محمد الرواف لالستشارات الهندسية445

الرياض966505121516amabanmy@gmail.comعبدالرحمن محمد أبانمي لالستشارات الهندسية446

الرياض966544941000amtassan@gmail.comعبدالرحمن موسى الطاسان لالستشارات الهندسية447

الرياض966505759883EAIT496@YAHOO.COMعبدالعزيز إبراهيم الطوب لالستشارات الهندسية448

.966556448243khalidaloraini2012@gmail.comعبدالعزيز تركي العطيشان لالستشارات الهندسية449
saالرياض

الرياض966555421165abdulaziz@aalbwardi.comعبدالعزيز سعد البواردي لالستشارات الهندسية450

الرياض966504150676alhosini1426@hotmail.comعبدالعزيز صالح الحصيني لالستشارات الهندسية451

الرياض966569229661amosa@alsaghyir-inv.comعبدالعزيز صالح الصغير لالستشارات الهندسية452

الرياض966566696888yazeed_1q2w@hotmail.comعبدالعزيز عبداهلل آل طالب لالستشارات الهندسية453

الرياض966505472002engn_aziz@yahoo.comعبدالعزيز عثمان أباحسين لالستشارات الهندسية454

الرياض966506763763az_alsalem@hotmail.comعبدالعزيز محمد السالم لالستشارات الهندسية455

الرياض966505133900amalfozan@hotmail.comعبدالكريم محمد الفوزان لالستشارات الهندسية456

الرياض966542235575anasr_9@hotmail.comعبداللطيف نصر النصر لالستشارات الهندسية457

الرياض966505481615amojel@gmail.comعبداهلل ابراهيم المعجل لالستشارات الهندسية458

الرياض966552262226alfaizc@yahoo.comعبداهلل إبراهيم الفايز لالستشارات الهندسية459

الرياض966555772406arifai02@gmail.comعبداهلل أحمد الرفاعي لالستشارات الهندسية460

الرياض966505455220alsubky@hotmail.comعبداهلل بن صالح السبكي لالستشارات الهندسية461

الرياض966530006492aj.taibah@gmail.comعبداهلل جميل طيبة لالستشارات الهندسية462

الرياض966504210632alsalhi.eng@gmail.comعبداهلل رفاع الصالحي لالستشارات الهندسية463

الرياض966505228868eng.sultan.m.alarfaj@gmail.comعبداهلل سريع السريع لالستشارات الهندسية464
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الرياض966505490189NoEmail@saudieng.saعبداهلل سعود الدغيثر لالستشارات الهندسية465

الرياض966505773944komod1@gmail.comعبداهلل سفر الغامدي لالستشارات الهندسية466

الرياض966533003453NoEmail@saudieng.saعبداهلل عبدالرحمن الصغير لالستشارات الهندسية467

الرياض966505455689abdallahalsaif@gmail.comعبداهلل عبدالعزيز السيف لإلستشارات الهندسية468

الرياض966504139782alalshaikh@yahoo.comعبداهلل عبدالعزيز آل الشيخ لالستشارات الهندسية469

الرياض966505800738gov@gtc-ksa.comعبداهلل علي الجعيب لالستشارات الهندسية470

الرياض966505489229alhumaid@gasco.com.saعبداهلل علي الحميد لالستشارات الهندسية471

الرياض966504436120mtorair@gmail.comعبداهلل علي الماضي لإلستشارات الهندسية472

عبداهلل علي المحيني لالستشارات الهندسية وادارة 473
الرياض966505400601info@almeheini.comالمشاريع الهندسية

الرياض966505487506abdullah_alnamlah@yahoo.comعبداهلل علي النملة لالستشارات الهندسية474

الرياض966505407230omran363@hotmail.comعبداهلل عمران العمران لالستشارات الهندسية475

الرياض966505675228kouatlyarchitect@gmail.comعبداهلل فايز القوتلي لالستشارات الهندسية476

الرياض966505913427afjabjoub@se.com.saعبداهلل فهد المليحي لالستشارات الهندسية477

الرياض966505440906a.albassam_office@yahoo.comعبداهلل محمد البسام لإلستشارات الهندسية478

الرياض966500582296harbi1962@gmail.comعبداهلل محمد الحربي لإلستشارات الهندسية479

الرياض966505452361alomran@outlook.comعبداهلل محمد العمران لالستشارات الهندسية480

الرياض966554444700abdullah@assila.com.saعبداهلل محمد العيسى مهندسون استشاريون481

الرياض966555667759abdullahalkhedher@gmail.comعبداهلل محمد آل خضر لالستشارات الهندسية482

الرياض966505283130AALDAHMASH@mowe.gov.saعبداهلل ناصر الدهمش لالستشارات الهندسية483

الرياض966564466555nayaf70@yahoo.comعبر المشرق لالستشارات الهندسة484

الرياض966554648899eng-essaif@hotmail.comعثمان محمد السيف لالستشارات الهندسية485

الرياض966505299008othmanom@yahoo.comعثمان محمد المنصور لالستشارات الهندسية486

الرياض966590009059aalmaghmsi@yahoo.comعدنان غازي لالستشارات الهندسية487

الرياض966540696060azm@saudieng.orgعزم لالستشارات الهندسية488

الرياض966505369670kabbani_isam@yahoo.comعصام علي قباني لالستشارات الهندسية489

الرياض966504468807maamoun2000@gmail.comعلم المعمار لإلستشارات الهندسية490

الرياض966555419839mabnya@yahoo.comعلي صالح الزائد لإلستشارات الهندسية491

الرياض966555250055abu.turky@hotmail.comعلي ضيف اهلل الرميحي لالستشارات الهندسية492

الرياض966505280035elsadigue@hotmail.comعلي عبداهلل العميل لالستشارات الهندسية493

الرياض966505451819alhonazil@gmail.comعلي محمد السويلم لالستشارات الهندسية494

الرياض966535992020engremal@yahoo.comعماد ركيب الرمال لالستشارات الهندسية495
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الرياض966506421964ammaralkadi@gmail.comعمار عبدالرحيم قاضي لالستشارات الهندسية496

الرياضohh@sshic.comعمران حبيب حيات لالستشارات الهندسية497

الرياض966505269499omraniyat@yahoo.comعمرانيات لالستشارات الهندسية498

الرياض966555224567NoEmail@saudieng.saعمرو فاروق مراد لالستشارات الهندسية499

الرياض9665611007705691fm@gmail.comعنوان لالستشارات الهندسية500

الرياض966503107006gmce_office@yahoo.comغانم محمد المزروع لالستشارات الهندسية501

الرياض966504431684faris.alfaris@faconsultants.netفارس عبدالرحمن الفارس لالستشارات الهندسية502

الرياض966582777661drfarahat@al-faroukgroup.comفاروق أحمد فرحات لإلستشارات الهندسية503

الرياض966504400992fbukhari@saudieng.orgفخرى عبدالغنى بخارى لالستشارات الهندسية504

الرياض966563919791hr@fkec.com.saفرات لالستشارات الهندسية505

الرياض966543000276aashihri@hotmail.comفرحات خورشيد طاشكندي لالستشارات الهندسية506

الرياض966504351684bfrd2006@hotmail.comفريد أحمد طالب لالستشارات الهندسية507

الرياض966550187111kassem@stable-tech.netفريد عبداهلل الفردوس لالستشارات الهندسية508

الرياض966505150581fadhaeng@gmail.comفضاء لالستشارات الهندسية509

الرياض966504180190x102030@hotamil.comفهد المدلج لإلستشارات الهندسية510

الرياض966555977742fahad.h.alammaj@gmail.comفهد حمود العماج لالستشارات الهندسية511

الرياض966505447029fsjabbary@yahoo.comفهد سليمان الجباري لالستشارات الهندسية512

الرياض966505675306fahdkaled@yahoo.comفهد صالح الخالد لالستشارات الهندسية513

الرياض966505173129RESHOUDI@HOTMAIL.COMفهد صالح الرشودي لالستشارات الهندسية514

الرياض966561882151a.althunayan@aaw.com.saفهد عبدالرحمن بالغنيم لالستشارات الهندسية515

الرياض966555443922mutlaqfa@gmail.comفهد عبدالعزيز سليمان المطلق لالستشارات الهندسية516

الرياض966505758043urp_3274@hotmail.comفهد عبداهلل الحمراني لالستشارات الهندسية517

الرياض966505104569fle460@yahoo.comفهد علي القفاري لإلستشارات الهندسية518

الرياض966505411989fahadmas1@yahoo.comفهد محمد السليمان519

الرياض966556669636fmgrad@hotmail.comفيصل موسى العتيبي لالستشارات الهندسية520

الرياض966505491900sdhafer@hotmail.comكادي لالستشارات الهندسية521

الرياض966569859925Khalid@pmt.com.saكاس لالستشارات الهندسية522

الرياض966540540300hala@kitearabia.comكايت العربية لالستشارات الهندسية523

الرياض966565009898imefraji@gmail.comكفاءة لالستشارات الهندسية524

الرياض966550000043ALHARGAN@gmail.comكنتيون لالستشارات الهندسية525

الرياض966504411604warm57@yahoo.comكنوز لالستشارات الهندسية وهندسة األجهزة الطبية526
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الرياض966505446861farhanconsultants@yahoo.comكـود لالستشارات الهندسيه527

الرياض966554911858AWAD_1980@HOTMAIL.COMالم لالستشارات الهندسية528

الرياض966500088988tnouri@specialist.com.saلمسات المهندس لالستشارات الهندسية529

الرياض966503153803jamalleham@hotmail.comلهام لالستشارات الهندسية530

الرياض966505414707almazro@almazro.comماز لالستشارات الهندسية531

الرياض966505285063iisam@almomen.comمأوى لالستشارات الهندسية532

الرياض966555478115agecopm@amrgroup.com.saمجموعة العمرو لالستشارات الهندسية533

الرياض966502077777nasser@hadeem.comمحترفي المجموعة لإلستشارات الهندسية534

الرياض9665050781531allsnafy@gmail.comمحمد احمد العريفج لالستشارات الهندسية535

الرياض966570901926medaifermi@gmail.comمحمد براهيم المديفر لالستشارات الهندسية536

الرياض966503677318mh@mha.com.saمحمد حامد الهرساني لالستشارات الهندسية537

الرياض966505465839mohamed.alyahya@gmail.comمحمد حمد اليحيى لالستشارات الهندسية538

الرياض966505412002NoEmail@saudieng.saمحمد رضاء فؤاد قطان لإلستشارات الهندسية539

الرياض966505700607jemairy@gmail.comمحمد صالح الشهري لالستشارات الهندسية540

الرياض966505481233NoEmail@saudieng.saمحمد صالح النعيم لالستشارات الهندسية541

الرياضmas@alsabek.comمحمد عبدالعزيز السابق لالستشارات الهندسية542

الرياض966555229990fouzan@specialist.com.saمحمد عبدالعزيز الفوزان لالستشارات الهندسية543

الرياض966505441947y.almousa1@hotmail.comمحمد عبدالعزيز الموسى لالستشارات الهندسية544

الرياض966505480439mohnej123@gmail.comمحمد عبدالعزيز النجيدي لالستشارات الهندسية545

الرياض966505446861farhanconsultants@yahoo.comمحمد عبداهلل الفرحان الستشارات السالمة الهندسية546

الرياض966558225225wesaleeng11@gmail.comمحمد عبداهلل المسعري الستشارات السالمة الهندسية547

الرياض966530460000massam58@gmail.comمحمد عبداهلل الموسى لالستشارات الهندسية548

الرياض966582777972NoEmail@saudieng.saمحمد عبداهلل بن صالح لإلستشارات الهندسية549

محمد عبداهلل سعيد القرشي الزهراني لالستشارات 550
الرياض966555211615mah1381@gmail.comالهندسية

الرياض9665551238383li@triqi.netمحمد علي الشايع لالستشارات الهندسيه551

.966555420358H.GHAZAL.ARCH@HOTMAILمحمد هيثم غزال لالستشارات الهندسية552
COMالرياض

الرياض966555469229adco_sa@yahoo.comمداد لالستشارات الهندسية553

الرياض966552299551alesm122@hotmail.comمدار األمان لالستشارات الهندسية554

الرياض966505460330ykhathlan@gmail.comمدارج لالستشارات الهندسية555

الرياض966507051111abo7md9911@gmail.comمرامر لالستشارات الهندسية556

الرياض966555260323kareem99@hotmail.comمركز الشرق لالستشارات الهندسية557
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الرياض966554054400nasser@binjarallah.comمركز العمران المتقدم لالستشارات الهندسية558

الرياض966504732495eng.m.a.bomdrah@gmail.comمركز المدينة الهندسية لالستشارات الهندسية559

الرياض966505405703hshsaal@hotmail.comمركز المصمم لالستشارات الهندسية560

الرياض966555784257belladonna-707@hotmail.comمركز النيل لالستشارات الهندسية561

الرياض966505710434tasbunyan@hotmail.comمركز تصاميم وبنيان لالستشارات الهندسية562

الرياض966505233587amerawadsaad@gmail.comمركز تميز االنشاءات لالستشارات الهندسية563

الرياض966555414708abdullahm2022@hotmail.comمركز دبي الستشارات السالمة الهندسية564

الرياض966555414708abdullahm2022@hotmail.comمركز دبي لالستشارات الهندسية565

الرياض966535450555morhaf@ete-group.comمرهف علي بوخمسين لالستشارات الهندسية566

الرياض966503999511alshayea@hotmail.comمزايا المنفذ لالستشارات الهندسية567

الرياض966504419651ruh@ajec-consulting.comمكتب الجزيرة لالستشارات الهندسية568

الرياض966505245009aat1976@hotmail.comمكتب النخبة لالستشارات الهندسية569

الرياض966503297256NoEmail@saudieng.saمكتب أبا الخيل مهندسون استشاريون570

الرياض966558115000eng_hamed010@yahoo.comمكتب ركاز لالستشارات الهندسية571

الرياض966507651062karem@ramz.com.saمكتب رمز لالستشارات الهندسية572

الرياض966503562100labinat@gmail.comمكتب لبنات مهندسون استشاريون573

الرياض966505818755msmgharib@hotmail.comمكتب محمود غريب لالستشارات الهندسية574

الرياض966555046023masar.3@gmail.comمكتب مسار لالستشارات الهندسية575

الرياض966533003234uc1410@yahoo.comمنصور سالم بوسعيد لالستشارات الهندسية576

الرياض966500683566t.adel292@gmail.comمنصور صالح العامر لالستشارات الهندسية577

الرياض966506555575mmharfaj@yahoo.comمنصور محمد العرفج لالستشارات الهندسية578

الرياض966504457220saudmokbel@hotmail.comمنظومة الجودة لالستشارات الهندسية579

الرياض966505403067ahmed.artso@gmail.comموزون لالستشارات الهندسية580

الرياض966555272226sanamlah@hotmail.comميادين نجد لالستشارات الهندسية581

الرياض966505844599maidanriyadh@gmail.comميدان لالستشارات الهندسية582

الرياض966555181211nso999@yahoo.comناصر سعد العبيلي لالستشارات الهندسية583

الرياض966505400156alassaf@hotmail.comناصر عساف العساف لالستشارات الهندسية584

الرياض966555292118ns550@hotmail.comنبيل حمد السليمان لالستشارات الهندسية585

الرياض966505605648nabil@nabilabbas.comنبيل محمد عباس لالستشارات الهندسية586

الرياض97339430353sasbool@yahoo.comنجران لالستشارات الهندسية587

الرياض966507316666nojomoffic@hotmail.comنجوم الهندسة لالستشارات الهندسية588



74

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الرياض966555231331ealeissa@gmail.comنظم البناء لالستشارات الهندسية589

الرياض966505668381khalid.samman@waisco.comنمارق لالستشارات الهندسية590

الرياض966505421356nawafetheng@yahoo.comنوافذ لالستشارات الهندسية591

الرياض966504470325nalshamekh@yahoo.comهلز العربية لالستشارات الهندسية592

الرياض966503209942han_askar@hotmail.comهندسة الشورى لالستشارات الهندسية593

الرياض966552753333AFSFAHD@YAHOO.COMهندسيات لالستشارات الهندسية594

الرياض966503191708NoEmail@saudieng.saواحة التميز لالستشارات الهندسية595

الرياض966558225225wesaleeng11@gmail.comوصل لالستشارات الهندسية596

الرياض966555460495arabnet@arabnet-ksa.comوفر لالستشارات الهندسية597

الرياض966555129666khb8888@yahoo.comوليد محمد البسام لالستشارات الهندسية598

الرياض14765558khaldoun@almuhandis.comوليد نزار سعيد الكردي المللى لإلستشارات الهندسية599

الرياض966506536658aloqbi.yasser74@gmail.comياسر أحمد العقبي لالستشارات الهندسية600

الرياض966505477791moseco@moseco.com.saيوسف عبداهلل السليم لالستشارات الهندسية601

الرياض966505484430o0505484430@yahoo.comيوسف محمد التويم لالستشارات الهندسية602

الرياض966555225525ykhowaiter@gmail.comيوسف محمد الخويطر لالستشارات الهندسية603

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الرياض966554144123astshaar263@gmail.comاالستشعار للمساحة األرضية604

الرياض966505717228alharthy.survey@hotmail.comاألماكن الدقيقة للمساحة األرضية605

الرياض966555455762abofhd1111@hotmail.comالبعد الثاني للمساحة األرضية606

الرياض966505456013dalomani@gmail.comالجود للمساحة االرضية607

الرياض966505316329Saud.m.al-jehani@hotmail.comالخندق للمساحة األرضية608

الرياض966500124423rgmek-eri@rgme.comالراصد للتربة والمواد609

الرياض966503232011mueed@alqotr.saالقطر للمساحة األرضية610

الرياض966554411390aaaa0505050@gmail.comالمكتب الوطني للمساحة األرضية611

الرياض966555511118alnafesah@alnafesah.comالنفيسة للمساحة612

الرياض966505422911harbissh@gmail.comاوتار للمساحة االرضية613

إبراهيم عبداهلل الخراشي لفحص التربة والخرسانة 614
الرياض966500088828kharashit@almustwa.comواألساسات والمواد

.966505421025aabugshan@asbugshan-brosأديما لفحص التربة واالساسات والخرسانة والمواد615
comالرياض

الرياض966591221240geotechtameer@gmail.comخالد محمد الصقر لفحص التربة واالساسات616
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الرياض966505288845abufawaz5@hotmail.comدار الفحوصات617

الرياض966505461815aldawood96@hotmail.comداود محمد الداود لمراقبة االنشاءات618

الرياض966555733075aziaz2010@gmail.comركن المحترفون619

الرياض966558440469cki100@hotmail.comصالح عبداهلل العيدان للمساحة األرضية620

طبقات لفحص التربة واألساسات والخرسانة 621
الرياض966544071117b.alhussan@hec.saواالسفلت

الرياض966546666773d7em88@hotmail.comعبدالرحمن صالح الشوشان للمساحة األرضية622

الرياض966505252513alsobeh@hotmail.comعبدالعزيز صبيح الصبيح للمساحة االرضية623

الرياض0593010886khaled@bnjamaan.comعبداهلل ناصر جمعان لفحص التربة والخرسانة624

الرياض966564255560wagmoh777@yahoo.comفهد عبدالرحمن المخلفي للمساحة األرضية625

.966505989945Mohammed.aazam@hotmailمحمد شفيق أعظم لفحص التربة واألساسات626
comالرياض

الرياض966556023290maalasmari@yahoo.comمحمد عبداهلل األسمري للمساحة األرضية627

الرياض966505800738gov@gtc-ksa.comمركز اختبارات التربة628

مركز لبنات إلختبارات التربة والخرسانة والمواد 629
الرياض966503562100labinat@gmail.comواالساسات

الرياض966505197747alrshed.groups@hotmail.comناصر حمد الراشد للمساحة االرضية630

ناصر عساف العساف لفحص التربة والخرسانة 631
الرياض966505400156alassaf@hotmail.comاالساسات والمواد

وليد نزار سعيد الكردي الملى لفحص التربة 632
واألساسات

khaldoun@almuhandis.comالرياض

الرياض966555550208yasseritoamh@yahoo.comياسر احمد الحرفي لفحص التربة واالساسات633

مكاتب مهندسين
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الرياض966545646050ibrahemjabour@hotmail.comابراهيم محمد جعبور لهندسة االتصاالت634

الرياض966553291424ibtarch@gmail.comابراهيم ناصر التميمي للهندسة المعمارية635

الرياض966582182820zgassem77@gmail.comابيات للهندسة المعمارية636

الرياض966555849393Eng.rumyo@hotmail.comاتحاد المصممون للهندسة المدنية637

الرياض966550001234aalghanem@icloud.comاحمد عبدالعزيز الغانم للهندسة المعمارية638

الرياض966504646050aoalyousef@hotmail.comاحمد عجير الغامدي للهندسة المدنية639

@966565431065arch.mohammed-salemاراء معمارية للهندسة المعمارية640
hotmail.comالرياض

الرياض966533700000aseel.id@gmail.comاسيل سليمان الحمد لهندسة التصميم الداخلي641

الرياض966551111430mutlaq@sky-tel.netاإلمضاء الذهبي642

الرياض966551101800abdulr_alotaibi@hotmail.comاألبنية األندلسية643

الرياض966506667608arch_sultan_ksa@hotmail.comاألبنية الخضراء للهندسة المعمارية644
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الرياض966505426176alahmedsaad@gmail.comاألجواء للهندسة الميكانيكية وهندسة الطيران645

الرياض996594000000ceo@badael.comالبدائل لهندسة التخطيط العمراني646

.966505457250MOHAMMED@SALBASSAMالبسام للهندسة المدنية647
COM.SAالرياض

الرياض966503128528eng.mah1@windowslive.comالتصميم الفني لهندسة المساحة648

الرياض014164756abdulalah.s@hotmail.comالجسر للهندسة المعمارية649

الرياض966505466164abdulla@rancogroup.comالدار الشرقية للهندسة المدنية650

الرياض966544666655gulf.trad.est@gmail.comالعمارة الخليجية للهندسة المعمارية651

الرياض966532344449arch.ruwaili@gmail.comالفكرة المثالية للهندسة المعمارية652

الرياض966503472969abdullahenazi@yahoo.comالمنزل للهندسة المعمارية653

الرياض966543122223fares777@yahoo.comالمنوال للهندسة الكهربائية654

الرياض966504244783mudayfer@hotmail.comالنطاق للهندسة المعمارية655

الرياض966553211161talgheshyan@gmail.comالهالة لهندسة التصميم الداخلي656

الرياض966557890000danyal@tarabulsi.comالهندسة التطبيقية للهندسة الكهربائية657

الرياض966564111110arch.amer@hotmail.comالواجهات األربعة للهندسة المعمارية658

الرياض966555711998e.saud@yahoo.comالواسم للهندسة المعمارية659

الرياض966505481026washmi@omrania.com.saالوشم للتخطيط والعمارة660

الرياض966506234084alahmedzak@gmail.comانسجام التصميم661

الرياض966566949990a-king-k.s.a@HOTMAIL.COMاوار للهندسة المدنية662

الرياض966500636363r_alrassam@yahoo.comأجيال التقنية للهندسة الصناعية663

الرياض966509994599eng.shdayed@hotmail.comأرض االتقان للهندسة المدنية664

الرياض966505498390fahadm007@hotmail.comأرض التصميم للهندسة المعمارية665

الرياض966557073336nafisah_s@hotmail.comأرينا للهندسة المعمارية666

الرياض966505449781arch.fahad1@gmail.comأز للهندسة المعمارية667

الرياض966555246372gm.aknan@gmail.comأكنان السعودية للهندسة المعمارية668

الرياض966553334949e-harby@hotmail.comبارق للهندسة المدنية669

الرياض966566844524BADERTAYER@HOTMAIL.COMبدر طائر األحمري للهندسة المدنية670

الرياض966555440079balsudairi@gmail.comبدر فهد السديري للهندسة المعمارية671

الرياض966505497514Balmansoour@gmail.comبندر عبداهلل المنصور672

الرياض966553859959lalayara4@gmail.comترف لهندسة التصميم الداخلي673

الرياض966500500466turki2008@gmail.comتركي عبداهلل القحطاني للهندسة المدنية674

الرياض966566668851eng.fahd666@hotmail.comتطوير وإنجاز للهندسة الميكانيكية675
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الرياض966559987990maged5590@hotmail.omتقنية التصميم للهندسة المدنية676

الرياض966555155362mailalharby@gmail.comجال العلم للهندسة المعمارية677

الرياض966500100472jml1960@hotmail.comجمال حسن الرفاعي للهندسة المعمارية678

الرياض0114533895cpthmg@gmail.comحبيب مصطفى حبيب غندور للهندسة المدنية679

الرياض966552444469hossain.m.albargawi@gmail.comحسين محمدهادي البرقاوي للهندسة المعمارية680

الرياض966555861609halsulaim@gmail.comحصة حمد السليم لهندسة التصميم الداخلي681

الرياض966505413482a.almazro2-@hotmail.comحمد إبراهيم المزروع للهندسة المعمارية682

الرياض966506489899oalgolikah@gmail.comحمد سليمان الغليقة للهندسة المعمارية683

الرياض966555857575hhmm86@hotmail.comحمد محمد المحيذيف للهندسة المعمارية684

الرياض966505402723khaledalmotlag@hotmail.comخالد محمد المطلق للهندسة المدنية685

الرياض966548087870khalid.samman@gmail.comخالد وليد سمان للهندسة الميكانيكية686

الرياض966556556077s33.s33@hotmail.comخبراء التشييد للهندسة المدنية687

الرياض966533322490bandar_1405@hotmail.comدار اإلعمار العربي للهندسة المعمارية688

الرياض966548004860khalidali.masa@gmail.comدانا بسام الناصر للهندسة المدنية689

الرياض966564000913majed_na45@hotmail.comدوكس للهندسة المدنية690

الرياض966500464444eng10Rakan@gmail.comراكان منصور السبيعى للهندسة المدنية691

الرياض966555199838arch.alshwaish@hotmail.comراية المعمار692

الرياض966555879771mbulkhi@gmail.comرؤية معمارية للهندسة المعمارية693

الرياض966500066117zayahya1@hotmail.comزياد أحمد اليحيى للهندسة الكهربائية694

الرياض966555904422alflayyeh@gmail.comسعد محمد الفليح للهندسة الميكانيكية695

الرياض966535203040sshathal@gmail.comسعود صالح الهذال للهندسة الكهربائية696

الرياض966555244435aldamkh88@gmail.comسعيد عبداهلل الدمخ للهندسة الكهربائية697

الرياض966533523469s.al-milli@almuhandis.comسعيد نزار الملي للهندسة الميكانيكية698

الرياض966554454250aburweshed@hotmail.comسفران الهندسي699

الرياض966503409050sultan@alsultan.saسلطان محمد السلطان للهندسة الكهربائية700

الرياض966501111839eng_sultan_m@hotmail.comسلطان مشعل القحطاني للهندسة المدنية701

الرياض966551388318snfreidi@hotmail.comسلطان ناصر الفريدي للهندسة المعمارية702

الرياض966507924553samer.sabry1980@yahoo.comسلمان هيف محمد بن فرحان القحطاني703

الرياض966554241785saud909@gmail.comسنبر للهندسة المعمارية704

الرياض966566669197alsaoa@yahoo.comسواعد للهندسة المعمارية705

الرياض966555565258engr.monif@gmail.comشفا نجد للهندسة المدنية706
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الرياض966556298232eng.saleh4025@gmail.comصالح سليمان العبيشي للهندسة الكهربائية707

الرياض966553068768elsaleh.arch@gmail.comصالح عبداهلل الصالح للهندسة المعمارية708

الرياض966555106374smaa1212@gmail.comصالح محمد العسكر للهندسة الكهربائية709

الرياض966554110885ghamdi.tariq@hotmail.comطارق محمد الغامدي للهندسة المعمارية710

الرياض966555599449Bindufrah@hotmail.comعارف محمد بن ظفره للهندسة المعمارية711

الرياض966555560151afaleh4@gmail.comعباب للهندسة الكهربائية712

الرياض966504445931abubadran@hotmail.comعبداالله حمد الفوزان الستشارات الهندسة المعمارية713

الرياض966555047580alwleedy@gmail.comعبداالله عبداهلل الوليدي للهندسة المدنية714

الرياض966599003636Rahmanalghamdi@outlook.saعبدالرحمن احمد الغامدي للهندسة المدنية715

الرياض966555405200eng_aalkharashi@hotmail.comعبدالرحمن محمد الخراشي للهندسة المدنية716

.966506919111Abdulsalam.Haddad@omraniaعبدالسالم علي الحداد للهندسة المعمارية717
com.saالرياض

عبدالعزيز عبدالرحمن سليمان المسهر للهندسة 718
الرياض966555200705mesher11@hotmail.comالمدنية

الرياض966565439887alrajhico@hotmail.comعبدالعزيز عبداهلل الراجحي للهندسة الكهربائية719

الرياض966555955020jgj-3@hotmail.comعبدالعزيز عبدالمحسن الغصن للهندسة المعمارية720

الرياض966594441487eng_aziz34@hotmail.comعبدالعزيز علي الزهراني للهندسة المدنية721

الرياض966553603333Abdulaziz@asateer.saعبدالعزيز ناصر الزامل للهندسة المعمارية722

عبدالقادر بن احمد بن حمدان آل حمدان العمري 723
الرياض966533281514al_amri600@hotmail.comللهندسة المعمارية

الرياض966553233336almaayouf.a@ecb-ksa.com.saعبدالكريم ابراهيم المعيوف للهندسة الكهربائية724

الرياض966554432333abady_24@hotmail.comعبداهلل سعد المطيري725

الرياض966560001418swayeha@gmail.comعبداهلل سليمان السويح للهندسة المدنية726

الرياض966500994545abdull.dahayan@gmail.comعبداهلل سليمان الضحيان للهندسة المعمارية727

الرياض966544446974masar.abdullah@gmail.comعبداهلل صالح عبداهلل الغنيمي للهندسة المدنية728

الرياض966505995666EDARAH1881@GMAIL.COMعبداهلل عبدالعزيز العريفي للهندسة المدنية729

عبداهلل مبارك آل جازع لهندسة التخطيط الحضري 730
الرياض966596000777aaljazea@gmail.comواالقليمي

عبداهلل محمد الدغيم هندسة التخطيط الحضري 731
الرياض966544223336Al-dgim@hotmail.comواإلقليمي

الرياض966508159881a.alrayes@taya.com.saعبداهلل محمد ريس للهندسة المدنية732

الرياض966535099993oten84@gmail.comعبدالمحسن خالد بن سعيد للهندسة المعمارية733

الرياض966504411693draansa@hotmail.comعبيد اهلل رفاع الصالحي للهندسة المعمارية734

الرياض966553959974naif.alothaim@gmail.comعلم وفن للهندسة المعمارية735

الرياض966503366665aziz7@live.comعلوم البناء للهندسة المعمارية736
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الرياض966546446652alwafi_775@hotmail.comعلي ابن يحي العامري للهندسة الكهربائية737

الرياض966544022226ali.arch@hotmail.comعلي عبداهلل الوهيبي للهندسة المعمارية738

الرياض966502000069ali.tashkandi@gmail.comعلي فرحات طاشكندي لهندسة العمارة والتخطيط739

الرياض966555219000amaalassaf@gmail.comعلي منصور العساف للهندسة المدنية740

الرياض966502224547arch-omar@hotmail.comعمر مستور العنزي للهندسة المعمارية741

الرياض966552553556habes@jubailengineers.comغالب شجاع الشمري742

الرياض966555204729hp840@hotmail.comفارد للهندسة المدنية743

الرياض966565141090sembawa@hotmail.comفهد فيصل سمباوه744

الرياض966544113076hamada_egy3@yahoo.comفهد معضد العتيبي للهندسة الكهربائية745

الرياض966555554430m_fahd999@hotmail.comفهد هادي ال دوحان للهندسة المعمارية746

.966500885504fahed.aldosari@darconsultantفهيد عيسى الدوسري747
comالرياض

الرياض0114640345aman3007@yahoo.com فؤاد سعود الصالح للهندسة المدنية748

الرياض966500004480Faisal.naif@hotmail.comفيصل نايف بن حثلين للهندسة المعمارية749

الرياض966553383265kassab_3265@hotmail.comكساب شبرم الشمري للهندسة المعمارية - الرياض750

الرياض966544444861lalmusa88@gmail.comلطيفه ناصر الموسى لهندسة التصميم الداخلي751

الرياض966591432005majed.jumah@gmail.comماجد أحمد جمعة للهندسة الكيميائية752

الرياض966562465555Majed2020@gmail.comماجد محمد العريفي للهندسة المدنية753

الرياض966505446812mazen_61@yahoo.comمازن فخري العلمي للهندسة المدنية754

الرياض966544440551salmalahy@gmail.comمبدأ لهندسة كهرباء ميكانيكية755

الرياضaalaskar2@gmail.comمحاور الهندسة للهندسة المدنية756

الرياض966544696244eng.malyousif@gmail.comمحمد احمد اليوسف للهندسة الكيميائية757

الرياض966562222001saudistep@gmail.comمحمد أحمد ابانمي للهندسة المعمارية758

الرياض966556464944msllm59@hotmail.comمحمد أحمد الطيب للهندسة المدنية759

الرياض966555525136eng_m.alotibi@hotmail.comمحمد جازي العتيبي لهندسة التخطيط العمراني760

الرياض966555152516alzamil.mohammed@gmail.comمحمد سليم الزامل للهندسة الصناعية761

الرياض966544666333almalik@forus.com.saمحمد صالح المالك للهندسة المدنية762

الرياض966562000057shidadm@gmail.comمحمد عبداهلل الحربي للهندسة المدنية763

الرياض966530806000Almalki-m-7@hotmail.comمحمد عبداهلل المالكي للهندسة المدنية764

الرياض966504441674shuaibi.m@gmail.comمحمد علي محمد الشعيبى للهندسة المعمارية765

الرياض966543400009eng.mm_r@hotmail.comمحمد مساعد الراجح للهندسة المدنية766

الرياض966544988885a2004_ma@hotmail.comمدارات االعمار للهندسة المدنية767
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الرياض96650502886485mohamad22maas@gmail.comمساعد عبدالرحمن بن عفتان للهندسة المعمارية768

الرياض966594228899mohannad.shuaibi@gmail.comمستدام للهندسة المعمارية769

الرياض966505466611hkn666@yahoo.comمشاري ناصر الشثري للهندسة الميكانيكية770

الرياض966568961503qais.shamikh@yahoo.comمشبب محمد القحطاني لهندسة االجهزة الطبية771

الرياض966535999919meshal@maf-arch-studio.comمشعل عبدالرحمن بن فهيد772

الرياض966500151541msalsabaan@gmail.comمنصور سليمان السبعان للهندسة المعمارية773

الرياض966500386866Mahdi@mfaheem.com.saمهدي عامر العنزي للهندسة الميكانيكية774

الرياض966505467712mma@sadco.comمهند محمد آل إبراهيم للهندسة المدنية775

الرياض966506556077eng.a_sulmi@hotmail.comناس للهندسة المدنية776

الرياض966551588855eng.barrakaldossari@gmail.comنب للهندسة الكهربائية777

الرياض966505660177nz@builders-int.comنزار مهدي الزواوي للهندسة المعمارية778

الرياض966505230909alsabriacom@gmail.comنسج االبعاد للهندسة المعمارية779

الرياض966505170627him_2007@hotmail.comنظرة للهندسة المعمارية780

الرياض966559955928sami606@hotmail.comنظم العمران للهندسة المدنية781

الرياض966500064449en-homoud@hotmail.comنقطة االرتكاز للهندسة المدنية782

الرياض966505498431eng.hazzaa@gmail.comهزاع مسفر الهزاع للهندسة الكهربائية783

الرياض966547000870eng.n.b@hotmail.comهندسة التصاميم للهندسة المعمارية784

الرياض966505454830rub1001@hotmail.comواحة الريان للهندسة المدنية785

الرياض966500822287al_qahtani1@hotmail.comياس للهندسة المدنية786

الرياض966504818154yaser_929@yahoo.comياسر حمد الربيعه للهندسة المعمارية787

الرياض966500077006yahya-ce@hotmail.comيحي حسين بن سالم آل سالمه للهندسة المدنية788

الرياض966555339923eng.yazeed@live.comيزيد صالح العويسي لهندسة النفط789

الرياض966504445240thenyany@arriyadh.netيزيد عبدالرحمن الثنيان لهندسة التخطيط العمراني790

مكاتب مهندسين استشاريين
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الرياض966555491999salman_f_o@hotmail.comابعاد المستقبل الستشارات هندسة التخطيط العمراني791

الرياض966555191517frhan4u@hotmail.comاتحاد المصممين الستشارات الهندسة الميكانيكية792

الرياض966505226778architectturki@hotmail.comاشراقة التقدم الستشارات الهندسة المعمارية793

الرياض966505109459dahmashs@gmail.comاعتمادات الستشارات الهندسة الكهربائية794

الرياض966504550990altuwejry@hotmail.comاعمار السعودية الستشارات الهندسة المعمارية795

الرياض966553444588otabi-abdullah@hotmail.comافريز الستشارات الهندسة المعمارية796
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الرياض966561311313ebtekarnew@gmail.comاالبتكار العربي الستشارات الهندسة المعمارية797

الرياض966503497081halbedah@hotmail.comاالستشارة الذكية الستشارات الهندسة الميكانيكية798

الرياض966507273732www.1com@hotmail.comاالقبال الستشارات هندسة المساحة799

الرياض966500099958s000999a@hotmail.comاألبحاث المتقدمة الستشارات الهندسة الكهربائية800

الرياض966505170550e_lmi@hotmail.comاألتزان إلستشارات الهندسة المدنية801

الرياض966555241774ask1660@gmail.comاألجيال الستشارات الهندسة المدنية802

الرياض966555241774ask1660@gmail.comاألجيال الستشارات الهندسة المدنية803

الرياض966556230922fahad@alaren.netاألرين الستشارات الهندسة المعمارية804

البعد التصميمي الستشارات هندسة العمارة 805
الرياض966503333101musaad@boud.com.saوالتخطيط

الرياض966555737384eng_gis@hotmail.comالبعد الخامس الستشارات هندسة التخطيط806

الرياض966595307575hatem@taraka.saالتركي الستشارات الهندسة المدنية807

الرياض966503415422faleh96@yahoo.comالتزامن الستشارات الهندسة المدنية808

الرياض966534154665misfer@gmail.comالتسامت الستشارات هندسة المساحة809

الرياض966504444061kotaibi22@gmail.comالتعاونية الستشارات الهندسة المدنية810

التعمير الدولي الستشارات هندسة التخطيط 811
الرياض966554232343icon-center@live.comوالتصميم العمراني

الرياض966592700070ceo@ta-studios.comالتفرد العربي الستشارات الهندسة المعمارية812

الرياض966535993399hkhathami@gmail.comالتقنية الحديثة الستشارات هندسة المساحة813

الرياض966550896789archjabr@gmail.comالتكوينات التصميمية الستشارات الهندسة المعمارية814

الرياض966540760760eng_muhd@yahoo.comالتوازي الستشارات الهندسة المعمارية815

الرياض966508885999arefnemer-eng@hotmail.comالثقة الدائمة الستشارات هندسة العمارة والتخطيط816

الرياض966555663877faljedaani@yahoo.comالجود المتقدمة الستشارات الهندسة الميكانيكية817

الرياض966504180833saleh.slmn@gmail.comالجيل الستشارات الهندسة المعمارية818

الحداثة الستشارات هندسة التخطيط والتصميم 819
الرياض966596444428map.eng.ksa@gmail.comالعمراني

الرياض966506251645aalmossa@setsintl.netالحلول المبتكرة الستشارات الهندسة المعمارية820

الرياض966555781888tomajed@hotmail.comالحياد إلستشارات الهندسة المعمارية821

الرياض966548004000sami2237@gmail.comالخط الحر الستشارات الهندسة المعمارية822

الرياض966505292921saleh.contact@gmail.comالخيارات المتقدمة الستشارات الهندسة المعمارية823

الرياض966555761525talal_rs@hotmail.comالدارة الستشارات الهندسة المعمارية824

الرياض9660505494640hafez@absal.comالدلم لالستشارات الهندسة المعمارية825

الرياض966555555672saeed905@gmail.comالسارية الخضراء الستشارات الهندسة الكهربائية826
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الرياض966555499799rgh@regh.coالسروات إلستشارات الهندسة المدنية827

الرياض966505490802abdsuairi@yahoo.comالصقر الستشارات الهندسة المدنية828

الرياض966551512220salemalsyyaf@yahoo.comالصياف الستشارات الهندسة المدنية829

الرياض966555765060mds.975@hotmail.comالضاحية الستشارات الهندسة المعمارية830

الرياض966544064220fofoaar9@gmail.comالعروبة الستشارات الهندسة الكهربائية831

الرياض966555841000mzyd@me.comالعمارة المبتكرة الستشارات الهندسة المعمارية832

الرياض966505226375aalsedairi@hotmail.comالعمارة المستدامة الستشارات الهندسة المعمارية833

الرياض966563333450alkanani.ksa77@gmail.comالعمارة المستقبلية الستشارات الهندسة المعمارية834

الرياض966505124261depth01r@gmail.comالعمق الستشارات الهندسة المعمارية835

الرياض966505148762cemana.c@hotmail.comالعناية الستشارات الهندسة المدنية836

الرياض966555955144mohdmlbs@yahoo.comالفارع الستشارات الهندسة المدنية837

الرياض966559999518abusulaiman_1@hotmail.comالفن المرتفع الستشارات الهندسة المعمارية838

الرياض966505145931wajeeh@sabic.comالفنون المعمارية الستشارات الهندسة المعمارية839

الرياض966555019858salahmarzoqi@yahoo.comالقطر العربي الستشارات الهندسة المدنية840

الرياض966559665784almalki_eng@hotmail.comالمتألق الستشارات الهندسة المدنية841

الرياض966555586220mohamed.almutairi@yahoo.comالمتميزون الستشارات الهندسة المدنية842

الرياض966549909099bukhari.firas@gmail.comالمجال الهندسي إلستشارات الهندسة المدنية843

الرياض966555118588saad8588@hotmail.comالمحايد الستشارات الهندسة المعمارية844

الرياض966505162992almohadded@gmail.comالمحدد إلستشارات هندسة المساحة845

الرياض966505814198dribrahim@adeceng.comالمركز المتطور الستشارات الهندسة المدنية846

الرياض966505458981deeb_3000@yahoo.comالمركز الوطني لتطوير المشروعات الهندسية847

الرياض966500001810aig_mash@hotmail.comالمستشار المحترف الستشارات الهندسة المدنية848

الرياض966507476631info@mind-designers.comالمصممات الستشارات هندسة التصميم الداخلي849

الرياض966544878888arabian_developer@yahoo.comالمطورون العرب إلستشارات الهندسة المعمارية850

المعماري العربي الهندسي الستشارات الهندسة 851
الرياض966505448735sceuser10077@saudieng.orgالمعمارية

الرياض966554441766ahmad_shi@hotmail.comالمقياس الحديث الستشارات الهندسة المعمارية852

الرياض966555116840naif001@hotmail.comالمكيال السعودي للهندسة المدنية853

الرياض966555444159fahdarifi@hotmail.comالمنظار إلستشارات هندسة المساحة854

الرياض966505489082alrashoudi@np-designs.comالمنظور الحديث الستشارات الهندسة المعمارية855

الرياض966555477245waleedsds@hotmail.comالناصية الستشارات الهندسة المعمارية856

الرياض966503420820a_alshalan@hotmail.comالنسة الذهبية الستشارات الهندسة المعمارية857
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الرياض966504203026anaziff@gmail.comالهوية الحديثة الستشارات الهندسة الميكانيكية858

الرياض966504895248binsari2@yahoo.comالهيثم الستشارات هندسة النفط859

الرياض966509900668eng.saudalwafi@hotmail.comالوافي الستشارات الهندسة المدنية860

الرياض966502886926wasat898@yahoo.comالوسط الستشارات الهندسة المدنية861

الرياض966500866803fariss1980@gmail.comانموذج الستشارات الهندسة المعمارية862

الرياض966505848899algauthen@gmail.comإبداء الستشارات الهندسة المعمارية863

الرياض966594444895info.iqarchitects@gmail.comإبراهيم حمود القصير الستشارات الهندسة المعمارية864

الرياض966541700777aldeyabisa@gmail.comإتحاد الخليج الستشارات الهندسة المدنية865

الرياض966555558698eng_sul001@hotmail.comإشراق إلستشارات الهندسة المدنية866

الرياض966555403595eng_alaqeel@yahoo.caإيـمار إلستشارات هندسة العمارة والتخطيط867

الرياض966505408579azizabdah@gmail.comأبنوس الستشارات الهندسة المدنية868

أحمد عبدالرحمن الرميح الستشارات هندسة العمارة 869
الرياض966554410808aromeh4@gmail.comوالتخطيط

الرياض96654210061alsobiei@hotmail.comأرقام الستشارات الهندسة المدنية وإدارة التشييد870

الرياض966555609509a5555h5555@hotmail.comأركان التعمير الستشارات الهندسة المعمارية871

الرياض966552002006engthamer@live.comأسس التخطيط الستشارات هندسة التخطيط872

الرياض966500000502m1_alrasheed@yahoo.comأسس التصميم الستشارات الهندسة المدنية873

الرياض966559114443m.qahtani@hitec-mig.comأعالي التكنولوجيا إلستشارات الهندسة الكهربائية874

الرياض966503411595almosa7575@hotmail.comأعمال العمارة الستشارات الهندسة المدنية875

الرياض966560000977eng.mohammed222@hotmail.comأفدان الستشارات الهندسة المعمارية876

الرياض966509889838shoilalshoil@gmail.comأفق اإلبداع الستشارات الهندسة المعمارية877

الرياض966504260633mohammedomar2290@yahoo.comأقطار إلستشارات الهندسة المدنية878

الرياض966569053482luhidan777@gmail.comألسا الستشارات الهندسة الكهربائية879

الرياض966552800028khalruwaita@gmail.comأندلسيات الستشارات الهندسة المعمارية880

أنور إبراهيم شريف العيتاني الستشارات الهندسة 881
الرياض966504610611anwar.aleitani@hotmail.comالكهربائية

الرياض966506207558azbneng@gmail.comآراب الستشارات الهندسة المدنية882

الرياض966544222005aam.aljbr@gmail.comآفاق التطوير الستشارات الهندسة الميكانيكية883

الرياض966503447728eng.fraj@gmail.comآفاق المستقبل الستشارات الهندسة المدنية884

الرياض966504460550eng_ab233@hotmail.comآفاق الستشارات الهندسة المدنية885

الرياض966505555381archsfm@yahoo.comباتك الستشارات الهندسة المعمارية886

باسل عبداهلل العبدالكريم الستشارات الهندسة 887
الرياض966505805654baa5654@yahoo.comالميكانيكية
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الرياض966555963929badr3seer1401@gmail.comبدر أحمد عسيري الستشارات هندسة التخطيط888

بدر عبدالمحسن بن سليمان الستشارات الهندسة 889
الرياض966505282277bader_eng1@hotmail.comالمعمارية

الرياض966505246783eid_alosaimi@yahoo.comبرد الستشارات هندسة الصحة والسالمة890

الرياض966506295158engineer3h@gmail.comبصمات االعمار الستشارات الهندسة المدنية891

الرياض966555455575b.almotawa@hotmail.comبنائية الستشارات الهندسة المعمارية892

الرياض966504693279twaimsn@gmail.comتدارك الستشارات الهندسة الصناعية893

الرياض966554656454arc_nawaf@hotmail.comتقنية االنشاء الستشارات الهندسة المعمارية894

الرياض966555737271eng_atiq2003@hotmail.comتماثل الستشارات الهندسة المدنية895

الرياض966505424297mlllhh@yahoo.comتمكين الستشارات هندسة العمارة والتخطيط896

الرياض966562085555dalyat1@yahoo.comجاما الستشارات هندسة النفط897

الرياض966504543323salehkhudair@hotmail.comجانين الستشارات هندسة المساحة898

الرياض966558665516shafi_qahtani@hotmail.comحديث العمارة الستشارات الهندسة المعمارية899

الرياض966546664545hezam@plc-sa.netحزام صالح العمري الستشارات الهندسة الكهربائية900

الرياض966505258893h_abanmy@hotmail.comحسام ناصر أبانمي901

الرياض966555977787ghilanyh@hotmail.comحسين سعيد الغيالني الستشارات الهندسة الصناعية902

الرياض966505614012bakarman@raseelproperties.comحلول العمارة الستشارات الهندسة المعمارية903

الرياض966595511774dr110@hotmail.comخالد حمد الضويلع إلستشارات الهندسة المدنية904

خالد عبد اهلل المرزوقي الستشارات الهندسة 905
الرياض966505423907kmkm909@yahoo.comالمعمارية

الرياض9665054430385353sbg@gmail.comخالد عبداالله عالم للهندسة المعمارية906

الرياض966591190000sherbinik@hotmail.comخالد علي شربيني الستشارات الهندسة المعمارية907

الرياض966505390581ahmed_mn_masr@yahoo.comخليفة حمد الروقي الستشارات الهندسة المعمارية908

الرياض966565600765ibrahim_a9@yahoo.comدار البناء الستشارات الهندسة المدنية909

الرياض966560707766eg_ab2002@hotmail.comدار الحنيان الستشارات هندسة المساحة910

الرياض966502226157knashi2008@hotmail.comدار العرض الستشارات الهندسة المدنية911

الرياض966559744444noemail@saudieng.saدار المبتكرون إلستشارات الهندسة المعمارية912

الرياض966505253867lutfi_sabbagh@yahoo.comدار المثل الستشارات الهندسة المعمارية913

الرياض966560880000arch_saad@hotmail.comدرة الخليج الستشارات الهندسة المعمارية914

الرياض966504416895abdullah88q@hotail.comدرة المشاريع الستشارات هندسة المساحة915

الرياض966558101022nawaf.naif.2010@gmail.comدرجة الزاوية916

الرياض966505219208tariqbakhsh@hotmail.comدقــة الستشارات الهندسة المعمارية917
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الرياض966558833123amnuaim@gmail.comديار الستشارات الهندسة المعمارية918

الرياض966532886711mohalotibi@gmail.comديوان الكفاءات الستشارات هندسة التخطيط العمراني919

الرياض966505419070rak.e.o@hotmail.comراك إلستشارات الهندسة المدنية920

الرياض966554898565magebnami@hotmail.comرايس الستشارات الهندسة المدنية921

الرياض966562663333sceuser24872@saudieng.orgرتم التطوير الستشارات هندسة التخطيط922

الرياض966556681600deaf_777@hotmail.comرمز المشرق الستشارات الهندسة المدنية923

الرياض966553808886moedh11@hotmail.comرموز الدقة الستشارات الهندسة الكهربائية924

الرياض966505291574sshamrani@alhabibinv.comرموز الستشارات الهندسة المدنية925

الرياض966531654241alhubail33@gmail.comرود الستشارات الهندسة المدنية926

الرياض966544733733alotaibiamoh@gmail.comروعة االعمار الستشارات الهندسة المدنية927

الرياض966505319570noemail@saudieng.saرؤيا حياد الستشارات الهندسة المعمارية928

الرياض966505402397salehbarakeh79@gmail.comريد الستشارات هندسة الوقاية من الحريق929

الرياض966593895182just_zaid@yahoo.comزيد عبيد الشمري الستشارات الهندسة الميكانيكة930

الرياض966505129060engfaleh@hotmail.comساس الستشارات الهندسة المدنية931

الرياض966507488315arch_salem@hotmail.comسالم رباح الحربي الستشارات الهندسة المعمارية932

الرياض966555281527salemarjani@gmail.comسالم عبداهلل العجمي الستشارات الهندسة الكهربائية933

الرياض966505448858samajed@saudieng.orgسام الستشارات الهندسة الكهربائية934

الرياض966505470549saadengr@hotmail.comسعد خالد الفوزان الستشارات الهندسة المعمارية935

الرياض966569387747eng-saad1@hotmail.comسعد عبدالرحمن العتيبي الستشارات الهندسة المدنية936

الرياض966554588776saad@shulat-mechanica.com.saسعد علي عبداهلل آل شايع الخثعمي937

الرياض966502220120saudsq@gmail.comسعود سياف القحطانى938

الرياض966503198745saeedsr@hotmail.comسعيد سعد الرساسمه الستشارات الهندسة الكهربائية939

الرياض966536333311abdalarifi@hotmail.comسلس لإلستشارات الهندسة الصناعية940

الرياض966598511711sultanalharbi@hotmail.comسلطان سالم الحربي الستشارات الهندسة المعمارية941

الرياض966566666689easg1@hotmail.comسمو الستشارات الهندسة المدنية942

الرياض966500551959engsultan1@hotmail.comسهم الشمال الستشارات الهندسة المعمارية943

الرياض966535119900l.alnahedh@zamilco.comسوار التطويرية944

الرياض966555559839azizafalt@outlook.comشام الستشارات الهندسة الكهربائية945

الرياض966507444443ahmad@alubaid.orgصادق الستشارات الهندسة الكيميائية946

الرياض966555454640mishari_k@hotmail.comصالح علي الخويطر إلستشارات الهندسة المعمارية947

الرياض966505768512daif321mor@gmail.comضيف اهلل عبده مريع إلستشارات الهندسة المعمارية948
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طارق زيد بن فياض الستشارات هندسة التخطيط 949
الرياض966555205551info@alfayadh.com.saوالتصميم العمراني

الرياض966555533700alzaydi222@gmail.comطارق مقبول الزايدي الستشارات الهندسة المعمارية950

الرياض966504793062talal.rabee@gmail.comطالل ربيع الشافعي الستشارات الهندسة المدنية951

الرياض966502284609ahbedah1@gmail.comعادل حمدالبداح إلستشارات الهندسه المعماريه952

الرياض966593777717noemail@saudieng.saعارف طالل البلوي الستشارات الهندسة المدنية953

الرياض966555461881bader@alyahyagroup.comعالم المهندسين الستشارات الهندسة المعمارية954

الرياض966552424500amerhadlan@hotmail.comعامر عبيد الدلبحي الستشارات الهندسة الكهربائية955

عبد العزيز سليمان اليوسفي الستشارات الهندسة 956
الرياض966505425750aziz@alyousefi.comالقيمية

عبدالرحمن دابس الحربي الستشارات الهندسة 957
الرياض966533774040aharbe33@gmai.lcomالمعمارية

عبدالرحمن عبدالعزيز بن سليمان الستشارات هندسة 958
الرياض966555402460a-sulaiman@gasco.com.saالنفط

عبدالرحمن عبداهلل الزهراني الستشارات الهندسة 959
الرياض966555709096eng.alzahrani2003@hotmail.comالكهربائية

عبدالسالم سليمان الدخيل إلستشارات الهندسة 960
الرياض966505206201aldokhayil@gmail.comالمدنية

عبدالعزيز سليمان الحديثي إلستشارات الهندسة 961
الرياض966555443435aalhedaithy@gmail.comالمدنية

عبدالعزيز عبدالكريم الغوينم الستشارات الهندسة 962
الرياض966505225106gh.abdulaziz@gmail.comالمعمارية

عبدالعزيز عبداهلل الشهري الستشارات الهندسة 963
الرياض966555889160abdulaziz.sh@gmail.comالصناعية

الرياض966554577241abdulaziz@dts-arabia.comعبدالعزيز فريد العظم الستشارات الهندسة المعمارية964

عبدالعزيز محمد الشايع إلستشارات الهندسة 965
الرياض966555446098vuu800@gmail.comالمعمارية

عبدالكريم محمد طولي الستشارات الهندسة 966
الرياض966503811861karimo_t@hotmail.comالمعمارية

الرياض966567999981aalzeer@mazav.comعبداهلل حمد الزير الستشارات الهندسة المعمارية967

الرياض966544002245afjofan15@hotmail.comعبداهلل فهاد الجوفان الستشارات الهندسة الكهربائية968

الرياض966555406491amss7171@hotmail.comعبداهلل محمد السويد الستشارات الهندسة المعمارية969

الرياض966557370042mr_alsheri@yahoo.comعبداهلل محمد الشهري الستشارات الهندسة المدنية970

عبداهلل مقبل الحبردي الستشارات الهندسة 971
الرياض966534532211alhabardia@gmail.comالميكانيكية

الرياض0593010886khaled@bnjamaan.comعبداهلل ناصر بن جمعان الستشارات الهندسة المدنية972

عبدالمحسن ذياب الذياب الستشارات الهندسة 973
الرياض966552502010mohsin@ata.com.saالمعمارية

عبدالهادى عبداهلل عبدالهادى الغانم استشارات هندسة 974
الرياض966553977000aag@aamalrabia.com.saالحاسب اآللي

الرياض966505457936widd100@hotmail.comعبر المحيط الستشارات الهندسة المدنية975

على محمد الخويطر إلستشارات الهندسة المدنية 976
الرياض966505460218alikhuwaiter@yahoo.comوالقيمية
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الرياض966555413542ali41q@gmail.comعلي ابراهيم العقيلي الستشارات الهندسة المعمارية977

الرياض966505149794luhidan777@yahoo.comعلي محمد اللحيدان978

الرياضm--suh@hotmail.comعمق الخيال للهندسة المعمارية وادارة المشاريع الهندسية979

الرياض966507473397i0507473397@gmail.comعناز الستشارات الهندسة المعمارية980

الرياض966558888116archrowaidan@hotmail.comغموض الستشارات الهندسة المعمارية981

الرياض966502656101admin@aramoon.comفايز سالم العلويط الستشارات الهندسة المدنية982

الرياض966540601010mohamed.alabdalla@gmail.comفرع الرياض-يمان الستشارات الهندسة الميكانيكية983

الرياض966505820748fyh.ksa@gmail.comفريد يوسف الهرري الستشارات الهندسة الكهربائية984

الرياض966555275040fahad0r@yahoo.comفهد بن محمد الرويتع استشارات الهندسة الكهربائية985

الرياض966540027181arch_aleisa@yahoo.comفهد عبداهلل العيسى الستشارات الهندسة المعمارية986

الرياض966555998660faisal_khail@hotmail.comفيصل صالح اباالخيل الستشارات الهندسة المعمارية987

الرياض966551444765faisal_attas@hotmail.comفيصل صالح العطاس الستشارات الهندسة المعمارية988

الرياض966555729299faisal44sa@gmail.comفيصل عبيد الخماش الستشارات الهندسة المعمارية989

الرياض966505442599al_ajlan@hotmail.comقبة العمران الستشارات الهندسة المعمارية990

الرياض966554466639g-alsaadoun@hotmail.comقصور قرطبة الستشارات الهندسة المدنية991

الرياض966560777787a.albazie@hotmail.comقمم السعودية الستشارات الهندسة المعمارية992

.966543003311powersandbuilding719@yahooقوى ومباني الستشارات الهندسة المعمارية993
comالرياض

الرياض966544445995me9995@hotmail.comكفاءات الستشارات الهندسة المعمارية994

الرياض966555448301yousifkdy@yahoo.comليد الستشارات الهندسة المدنية995

الرياض966580007755majtto@gmail.comماجد عبدالرحمن العمران الستشارات الهندسة المدنية996

الرياض966506466613modmaazy@hotmail.comمحاور االنشاء الستشارات الهندسة المدنية997

الرياض966505286888m.i.od@hotmail.comمحمد ابراهيم العضيبي الستشارات هندسة المساحة998

الرياض966569701530swot_2010@hotmail.comمحمد الحسن العيدروس الستشارات الهندسة المدنية999

محمد حسين الجزائري الستشارات الهندسة 1000
الرياض966505403513m.jazaeri@gmail.comالمعمارية

الرياض96550819888alzaidi63@gmail.comمحمد خليف العنزى الستشارات الهندسة الكهربائية1001

الرياض966555258259noemail@saudieng.saمحمد عبدالعزيز المنيع الستشارات الهندسة المدنية1002

الرياض966555456006almuatq@gmail.comمحمد عبدالعزيز بن معتق الستشارات هندسة االلكترونيات1003

الرياض966504248896thamermer@yahoo.comمحمد عبداهلل الحناكي الستشارات الهندسة المدنية1004

الرياض966504151855mdablan@gso.org.saمحمد عبداهلل الدبالن الستشارات الهندسة المدنية1005

الرياض966544803963mmalgarni@gmail.comمحمد معيض القرني الستشارات الهندسة المدنية1006

الرياضh.alaitah@hotmail.comمحمد هشام العيطة الستشارات الهندسة المدنية1007
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الرياض966505649740tshalabe@gmail.comمحور التصميم المثالي الستشارات الهندسة المعمارية1008

الرياض966554207730archahmad@yahoo.comمدار الجودة الستشارت الهندسة المعمارية1009

الرياض966542118418asiri@albawani.netمدى اإلعمار الستشارات الهندسة المدنية1010

الرياض966500957777aaw77@hotmail.comمرافق للهندسة المعمارية1011

مركز ظليلية إلستشارات الهندسة المعمارية 1012
الرياض966555803333nouf.m.alsaud@gmail.comوالتصميم الداخلي

الرياض966559992222remaizan@hotmail.comمسار المعمار الستشارات الهندسة المعمارية1013

الرياض966554085025malmotairi@yahoo.comمسارات اإلبداع إلستشارات الهندسة المدنية1014

الرياض966554250554m_owisi@hotmail.comمصعب عبداهلل العويسي الستشارات الهندسة المعمارية1015

الرياض966503535457archtariq@gmail.comمعالم العمارة الستشارات الهندسة المعمارية1016

الرياض966504460075alkurdi_moataz@hotmail.comمعتز عبدالعزيز كردي الستشارات الهندسة المعمارية1017

الرياض966504422012azzah@mimaria.comمعمارية األول الستشارات الهندسة المعمارية1018

الرياض966500889584ahmed-1234@hotmail.comمفاهيم الستشارات هندسة التخطيط والتصميم العمراني1019

الرياض966555997703mamg1401@gmail.comمفكر الستشارات الهندسة المعمارية1020

الرياض966500034309saleh@mkan.saمكان الستشارات الهندسة المعمارية1021

مكتب ابعاد العمارة الهندسي الستشارات هندسة 1022
الرياض966555858080mfd3d@yahoo.comالتخطيط

الرياض966567744869almesher11@gmail.comنادر سليمان المسهر الستشارات الهندسة المعمارية1023

نادية حسن بخرجي الستشارات الهندسة المعمارية 1024
الرياض966505272380nba@nadiabakhurji.comوالتصميم الداخلي

الرياض966553555562n0606n@hotmail.comناصر بن سليمان الحجى الستشارات هندسة النفط1025

الرياض966550790385nsk@nsk.com.saناصر سعيد بن كدسه الستشارات الهندسة الميكانيكية1026

الرياض966592299999nizaralsayed@gmail.comنزار حسن السيد عمر الستشارات الهندسة المعمارية1027

الرياض966506222520musferf1@gmail.comنسج االبداع الستشارات الهندسة الكهربائية1028

الرياض966544606667arch.m.alshayeb@hotmail.comنقاط االهتمام الستشارات الهندسة المعمارية1029

الرياض966504123499sceuser32103@saudieng.orgنقل التقنية الستشارات الهندسة المدنية1030

الرياض966558881015mamdooh_abdulhai@hotmail.comنـيـس الستشارات الهندسة المعمارية1031

الرياض966505374412khalbalwi@yahoo.comهندسة السكن إلستشارات الهندسة المعمارية1032

الرياض966506348162aastazn@msn.comوازن الستشارات الهندسة المعمارية1033

الرياض966555233123mn_1000@hotmail.comوضوح الستشارات الهندسة المدنية1034

الرياض966505239977eng.walmutairi@gmail.comوليد شباب دليم المطيري1035

الرياض966505224273musaidt@gmail.comيعمر الستشارات الهندسة الكيميائية1036

الرياض966505599896yousefjjh@gmail.comيوسف جباره الحربي الستشارات الهندسة المدنية1037
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الـخرج

األفالج

الدوادمي

شركات مهنية مختلطة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المحايد مهندسون استشاريون لصاحبها سعد ناصر 1038
الخرج966555118588saad8588@hotmail.comالغييثي وشريكه

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخرج966505104149eng.ab.am@gmail.comبناء الديار لالستشارات الهندسية1039

الخرج966533533073alhammad.nasser@yahoo.comجدير لالستشارات الهندسية1040

الخرج966505428053maktabreef@gmail.comريف لالستشارات الهندسية1041

الخرج966545609999sakjaz@yahoo.comسماء لالستشارات الهندسية1042

الخرج966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية1043

الخرج966505173129reshoudi@hotmail.comفهد صالح الرشودي لالستشارات الهندسية1044

الخرج966551000062hom_88@hotmail.comمحمد إبراهيم العييناء لالستشارات الهندسية1045

الخرج966505758362alalhasan10@yahoo.comمحمد عبدالرحمن ال الحسن لالستشارات الهندسية1046

مكاتب مهندسين استشاريين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخرج966503020116abdksa_123@hotmail.comعبداهلل ابراهيم العثمان الستشارات الهندسة المدنية1047

الخرج0115458080aalaskar2@gmail.comمحاور الهندسة للهندسة المدنية1048

الخرج966500151541msalsabaan@gmail.comمنصور سليمان السبعان للهندسة المعمارية1049

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

األفالج966533322490bandar_1405@hotmail.comدار اإلعمار العربي للهندسة المعمارية1050

األفالج966564000913majed_na45@hotmail.comدوكس للهندسة المدنية1051

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدوادمي966552688808nahidh85@yahoo.comالمنابر لفحص الخرسانة والمواد1052

الدوادمي966552688808nahidh85@yahoo.comالمنابر لالستشارات الهندسية1053

الدوادمي966555420427nmr@nmr.saالنمر لألعمال الهندسية1054

الدوادمي966554898565magebnami@hotmail.comرايس الستشارات الهندسة المدنية1055
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الدوادمي966555131423shryan20@gmail.comشريان عثمان الشريان لالستشارات الهندسية1056

الـزلفي

حوطة بني تميم

القويعية

المجمعة

المزاحمية

وادي الدواسر

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الزلفي966504151855mdablan@gso.org.saمحمد عبداهلل الدبالن الستشارات الهندسة المدنية1057

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

حوطة 966505917243imjabr@hotmail.comعماد محمد الجبر لالستشارات الهندسية1058
بني تميم

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

القويعية966553334949e-harby@hotmail.comبارق للهندسة المدنية1059

القويعية966554221211fardawseng@yahoo.comحمد محمد الفردوس لالستشارات الهندسية1060

القويعية966505440906a.albassam_office@yahoo.comعبداهلل محمد البسام لإلستشارات الهندسية1061

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المجمعة966505479143almehwar.attekani@gmail.comإبراهيم عبداهلل الشويعر لالستشارات الهندسية1062

المجمعة966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية1063

المجمعة966554648899eng-essaif@hotmail.comعثمان محمد السيف لالستشارات الهندسية1064

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المزاحمية966505413482a.almazro2-@hotmail.comحمد إبراهيم المزروع للهندسة المعمارية1065

المزاحمية966555201414salfarraj@yahoo.comسلمان سعد ال فراج لالستشارات الهندسية1066

المزاحمية966500407376abd.a2525@hotmail.comعبداهلل صالح بن زياد للمساحة األرضية1067

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

وادي 966504225005M.S.M.M@OUTLOOK.SAالراقي لالستشارات الهندسية1068
الدواسر

وادي 966506222520musferf1@gmail.comشركة نسج األبعاد لالستشارات الهندسية1069
الدواسر



91

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

وادي 966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية1070
الدواسر

وادي 966540503710ks.qahtani@hotmail.comمبادئ االنشاء للهندسة المعمارية1071
الدواسر

وادي 966556666731harthy_office@yahoo.comمحمد عطية الحارثي لالستشارات الهندسية1072
الدواسر

عفيف
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

عفيف966540760760eng_muhd@yahoo.comالتوازي الستشارات الهندسة المعمارية1073

عفيف966555116840naif001@hotmail.comالمكيال السعودي للهندسة المدنية1074

عفيف966533322490bandar_1405@hotmail.comدار اإلعمار العربي للهندسة المعمارية1075

عفيف0117221166NoEmail@saudieng.saسعود فاطم العتيبي لمراقبة الطرق1076
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الدمام
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدمام966563871883elnoori@sdec.com.saالمصممون السعوديون مهندسون استشاريون1

الدمام966558185050eng-m-hamri@hotmail.comإسناد وإنجاز لالستشارات الهندسية2

تمايز لصاحبها سلطان مسعود القحطاني وشريكه 3
الدمام966504828838tamayz.eng@gmail.comلالستشارات الهندسية

الدمام966505871632engrshh@gmail.comشركة سليمان الحامد لالستشارات الهندسية4

شركة عبدالرحمن الربيعة وشركاه لالستشارات 5
الدمام966505808795NoEmail@saudieng.saالهندسية

شركة عبدالرحمن أحمد الجعفري وشركاه 6
.966546290551abdulrahman.aljaaferi@hotmailلالستشارات الهندسية

comالدمام

شركة عبدالرحمن خالد المداهلل وشركاه 7
.966581658887abdurahman.medallah@akmpلالستشارات الهندسية

com.saالدمام

شركة عبدالوالي بن أحمد اليحي لالستشارات 8
الدمام966564559964ceo@tdconsult.com.saالهندسية

شركة محمد بن خالد الدبل ومشاركوه لالستشارات 9
الدمام966505818111mkdabal@hotmail.comالهندسية

الدمام966505880737zearamy@yahoo.comشركة محمد يحيى آل زيارة لالستشارات الهندسية10

شركة نبيه عبدالمحسن البراهيم وشريكه جعفر 11
الدمام966504414257adelitec@gmail.comمحمد آل إبراهيم لالستشارات الهندسية

الدمام966509998828mas@makec.com.saماك لالستشارات الهندسية12

شركات مهنية مختلطة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

شركة اركاديس نيذرالند بي في وسالم القحطاني 13
الدمام966507899124aydhss2@gmail.comلالستشارات الهندسية

شركة سيتك أو واي أيه بي السعودية و شريكة 14
الدمام966504804261albuijan@yahoo.comلالستشارات الهندسية

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدمام966505880889ahmed.ghamdi@mopm.gov.saاحمد حامد الغامدي لالستشارات الهندسية15

الدمام966555923523alshuaibi8@gmail.comاعمار الخليج لالستشارات الهندسية16

الدمام966505816700s.w.bases@gmail.comاالبتكارات الجديدة لالستشارات الهندسية17

الدمام966505241331engdalbahy@yahoo.comاالختيار لإلستشارات الهندسية18

الدمام966505872121alkhaldihamad@yahoo.comاألهلي لالستشارات الهندسية19

الدمام9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير لالستشارات الهندسية20
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدمام966530015500garnima@hotmail.comالتصميم الذكي لالستشارات الهندسية21

الدمام966505810935secy@haddadvs.comالحداد لالستشارات الهندسية22

الدمام966596727598slh_atia@yahoo.comالخدمات الهندسية والفنية مهندسون استشاريون23

الدمام966504991102almarrisalim@hotmail.comالدمام لالستشارات الهندسية24

الدمام966509977177majeed.moumen@gmail.comالديوانـيـة لالستشارات الهندسية25

الدمام966504818036hasanawod@gmail.comالركن األول لالستشارات الهندسية26

الدمام966505828232alrwoshen_consult@yahoo.comالروشن لإلستشارات الهندسية27

الدمام966505816521ali_alzawad@hotmail.comالزواد لإلستشارات الهندسية28

الدمام966533534488alid_eng_con@hotmail.comالعيد لالستشارات الهندسية29

الدمام966561773773waleed@qatcon.netالقطري لالستشارات الهندسية30

الدمام966555828896iasco@ymail.comالقيمة لالستشارات الهندسية31

.966505807176almasahconsultingoffice@yahooالماسة لالستشارات الهندسية32
comالدمام

المجموعة الهندسية السعودية العالمية لالستشارات 33
الدمام966504836113shfeeque@segi.com.saالهندسية

الدمام966504943014mas2454@gmail.comالمربع لالستشارات الهندسية34

الدمام966505849600merkaz@outlook.saالمركــاز لالستشارات الهندسية35

الدمام966563871883elnoori@sdec.com.saالمصممون السعوديون مهندسون استشاريون36

الدمام966503139658zuhd.cde@gmail.comالمكتب الهندسي للتصميم واالستشارة37

الدمامameco522@yahoo.comالمال الهندسي االستشاري38

الدمام966505856525khaldifahad@yahoo.comالهندسة المبتكرة لالستشارات الهندسية39

الدمام966542109955aqaalaha@yahoo.comالوداف لالستشارات الهندسية40

الدمام966556381888m.humaidhi@pyramidarabia.netاهرام العربية لالستشارات الهندسية41

الدمام966544984496safeer96@yahoo.comإبراهيم محمد اليحيا لالستشارات الهندسية42

الدمام966504530212zain2874@hotmail.comأبراج المدائن لالستشارات الهندسية43

الدمام966556428290info@almousa-eng.comأحمد عبدالرحمن الموسى لالستشارات الهندسية44

الدمام966504801744ossiscon@yahoo.comأسس لالستشارات الهندسية45

الدمام966500510556akramoscar11@gmail.comبسمة الخير لالستشارات الهندسية46

بالتينيوم لإلستشارات الهندسية وإدارة المشاريع 47
الدمام966505810677mmshiha@gulfsteel.comالهندسية

الدمام966505600861arifbukannan@gmail.comبوكنان لالستشارات الهندسية48

الدمام966540696666noemail@saudieng.saتمام لالستشارات الهندسية49

الدمام966505858054baadheem@yahoo.comتنسيق المواقع لالستشارات الهندسية50

الدمام966505858000jamal@jabco.saجاب لالستشارات الهندسية51
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.966533521821altamimi_engineering@hotmailحاتم يوسف التميمي لالستشارات الهندسية52
comالدمام

الدمام966555818898yousef@tamkean.comحامد محمد القحطاني لالستشارات الهندسية53

الدمام966505811112info@hak-arch.comحسام عبدالحميد العبدالكريم لالستشارات الهندسية54

الدمام966505802533khaled.medallah@hotmail.comخالد يعقوب المداهلل لالستشارات الهندسية55

الدمام966504804261albuijan@yahoo.comخالد يوسف البعيجان لالستشارات الهندسية56

.966569261882gghunaim@alghunaim-holdingخبراء العمارة لالستشارات الهندسية57
comالدمام

الدمام966532381100mustafa@mustafajalali.comدلتا المشاريع لالستشارات الهندسية58

الدمام966505829400dr.khodran@yahoo.comديار الصفوة لالستشارات الهندسية59

الدمام966555804965mmjo9@yahoo.comديوان العمارة لالستشارات الهندسية60

الدمام966508127129emad@kaabi.comرضوان سعدو سعادة الجرف االستشارات الهندسبة61

الدمام966505428053maktabreef@gmail.comريف لالستشارات الهندسية62

الدمام966506800782saudkanoooffice@gmail.comسعود عبدالعزيز كانو لالستشارات الهندسية63

شركة تمايز لصاحبها سلطان القحطاني وشريكه 64
الدمام966504828838tamayz.eng@gmail.comلالستشارات الهندسية

الدمام966505854233aziz197@yahoo.comصروح العمارة لالستشارات الهندسية65

الدمام966555818900aamm102030@hotmail.comصالح رضوان حميدان لالستشارات الهندسية66

الدمام966505813665khalid@terraze.comطراز المعماريون لالستشارات الهندسية67

الدمام966540289900adel@ahecon.comعادل علي الحميد لالستشارات الهندسية68

الدمام966505808795noemail@saudieng.saعبدالرحمن الربيعة لالستشارات الهندسية69

الدمام966555829596abdulrahman@basorrah.comعبدالرحمن حسين باصره لالستشارات الهندسية70

عبدالرحمن عبداللطيف الشيخ مبارك لالستشارات 71
الدمام966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

.966569990001abdulrahman@alnaimconsultantعبدالرحمن عبداهلل النعيم مهندسون استشاريون72
comالدمام

الدمام966505932436saliaa0x@aramco.com.saعبدالرزاق احمد الصالح لالستشارات الهندسية73

الدمام966504945885gattanaa1@hotmail.comعبدالعزيز أحمد القطان لالستشارات الهندسية74

الدمام966505888280tatweeer@hotmail.comعبدالعزيز عبداهلل السويدان لالستشارات الهندسية75

الدمام966599911705noemail@saudieng.saعبدالعزيز محمد السحيمي لالستشارات الهندسية76

الدمام966506832807abdullah.natheer@dcl.com.saعبداهلل اكبر محمد نذير لالستشارات الهندسية77

الدمام966505922941shayebab@hotmail.comعبداهلل الشايب لالستشارات الهندسية78

الدمام966505800738gov@gtc-ksa.comعبداهلل علي الجعيب لالستشارات الهندسية79

الدمام966504458678saas98899@gmail.comعثمان صالح الصالح لالستشارات الهندسية80

الدمام966505812833ali.adamawi@gmail.comعلي احمد مختار لالستشارات الهندسية81

الدمام966505816602alnamasy@hotmail.comعماد الجزيرة لالستشارات الهندسية82



96

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

.966555808006abdulrahmanalhumam@hotmailفدن لالستشارات الهندسية83
comالدمام

الدمام966506819990noemail@saudieng.saقاب لالستشارات الهندسية84

الدمام966506868072trcgulf@yahoo.comكور لالستشارات الهندسية85

الدمام966504991775noemail@saudieng.saمارد لالستشارات الهندسية وادارة التشييد86

الدمام966505909968rusheed2011@gmail.comمبدعون التنمية لالستشارات الهندسية87

الدمام966505805003mohssenaloraini@hotmail.comمحسن حسين العريني لالستشارات الهندسية88

الدمام966505817555avokatoa_1972@hotmail.comمحمد خالد الخالدي لإلستشارات الهندسية89

محمد محمد صالح الدين األزهري لالستشارات 90
الدمام966505450155azhari.arch@gmail.comالهندسية

الدمام966505868233mmsaihati2000@hotmail.comمحمد مكي السيهاتي لإلستشارات الهندسية91

الدمام966505527744wafisafi66@yahoo.comمحمد ياسين الصافي لالستشارات الهندسية92

الدمام966505809632naqi-ksa@hotmail.comمحمود عباس نقي لالستشارات الهندسية93

الدمام966558250222he13084@gmail.comمعان لهندسة الكهرباء واالتصاالت94

الدمام966504419651ruh@ajec-consulting.comمكتب الجزيرة لالستشارات الهندسية95

الدمام966505800187manar.mec@gmail.comمنار الشرق لالستشارات الهندسية96

الدمام966566199997nader.alibrahim1@gmail.comنادر عبدالكريم آل إبراهيم لالستشارات الهندسية97

الدمام966592515415nabil_itec@icloud.comنبيه عبدالمحسن البراهيم لالستشارات الهندسية98

الدمام966505848535mshallali@gmail.comنظم المشاريع لالستشارات الهندسية99

.966505851631nmwabran1176@saudionlineوبران لالستشارات الهندسية100
com.saالدمام

الدمام966505824687wam132@yahoo.comوديع احمد المصطفى لالستشارات الهندسية101

الدمام966508799997almadiw@wamco.com.saوليد علي الماضي لالستشارات الهندسية102

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

احمد عبد الرحمن الموسى الستشارات السالمة 103
الدمام966556428290info@almousa-eng.comالهندسية

الحلول التقنية المتطورة الستشارات السالمة 104
الدمام966506405009abuhaimidia@hotmail.comالهندسية

الدمام966506834696tecnodimen@gmail.comانجاز الترسيم للمساحة األرضية105

الدمام966505872121alkhaldihamad@yahoo.comحمد ثواب الخالدي الستشارات السالمة الهندسية106

حمد ثواب الخالدي لفحص التربة والخرسانة 107
الدمام966505872121alkhaldihamad@yahoo.comواألساسات والمواد

الدمام966505813665khalid@terraze.comخالد حسن العبيدان الستشارات السالمة الهندسية108

دار الخليج لفحص التربة والخرسانة واألساسات 109
الدمام966505448718swailmi@daralkhalij.comوالمواد
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الدمام966546405096e.tawfiq@hotmail.comرمال الشرق لفحص التربة واألساسات110

الدمام966546405096e.tawfiq@hotmail.comرمال الشرق لفحص التربة واألساسات111

الدمام966505428053maktabreef@gmail.comريف الستشارات السالمة الهندسية112

الدمام966505800187manar.mec@gmail.comسعيد محمد الغامدي الستشارات السالمة الهندسية113

الدمام966509998828mas@makec.com.saماك الستشارات السالمه الهندسية114

الدمام966505901505mba1956@yahoo.comمحمد بخيت العجمي الستشارات السالمة الهندسية115

الدمام966505800738gov@gtc-ksa.comمركز اختبارات التربة116

مكاتب مهندسين

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدمام966554999559alfahad001@gmail.comاألعمال الهندسية للهندسة الميكانيكية117

الدمام966505333594hsaleh@al-tamimi.comالتصميم المبتكر للهندسة المعمارية118

الدمام966590000838arcado2013@gmail.comالركن العربي للتصاميم المعمارية119

الدمام966560707010adas_dm@yahoo.comالمصممون العرب للدراسات المعمارية120

الدمام966503898012emansm83@gmail.comايمان صالح المطوع لهندسة التصميم الداخلي121

الدمام966558185050eng-m-hamri@hotmail.comإسناد و إنجاز للهندسة المعمارية122

الدمام966541990129abozaher1@hotmail.comزاهر عبدالعظيم الزاهر لهندسة االتصاالت123

الدمام966504846393s3d.444@gmail.comسعد عادل المعمر للهندسة المعمارية124

الدمام966506848086eng.saad.a.w@gmail.comسعد عبدالرحمن الوصالي للهندسة المعمارية125

الدمام966540584877aerosaeed@gmail.comسعيد سعد العيد الهندسة الميكانيكية126

الدمام966505871632engrshh@gmail.comسليمان حمد الحامد للهندسة المدنية127

الدمام966556888816d.a.o@hotmail.comضاري عبدالرحمن العطيشان الهندسة المعمارية128

الدمام966546118585almesfer_d@yahoo.comضوى عبداهلل المسفر لهندسة التصميم الداخلي129

الدمام966555888290tz@zedangroup.comطارق فريد زيدان لهندسة نظم الحاسب اآللي130

.966504981828DOSSARY.AISHA@GMAILعائشه خالد الدوسري لهندسة التصميم الداخلي131
COMالدمام

الدمام966555882556alnaimi.a.a@gmail.comعبدالرحمن احمد النعيمي الهندسة المعمارية132

الدمام966500097774athwwaq@yahoo.comعبدالرحمن أحمد الطعيمي للهندسة المعمارية133

الدمام966548438333Archabdulkareem@gmail.comعبدالكريم عائض الزهراني134

الدمام966540767767farajallah.alrashed@gmail.comفرج اهلل عبداهلل آل راشد للهندسة المعمارية135

الدمام966552244554m.hassussah@gmail.comمشاريع و إعمار للهندسة المعمارية136

الدمام966555540827al-hamri@hotmail.comمنيره مشبب القحطاني لهندسة التصميم الداخلي137
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الدمام966564899333JASH.2008@HOTMAIL.COMناصر سالم القحطاني للهندسة المعمارية138

وليد جابر الشهري لهندسة التخطيط الحضري 139
الدمام966556969196w81@windowslive.comواالقليمي

الدمام966504908300yazeed.144@gmail.comيزيد عبدالعزيز المطوع للهندسة المعمارية140

مكاتب مهندسين استشاريين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

.966503891894waleed@industryinnovationsابتكارات الستشارات الهندسة الكهربائية141
com.saالدمام

الدمام966555861155yahyasaa@gmail.comاسم الستشارات الهندسة الكيميائية142

الدمام966550180200amh@sba.com.saاألبنية المستدامة الستشارات الهندسة المعمارية143

.966502558844mazyadki@saudikayan.sabicالبعد االحترافي الستشارات الهندسة المدنية144
comالدمام

الدمام966505867835qassim77@yahoo.comالحضارة الهندسية الستشارات الهندسة المعمارية145

الدمام966505860669aldarb.naj@gmail.comالدرب الستشارات الهندسة الميكانيكية146

الدمام966555809995zakri999@hotmail.comالزكري الستشارات الهندسة المدنية147

الدمام966555019858salahmarzoqi@yahoo.comالقطر العربي الستشارات الهندسة المدنية148

الدمام966559665784almalki_eng@hotmail.comالمتألق الستشارات الهندسة المدنية149

الدمام966508511155talal.aok@gmail.comأركان العمارة الستشارات الهندسة المعمارية150

الدمام966505815840tariq@alwabilgroup.comآتكم الستشارات الهندسة الميكانيكية التقنية151

بدر عبدالمحسن بن سليمان الستشارات الهندسة 152
الدمام966505282277bader_eng1@hotmail.comالمعمارية

الدمام966555898515gm@cb.saبناء الحضارة الستشارات هندسة التخطيط153

الدمام966504821764tawfiq.ghasham@gmail.comتوفيق يوسف الغشام استشارات الهندسة الكيميائية154

الدمام966506836723mohdsat@hotmail.comجودة التصميم الستشارات الهندسة الكهربائية155

الدمام966594433377ammar_ht@hotmail.comحسين طالب بن عمار الستشارات الهندسة المدنية156

الدمام966558888755aburakan072000@gmail.comحيدر محمد النجراني الستشارات الهندسة الكهربائية157

الدمام966507777178abdullah@alsaadoun.com.saدار المملكة الهندسي إلستشارات الهندسة المعمارية158

ركائز التصميم الهندسي الستشارات الهندسة 159
الدمام966555911339aborakan2030@hotmail.comالمعمارية

الدمام966500662888zalrida@hotmail.comرواق الخليج الستشارات الهندسة المعمارية160

الدمام966500619303habib.bukhamseen@gmail.comصروح الخليج الستشارات الهندسة المدنية161

الدمام966505872923salah1naqi@gmail.comصالح حسن نقي إلستشارات هندسة التخطيط162

الدمام966504830007satheeb63@gmail.comصالح عبدالرزاق الذيب لالستشارات الهندسية163

الدمام966505872264gm@hiengr.comعبداهلل علي الشهراني الستشارات الهندسة الميكانيكية164

الدمام966555275144wafi2001@yahoo.comعبدالوافي عبدالعزيز القنبر الستشارات هندسة النفط165
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الدمام966554999199ali@ams-architects.comعلي محمد الشخل الستشارات الهندسة المعمارية166

الدمام966504840444foad444@gmail.comفؤاد مريع القحطاني الستشارات الهندسة المعمارية167

الدمام966555952034thobaimm@gmail.comماجد محمد الثبيتي الستشارات الهندسة المعمارية168

الدمام966505825188mhowaid20@yahoo.comمأمون حمد العويد الستشارات الهندسة الكهربائية169

الدمام966566115555m@alakhdhar.netمحمد حيدر األخضر الستشارات الهندسة الميكانيكية170

مشاري ناصر القحطاني الستشارات الهندسة 171
الدمام966536434444m.almushari@gmail.comالكيميائية

الدمام966548899988wajdei@yahoo.comمصدر الستشارات الهندسة الكهربائية172

منصور عبدالحميد منصور التركي الستشارات 173
الدمام966506959595affaq_alowal9988@yahoo.comالهندسة المعمارية

الدمام966500667774eng.almehthel@hotmail.comميناء الستشارات الهندسة الكهربائية174

نجيب عبداهلل السيهاتي الستشارات الهندسة 175
الدمام966505859293najeeb.saihati@segi.com.saالميكانيكية

الدمام966506226046kfupm2002@hotmail.comوتين الستشارات الهندسة الكهربائية176

الدمام966555361333juhaniwm@hotmail.comوهيب موسى الجهني الستشارات الهندسة الميكانيكية177

الخبر
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966553355000haifa_mas@hotmail.comالوطني وشريكته لالستشارات الهندسية178

الخبر966534025541eng.asq@hotmail.comسهم الشمال لالستشارات الهندسية179

الخبر966563388866ay@jori.com.saشركة الجودة البالتينية لالستشارات الهندسية180

شركة الفنيون السعوديون لالستشارات الهندسية 181
الخبر966505878451khaled.mukahal@gmail.comوشريكه

الخبر966509665695mail@accec-sa.comشركة المركز العربي لإلستشارات الهندسية182

الخبر966504999974cons-engineering@hotmail.comشركة برج العرب لالستشارات الهندسية183

شركة سعدون سعد السعدون وعبداهلل سعد السعدون 184
الخبر966507777178abdullah@alsaadoun.com.saلإلستشارات الهندسية

شركة عبد العزيز عبد اهلل كامل ومشاركوه 185
الخبر966504630490akamel@udc.com.saلالستشارات الهندسية

شركة عبدالعزيز محمد العثمان وشركاه مهندسون 186
الخبر966501044405aalhayek@amo.com.saاستشاريون

شركة عبداهلل علي السيهاتي وعالء داود فطاني 187
.966505889901abdullah.fattani@sofcongroupوعثمان راشد العثمان لإلستشارات الهندسية

comالخبر

الخبر9665957226080assaf.khosan@hotmail.comشركة عساف ومحمد عارف لالستشارات الهندسية188

شركة عالء عزمي عبد الهادي وخليفة عبداهلل 189
الخبر966505823135ala_ahadi@yahoo.comالحواس لالستشارات الهندسية
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الخبر966505901505mba1956@yahoo.comشركة محمد بخيت العجمي لالستشارات الهندسية190

الخبر966553333371just-me-0000@hotmail.comشركة منصور سعود العيباني لالستشارات الهندسية191

شركه مسعود غازى العتيبى وشريكه لالستشارات 192
الخبر966564697100masaoud.utaibi@aramco.comالهندسيه الكهربائيه

فرع الخبر-شركة كيوانترناشيونال كونسلتنتس 193
الخبر966543305683najahs@keoic.comوشريكه لالستشارات الهندسية

شركات مهنية مختلطة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966505816240alaa.fattani@sofcongroup.comأميك فوستر ويلر انيرجي وشركائها الهندسية194

الخبر966505450550jghrim@gmail.comبيركلي الغريميل لألستشارات الهندسية195

دبليو اس اتكنز انترناشيونال وحسين المدير 196
الخبر966555622262h_t_almodeer@yahoo.comلالستشارات الهندسية

شركة اس ان سي الفاالن العربية لإلستشارات 197
الخبر966540636060abdulhadi_alajmi@hotmail.comالهندسية

الخبر966505846667alialharbi13@hotmail.comشركة اسيستم و علي الحربي لالستشارات الهندسية198

الخبر966505850338masoud@powerconsult.com.saشركة اف بي سي ميدل ايست لالستشارات الهندسية199

شركة أس إن سي الفاالن إنترناشيونال إنك وزهير 200
الخبر966555643333zfayez@zfp.comفايز لالستشارات الهندسية

شركة بيتروكيم للتطوير وسالمة سالم العنزي 201
.966505877465salamah@salamahconsultingلالستشارات الهندسية

comالخبر

شركة تبودين وشركائها السعودية لالستشارات 202
الخبر966505664351mobashawri@yahoo.comالهندسية

شركة جاكويس والزامل والطرباق لالستشارات 203
الخبر966504465258engr_abdullah@hotmail.comالهندسية

شركة دبليو إس أتكينز آند بارتنز أوفر سيز 204
الخبر966503677318mh@mha.com.saلإلستشارات الهندسية

الخبر966505204247eng333@hotmail.comشركة رفيق الخوري وشركاه لإلستشارات الهندسية205

شركة نور جروب كونسالتنتس انترناشيونال 206
الخبر966505455146info@arch-centre.comالعربية السعودية لإلستشارات الهندسية

الخبر966504630490akamel@udc.com.saشركة وورلي بارسونز لالستشارات الهندسية207

الخبر966555032888shalsh1399@hotmail.comفيهلي تيموني لإلستشارات الهندسية208

209
كيلوج براون اند روت ليمتد - عزمي عبداللطيف 

عبدالهادي وعبداهلل مهنا المعيبد لالستشارات 
الهندسية

9665555555abdulla@amcde.comالخبر

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966505828258balhaddadhuda@gmail.comابراج اليوم لالستشارات الهندسية210

الخبر966506848248consult@ittijahconsult.comاتجاه لالستشارات الهندسيه211
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الخبر966505805687ealabbad@hotmail.comاحسان علي العباد لالستشارات الهندسية212

الخبر966505800851ahmed@oneizigroup.comاحمد عبدالمنعم العنيزي االستشارات الهندسية213

الخبر0138670012emaaralsharq@yahoo.comاعمار الشرق لالستشارات الهندسية214

الخبر966505850338masoud@powerconsult.com.saاف بي سي ميدل ايست لالستشارات الهندسية215

الخبر966505802133emad@juraifani.comاالتجاه الثالث لالستشارات الهندسية216

الخبر966505802344tas.est@gmail.comاالستشارات والتصميم السعودي217

الخبر966505815166yousef.othman@hotmail.comاالفكار االبداعية لالستشارات الهندسية218

.0138894500abdulraheem.ghamdi@gmailاألهرام لالستشارات الهندسية219
comالخبر

الخبر966500850008khaliji10@gmail.comالبندرية لالستشارات الهندسية220

الخبر966505414437ssaa.s@hotmail.comالبيان لالستشارات الهندسية221

الخبر966545530555khoraimm@yahoo.comالبيروني لالستشارات الهندسية222

الخبر9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير لالستشارات الهندسية223

الخبر966505384941edas@awalnet.net.saالتصاميم واإلشراف الهندسي224

الخبر966505426375majedhajri@yahoo.comالتصميم االحترافي لالستشارات الهندسية225

الخبر966554809964shamas0g@yahoo.comالتصميم المثالي لالستشارات الهندسية226

الخبر966505880302falfakhri@hotmail.comالخبرات الهندسية لالستشارات الهندسية227

الخبر966500520219services@saudconsult.comالخدمات االستشارية السعودي228

الخبر966505846667alialharbi13@hotmail.comالخليج لالستشارات الهندسية229

الخبر966535445535msa_alrazi_eng@hotmail.comالرازي لالستشارات الهندسية230

الخبر966505654344saleh@designplus-sa.comالرائد لالستشارات الهندسية231

الخبر966505846322sceuser33240@saudieng.orgالرؤيا لالستشارات الهندسية232

الخبر966503126339sigoorhd@yahoo.comالطريق الشمالي لالستشارات الهندسية233

الخبر966505450532adel@teraz.com.saالعمارة العربية لالستشارات الهندسية234

الخبر966506865037faridssm@yahoo.comالفريد لالستشارات الهندسية235

الخبر966505878451khaled.mukahal@gmail.comالفنيون السعوديون لالستشارات الهندسية236

الخبر966505808020sshujaay@yahoo.comالمراسم لالستشارات الهندسية237

.966505421025aabugshan@asbugshan-brosالمركز العربي لالستشارات الهندسية238
comالخبر

الخبر966505811158rushaid.m@gmail.comالواحة لالستشارات الهندسية239

الخبر966505849741waleed@rumaihco.comامداد الطاقة لالستشارات الهندسية240

الخبر966505809915ayad@alfadhli.comاياد عبدالهادي الفضلي لالستشارات الهندسية241

الخبر966507311115osama.afaleq@lkifah.comأسامة حسن العفالق لالستشارات الهندسية242
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الخبر966505807047alshagawi@gmail.comأفنية لالستشارات الهندسية243

الخبر966551881008basim.j@outlook.comبدر محمد ابوخميس لالستشارات الهندسية244

الخبر966531886245ealanezi@yahoo.comبرج التعمير لالستشارات الهندسية245

الخبر966566808080aab@bina.com.saبناء السعودية لالستشارات الهندسية246

الخبر966555805720walidotb@hotmail.comبيتل لالستشارات الهندسية247

الخبر97339671667info@alaaliengineering.comتصاميم البحرين لالستشارات الهندسية248

الخبر966503888710khalid.o.aldulaijan@gmail.comتفاصيل لالستشارات الهندسية249

الخبر966505865452mousah0c@gmail.comتقنية البناء لالستشارات الهندسية250

.966505824913mohsin.shayban@aramcoretireeتوافق اإلبداع لالستشارات الهندسية251
comالخبر

الخبر966553088859mhprojects@yahoo.comجداول لالستشارات الهندسية252

الخبر966504805645hatemdajani@yahoo.comحاتم بكر الدجانى لالستشارات الهندسية253

الخبر966555514399ali.a.ghamdi@gmail.comحامد احمد الغامدي لالستشارات الهندسية254

الخبر966507978795abdulatif@hamdanconsult.comخالد عبدالعزيز الحمدان لالستشارات الهندسية255

الخبر966505861501khalifa@amcde.comخليفة عبداهلل الحواس لالستشارات الهندسية256

الخبر966505820935ahmadi_aaa@yahoo.comدار التصاميم الحديثة لالستشارات الهندسية257

الخبر966555927000mohammed@al-arfajgroup.comدار كوت لإلستشارات الهندسية258

.966505803793ramy.yaghmour@consultantsرامي اسعد يغمور لإلستشارات الهندسية259
com.saالخبر

الخبر966505428053maktabreef@gmail.comريف لالستشارات الهندسية260

الخبر966567720717alhaddadsami@yahoo.comسامي عدنان الحداد261

الخبر966505807580sabdulghani@yahoo.comسامي محمد رشاد عبدالغني لالستشارات الهندسية262

الخبر966556868558saad.qahtani@saqconsult.comسعد عبداهلل القحطاني لالستشارات الهندسية263

الخبر966535067000abeedism@gmail.comسعيد محمد آل العبيدية االستشارات الهندسية264

.966505877465salamah@salamahconsultingسالمه سالم العنزي لالستشارات الهندسية265
comالخبر

الخبر966508913000ghamdi.saleh.m@gmail.comصالح محمد الغامدي لالستشارات الهندسية266

الخبر966505802933tariq@tharchitects.comطارق خالد الحاج لالستشارات الهندسية267

الخبر966505892644archalohali@gmail.comعاهل لالستشارات الهندسية268

.966506851000ayed.osdimi@osdimiengeeringعايد عيد العصيمي لإلستشارات الهندسية269
comالخبر

عبد الرحمن عبد اللطيف الشيخ مبارك لالستشارت 270
الخبر966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

الخبر966500064004aaaakhl@hotmail.comعبدالعزيز صالح أبالخيل لالستشارات الهندسية271

.966505809220albabtain@albabtainconsultantsعبدالعزيز منصور أبابطين لالستشارات الهندسية272
comالخبر

الخبر966505814558principal@afm-consultants.comعبدالفتاح عبدالهادي المؤمن لالستشارات الهندسية273
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الخبر966537800666aalothman@yahoo.comعبداللطيف احمد العثمان لالستشارات الهندسية274

الخبر966505820565a.battyour@gmail.comعبداهلل بالطيور لالستشارات الهندسية275

الخبر966555811126shuaibi99@yahoo.comعبداهلل محمد الشعيبي لالستشارات الهندسية276

الخبر9665555555abdulla@amcde.comعبداهلل مهنا المعيبد لالستشارات الهندسية277

الخبر966540636060abdulhadi_alajmi@hotmail.comعبدالهادي مسفر العجمي لالستشارات الهندسية278

الخبر966500550548yccic@hotmail.comعصام عبداهلل ابا الخيل لالستشارات الهندسية279

الخبر966505846667alialharbi13@hotmail.comعلي الحربي و احمد راضي لالستشارات الهندسية280

الخبر0138650510ali.ajmi101@gmail.comعلي عايض العجمي لالستشارات الهندسية281

الخبر966505811070vxzo@hotmail.comعلي نايف المهاشير لالستشارات الهندسية282

الخبر966505875476fayzah.habib@aramvo.comفاىزة احمد ال حبيب لالستشارات الهندسية283

.966555808006abdulrahmanalhumam@hotmailفدن لالستشارات الهندسية284
comالخبر

الخبر966505856510fz@zedangroup.comفريد محمد زيدان لالستشارات الهندسية285

الخبر966505805041jaquar2000@yahoo.comفهد عبدالعزيز الجبير لالستشارات الهندسية286

الخبر966566665697yosf.mohd@faec-ksa.comفهد عبداهلل علي رضا لالستشارات الهندسية287

الخبر966555292740awadn320@gmail.comفهد محمد التميمي لالستشارات الهندسية288

الخبر966504820472fahadmn@tetkon.comفهد محمد النجيدي لالستشارات الهندسية289

الخبر966505806469gushat@asgte.comقشاط لالستشارات الهندسية290

الخبر966505472259abdulaziz@alhareeri.comقمة التقنية الدولية لالستشارات الهندسية291

الخبر966553885320sceuser8226@saudieng.orgمجاالت الوقاية لالستشارات الهندسية292

الخبر966505901505mba1956@yahoo.comمحمد بخيت العجمي لالستشارات الهندسية293

الخبر966567258888masuae@gmail.comمحمد بن اديب بن محمد صقر لالستشارات الهندسية294

الخبر966505846116muhammed@albassams.comمحمد عبدالرحمن البسام لالستشارات الهندسية295

.966505810109mohammad@alsudairihousingمحمد علي السديري لالستشارات الهندسية296
comالخبر

الخبر966505800080mfmalki@yahoo.comمحمد فهد المالكي لالستشارات الهندسية297

الخبر966548005000suliman@abalkhail.netمركز تكامل العمليات لالستشارات الهندسية298

الخبر966559899991abajmi@mdceo.comمكتب التصاميم الحديثة لالستشارات الهندسية299

الخبر966505861591mgaboul@hotmail.comمنصور عمر محمد قبول لالستشارات الهندسية300

الخبر966555850288mohanad666666@gmail.comمهند عبداهلل االصيبع االستشارات الهندسية301

الخبر966537600087ali@aldareng.comمهندسين الدار لالستشارات الهندسية302

الخبر0138827000sal1002@batelco.com.bhميلية العالمية لالستشارات الهندسية303

الخبر966505808803hajrns0a@yahoo.comناصر سعد الهاجري لالستشارات الهندسية304
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الخبر966505827855nsourani1st@gmail.comناهض فريج الصوراني لالستشارات الهندسية305

الخبر966504806514rabemh0a@yahoo.comنبراس الخليج لالستشارات الهندسية306

.966505910504turkistaninm@alrayyanprojectsنبيل معروف تركستانى لالستشارات الهندسية307
comالخبر

الخبر966503209942han_askar@hotmail.comهندسة الشورى لالستشارات الهندسية308

.966505851631nmwabran1176@saudionlineوبران لالستشارات الهندسية309
com.saالخبر

الخبر966540601010mohamed.alabdalla@gmail.comيمان لالستشارات الهندسية310

الخبر966505824706yaddukair@yahoo.comيوسف عبدالعزيز الذكير لإلستشارات الهندسية311

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966505857562ibghamdi@gmail.comابراهيم احمد الغامدي لفحص التربة والخرسانة312

الخبر9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير الستشارات السالمة الهندسية313

التصاميم الحديثة الستشارات السالمة الهندسية ) 314
الخبر966559899991abajmi@mdceo.comالوقاية والحماية من الحريق (

الخبر966505846322SCEUser33240@saudieng.orgالرؤيا لالستشارات الهندسية315

.966506851000ayed.osdimi@osdimiengeeringعايد عيد العصيمي لفحص التربة واالساسات316
comالخبر

.966506851000ayed.osdimi@osdimiengeeringعايد عيد العصيمي لفحص الخرسانة317
comالخبر

علي خضير الحربي لفحص التربة واالساسات 318
الخبر966505846667alialharbi13@hotmail.comوالخرسانة والمواد

الخبر966553885320SCEUser8226@saudieng.orgمجاالت الوقاية الستشارات السالمة الهندسية319

.966555808006abdulrahmanalhumam@hotmailمجسات لفحص التربة واألساسات والخرسانة والمواد320
comالخبر

مكاتب مهندسين

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966548787118him745@gmail.comالقوس الداخلي لهندسة التصميم الداخلي321

الخبر966596733337bker_uk@hotmail.comأبوبكر عبدالهادي العنزي للهندسة الميكانيكية322

الخبر966505800546dr.ahmad@alkhabbaz.com.saأحمد عبداهلل الخباز للهندسة المدنية323

الخبر966500583141aaaz07@gmail.comأديب علي الزامل للهندسة المدنية324

الخبر966500955530e_owais@hotmail.comأويس عادل الرشود لهندسة التصميم الداخلي325

الخبر966563388866ay@jori.com.saأيمن علي درويش حسين للهندسة الميكانيكية326

الخبر966561476686gulf.b@hotmail.comثامر عايض البقمي للهندسة المعمارية327

الخبر966505808179hmbalmansoury@hotmail.comحميد محمد المنصوري لهندسة التخطيط328

الخبر966509447232kj.1985@ymail.comخالد جمال الجمعان للهندسة المعمارية329
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الخبر966506470727sky_05@hotmail.comخالد محمد حكمي للهندسة المعمارية330

الخبر966557280891saadounss@yahoo.comسعدون سعد السعدون للهندسة المدنية331

الخبر966554800888abdulrahman@alazzaz.netعبدالرحمن محمد العزاز للهندسة الكهربائية332

الخبر966503050933i-do-it@hotmail.comعبدالعزيز عادل النجار للهندسة المعمارية333

.966550868777abdullah_j_alkhaldi@hotmailعبداهلل جرثام الخالدي للهندسة الكهربائية334
comالخبر

الخبر0138537318alwaysfirstone@outlook.comعبداهلل عبدالعزيز الزامل للهندسة المدنية335

الخبر0138537319alwaysfirstone@hotmail.comعبداهلل علي الزامل للهندسة المدنية336

الخبر966501809444aliaayth@gmail.comعلى عائض آل بحرى للهندسة المعمارية337

الخبر966505554567aghazzawi@gmail.comعمرو زهير أمين غزاوي للهندسة المعمارية338

الخبر966555348846az@zedangroup.comعمرو فريد زيدان للهندسة الكهربائية339

الخبر966534025541eng.asq@hotmail.comعوض سالم القحطاني للهندسة الميكانيكية340

الخبر966565853149ghazi.abdullah@hotmail.comغازي عبداهلل البحراني للهندسة المعمارية341

الخبر966505683388sekaity@yahoo.comفهد ابراهيم السكيتي للهندسة الكهربائية342

الخبر966563333371fahad_saud@msn.comفهد سعود العيباني للهندسة المعمارية343

الخبر966554884007ibrahim.alghamdi@jacobs.comمحمد حمد الطرباق للهندسة الكهربائية344

الخبر966555934443m.almulhem@yahoo.comمراحل التصميم للهندسة المعمارية345

الخبر966504983531m.artnouveau@hotmail.comمنال محمد الهالل لهندسة التصميم الداخلي346

الخبر966554928888nasser@cdesign.com.saناصر فهد التميمي للهندسة المعمارية347

الخبر966504818154yaser_929@yahoo.comياسر حمد الربيعه للهندسة المعمارية348

مكاتب مهندسين استشاريين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخبر966503865135hussin_net@hotmail.comاتقان التصميم الستشارات الهندسة المدنية349

االء عبدالرحمن حريري إلستشارات الهندسة 350
الخبر966555800101alaa@alaahariri.comالمعمارية والتصميم الداخلي

الخبر966505813560waleedzarei@hotmail.comاالرتكاز الستشارات الهندسة المدنية351

الخبر966504844007aldugaim@yahoo.comاألطلسي الستشارات الهندسة المعمارية352

الخبر966508885999arefnemer-eng@hotmail.comالثقة الدائمة الستشارات هندسة العمارة والتخطيط353

الخدمات العربية للتطوير الهندسي الستشارات 354
الخبر966504843441h.khadrawi@asg-group.comالهندسة المعمارية

الدراسات والتطوير الهندسي الستشارات الهندسة 355
الخبر966505903609ah@aeng.com.saالميكانيكية

المتخصصون الهندسي إلستشارات الهندسة 356
الخبر96605804371fahdsg@yahoo.comالميكانيكية
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الخبر966555887188aaalsaqabi@gmail.comالمعماريون المتحدون الستشارات الهندسة المعمارية357

إبراهيم عبدالستار العوهلي الستشارات الهندسة 358
الخبر966555972277noemail@saudieng.saالمعمارية

.966560862112engr_mohamed1982@hotmailأبراج الجزيرة الستشارات هندسة العمارة والتخطيط359
comالخبر

الخبر966505850338masoud@powerconsult.com.saأعمال الطاقة الستشارات الهندسة الكهربائية360

الخبر966550344313malalhar@hotmail.comأعمال المتحدين الستشارات الهندسة الكهربائية361

الخبر966503889165asj2020@gmail.comأهداف الستشارات الهندسة المعمارية362

بشار عبدالعزيز العيدي الستشارات الهندسة 363
الخبر966556001491bashaar.alidi@gmail.comالميكانيكية

الخبر966556691010turki@tmnco.com.saتركي مانع آل نصيب الستشارات الهندسة المدنية364

الخبر966505815357maalyyousif@yahoo.comتصاميم المستقبل الستشارات هندسة البناء365

الخبر966565200082k.alzunaid@gmail.comخالد محمد الزنيد الستشارات الهندسة المدنية366

الخبر966554901119a0554901119@gmail.comديوان الخليج الستشارات الهندسة الصناعية367

الخبر966544444834info@bldgvision.comرؤية البناء الستشارات الهندسة المعمارية368

زكريا عبدالرحمن العبدالقادر الستشارات هندسة 369
الخبر966555923116z.aa.q@hotmail.comالنظم

الخبر966556582111sadeel.consulting@gmail.comسديل الستشارات الهندسة المعمارية370

الخبر966564438989shamsk0c@gmail.comسالم خليفة الشمري الستشارات الهندسة الكيميائية371

الخبر966505478485s.alamri.ksa@gmail.comسلطان مشرف العمري الستشارات الهندسة المعمارية372

الخبر966505841267shadow.eng.office@gmail.comضياء أحمد العمير إلستشارات الهندسة المعمارية373

عبدالعزيز عبدالكريم الغوينم الستشارات الهندسة 374
الخبر966505225106gh.abdulaziz@gmail.comالمعمارية

الخبر966501136128noemail@saudieng.saعبدالعزيز محمد العثمان الستشارات هندسة التصنيع375

عبداللطيف عزمي عبدالهادي الستشارات الهندسة 376
الخبر0138588877info56@amcde.comالمدنية

الخبر966505818997nour@alhabshikw.comعبداهلل علي الحبشي الستشارات الهندسة المدنية377

عبدالمحسن احمد الملحم إلستشارات الهندسة 378
الخبر966505920508aam_fm@yahoo.comالمعمارية

عصام زين العابدين عمران الستشارات الهندسة 379
الخبر966590595395maj1425@yahoo.comالمعمارية

الخبر966505823135ala_ahadi@yahoo.comعالء عزمي عبدالهادي الستشارات هندسة التشغيل380

الخبر966505902339ali.alkhater@yahoo.comعلي عبداهلل الخاطر الستشارات الهندسة الكيميائية381

الخبر966504808084am@designconcept.com.saفكرة التصميم الستشارات الهندسة المعمارية382

الخبر966530203030fahad@alazzaz.netفهد محمد العزاز الستشارات الهندسة الميكانيكية383

الخبر966569966332mshaghrud@gmail.comمحمد حمد الشغرود الستشارات الهندسة المعمارية384

الخبر966563003599alqahtans@gmail.comمدار اإلتصاالت الستشارات الهندسة الكهربائية385
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مركز ظليلية إلستشارات الهندسة المعمارية 386
الخبر966555803333nouf.m.alsaud@gmail.comوالتصميم الداخلي

مكتب ابعاد العمارة الهندسي الستشارات هندسة 387
الخبر966555858080mfd3d@yahoo.comالتخطيط

منصور سعود العيباني الستشارات الهندسة 388
الخبر966553333371just-me-0000@hotmail.comالميكانيكية

الخبر966504244183a-b-7@live.comمها فهد بالغنيم الستشارات الهندسة المعمارية389

الخبر966505903947qais@ema.com.saنجيب محمد المانع الستشارات الهندسة المدنية390

هيفاء عبدالرحمن المطلق إلستشارات هندسة 391
الخبر966555815872othman@thehmdesigns.comالتصميم الداخلي

األحساء
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

شركة عبدالرحمن أحمد الجعفري وشركاه 392
.966546290551abdulrahman.aljaaferi@hotmailلالستشارات الهندسية

comاإلحساء

شركة عبدالعزيز عثمان الصالح وشركاه 393
اإلحساء966506825327azezsaleh@ymail.comلالستشارات الهندسية

اإلحساء966506222520musferf1@gmail.comشركة نسج األبعاد لالستشارات الهندسية394

اإلحساء966507444443ahmad@alubaid.orgفرع األحساء-شركة صادق لالستشارات الهندسية395

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

اإلحساء966555923523alshuaibi8@gmail.comاعمار الخليج لالستشارات الهندسية396

اإلحساء966505916956hamadafl@hotmail.comاالصــاله لإلستشارات الهندسية397

اإلحساء966551730288noemail@saudieng.saالملحم للخدمات الهندسية االستشارية398

اإلحساء966505921177arabisque_office@yahoo.comأرابسك لالستشارات الهندسية399

اإلحساء966505918061jal_harb@yahoo.comجاسم سلمان الحربي لالستشارات الهندسية400

اإلحساء966505924148ksarawi@yahoo.comخالد فهد الصرعاوي لالستشارات الهندسية401

اإلحساء966505605130ziadkrishan@gmail.comزياد عبدالرحمن كريشان لالستشارات الهندسية402

اإلحساء966505923764esb404@hotmail.comصالح عبدالهادي البقشي لإلستشارات الهندسية403

اإلحساء966555923535eng.taleb.ghazal@hotmail.comطالب عبداهلل الغزال لإلستشارات الهندسية404

عبد الرحمن عبداللطيف الشيخ مبارك لالستشارت 405
اإلحساء966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

.966569990001abdulrahman@alnaimconsultantعبدالرحمن عبداهلل النعيم مهندسون استشاريون406
comاإلحساء

اإلحساء966546442280abdulaziz-alsultan@live.comعبدالعزيز عبدالهادي السلطان لالستشارات الهندسية407
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اإلحساء966505964391engkrm@alarob.netعبدالكريم هاشم المسلم لالستشارات الهندسية408

اإلحساء966505922941shayebab@hotmail.comعبداهلل الشايب لالستشارات الهندسية409

اإلحساء966548366660abdulmonem@alsarayat.com.saعبدالمنعم صالح المحيش لالستشارات الهندسية410

اإلحساء966505917523banderam@outlook.comمحمد علي ناصر البندر لالستشارات الهندسية411

اإلحساء966505937285aljafareng30@gmail.comمصطفى عبدالرحمن الجعفر لالستشارات الهندسية412

اإلحساء966505921521sceuse14323r@saudieng.orgنبيه عبدالرحمن الشعيبي لالستشارات الهندسية413

اإلحساء966505926191mosharyhol@hotmail.comنسق التقنية لالستشارات الهندسية414

اإلحساء966500193905dossaritom@hotmail.comهجر لالستشارات الهندسية415

اإلحساء966500666208yrufaie@gmail.comيوسف بن احمد الرفيعي لالستشارات الهندسية416

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

اإلحساء966505921057NoEmail@saudieng.saالغزال للمساحة األرضية417

اإلحساء966553910390alialatya@hotmail.comعلي محمد العطيه للمساحة األرضية418

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

اإلحساء966508804442mendlan@hotmail.comالبعد السابع للهندسة المعمارية419

اإلحساء966564543500aliamir_eng@hotmail.comعلي أمير الرمل للهندسة المعمارية420

اإلحساء966509011411ammar017@gmail.comعمار ناصر البطاط لهندسة العمارة والتخطيط421

اإلحساء966553383265kassab_3265@hotmail.comكساب شبرم الشمري للهندسة المعمارية422

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

اإلحساء966507777178abdullah@alsaadoun.com.saدار المملكة الهندسي إلستشارات الهندسة المعمارية423

اإلحساء966500662888zalrida@hotmail.comرواق الخليج الستشارات الهندسة المعمارية424

اإلحساء966503897773essam_wxy@hotmail.comرؤية وفكر الستشارات هندسة البناء425

عبدالمحسن احمد الملحم إلستشارات الهندسة 426
اإلحساء966505920508aam_fm@yahoo.comالمعمارية

اإلحساء966569116055info@almatar-arch.comعلي عبداهلل المطر الستشارات الهندسة المعمارية427

اإلحساء966564623847jouf.ali@gmail.comعلي فهد الجوف الستشارات الهندسة المعمارية428

اإلحساء966569216088noemail@saudieng.saغايات الهندسة الستشارات الهندسة الكهربائية429

مكاتب مساحات أرضية

مكاتب مهندسين

مكاتب مهندسين استشاريين
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الجبيل966505811570kgannas@gmail.comاعمال المعرفة الستشارات الهندسة الكهربائية430

الجبيل966546888820habesmts@hotmail.comاالختبارات للهندسة الكهربائية431

الجبيل966503953466aqil@gce.com.saالتناغم الستشارات الهندسة المعمارية432

الجبيل966540760760eng_muhd@yahoo.comالتوازي الستشارات الهندسة المعمارية433

الجبيل966505900741nalsheikh@yahoo.comالجبيل االستشاري434

الجبيل966555901275ehabamri@yahoo.comايهاب طالب العامري إلستشارات هندسة التخطيط435

تركي عبداهلل الخالدي الستشارات هندسة الصحة 436
الجبيل966502087778osam7aa@gmail.comوالسالمة

الجبيل966530178979noemail@saudieng.saجمال عبدالواحد سمباوه لالستشارات الهندسية437

الجبيل966505902487alkhalilm@gmail.comحسين محمد آل خليل لإلستشارات الهندسية438

الجبيل966505724761saleh_alhaidar@hotmail.comدائرة األركان الستشارات الهندسة المدنية439

الجبيل966598511711sultanalharbi@hotmail.comسلطان سالم الحربي الستشارات الهندسة المعمارية440

شركة أديب علي الزامل وخالد عبدالعزيز الفوزان 441
الجبيل966500583141aaaz07@gmail.comلالستشارات الهندسية

شركة كساب بن شبرم الشمري لالستشارات 442
الجبيل966553383265kassab_3265@hotmail.comالهندسية

الجبيل966505904161yamisaleh@gmail.comصالح محمد اليامي لفحص التربةو االساسات443

الجبيل966505813665khalid@terraze.comطراز المعماريون لالستشارات الهندسية444

عبدالعزيز مطر العدواني الزهراني للهندسة 445
الجبيل966500501670ama1232@hotmail.comالميكانيكية

الجبيل966547720506info@adnanmagboul.comعدنان علي آل مقبول لهندسة التصميم الداخلي446

الجبيل966540696060azm@saudieng.orgعزم لالستشارات الهندسية447

الجبيل966504782060majjd19881@hotmail.comعلي محمد آل ملوذ الستشارات الهندسة المعمارية448

الجبيل966537990077gis.sa@hotmail.comفهد عوض الحربي للهندسة الكهربائية449
الجبيل966531668822engr_miq@yahoo.comمبارك ابراهيم القحطاني الستشارات الهندسة المدنية450

الجبيل966505901505mba1956@yahoo.comمحمد بخيت العجمي لالستشارات الهندسية451

الجبيل966505901551juraism1@hotmail.comمحمد بن سعد الجريس لالستشارات الهندسية452

معين الخبرة لفحص التربة و الخرسانة واالساسات 453
الجبيل966555767655maiban@maeen-eng.comوالمواد

الجبيل966555767655maiban@maeen-eng.comمعين لإلستشارات الهندسية454

الجبيل966505900149tayebl@pmcjubail.comمكنان المشاريع لالستشارات الهندسية455

الجبيل966555265787aag_raz@hotmail.comنجم نجد لالستشارات الهندسية456
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الجبيل الصناعية

الخفجي

الظهران

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الجبيل 966505904161yamisaleh@gmail.comاأليادي لالستشارات الهندسية457
الصناعية

الجبيل 966505900214besher1995@gmail.comالخليج المتقدمة لالستشارات الهندسية458
الصناعية

الجبيل 966555419779majed@mosook.comاليابان لالستشارات الهندسية459
الصناعية

الجبيل 966505909481ayediki@gmail.comإنسياب لالستشارات الهندسية460
الصناعية

شركة الهندسة وادارة المشاريع وااليادي 461
الجبيل 966505904161yamisaleh@gmail.comلالستشارات الهندسية

الصناعية

الجبيل 966505909221falmodlij@taseesarabia.comصالح بن فهد النزهه لالستشارات الهندسية462
الصناعية

علي خضير الحربي لفحص التربة واالساسات 463
الجبيل 966505846667alialharbi13@hotmail.comوالخرسانة والمواد

الصناعية

الجبيل 966500009091sma.599@hotmail.comمحاور التصميم لالستشارت الهندسية464
الصناعية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخفجي966540696666noemail@saudieng.saتمام لالستشارات الهندسية465

.966533521821altamimi_engineering@hotmailحاتم يوسف التميمي لالستشارات الهندسية466
comالخفجي

الخفجي966506951906s-n-s-3@hotmail.comدقة التصاميم لالستشارات الهندسية467

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الظهران966506114113ibrahim2412@yahoo.comابراهيم عمران العمران لالستشارات الهندسية468

الظهران966503813775salem@ndec.com.saالبعد الجديد لإلستشارات الهندسية469

الظهران966505811079mustafa.almahdi@gmail.comالمعرفة و المواهب المتقدمة لالستشارات الهندسية470

الظهران966505814102ouhaliy@gmail.comتصاميم الظهران لالستشارات الهندسية471

الظهران966564050752abdullahg55@yahoo.comتوسم لالستشارات الهندسية472

الظهران96655586559hasan.s.alsalem@gmail.comحسن صالح آل سالم لإلستشارات الهندسية473

الظهران966569371673abumohammed60@gmail.comعبدالحميد هادي اليامي لالستشارات الهندسية474

الظهران966505815632aasuhaimi@hotmail.comعبداهلل عبدالرحمن السحيمي لالستشارات الهندسية475

الظهران966505815718bahjat.zayed@gmail.comمركز العلم والتقنية لالستشارات الهندسية476

الظهران966505867970ghazal_nimer@hotmail.comنمر سعد غزال لالستشارات الهندسية477

الظهران966505882997abdulrahman@tackween.comهندسة الخليج لإلستشارات الهندسية478
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القطيف

النعيرية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

القطيف966505854198fsmahfoudh@gmail.comاأللماس لالستشارات الهندسية478

القطيف966138633585tde@tde.saالتطوير الشامل لالستشارات الهندسية479

القطيف966505840946adnan@isec.com.saالحلول الصناعية الستشارات الهندسة الميكانيكية480

القطيف966508055555mail@alawami.com.saالعوامي لالستشارات الهندسية481

القطيف966561773773waleed@qatcon.netالقطري لالستشارات الهندسية482

القطيفameco522@yahoo.comالمال الهندسي االستشاري483

القطيف966505907971abdulmajid@visionaim.comالهدف المنشود لإلستشارات الهندسية484

القطيف966545842300hussain30hajji@gmail.comحسين بن راضي الحاجي للهندسة المعمارية485

القطيف966505817988ram@darmustafa.comدار المصطفى لالستشارات الهندسية486

رائد عبدالعزيز القديحي الستشارات الهندسة 487
القطيف966502231564raida2001@gmail.comالكهربائية

القطيف966505857445buraikiconsult@hotmail.comزكي محمد البريكي لإلستشارات الهندسية488

شركة محسن بن جاسم السيهاتي وحسن بن منصور 489
القطيف966568824361mohsinjassem@gmail.comآل مرزوق لإلستشارات الهندسية

شركة محسن جاسم السيهاتي وحسن منصور آل 490
القطيف966568824361mohsinjassem@gmail.comمرزوق لالستشارات الهندسية

شركة نبيه عبدالمحسن البراهيم وشريكه جعفر 491
القطيف966592515415nabil_itec@icloud.comمحمد آل إبراهيم لالستشارات الهندسية

القطيف966505810165ashaheed55@gmail.comعبدالشهيد محمد السني لالستشارات الهندسية492

القطيف966507335321yasser_sm319@yahoo.comعبدالعزيز جعفر الرمضان لالستشارات الهندسية493

القطيف966506821506arch_faheem@yahoo.comفهيم عبداهلل العبيدي للهندسة المعمارية494

القطيف966564559964ceo@tdconsult.com.saقمة التطوير لالستشارات الهندسية495

القطيف966503993088mofarchitects@gmail.comمحمد عمر الفرج للهندسة المعمارية496

القطيف966568555422Mushtaq_almeer@yahoo.comمشتاق شرف المير الستشارات الهندسة الميكانيكية497

القطيف966505815975eng.muneer@yahoo.comمنير عبداهلل المبارك لالستشارات الهندسية498

القطيف966555939156nezar.shammasi@hotmail.comنزار احمد الشماسي لالستشارات الهندسية499

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

عبدالرحمن عبداللطيف الشيخ مبارك لالستشارات 500
النعيرية966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية
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الهفوف

حفر الباطن

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الهفوف9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير لالستشارات الهندسية501

الهفوف966546405096e.tawfiq@hotmail.comالتوفيق لالستشارات الهندسية502

الهفوف966505932087hassanak80@hotmail.comالخليفة لالستشارات الهندسية503

الهفوف966555240017k2003alid@yahoo.comالنموذجي لالستشارات الهندسية504

الهفوف966505913776office_hofu@hotmail.comالهفوف للمساحة األرضية505

الهفوف966566404159concoord@hotmail.comالودعاني مهندسون استشاريون506

الهفوف966505960012amtar.svg@hotmail.comأمتار للمساحة األرضية507

الهفوف966505921218barrakgdf@gmail.comصالح عبداهلل البراك لإلستشارات الهندسية508

الهفوف966504928921ah_survey90@yahoo.comعبدالهادي أحمد العبداهلل للمساحة األرضية509

الهفوف966505917243imjabr@hotmail.comعماد محمد الجبر لالستشارات الهندسية510

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الخط العمراني الستشارات هندسة التخطيط 511
حفر 966563593654a.aldhfeeri@gmail.comالحضري واالقليمي

الباطن

حفر 966503889165asj2020@gmail.comأهداف الستشارات الهندسة المعمارية512
الباطن

حفر 966555805720walidotb@hotmail.comبيتل لالستشارات الهندسية513
الباطن

حفر 966540696666NoEmail@saudieng.saتمام لالستشارات الهندسية514
الباطن

حفر 966559090906saad.6466@hotmail.comسعد مشحن الشمري للمساحة األرضية515
الباطن

حفر 966504848185alzgibi-surveyor@hotmail.comسعود ناصر الزغيبي للمساحة األرضية516
الباطن

شركة حسن عسكر الشمري وشريكه لالستشارات 517
حفر 966503209942han_askar@hotmail.comالهندسية

الباطن

حفر 966553357255nok-151@hotmail.comضاري حمود البعيجي للهندسة الميكانيكية518
الباطن

حفر 966559100111N.T8@hotmail.comطالل منقل العنزي الستشارات الهندسة المعمارية519
الباطن

عبد الرحمن عبد اللطيف الشيخ مبارك لالستشارت 520
حفر 966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

الباطن

حفر 966569216088NoEmail@saudieng.saغايات الهندسة الستشارات الهندسة الكهربائية521
الباطن

حفر 966505462130m.s.dughaim@hotmail.comمحمد صالح الدغيم للمساحة األرضية522
الباطن

مطلق هديني الظفيري الستشارات الهندسة 523
حفر 966500444900mutlaqgulf@yahoo.comالميكانيكية

الباطن

حفر 966555346664nawaf666@msn.comناز لالستشارات الهندسية524
الباطن
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

وليد عبداهلل العتيبي لفحص التربة و االساسات و 525
حفر 966555805720walidotb@hotmail.comالخرسانة والمواد

الباطن

رأس تنورة

سيهات

قرية العليا

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

رأس 966505801154marhoon_rt@yahoo.comعبدالكريم حسن المرهون لالستشارات الهندسية526
تنورة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

سيهات966505847909azizism@gmail.comالمعماريون المبدعون لالستشارات الهندسية527

سيهات966505820133hassan@almuzel.comحسن مهدي المزعل لالستشارات الهندسية528

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

عبدالرحمن عبداللطيف الشيخ مبارك لالستشارات 529
قرية 966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

العليا
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مكة المكرمة
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966555879771mbulkhi@gmail.comرؤية معمارية وشريكه لإلستشارات الهندسية1
المكرمة

شركة ابراهيم الشاهين والمنذر العقالء لالستشارات 2
مكة 966555500350aalagla@hotmail.comالهندسية

المكرمة

مكة 966558885800kzaid09@gmail.comشركة الهرم لالستشارات الهندسية3
المكرمة

شركة أيماس لالستشارات الهندسية لصاحبها عدنان 4
مكة 966555510051adnanzagzoog@gmail.comأحمد زقزوق ومنير عمر رواص

المكرمة

مكة 966506295158engineer3h@gmail.comشركة بصمات االعمار لالستشارات الهندسية5
المكرمة

شركة حاتم محمود سندي وشريكه مهندسون 6
مكة 966505307053en.ad_adnan@yahoo.comاستشاريون

المكرمة

شركة سمات لصاحبها عبد اهلل بن ناصر النابت 7
مكة 966505305456al_nabit@hotmail.comوخالد بن محمد البراق لإلستشارات الهندسية

المكرمة

مكة 966504606101rizgy724@hotmail.comشركة عادل الوكيل وشريكه لالستشارات الهندسية8
المكرمة

شركة عبدالرحمن فيصل الثقفي وشريكه 9
مكة 966504636787aboodabid@hotmail.comلالستشارات الهندسية

المكرمة

شركة كساب بن شبرم الشمري لالستشارات 10
مكة 966553383265kassab_3265@hotmail.comالهندسية

المكرمة

مكة 966509998828mas@makec.com.saماك لالستشارات الهندسية11
المكرمة

مكة 966544411182eng.samer@live.comمشارف لالستشارات الهندسية12
المكرمة

مكة 966505466611hkn666@yahoo.comمشاري ناصر الشثري وشريكة لإلستشارات الهندسية13
المكرمة

مكة 966500006644engmaanhh@gmail.comوسم الديار لالستشارات الهندسية14
المكرمة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

شركة المهندسون االستشاريون العرب محرم / 15
مكة 966555773305fah1427@hotmail.comباخوم وشريكه لالستشارات الهندسية

المكرمة

مكة 966505288695khalid.76@hotmail.co.ukشركة فيوتشر كونسلت لالستشارات الهندسية16
المكرمة

شركات مهنية مختلطة

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966552726315ahmddeb0@yahoo.comابراهيم صالح القاضي لالستشارات الهندسية17
المكرمة

مكة 966504598070abubasel03@yahoo.comابراهيم نويفع الردادي لالستشارات الهندسية18
المكرمة

مكة 966505164455uslub.jeddah@gmail.comاسلوب لالستشارات الهندسية19
المكرمة



116

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966545444401alnogami@yahoo.comاشغال لالستشارات الهندسية20
المكرمة

مكة 966555508585a.hmad.17@hotmail.comاألبعاد المتقنة لالستشارات الهندسية21
المكرمة

مكة 966505600940anas@abnia.comاألبنية لالستشارات الهندسية22
المكرمة

مكة 966530888444eng_omar_277@hotmail.comاألجواد لالستشارات الهندسية23
المكرمة

مكة 966504730080jobran1200@gmail.comالبركة لالستشارات الهندسية24
المكرمة

مكة 966555546293megdads.m@gmail.comالبشائر لالستشارات الهندسية25
المكرمة

مكة 966554633033fourthdimension4@hotmail.comالبعد الرابع لالستشارات الهندسية26
المكرمة

مكة 966555508544aaaomar@yahoo.coالتخطيط والدراسات العمرانية لالستشارات الهندسية27
المكرمة

مكة 966555870634hashim_offic@hotmail.comالتصاميم العصرية لالستشارات الهندسية28
المكرمة

مكة 966556698282masaom_2000@yahoo.comالتصميم الفريد29
المكرمة

مكة 966555505150dr.bayazeed@altamayoz-ab.comالتميز المكي االستشارات الهندسية30
المكرمة

مكة 966555505150dr.bayazeed@altamayoz-ab.comالتميز المكي االستشارات الهندسية31
المكرمة

مكة 966555507211tawafg@yahoo.comالتوافق لالستشارات الهندسية32
المكرمة

مكة 966554180105jundi@diyar.comالديار السعودية لالستشارات الهندسية33
المكرمة

مكة 966505501183adil-a-falembaan@hotmail.comالديار المكية لالستشارات الهندسية34
المكرمة

مكة 966504617619noemail@saudieng.saالشرق االوسط لإلستشارات الهندسية35
المكرمة

مكة 966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية36
المكرمة

مكة 966509968533al_ashwl@hotmail.comالشفق لالستشارات الهندسية37
المكرمة

مكة 966504520624sceuser32027@saudieng.orgالعماد العربي لالستشارات الهندسية38
المكرمة

مكة 966505613877koshakjed@aeoffice.com.saالعمارة والهندسة39
المكرمة

مكة 966505505957alkaed1000@yahoo.comالقائد لالستشارات الهندسية40
المكرمة

مكة a.qurban22@hotmail.comالمثلثات الحديثة لالستشارات الهندسية41
المكرمة

مكة 966555506550majdihariri@hotmail.comالمحترف لالستشارات الهندسية42
المكرمة

مكة 966544777500almarsam.makkah@gmail.comالمرسم لالستشارات الهندسية43
المكرمة

مكة 966531174008hmh1217@hotmail.comالمطور لالستشارات الهندسية44
المكرمة
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966555551177almoja2014@outlook.saالموجة الجديدة لالستشارات الهندسية45
المكرمة

مكة 966540454575c2nama4eng@hotmail.comالنماء لالستشارات الهندسية46
المكرمة

مكة 966555535423soud1973@gmail.comالنواة لالستشارات الهندسية47
المكرمة

مكة 966555561094dh.dyar@gmail.comانور محمد رشاد نور الهى لالستشارات الهندسية48
المكرمة

مكة 966555510051adnanzagzoog@gmail.comايماس لالستشارات الهندسية49
المكرمة

مكة 966555759613ajwaa2000@yahoo.comإحداثيات لالستشارات الهندسية50
المكرمة

مكة 966555502165eng.salim@hotmail.comأبعاد االرتقاء لالستشارات الهندسية51
المكرمة

مكة 966555288597smath2005@hotmail.comأجبل لالستشارات الهندسية52
المكرمة

مكة 966555256222asdhukair@gmail.comأحمد صالح الذكير لالستشارات الهندسية53
المكرمة

مكة 966545550551adwar_eng@hotmail.comأدوار لالستشارات الهندسية54
المكرمة

مكة 966555114900arkfhd1000@gmail.comأركال لالستشارات الهندسية55
المكرمة

مكة 966509539078hanimetab@hotmail.comأسس الهندسة لالستشارات الهندسية56
المكرمة

مكة 966503539990noemail@saudieng.saأم القرى لالستشارات الهندسية57
المكرمة

مكة 966560892211mi7f@hotmail.comأنس عبداهلل فلمبان لالستشارات الهندسية58
المكرمة

مكة 966583466665ialmubariz@ymail.comأنماط لالستشارات الهندسية59
المكرمة

مكة 966555563331benaa22@yahoo.comبناء التخطيط لالستشارات الهندسية60
المكرمة

مكة 966555508666bandar13@hotmail.comبندر عبداهلل المجنوني لالستشارات الهندسية61
المكرمة

مكة 966505606136taj12@hotmail.comتاج الدين لالستشارات الهندسية62
المكرمة

مكة banwhco@hotmail.comتكوينات لإلستشارات الهندسية63
المكرمة

مكة 966505357202algamdi@sabbagh-consult.comجعفر عبدالرحمن الصباغ لالستشارات الهندسية64
المكرمة

مكة 966503509990jamal_hariri@hotmail.comجمال بكر حريري لالستشارات الهندسية65
المكرمة

مكة 966537244889almera2030@yahoo.comجمال عبدالقادر ميره لالستشارات الهندسية66
المكرمة

مكة 966505516165jameelkattan@yahoo.comجميل حسين قطان لالستشارات الهندسية67
المكرمة

مكة 966555500042info@talakey.comجميل عبداهلل طالقي لالستشارات الهندسية68
المكرمة

مكة 966555527252hmr63@hotmail.comحاتم رمضاني لالستشارات الهندسية69
المكرمة
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966504633353a1aa@hotmail.comحسين حسن بياري لالستشارات الهندسية70
المكرمة

مكة 966500104249bafail2000@yahoo.comحسين سعيد باحسين لالستشارات الهندسية71
المكرمة

مكة 966505503234albeyot@hotmail.comحسين عمر جفري لالستشارات الهندسية72
المكرمة

@966505501056eng_khaled_bin_melaihخالد عمر بن مليح األنصاري لالستشارات الهندسية73
hotmail.com

مكة 
المكرمة

مكة 9665555500340burag5555@hotmail.comخالد محمد البراق لالستشارات الهندسية74
المكرمة

مكة 966505766961khaled44@hotmail.comخالد هليل السهلى لالستشارات الهندسية75
المكرمة

مكة 966555509302omarakadi@hotmail.comدار الرحمة لالستشارات الهندسية76
المكرمة

مكة 966555545896dar_makkah@yahoo.comدار مكة لالستشارات الهندسية77
المكرمة

مكة 966546397804ahmed.elmrasy@gmail.comزكي عبداهلل الجوهرجي لالستشارات الهندسية78
المكرمة

مكة 966505501310zaky1650@hotmail.comزكي عمر حريري لالستشارات الهندسية79
المكرمة

مكة 966505603378nzaitooni@hotmail.comزمام لالستشارات الهندسية80
المكرمة

مكة 966505605130ziadkrishan@gmail.comزياد عبدالرحمن كريشان لالستشارات الهندسية81
المكرمة

مكة 966555502336abuharb@msn.comساك لالستشارات الهندسية82
المكرمة

مكة 966504534043noemail@saudieng.saسعود حسين سراج لالستشارات الهندسية83
المكرمة

مكة 966505505015saudalamri44@hotmail.comسعود عبد العزيز العمري لالستشارات الهندسية84
المكرمة

مكة 966555501166al.shareefam@hotmail.comسما مكة لالستشارات الهندسية85
المكرمة

مكة 966505305456al_nabit@hotmail.comسمات لالستشارات الهندسية86
المكرمة

مكة 966505505320aboghalia.office@yahoo.comسمير صالح ابوغلية لالستشارات الهندسية87
المكرمة

مكة 966555504455seifbokhari@gmail.comسيف الدين عبداهلل بخاري لالستشارات الهندسية88
المكرمة

مكة 966568888336sgr545@hotmail.comصقر مهندسون استشاريون89
المكرمة

مكة 966555501781eng.tariq.binyousef@gmail.comطارق ياسين يوسف لالستشارات الهندسية90
المكرمة

مكة 966504520132abo_mody@hotmail.comظل المنازل لالستشارات الهندسية91
المكرمة

مكة 966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية92
المكرمة

مكة 966505702123fallath_1380@hotmail.comعبدالرحمن ابوبكر فالته لالستشارات الهندسية93
المكرمة

مكة 966505650176obadnet@yahoo.comعبدالرحمن عبداهلل باعثمان لالستشارات الهندسية94
المكرمة
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مكة 966505517447wahbi@gmail.comعبدالرحمن عبداهلل وهبى لالستشارات الهندسية95
المكرمة

مكة 966555533811sindi_consult@hotmail.comعبدالعزيز محمد سندي لالستشارات الهندسية96
المكرمة

مكة 966555506158rkaez@yahoo.comعبدالقادر أحمد الشريف لالستشارات الهندسية97
المكرمة

مكة 966500000958a.aljfry@hotmail.comعبدالوهاب حسن الجفري لالستشارات الهندسية98
المكرمة

مكة 966505611084nekofm@yahoo.comعثمان محمد العامودي لالستشارات الهندسية99
المكرمة

مكة 966505299008othmanom@yahoo.comعثمان محمد المنصور لالستشارات الهندسية100
المكرمة

مكة 966505307053en.ad_adnan@yahoo.comعدنان محمد بن ياسين لالستشارات الهندسية101
المكرمة

مكة 966552311066asim111974@gmail.comعصام أمين كتبي لالستشارات الهندسية102
المكرمة

مكة 966506700703khalid-3211@hotmail.comعكـــاظ لالستشارات الهندسية103
المكرمة

مكة 966505590724nadreen_e@hotmail.comعماد عبدالغني ناضرين لالستشارات الهندسية104
المكرمة

مكة 966569580483ammaralem3000@hotmail.comعمار فؤاد عالم لالستشارات الهندسية105
المكرمة

مكة 966505703500osb3447@hotmail.comعمر سعيد بوسعيد لالستشارات الهندسية106
المكرمة

مكة 966505500027mbsaif@omraniyoun.comعمرانيون لالستشارات الهندسية107
المكرمة

مكة 966504502204fayezaljefri123@gmail.comفائز محمد الجفري لالستشارات الهندسية108
المكرمة

مكة 966555752477vgm.fawateh@gmail.comفواتح لالستشارات الهندسية109
المكرمة

مكة 966565669844majededrees@gmail.comماجد محمد ادريس لالستشارات الهندسية110
المكرمة

مكة 966567722681majdi.jastanyah@gmail.comمجدي عبدالعزيز جستنيه لالستشارات الهندسية111
المكرمة

مكة 966503677318mh@mha.com.saمحمد حامد الهرساني لالستشارات الهندسية112
المكرمة

مكة 966505465839mohamed.alyahya@gmail.comمحمد حمد اليحيى لالستشارات الهندسية113
المكرمة

.966505627439al_mehmadi_con_eng@hotmailمحمد سليمان المحمادي لالستشارات الهندسية114
com

مكة 
المكرمة

مكة 966505511769m.saqqaf@msc.saمحمد طه عبدالقادر السقاف لالستشارات الهندسية115
المكرمة

مكة 966569164130mohammed@halawany.com.saمحمد علي حلواني لالستشارات الهندسية116
المكرمة

مكة 966505509929noemail@saudieng.saمحمد عمر بافيل لالستشارات الهندسية117
المكرمة

مكة 966501000999it@mbmgroup.orgمحمد مرعي بن محفوظ لإلستشارات الهندسية118
المكرمة

مكة 966504732495eng.m.a.bomdrah@gmail.comمركز المدينة الهندسية لالستشارات الهندسية119
المكرمة
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مكة 966541111569marwan.elmalki@gmail.comمروان المالكي لالستشارات الهندسية120
المكرمة

مكة 966504615811marwan@marwanashour.comمروان بدرالدين عاشور لالستشارات الهندسية121
المكرمة

مكة 966555503918d.fakhri69@gmail.comمعاد لالستشارات الهندسية122
المكرمة

مكة 0125540272almiqyas@msn.comمقياس العمران لالستشارات الهندسية123
المكرمة

مكة 966555510051adnanzagzoog@gmail.comمكتب اقتصاديات الهندسة لالستشارات الهندسية124
المكرمة

مكة 966505508213abokhari_2004@yahoo.comمكتب بروج العمران لالستشارات الهندسية125
المكرمة

مكة 966555500670metebgn@hotmail.comمنازل مكة لالستشارات الهندسية126
المكرمة

مكة 966505515198eng_nabeelq@hotmail.comنبيل عبدالرحمن قطب لالستشارات الهندسية127
المكرمة

مكة 966505605648nabil@nabilabbas.comنبيل محمد عباس لالستشارات الهندسية128
المكرمة

مكة 966507316666nojomoffic@hotmail.comنجوم الهندسة لالستشارات الهندسية129
المكرمة

مكة 966504356345slmony1@hotmail.comنزيه مصطفى قاره لالستشارات الهندسية130
المكرمة

مكة 966592295777mam303@hotmail.comنور بان لالستشارات الهندسية131
المكرمة

مكة 966567147101a.badri@noormakkah.netنور مكة لالستشارات الهندسية132
المكرمة

مكة 966552753333afsfahd@yahoo.comهندسيات لالستشارات الهندسية133
المكرمة

مكة 966504604754wnq_2009@hotmail.comوائل نوح قاضي فالته لالستشارات الهندسية134
المكرمة

مكة 966506536658aloqbi.yasser74@gmail.comياسر أحمد العقبي لالستشارات الهندسية135
المكرمة

مكة 966555611055eng.abualkhaer@hotmail.comيحيى محمد سعيد أبوالخير لالستشارات الهندسية136
المكرمة

مكة 9665055117752y1911j@gmail.comيوسف حمزه جوهري لإلستشارات الهندسية137
المكرمة

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966555931688black.bird1000@hotmail.comاألركان الثابتة للمساحة األرضية138
المكرمة

مكة 966555548241abdallah_alqurashy@yahoo.comالريان للمساحة األرضية139
المكرمة

مكة 966558030088sr.help@hotmail.comالسروات للمساحة األرضية140
المكرمة

مكة 966504520624sceuser32027@saudieng.orgالعماد العربي لفحص التربة واألساسات141
المكرمة

مكة 0125540282al_miqyas@hotmail.comالمقياس للمساحة األرضية142
المكرمة

مكة 966505307855abuung-survey@hotmail.comأسامة محمود أبوعنق للمساحة األرضية143
المكرمة
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مكة 966555508666bandar13@hotmail.comبندر عبداهلل المجنوني الستشارات السالمة الهندسية144
المكرمة

مكة 966555500042info@talakey.comجميل عبداهلل طالقي لفحص التربة واألساسات145
المكرمة

مكة 966505503234albeyot@hotmail.comحسين عمر جفري الستشارات السالمة الهندسية146
المكرمة

مكة 966505654548tm919@hotmail.comدار التميز للمساحة االرضية147
المكرمة

مكة 966555558729rakan8729@gmail.comراكان بندر السويهري للمساحة األرضية148
المكرمة

مكة 966500009846roodi_666@hotmail.comرايد مستور الجعيد للمساحة االرضية149
المكرمة

مكة 966555513995gakm1981@hotmail.comروائد للمساحة األرضية150
المكرمة

مكة 966505505320aboghalia.office@yahoo.comسمير صالح أبوغلية لفحص التربة واألساسات151
المكرمة

مكة 966504706610b6610@live.comشبل الغراهيد للمساحة االرضية152
المكرمة

عبدالرحمن صقر العريفي الستشارات السالمة 153
مكة 966568888336sgr545@hotmail.comالهندسية

المكرمة

مكة 966505299008othmanom@yahoo.comعثمان محمد المنصور إلستشارات السالمة الهندسية154
المكرمة

مكة 966500900947ankr8@hotmail.comقياس االرض للمساحة االرضية155
المكرمة

مكة 966538000106maher@nm.saماهر محمد المطيري للمساحة األرضية156
المكرمة

محمد سعود الحربي لفحص التربة واالساسات 157
مكة 0125461414m.s.cons6@gmail.comالخرسانة والمواد

المكرمة

مكة 966505509929noemail@saudieng.saمحمد عمر بافيل الستشارات السالمة الهندسية158
المكرمة

مكة 966555576522rwad.2012@hotmail.comمرصاد الجزيرة لمراقبة االنشاءات159
المكرمة

مكة 966504721121hta090@hotmail.comمستشارك الفني للمساحة االرضية160
المكرمة

مكة 966555366361mishoo70@hotmail.comمشعل محمد العتيبي للمساحة االرضية161
المكرمة

مكة 966555870634hashim_offic@hotmail.comهاشم علي الشريف الستشارات السالمة الهندسية162
المكرمة

مكة 966555994184ssrr757@gmail.comهاني عبداهلل العتيبي لمراقبة االنشاءات المعمارية163
المكرمة

مكة 966555508979shakir.alreeshi@gmail.comياسر احمد الهذلى للمساحة األرضية164
المكرمة

مكاتب مهندسين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

مكة 966505514854NoEmail@saudieng.saابو بكر عمر باقبص للهندسة الكهربائية165
المكرمة

مكة 966590233332a.a.h911@hotmail.comاديب عادل حافظ للهندسة المعمارية166
المكرمة

مكة 966505603432ismail_hamza@yahoo.comاسماعيل عبدالحليم حمزه للهندسة الكهربائية167
المكرمة
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مكة 966558484198Arch.naderq@hotmail.comالتصاميم المبتكرة168
المكرمة

مكة 966504501211fo10fo10@hotmail.comالمعيار الهندسي للهندسة المدنية169
المكرمة

مكة 966555500350aalagla@hotmail.comالمنذر فراج بن علي العقالء للهندسة المدنية170
المكرمة

مكة 966564655666faisal@alqublan.comالنخبة الرائدة للهندسة المدنية171
المكرمة

مكة 966555558832amer8832@hotmail.comامير غازى الثقفي للهندسة الميكانيكية172
المكرمة

مكة 966566949990a-king-k.s.a@HOTMAIL.COMاوار للهندسة المدنية173
المكرمة

مكة 966594122288info@gccoksa.comتعمير الخليج للهندسة المدنية174
المكرمة

مكة 966504520317engsalehalomari@gmail.comجسور االبداع للهندسة الكهربائية175
المكرمة

مكة 966555570212hamad_alnoor@yahoo.comحمد محمدرشيد احمد للهندسة الصناعية176
المكرمة

مكة 966554203165a-2d@hotmail.comخالد سالم الشدقاء للهندسة المدنية177
المكرمة

مكة 966596666059Eng_khaledsendi@hotmail.comخالد عبدالقادر سندي للهندسة المعمارية178
المكرمة

مكة 966500500428kwh98@hotmail.comخالد ولي محمدولي حدادي للهندسة المعمارية179
المكرمة

مكة 966555879771mbulkhi@gmail.comرؤية معمارية للهندسة المعمارية180
المكرمة

مكة 966565100009i@alrefaigroup.comسلطان محمد رفاعي للهندسة الميكانيكية181
المكرمة

مكة 966504636787aboodabid@hotmail.comعبدالرحمن فيصل الثقفي لهندسة البرمجيات182
المكرمة

مكة 966503050933i-do-it@hotmail.comعبدالعزيز عادل النجار للهندسة المعمارية183
المكرمة

مكة 966540020202eng-alhumaidan@hotmail.comعبداهلل عبدالرحمن ال حميدان للهندسة المدنية184
المكرمة

مكة 966555508107e@koshak.netعصام عبدالقادر كوشك للهندسة الكهربائية185
المكرمة

مكة 966505503889alakaaki@hotmail.comعالء عادل كعكي للهندسة المدنية186
المكرمة

مكة 966555573569ali.a.alahmadi@hotmail.comعلى عبداهلل االحمدى للهندسة المعمارية187
المكرمة

عماد عبدالرزاق وعظ الدين الستشارات الهندسة 188
مكة 966504505027eng_eaw@hotmail.comالمدنية

المكرمة

مكة 966555502141firasjk@gmail.comفراس جميل طه خصيفان للهندسة الميكانيكية189
المكرمة

مكة 966556352325aimankhaled8506@gmil.comفكر وتصاميم للهندسة المعمارية190
المكرمة

مكة 966504528093abozohni@hotmail.comفيصل عبداهلل الشريف للهندسة المعمارية191
المكرمة

مكة 966599939993mohammed@mobarkhotel.comمحمد حسن طس192
المكرمة
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مكة 966505538885m.dubais@hotmail.comمحمد سعد الحارثي للهندسة المدنية193
المكرمة

مكة 966504503230fakeerah@omraniyoun.comمحمود محمد سليم فكيره للهندسة المعمارية194
المكرمة

مكة 966503796573alnaht@hotmail.comمشاري عيسى العتيبي للهندسة المعمارية195
المكرمة

.966509509999en_mostafa_a_rajab@hotmailمصطفى عبدالرحمن رجب للهندسة المعمارية196
com

مكة 
المكرمة

مكة 966534113733jax_mnoo@hotmail.comمنصور ممدوح الشيبي للهندسة المعمارية197
المكرمة

مكة 966545555657moayad@moayad-alharbi.comمؤيد على الحربي للهندسة المعمارية198
المكرمة

مكة 966555558818Yass.sser@hotmail.comياسر عبدالمحسن العتيبي للهندسة المعمارية199
المكرمة

مكاتب مهندسين استشاريين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

احمد بن عباس بن الباز الستشارات الهندسة 200
مكة 966566666699albaz.ahmed@gmail.comالمعمارية

المكرمة

مكة 966553136767eng_haq@hotmail.comازديان الستشارات الهندسة المعمارية201
المكرمة

مكة 966506090609eng-anmar@hotmail.comاالبنية الحديثة الستشارات الهندسة المعمارية202
المكرمة

مكة 966559333575eng_amromujahed11@live.comالساعة الستشارات الهندسة الميكانيكية203
المكرمة

مكة 966505148762cemana.c@hotmail.comالعناية الستشارات الهندسة المدنية204
المكرمة

مكة 966567977000info@unengr.comالمهندسون المتحدون الستشارات الهندسة المعمارية205
المكرمة

مكة 966502500002aalwaseel@gmail.comإعمار الصرح الستشارات الهندسة المعمارية206
المكرمة

مكة 966552002006engthamer@live.comأسس التخطيط الستشارات هندسة التخطيط207
المكرمة

مكة 966537071727abed@harman.com.saأعمال النطاق العريض الستشارات الهندسة الصناعية208
المكرمة

مكة 966555510682mans4@hotmail.comأفكار المملكة الستشارات الهندسة المعمارية209
المكرمة

مكة 966567381515alsuwehri@gmail.comأنماط التصميم الستشارات الهندسة الميكانيكية210
المكرمة

مكة 966540221107mekomensh@gmail.comباسم عبدالغني منشاوي الستشارات الهندسة المدنية211
المكرمة

مكة 966555963929badr3seer1401@gmail.comبدر أحمد عسيري الستشارات هندسة التخطيط212
المكرمة

بدر عبدالمحسن الحربي الستشارات الهندسة 213
مكة 966555538791badr.a.harbi@gmail.comالميكانيكية

المكرمة

مكة 966555515805gm@travelgate.com.saبدر محمد خشيفاتي الستشارات الهندسة الكهربائية214
المكرمة

مكة 966506295158engineer3h@gmail.comبصمات االعمار الستشارات الهندسة المدنية215
المكرمة
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مكة 966503530410sattam_f@hotmail.comردهات الستشارات الهندسة المعمارية216
المكرمة

مكة 966555584017sfh5555@hotmail.comسعد فايز الحالف الستشارات الهندسة المدنية217
المكرمة

عبد اللطيف حمزة سنان الستشارات الهندسة 218
مكة 966504521828eng_ahsenan@hotmail.comالكهربائية

المكرمة

عبدالرحمن أحمد دوبي الستشارات الهندسة 219
مكة 966506508702acad12@windowslive.comالمعمارية

المكرمة

عبدالقادر محمد الفتني الستشارات الهندسة 220
مكة 966505520400arch_qader@hotmail.comالمعمارية

المكرمة

مكة 0593010886khaled@bnjamaan.comعبداهلل ناصر بن جمعان الستشارات الهندسة المدنية221
المكرمة

مكة 966562363662khalid1937@hotmail.comعلي حسن الفقية الستشارات الهندسة المعمارية222
المكرمة

مكة 966504536682e.fz@hotmail.comفواز عقاب الشريف الستشارات الهندسة المدنية223
المكرمة

مكة 966555665065wbinsaif@esnadrealestate.comمحمد ابن يسلم بابحر الستشارات الهندسة المعمارية224
المكرمة

مكة m.s.cons6@gmail.comمحمد سعود الحربي الستشارات الهندسة المدنية225
المكرمة

مكة 966505649740tshalabe@gmail.comمحور التصميم المثالي الستشارات الهندسة المعمارية226
المكرمة

مكة 966544456677eng_raji@yahoo.comمساحات الستشارات الهندسة المعمارية227
المكرمة

مكة 966506559554cirave0808@gmail.comمعاد العربية الستشارات الهندسة المعمارية228
المكرمة

مكة 966500006644engmaanhh@gmail.comمعن هاشم حريري الستشارات الهندسة الكهربائية229
المكرمة

جـــدة
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

جدة966565891111daym555@hotmail.comاالبداع السعودي لالستشارات الهندسية230
جدة966556642222khalidk399@hotmail.comالمساكن لإلستشارات الهندسية231

حسان غازي أبو عرفه وماهر أحمد محمد سعيد بالل 232
جدة966505624939doniaalemara@hotmail.comللهندسة المعمارية

جدة966555879771mbulkhi@gmail.comرؤية معمارية وشريكه لإلستشارات الهندسية233

زهير فايز ومشاركوة لإلستشارات المعمارية 234
جدة966504638002afayez@zfp.comوالهندسية

جدة966562937029arafat.farsani@gmail.comشركة التحالف الهندسي لالستشارات الهندسية235

جدة966505210239sulm1@hotmail.comشركة الجودة لالستشارات الهندسية236

شركة الخدمات اإلستشارية السعودية لإلستشارات 237
جدة966506969000fshawaf@saudconsult.comالهندسية

جدة966544803963mmalgarni@gmail.comشركة الطالئع لإلستشارات الهندسية238
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جدة966558885800kzaid09@gmail.comشركة الهرم لالستشارات الهندسية239

جدة966558858846life_of_kamal@hotmail.comشركة تترا لالستشارات الهندسية240

شركة جعفر محمد صالح الجمجوم وشريكه 241
لالستشارات الهندسية

ahmad_aa@hotmail.co.ukجدة

شركة حاتم محمود سندي وشريكه مهندسون 242
جدة966505307053en.ad_adnan@yahoo.comاستشاريون

شركة خالد أحمد الغنيم ومشاركوه لالستشارات 243
جدة966500996565khalid@kgpeng.comالهندسية

شركة سعيد سالم عثمان وشريكه لالستشارات 244
جدة966555528382pionnering@gmail.comالهندسية

شركة شدا لالستشارات الهندسية ألصحابها أحمد 245
جدة966551019229ali.m@shadacmc.comعايض قراش و محمد سعد الرسام

شركة طالل عباس أدهم ومشاركوه لإلستشارات 246
جدة966505628110emad.turki@tapconsu.comالهندسية

شركة عدنان محمد السقاف وشريكه لالستشارات 247
.966565697323ahmad.ramadani@ppmdc.comالهندسية

saجدة

شركة عمر صالح بسوكي وشريكه لالستشارات 248
جدة966505623095omarbasouki@gmail.comالهندسية

شركة فارس عايد الشمري وناصر ابراهيم الشومر 249
جدة966543122223fares777@yahoo.comلالستشارات الهندسيه

فرع جدة-شركة كيو انتر ناشيونال كونسلتنتس 250
جدة966543305683najahs@keoic.comوشريكه لالستشارات الهندسية

فرع جدة / شركة محمد مفرح األحمدي وشريكة 251
جدة966505622079fmmurshed@yahoo.comلالستشارات الهندسية

جدة966509998828mas@makec.com.saماك لالستشارات الهندسية252

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الدكتور محمد بدوي بخاتي وشركاؤه لالستشارات 253
جدة966505611843tyashgan@sps.net.saالهندسية

ايمن عمر عابد ومحمد رضوان سري لإلستشارات 254
جدة966555508544aaaomar@yahoo.coالهندسية

جدة966505811112info@hak-arch.comأمنيوم الدولية لالستشارات الهندسية255
جدة966505624386jmh13367@yahoo.comشركة اباف السعودية لالستشارات الهندسية256

شركة االتحاد الهندسي السعودية لالستشارات 257
جدة966505446812mazen_61@yahoo.comالهندسية - خطيب وعلمي

شركة المهندسون االستشاريون العرب محرم / 258
جدة966555773305fah1427@hotmail.comباخوم وشريكه لالستشارات الهندسية

شركة المهندسون االستشاريون ايه ايه دبليو 259
جدة966561882151a.althunayan@aaw.com.saوشركاه

جدة966505675306fahdkaled@yahoo.comشركة أوس لالستشارات والخدمات الهندسية260

شركة تبودين وشركائها السعودية لالستشارات 261
جدة966505664351mobashawri@yahoo.comالهندسية

شركات مهنية مختلطة 
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شركة ترانسبو جروب وشريكه لالستشارات 262
جدة966505584979b.albakree@gmail.comالهندسية

شركة تي اي سي انجنيرنج انك وشريكها 263
جدة966550012958Bassamalsaadi@gmail.comلالستشارات الهندسية

شركة حسين عبداهلل الدباغ السعودية الهولندية 264
جدة966504694774tariq@dabbaghceb.comلالستشارات الهندسية

جدة966555551111sfayez@zfp.comشركة دار العمران لالستشارات الهندسية265

شركة دبليو إس أتكينز آند بارتنز أوفر سيز 266
جدة966503677318mh@mha.com.saلإلستشارات الهندسية

جدة966505718540tariqfariss@hotmail.comشركة دريس آند سومر لالستشارات الهندسية267

شركة زهير أنور هاشم ولير الدولية لالستشارات 268
جدة966506609477drz@halconsult.comالهندسية

جدة966505400601info@almeheini.comشركة في ثري الشرق األوسط لإلستشارات الهندسية269

شركة هايدر وسليمان الخريجي لالستشارات 270
جدة966590697287solaiman@sak-consult.comالهندسية

271
كيلوج براون اند روت ليمتد - عزمي عبداللطيف 

عبدالهادي وعبداهلل مهنا المعيبد لالستشارات 
الهندسية

9665555555abdulla@amcde.comجدة

محمد علي تركي موت ماكدونالد لإلستشارات 272
جدة966505661659mte@turkigroup.comالهندسية

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

جدة966552726315ahmddeb0@yahoo.comابراهيم صالح القاضي لالستشارات الهندسية273
جدة966555615523khayat77@hotmail.comاحمد حسين خياط لالستشارات الهندسية274
جدة966505613824aaz@salamatec.comاحمد عباس زواوي لالستشارات الهندسية275
جدة966555590274ambargati@gmail.comاحمد محمد برقت لالستشارات الهندسية276
جدة966505713480idareej@hotmail.comاريج عبدالعزيز غندوره لالستشارات الهندسية277
جدة966555688860keshaikhh@yahoo.comازياج لالستشارات الهندسية278
جدة966505591151jaber.segair@gmail.comاسامة زكريا جمجوم لالستشارات الهندسية279
جدة966505644741saadios4@gmail.comاسامه سعود سعدي لالستشارات الهندسية280
جدة966505164455uslub.jeddah@gmail.comاسلوب لالستشارات الهندسية281
جدة966566288881aurifae2014@gmail.comاسماعيل محمد ابورفاعي لالستشارات الهندسية282
جدة966505625355alawi_sumait@hotmail.comاالبداع التوافقي لالستشارات الهندسية283
جدة966569562227trabulse_eng@hotmail.comاالبداع الفني لالستشارات الهندسية284
جدةalmountashri@yahoo.comاالبداعات الوطنية لالستشارات الهندسية285
جدةrafiq.turki@gmail.comاالستشاريون للهندسة والعمارة286
جدة966505600940anas@abnia.comاألبنية لالستشارات الهندسية287
جدة966530888444eng_omar_277@hotmail.comاألجواد لالستشارات الهندسية288
جدة966505612478aot100@hotmail.comاألفق الجديد لالستشارات الهندسية289
جدة966505640864hashwal@hotmail.comاألميال الهندسية - مهندسون استشاريون290
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جدة966505604396mhb@bakrinavigation.comالباره لالستشارات الهندسية291
جدة966505623100amr@daleelteq.comالبحر األحمر لالستشارات الهندسية292
جدة9665050924553radi-albattat@hotmail.comالتأثير لالستشارات الهندسية293
جدة966555508544aaaomar@yahoo.coالتخطيط والدراسات العمرانية لالستشارات الهندسية294
جدة966507639902yaser.alhamoud@altorath.aeالتراث العمراني لالستشارات الهندسية295
جدة966546086666info@md2013.comالتصميم العصري لالستشارات الهندسية296
جدة966547777792f.d.est@hotmail.comالتصميم النهائي لالستشارات الهندسية297
جدة966543331221hamadcons@gmail.comالثقة السعودية لالستشارات الهندسية298
جدة966504403201jazzaromar@hotmail.comالجزار مهندسون استشاريون299
جدة966505714463mhebshi@yahoo.comالحبشي لالستشارات الهندسية300
جدة0569926424alhijaz2009@yahoo.comالحجاز لالستشارات الهندسية301
جدة966555623212kh_amoudi@yahoo.comالحلول الرشيدة لالستشارات الهندسية302
جدة966504308327nsnwest@yahoo.comالخبراء المميزين لالستشارات الهندسية303
جدة966505618559info@kebsa.comالخطيب للهندسة304
جدة966505408163sabah@alfanar.comالدار الدولية للهندسة305
جدة966504626393eng.k.obaid@gmail.comالدقة و التخطيط306

الدكتور / محمد بن محسن َال دوسري لالستشارات 307
جدة966555875734mal_wadiee@hotmail.comالهندسية

جدة966555557575newcastle191@hotmail.comالدكتور مهدي علي آل سليمان لالستشارات الهندسية308
جدة966554180105jundi@diyar.comالديار السعودية لالستشارات الهندسية309
جدة966504818036hasanawod@gmail.comالركن األول لالستشارات الهندسية310
جدة966500610775noemail@saudieng.saالرند لالستشارات الهندسية311
جدة966505470066aliozaid@yahoo.comالزيد لالستشارات الهندسية312
جدة966504707573hafezmido11@yahoo.comالساحل لإلستشارات الهندسية313
جدة966500029282kamal@mescenggroup.comالسيادة لالستشارات الهندسية314
جدة966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية315
جدة966505450532adel@teraz.com.saالعمارة العربية لالستشارات الهندسية316
جدة966505719400mohd_haza@hotmail.comالعمارة المتقدمة لالستشارات الهندسية317
جدة966505613877koshakjed@aeoffice.com.saالعمارة والهندسة318
جدة966503665008alsharieftt@gmail.comالعياشي لالستشارات الهندسية319
جدة966505424976alnafeafs@yahoo.comالقبة لإلستشارات الهندسية320
جدةalmohandes940@yahoo.comالقدرات لالستشارات الهندسية321
جدة966561177887musfir.garni@hotmail.comالكنوز المتحدة لالستشارات الهندسية322
جدة966504538886h.osman@alkayan.netالكيان لإلستشارات الهندسية323
جدة966505773393binsabaan2@gmail.comالمبدع لالستشارات الهندسية324
جدة966568331111sadoun@abvrock.comالمبدعون مهندسون استشاريون325
جدة966555523377eterkhalid@yahoo.comالمتر لهندسة وفن العمارة326
جدةa.qurban22@hotmail.comالمثلثات الحديثة لالستشارات الهندسية327
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جدة966556575777mohdhatrash@hotmail.comالمدن الحديثة لالستشارات الهندسية328
جدة966550736000eng.alsalmi@yahoo.comالمشاريع الذكية لالستشارات الهندسية329
جدة966590907961b.otaibi@arcanico.comالمشاريع العمرانية لالستشارات الهندسية330
جدة966561140506pers4@ihcc.saالمعمار المتطور لالستشارات الهندسية331

.966505614011m.daghistani@saudi-architectالمعماري السعودي لالستشارات الهندسية332
comجدة

.966505628298heshammofti@almofticonsultantالمفتي لالستشارات الهندسية333
comجدة

جدة966503139658zuhd.cde@gmail.comالمكتب الهندسي للتصميم واالستشارة334
جدة966505611772noemail@saudieng.saالمنطار لإلستشارات الهندسية335
جدة966505609740ammarihs@hotmail.comالمؤسس لالستشارات الهندسية336
جدة966555535423soud1973@gmail.comالنواة لالستشارات الهندسية337
جدة966504622222hamed_bardi@yahoo.comالهندازة لالستشارات الهندسية338
جدة966554266676alkhalawi_s@hotmail.comالوحدات لالستشارات الهندسية339
جدة966555419779majed@mosook.comاليابان لالستشارات الهندسية340
جدة966551124240malmohammady@yahoo.comايرام لالستشارات الهندسية341
جدة966505677954aiman.a.a@hotmail.comايمن عبدالوهاب حلواني لالستشارات الهندسيه342
جدة966569404060aqt@aban.com.saإبان المتقدمة لالستشارات الهندسية343
جدة966556914805ashour@iashour.comإبراهيم عاشور لالستشارات الهندسية344
جدة966545304848ik@ibkaff.comإبراهيم محمد الكاف لالستشارات الهندسية345
جدة966505668991eyadmfadul@gmail.comإياد محمد جميل فضل لإلستشارات الهندسية346
جدة966505628445ewaan1@gmail.comإيوان العربية لالستشارات الهندسية347
جدة966555502165eng.salim@hotmail.comأبعاد االرتقاء لالستشارات الهندسية348
جدة966505625042moelink@yahoo.comأبعاد الرؤيه لالستشارات الهندسية349
جدة966505611951alamri_md@yahoo.comأبعاد السالمة لالستشارات الهندسية350
جدة966555651936menhaz1379@yahoo.comأبوبكر أحمد بامفلح لالستشارات الهندسية351
جدة966557272725aabafagih@yahoo.comأحمد عبدالقادر بافقيه لالستشارات الهندسية352
جدة966592700071amg1364@hotmail.comأحمد فريد مصطفى لالستشارات الهندسية353
جدة966505320550ahmedsaleh@yahoo.comأحمد محمد صالح لالستشارات الهندسية354
جدة966505609371eng_ahmed_mulla@yahoo.comأحمد محمد مال لالستشارات الهندسية355

.966591008008eng11ahmedmukhtar@gmailأحمد مختار بنجر لالستشارات الهندسية356
comجدة

جدة966504318868ahmed_shaiba@hotmail.comأحمد مصطفى شيبة لالستشارات الهندسية357
جدة966540448090hakami69@hotmail.comأديب حسن قطب لالستشارات الهندسية358
جدة966505643066azzounio@gmail.comأسامة محمد العزوني لالستشارات الهندسية359
جدة966509539078hanimetab@hotmail.comأسس الهندسة لالستشارات الهندسية360
جدة966500507667anb@aice-sa.comأفكار العمارة لالستشارات الهندسية361
جدة966505203327gamdi43@hotmail.comأقالم الخبراء لالستشارات الهندسية362
جدة966560616164m.abuyounes@amsad.comأمساد لالستشارات الهندسية363
جدة966560892211mi7f@hotmail.comأنس عبداهلل فلمبان لالستشارات الهندسية364
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جدة966505707022ganas20100@hotmail.comآفاق التخطيط لالستشارات الهندسية365
جدة966555655419ahmedmmadani@hotmail.comآفاق الخبرة لالستشارات الهندسية366
جدة966505355987bhasaballah@yahoo.comباسم محمد علي حسب اهلل لالستشارات الهندسية367

@966500543290mohammed_2000sa2000برج المحافظ لالستشارات الهندسية368
yahoo.comجدة

جدة966505622453buruoj@buruoj.comبروج لالستشارات الهندسية369
جدة966503685900bkhoshaim@gmail.comبكر حمزه خشيم لإلستشارات الهندسية370
جدة966505625246bak.consults@yahoo.comبندر أسعد خاشقجي لالستشارات الهندسية371
جدة966555508666bandar13@hotmail.comبندر عبداهلل المجنوني لالستشارات الهندسية372
جدة966505669519bsadagah@yahoo.comبهاءالدين هاشم صدقه لالستشارات الهندسية373
جدة966505466255ala7144@gmail.comبيئة المعمار لالستشارات الهندسية374
جدة966505606136taj12@hotmail.comتاج الدين لالستشارات الهندسية375
جدة966506291041khuraimias@sabic.comتكانة لالستشارات الهندسية376
جدةbanwhco@hotmail.comتكوينات لإلستشارات الهندسية377
جدة966570446090hakami72@gmail.comجاج لالستشارات الهندسية378
جدة966505601093jamaljemy@yahoo.comجبر للهندسة مهندسون استشاريون379
جدة966505357202algamdi@sabbagh-consult.comجعفر عبدالرحمن الصباغ لالستشارات الهندسية380
جدة966504302982jabduldai@gmail.comجمال حسن عبدالدائم لالستشارات الهندسية381
جدة966505649001jimmiseven@yahoo.comجمال عبدالرحمن أبوسبعة لالستشارات الهندسية382
جدة966537244889almera2030@yahoo.comجمال عبدالقادر ميره لالستشارات الهندسية383
جدة966555500042info@talakey.comجميل عبداهلل طالقي لالستشارات الهندسية384
جدة966555527252hmr63@hotmail.comحاتم رمضاني لالستشارات الهندسية385

.966553377139habdulwahid@hazimconsultingحازم مصطفى إبراهيم لالستشارات الهندسية386
comجدة

جدة966555514399ali.a.ghamdi@gmail.comحامد احمد الغامدي لالستشارات الهندسية387
جدة966505811112info@hak-arch.comحسام العبدالكريم لالستشارات الهندسية388
جدة966590199599arch-hassan@hotmai.comحسان محمد حريب لالستشارات الهندسية389

.966539199883eng.hasanjamjoom@hotmailحسن أسعد جمجوم لالستشارات الهندسية390
comجدة

جدة966555607358hasali64@gmail.comحسن علي الظاهري لالستشارات الهندسية391
جدة966555622262h_t_almodeer@yahoo.comحسين توفيق المدير لإلستشارات الهندسية392
جدة966504633353a1aa@hotmail.comحسين حسن بياري لالستشارات الهندسية393
جدة966504694774tariq@dabbaghceb.comحسين عبداهلل الدباغ لالستشارات الهندسية394
جدة9665056611191noemail@saudieng.saحسين عوني قرملي لالستشارات الهندسية395
جدة966555255599mtswccl@hotmail.comحصاد االبداع لالستشارات الهندسية396
جدة966505569812waleedart-911@hotmail.comحصاد البناء لالستشارات الهندسية397
جدة966556686555alatar007@gmail.comحلول البناء لالستشارات الهندسية398
جدة966505364892halzayed@hamdanstudio.comحمدان علي الغامدي لالستشارات الهندسية399
جدة966555773595hamdanmaqboul@hotmail.comحمدان مقبول العرابي لالستشارات الهندسية400
جدة966507334662thobaity@hotmail.comحمود مطر الثبيتي لالستشارات الهندسية401



130

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

جدة966505702455hmalky@yahoo.comحميد احمد المالكي لالستشارات الهندسية402

.966504614462mohamedg@sedcodevelopmentخالد اسعد جمجوم لالستشارات الهندسية403
comجدة

جدة966505602914alamoudibrosco@yahoo.comخالد أحمد العمودي لإلستشارات الهندسية404
جدة966505642245khalid.kaki@hotmail.comخالد حسن كعكي لالستشارات الهندسية405
جدة966555658800electroncenter@yahoo.comخالد سعيد باشويعر لالستشارت االهندسية406
جدة966556642222khalidk399@hotmail.comخالد محمد الخويلدي لالستشارات الهندسية407
جدة966506683620k.kajj@hotmail.comخالد محمد الفقيه لالستشارات الهندسية408
جدة966555605506khalidnaser65@yahoo.comخالد ناصر العماري لالستشارات الهندسية409
جدة966551110303aallhhaamm@hotmail.comخبراء التصاميم لالستشارات الهندسية410
جدة966505641291king.kalnam@hotmail.comخليل إبراهيم نعمان لالستشارات الهندسية411
جدة966555654777mskhojah@gmail.comخوجة لالستشارات الهندسية412
جدة966504694250mazin5005@hotmail.comدار االقطاب لالستشارات الهندسية413
جدة966505603610h_mushayt@hotmail.comدار اإلقليم لالستشارات الهندسية414
جدة966554697000gr8nabil@hotmail.comدار البحوث لالستشارات الهندسية415
جدة966505640061ayman_alnouri@yahoo.comدار التقنية لالستشارات الهندسية416
جدة966505448718swailmi@daralkhalij.comدار الخليج للهندسة417
جدة966556272124ceo@esargroup.comدار الريادة العمرانية لالستشارات الهندسية418
جدة966505720356daec_sa@yahoo.comدار العراقة لالستشارات الهندسية419
جدةkhumayis@gmail.comدار العمارة والتطوير لالستشارات الهندسية420
جدة966505251776alsalehsam6@hotmail.comدار العميد لالستشارات الهندسية421
جدة966505606261aaalshaik@hotmail.comدار المهندس لالستشارات الهندسية422
جدة9505602243hathloul66@yahoo.comدار النقل لالستشارات الهندسية423
جدة966505662914gwmestablishment@gmail.comدار جدة لالستشارات الهندسية424
جدة966505650248mousahi@mail.net.saدار وج الحديثة لالستشارات الهندسية425
جدة966555668815jaouni1@hotmail.comدرة المدينة لإلستشارات الهندسية426
جدة966505707005kmq1010@hotmail.comدليلك الفني لالستشارات الهندسية427
جدة966505624939doniaalemara@hotmail.comدنيا العمارة لالستشارات الهندسية428
جدة966505628061alsaadiart@yahoo.co.ukديم لالستشاارت الهندسية429
جدة966505695497noemail@saudieng.saراكان أحمد التركي لالستشارات الهندسية430
جدة966505427852alhamdan.usef@gmail.comراملي لالستشارات الهندسية431
جدة966506632898ralsadat@hotmail.comرائف أحمد السادات لالستشارات الهندسية432
جدة966505601799aljdaany@gmail.comرده عايش الجدعاني لالستشارات الهندسية433
جدة966567983333alzaibn@hotmail.comرزيم الصروح لالستشارات الهندسية434
جدة966505699692zeeeeeee@gmail.comركن التصميم لالستشارات الهندسيه435
جدة966500051717hrzahrani@gmail.comرموز الفكر لالستشارات الهندسية436
جدة966505616813aidroos@albar.bizرواد العمران لالستشارات الهندسية437
جدة966505614108mbm@rawasi.com.saرواسي لالستشارات الهندسية438
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جدة966546397804ahmed.elmrasy@gmail.comزكي عبداهلل الجوهرجي لالستشارات الهندسية439
جدة966508212158info@zakifarsigroup.comزكي محمد علي فارسي لالستشارات الهندسية440
جدة966505605130ziadkrishan@gmail.comزياد عبدالرحمن كريشان لالستشارات الهندسية441
جدة966504119016arch_baashin@yahoo.comسارا يوسف باعشن لالستشارات الهندسية442
جدة966504633273albayt_decor@hotmail.comسالم عبدالمنعم حصني لالستشارات الهندسية443
جدة966505601288sabed@kau.edu.saسراج يوسف عابد لالستشارات الهندسية444
جدة966505601120saudmsce@hotmail.comسعود محمد األحمدي لالستشارات الهندسية445
جدة966505624090smam@smadani.netسعيد محمد المدني لالستشارات الهندسية446
جدة966504123835s.alebdaa@yahoo.comسلة االبداع لالستشارات الهندسية447
جدة966553330225a.akram@manar.com.saسليم سالم الحربي لالستشارات الهندسية448
جدة966590697287solaiman@sak-consult.comسليمان عبداهلل الخريجي لالستشارات الهندسية449
جدة966505670331samb@powereteam.comسليمان علي بانخر لالستشارات الهندسية450
جدة966555663343sularifi@hotmail.comسليمان محمد العريفي لالستشارات الهندسية451
جدة966590009551bandarsalim@hotmail.comسما األهلية لالستشارات الهندسية452
جدة966505757045samasaudi1@yahoo.comسما السعودية لالستشارات الهندسية453
جدة966505629005smagboul@smarchitects.comسميح علي مقبول لالستشارات الهندسية454
جدة966505651817waseem.shr@hotmail.comسمير الشاعر لالستشارات الهندسية455
جدة966505505320aboghalia.office@yahoo.comسمير صالح ابوغلية لالستشارات الهندسية456
جدة966555373456sameer4x@hotmail.comسمير عبداهلل مختار لالستشارات الهندسية457
جدة966503633121sameerkh2005@gmail.comسمير عبدالمحسن خاشقجي لالستشارات الهندسية458
جدة966505627012sgmkutbi@gmail.comسمير غالب كتبى لالستشارات الهندسية459
جدة966505663684smc.engineering@yahoo.comسمير محمد المرزوقي لالستشارات الهندسية460

@966505699204consultant.sameer.awadسمير محمد علي لالستشارات الهندسية461
hotmail.comجدة

جدة966505614021eshky@yahoo.comسمير هاشم عشقي لالستشارات الهندسية462
جدة966540001213esshco@hotmail.comسهيل سامي حفظي لإلستشارات الهندسية463
جدة966505750127sesbanoffice@hotmail.comسيسبان لالستشارات الهندسية464
جدة966551019229ali.m@shadacmc.comشدا لالستشارات الهندسية465
جدة966555516664asmma1888@gmail.comشرف محمود الشريف لالستشارات الهندسية466
جدة966505600807salahzughaiby@hotmail.comصالح محمد الزغيبي لالستشارات الهندسية467

ضياء الدين عبدالقادر محمد حسرت لالستشارات 468
جدة966569868282d10205@gmail.comالهندسية

.966505694983taregalyaficonsultant@hotmailطارق أحمد اليافي لالستشارات الهندسية469
comجدة

جدة966505620273tarikanaser@hotmail.comطارق أحمد ناصر لالستشارات الهندسية470
جدة966556645514tarik@taaconsult.comطارق علي عبداهلل علي رضا لالستشارات الهندسية471
جدة966555618860tqadhi@jeddah.gov.saطارق منير قاضي لالستشارات الهندسية472
جدة966505626095talal.adham@tapconsu.comطالل عباس أدهم لالستشارات الهندسية473
جدة966505684743talal-kurdi@tkc.com.saطالل محمد كردي لالستشارات الهندسية474
جدة966505611843tyashgan@sps.net.saطالل يحيى عشقان لالستشارات الهندسية475
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جدة966505617081info@adelsoil.comعادل عبدالعظيم طاشكندي لالستشارات الهندسية476
جدة966504307349adelgarafi@gmail.comعادل قرافي صالح لالستشارات الهندسية477
جدة966555361817adel.sahafi@gmail.comعادل محمد موصلي لالستشارات الهندسية478
جدة966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية479
جدة966555605545dr_ghazi@yahoo.comعالم التشييد لالستشارات الهندسية480

.966506851000ayed.osdimi@osdimiengeeringعايد عيد العصيمي لإلستشارات الهندسية481
comجدة

عبد الرحمن عبد اللطيف الشيخ مبارك لالستشارت 482
جدة966505817281almubarakeng@gmail.comالهندسية

جدة966544777717a_l_f_a_o@hotmail.comعبدالباسط بكر كمال لالستشارات الهندسية483
جدة966505657908archelias@yahoo.comعبدالجبار حسن الياس لالستشارات الهندسية484
جدة966505610621saadisarch2002@yahoo.comعبدالرحمن حامد بن سعدي لإلستشارات الهندسية485
جدة966505619870abdurahmana.saber@gmail.comعبدالرحمن عبدالعزيز صابر لالستشارت الهندسية486
جدة966505650176obadnet@yahoo.comعبدالرحمن عبداهلل باعثمان لالستشارات الهندسية487
جدة966505621839alnajem2@yahoo.comعبدالعزيز إبراهيم الناجم لالستشارات الهندسية488
جدة966555787855e_aag@hotmail.comعبدالعزيز أحمد آل غنيم لالستشارات الهندسية489
جدة966505624027abakri@abakri.comعبدالعزيز أحمد بكري صالح لالستشارات الهندسية490
جدة966505608356eng-asm@hotmail.comعبدالعزيز سرحان الغامدي لالستشارات الهندسية491
جدة966505627155linjawi_consult@yahoo.comعبدالعزيز عبداهلل اللنجاوي لالستشارات الهندسية492
جدة966531107788mutawaa55@yahoo.comعبدالعزيز عبداهلل المطوع لالستشارات الهندسية493

.966503680105aziz_abbassconsultant@yahooعبدالعزيز عمر عباس لالستشارات الهندسية494
comجدة

جدة966565511123abdulazizhefni@yahoo.comعبدالعزيز محمد حفني لإلستشارات الهندسية495
جدة966555674080aziz_group@windowslive.comعبدالعزيز محمود الجهني لالستشارات الهندسية496
جدة966504605441abakhit_99@yahoo.comعبدالفتاح عبداهلل بخيت لالستشارات الهندسية497
جدة966503350323abdulgadertallab@hotmail.comعبدالقادر محمود تالب لالستشارات الهندسية498
جدة966505613939abdulla_t@yahoo.comعبداهلل إبراهيم الطاسان لالستشارات الهندسية499
جدة966557400075m.behiry@haimigroup.comعبداهلل أحمد الحيمي لالستشارات الهندسية500
جدة966555772406arifai02@gmail.comعبداهلل أحمد الرفاعي لالستشارات الهندسية501
جدة966505663729eng.binhumaidan@gmail.comعبداهلل سالمين حميدان لإلستشارات الهندسية502
جدة966505602383sam_bawazir@hotmail.comعبداهلل صالح العمودي لالستشارات الهندسية503
جدة966504630490akamel@udc.com.saعبداهلل عبدالعزيز كامل لالستشارات الهندسية504
جدة966504682110abdullahkhojah@gmail.comعبداهلل عبدالعظيم خوجه لالستشارات الهندسية505
جدة966505688995artmasters1@yahoo.comعبداهلل علي المشرع لالستشارات الهندسية506
جدة966555670135afmnhrj@yahoo.comعبداهلل فهد الجعيد لالستشارات الهندسية507
جدة966555618331colengam@gmail.comعبداهلل محمد الزهراني لالستشارات الهندسية508
جدة966554444700abdullah@assila.com.saعبداهلل محمد العيسى مهندسون استشاريون509
جدة966555704798alrowad73@yahoo.comعبداهلل نغيمش األحمدي لالستشارات الهندسية510
جدة966505521058archiplansa@gmail.comعبداهلل يحيى بخاري )آركي بالن( للعمارة511
جدةa0556286247@hotmail.comعبدالناصر عبدالحميد الخطيب لالستشارات الهندسية512
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جدة966505606798alawifirst@yahoo.comعبدالوهاب منصور علوي لالستشارات الهندسية513
جدة966505299008othmanom@yahoo.comعثمان محمد المنصور لالستشارات الهندسية514
جدة966505651101o.bam@hotmail.comعثمان محمد بامشموس لالستشارات الهندسية515
جدة966505649646engadnanus@yahoo.comعدنان عبد العزيز راجح لالستشارات الهندسية516
جدة966505307053en.ad_adnan@yahoo.comعدنان محمد بن ياسين لالستشارات الهندسية517
جدة966540696060azm@saudieng.orgعزم لالستشارات الهندسية518
جدة966552311066asim111974@gmail.comعصام أمين كتبي لالستشارات الهندسية519
جدة966506700703khalid-3211@hotmail.comعكـــاظ لالستشارات الهندسية520
جدة966597544440almrhbi999@hotmail.comعلي ابراهيم المرحبي لالستشارات الهندسية521
جدة966504615481al-magar@hotmail.comعلي محمد الشهري لالستشارات الهندسية522
جدة966505590724nadreen_e@hotmail.comعماد عبدالغني ناضرين لالستشارات الهندسية523
جدة966569580483ammaralem3000@hotmail.comعمار فؤاد عالم لالستشارات الهندسية524
جدة966500684284belysou1@hotmail.comعمارة الجزيرة لالستشارات الهندسية525
جدة966505811844omar.bazuhair@aramco.comعمر صالح بازهير االستشارات الهندسية526
جدة966505604432alamoudieng@gmail.comعمر عبداهلل العمودي لالستشارات الهندسية527
جدة966505500027mbsaif@omraniyoun.comعمرانيون لالستشارات الهندسية528
جدة966555719383awadalfaris@yahoo.comعوض عبدالفتاح الترتير لالستشارات الهندسية529
جدة966505605952awni_shaker@yahoo.comعوني زكي األسير لالستشارات الهندسية530
جدة966594259541oalkhotani150@gmail.comغازي محمد أمين الخوتاني لالستشارات الهندسية531
جدة966505653251gjattar@outlook.comغسان جميل عطار لالستشارات الهندسية532
جدة966505322251drbasyyoni@dfb-cf.comفاضل فؤاد بسيوني لالستشارات الهندسية533
جدة966505622079fmmurshed@yahoo.comفايز محمود مرشد لالستشارات الهندسية534
جدة966505614720harsani_2002@yahoo.comفائز حسن هرساني لالستشارات الهندسية535
جدة966543773377farhankb1@gmail.comفرحان خالد البليهد لالستشارات الهندسية536
جدة966564999222aafricawala@al-khalawi.comفريد يوسف الخالوي لالستشارات الهندسية537
جدة966506353656bazaid_consulting@hotmail.comفن التخطيط العمراني لإلستشارات الهندسية538
جدة966550236504eng.alamri.7@gmail.comفن المعمار لالستشارات الهندسية539
جدة966505676062hamadkhwaji@msn.comفنار المباني لالستشارات الهندسية540
جدةeng.mohammed@arifgroup.orgفهد أحمد الطويرقي لإلستشارات الهندسية541
جدة966505675306fahdkaled@yahoo.comفهد صالح الخالد لالستشارات الهندسية542
جدة966505758043urp_3274@hotmail.comفهد عبداهلل الحمراني لالستشارات الهندسية543
جدة966566665697yosf.mohd@faec-ksa.comفهد عبداهلل علي رضا لالستشارات الهندسية544
جدة966555752477vgm.fawateh@gmail.comفواتح لالستشارات الهندسية545
جدة966565518195fouzi.bondagjy@yahoo.comفوزي علي بندقجي لالستشارات الهندسية546
جدة966558674466faisal@anassergroup.comفيصل بن أحمد المهدي لالستشارات الهندسية547
جدة966564442770aljassmi@alburjemirates.aeقمة البرج لالستشارات الهندسية548
جدة966505677684jeddah4arch@yahoo.comكمال عباس نور لإلستشارات الهندسية549
جدة966556639630lhakeem@mail.comلؤي رضا حكيم لالستشارات الهندسية550
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جدة966505629858nib@zagzoog.comماجد سليمان بن سعيد زقزوق لالستشارات الهندسية551
جدة966505674232mazen.alami@me.comمازن عبدالستار العلمي لالستشارات الهندسية552
جدة966509998828mas@makec.com.saماك لالستشارات الهندسية553
جدة966567224076archqb@gmail.comماهر أحمد بالل لالستشارات الهندسية554
جدة966505684815alhandra1@live.comمثلث النجاح لالستشارات الهندسية555
جدة966505717244mafg1434@gmail.comمحمد احمد الغامدي لالستشارات الهندسية556
جدة966504641289badawiconsult@gmail.comمحمد أحمد بدوي لالستشارات الهندسية557
جدة966505603806samayaki@yahoo.comمحمد أسامة القباني لإلستشارات الهندسية558
جدة966505628676mjamal1958@hotmail.comمحمد جمال محمود ابو عماره لالستشارات الهندسية559
جدة966503677318mh@mha.com.saمحمد حامد الهرساني لالستشارات الهندسية560
جدة966555596922mashii_2000@yahoo.comمحمد حسين شكري لالستشارات الهندسية561
جدة966505653605mharafsha@hotmail.comمحمد حسين عرفشة لالستشارات الهندسية562
جدة966505412002noemail@saudieng.saمحمد رضاء فؤاد قطان لإلستشارات الهندسية563
جدة966555612041abuzhalah@yahoo.comمحمد سعيد أبوزحله لالستشارات الهندسية564

.966505370168mohamed.said.moysalli@gmailمحمد سعيد مصلي لالستشارات الهندسية565
comجدة

.966505627439al_mehmadi_con_eng@hotmailمحمد سليمان المحمادي لالستشارات الهندسية566
comجدة

جدة966504500886msalsharif@hotmail.comمحمد شاكر الشريف لالستشارات الهندسية567
جدة966506590276en-moh101@hotmail.comمحمد صالح النبيهي لالستشارات الهندسية568
جدة966540011973radi.58@hotmail.comمحمد عبدالحميد راضي لالستشارات الهندسية569

.966505618916mohammed.alhumaidhi@yahooمحمد عبداهلل الحميضي لالستشارات الهندسية570
comجدة

جدةmufeed-ask@hotmail.coمحمد عبداهلل السويدي لالستشارات الهندسية571
جدة966505728415alm183@hotmail.comمحمد عبداهلل العمري لالستشارات الهندسية572
جدة966505505193rambo4m@hotmail.comمحمد عبداهلل رمبو لالستشارات الهندسية573
جدة966556666731harthy_office@yahoo.comمحمد عطية الحارثي لالستشارات الهندسية574
جدة966505661659mte@turkigroup.comمحمد علي اسماعيل تركي لالستشارات الهندسية575
جدة966569164130mohammed@halawany.com.saمحمد علي حلواني لالستشارات الهندسية576
جدة966505509929noemail@saudieng.saمحمد عمر بافيل لالستشارات الهندسية577
جدة966566161602mohamedwali@hotmail.comمحمد عمر ولي لالستشارات الهندسية578
جدة966505623127mmandurah@gmail.comمحمد محمود مندوره لالستشارات الهندسية579
جدة966505621630shahrimm56@hotmail.comمحمد مصطفى الشهري لالستشارات الهندسية580
جدة966505620597mshinkar@mnshinkar.comمحمد نور عبدالمجيد شنكار لإلستشارات الهندسية581
جدة966555696123malamri00@gmail.comمحمد يحيى العمري لالستشارات الهندسية582
جدة966558610001en-sebeh@hotmail.comمحمد يوسف سبيه لالستشارات الهندسية583
جدة966555600601mmwk2006@hotmail.comمحمود محمد ولي كنسارة لالستشارات الهندسية584
جدة966505622581noemail@saudieng.saمحمود محمود ابوسالم لالستشارات الهندسية585
جدة966505665678amalghamdi@jed.gov.saمدرج العمران لالستشارات الهندسية586
جدة966505641360iccetinfo@yahoo.comمركز االستشارات العالمية للهندسة والتقنية587
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جدة966504732495eng.m.a.bomdrah@gmail.comمركز المدينة الهندسية لالستشارات الهندسية588
جدة966555414708abdullahm2022@hotmail.comمركز دبي لالستشارات الهندسية589
جدة966540354444saud.algrayan@hotmail.comمركز طيبة لالستشارات الهندسية590
جدة966505600753atmurad@gmail.comمركز مراد لالستشارات الهندسية591
جدة966505649859marwannazer@hotmail.comمروان أحمد ناظر لالستشارات الهندسية592
جدة966504615811marwan@marwanashour.comمروان بدرالدين عاشور لالستشارات الهندسية593
جدة966505615108mosaedalghamdi@gmail.comمساعد راشد الغامدي لالستشارات الهندسية594
جدة966555755521massaget1@gmail.comمساقط لإلستشارات الهندسية595
جدة966509299205salem_alsaleh@hotmail.comمستشارك الهندسي لالستشارات الهندسية596
جدة966555776851mosbeh5@yahoo.comمصبح عساف الغامدي لإلستشارات الهندسية597
جدة966555540405mus111saggaf@hotmail.comمصطفى حسين السقاف لالستشارات الهندسية598
جدة966505628029eng_muslih@hotmail.comمصلح محمد الصواف لالستشارات الهندسية599
جدة966505616195saadjehani@gmail.comمعالم الريازة لالستشارات الهندسية600
جدة966505628263zxcasad@gmail.comمعتوق حسن جنه لالستشارات الهندسية601
جدة966555510051adnanzagzoog@gmail.comمكتب اقتصاديات الهندسة لالستشارات الهندسية602
جدة966504419651ruh@ajec-consulting.comمكتب الجزيرة لالستشارات الهندسية603
جدة966505647241mizan_eng1593@yahoo.comمكتب الميزان لالستشارات الهندسية604
جدة966505616824waheeb_kabli@hotmail.comمكتب دار األندلس مهندسون استشاريون605
جدة966507651062karem@ramz.com.saمكتب رمز لالستشارات الهندسية606
جدة966505441972jm@zaenpm.comمكتب زائن لالستشارات الهندسية607
جدة966505818755msmgharib@hotmail.comمكتب محمود غريب لالستشارات الهندسية608
جدة966504907101najjmm0c@gmail.comمكي محمد النجار لالستشارات الهندسية609
جدة966555528382pionnering@gmail.comمنارات التصميم لالستشارات الهندسية610
جدة966505605358sawan@sawan-eng.comمنذر هاشم صوان لالستشارات الهندسية611
جدة966555624009mansour1540@yahoo.comمنصور علي الغامدي لالستشارات الهندسية612
جدة966555346664nawaf666@msn.comناز لالستشارات الهندسية613
جدة966506357857goto_nr@yahoo.comناصر سمير جميل راضي لالستشارات الهندسية614
جدة966555615514nadh@hotmail.comناصر ضيف اهلل الحمدان لالستشارات الهندسية615
جدة966549495985eng_n.hifni@consultent.comنبيل حفني لالستشارات الهندسية616
جدة966505605648nabil@nabilabbas.comنبيل محمد عباس لالستشارات الهندسية617
جدة966555601159naturki@gmail.comنزار احمد تركي لالستشارات الهندسية618
جدة966506616100eng_nezar@yahoo.comنزار عبداهلل بوقس لإلستشارات الهندسية619
جدة966555576772rizgna@yahoo.comنعيم على رزق لالستشارات الهندسية620
جدة966505668381khalid.samman@waisco.comنمارق لالستشارات الهندسية621
جدة966554527374attar_arc@hotmail.comنواف هشام عطار لالستشارات الهندسية622
جدة966505620890jalal@danish.ccنور الهدى لالستشارات الهندسية623
جدة966592295777mam303@hotmail.comنور بان لالستشارات الهندسية624
جدة966555814314thallab@gmail.comهاشم عبدالقادر ثالب لالستشارات الهندسية625
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جدة966505699698hfelali@gmail.comهشام يحي الفياللي لالستشارات الهندسية626
جدة966504604754wnq_2009@hotmail.comوائل نوح قاضي فالته لالستشارات الهندسية627
جدة966505619585noemail@saudieng.saوحدة التصميم الهندسي لالستشارات الهندسية628
جدة966508009922waleedaz@gmail.comوليد احمد زبيدي لالستشارات الهندسية629
جدة966505681716welymet@hotmail.comوليد محمود متبولي لالستشارات الهندسية630
جدة966506670799waheeb_q@hotmail.comوهيب محمد ياسين قرشي لالستشارات الهندسية631
جدة966506536658aloqbi.yasser74@gmail.comياسر أحمد العقبي لالستشارات الهندسية632
جدة966506661733yasser@yah-design.comياسر أحمد حجازي لالستشارات الهندسية633
جدة966500013500bakheet.yaser@gmail.comياسر حامد بخيت لالستشارات الهندسية634
جدة966555611055eng.abualkhaer@hotmail.comيحيى محمد سعيد أبوالخير لالستشارات الهندسية635
جدة966560543459yasaoffice@hotmail.coيزيد خالد السليمان لالستشارات الهندسية636
جدة9665055117752y1911j@gmail.comيوسف حمزه جوهري لإلستشارات الهندسية637
جدة966505606003admin@ysc-office.comيوسف محمد صعيدي لالستشارات الهندسية638

.966535828919eng.mohamad.nablawi@gmailيوسف محمد نبالوي لالستشارات الهندسية639
comجدة

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

جدة966555557575newcastle191@hotmail.comالدكتور مهدي ال سليمان لفحص التربة واألساسات640

جدة966555548241abdallah_alqurashy@yahoo.comالريان للمساحة األرضية641

جدة966558030088sr.help@hotmail.comالسروات للمساحة األرضية642

جدة966506752129a.a.z2011@hotmail.comالعمران الحضاري للمساحة األرضية643

جدةalmohandes940@yahoo.comالقدرات لفحص التربة واألساسات644

جدة966503232011mueed@alqotr.saالقطر للمساحة األرضية645

جدة966505611951alamri_md@yahoo.comأبعاد السالمة الستشارات السالمة الهندسية646

جدة966555787855e_aag@hotmail.comتأكيد لفحص التربة واألساسات647

جدة966535422208saad@twozansurveys.comتوازن للمساحة االرضية648

حسام عبدالمحسن المحمدي لفحص التربة والمواد 649
جدة966540393404alwa7ed@hotmail.comوالخرسانة واالساسات

جدة966505654548tm919@hotmail.comدار التميز للمساحة االرضية650

دار الخليج لفحص التربة والخرسانة واألساسات 651
جدة966505448718swailmi@daralkhalij.comوالمواد

جدة966545015050ssrr560@gmail.comسامي ربعي العتيبي للمساحة األرضية652

جدة966503003781safat700@gmail.comسعد سفر الغامدي للمساحة األرضية653

جدة966505613824aaz@salamatec.comسالمتك إلستشارات السالمة الهندسية654

جدة966505505320aboghalia.office@yahoo.comسمير صالح أبوغلية لفحص التربة واألساسات655
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جدة966592029965ys.bl@hotmail.comشادي بتاع البالدي للمساحة األرضية656

شرف محمود الشريف لفحص التربة والمواد 657
جدة966555516664asmma1888@gmail.comوالخرسانة واالساسات

جدة966506144000osgs44@hotmail.comصالح عطيه الغامدي للمساحة األرضية658

جدة966565511123abdulazizhefni@yahoo.comعبدالعزيز محمد حفني لفحص التربة واالساسات659

عبدالكريم عبداهلل المنصور لفحص التربة و 660
جدة966505606877karim200@yahoo.comالخرسانة

عبداهلل احمد الحيمي لفحص التربة واالساسات 661
جدة966557400075m.behiry@haimigroup.comوالخرسانة والمواد

جدة966505665678amalghamdi@jed.gov.saعلي محمد الغامدي لفحص التربة واالساسات662

جدة966500029282kamal@mescenggroup.comكمال محمد رجب خان الستشارات السالمة الهندسية663

محمدخيراهلل احسان الرفاعي لفحص التربة 664
جدة966505791521mwahfz@hotmail.comواالساسات و الخرسانة والمواد

جدة966504721121hta090@hotmail.comمستشارك الفني للمساحة االرضية665

مصبح عساف الغامدي لفحص التربة واالساسات و 666
جدة966555776851mosbeh5@yahoo.comالخرسانة والمواد

جدة966500055128mohmd_gis@yahoo.comمكتب انماء التخطيط للمساحة األرضية667

جدة966555100059zaidisurvey@hotmail.comنظم التخطيط للمساحة االرضية668

.966553799331waleed1985waleed1@hotmailوليد عثمان الثبيتي للمساحة األرضية669
comجدة

جدة966506536658aloqbi.yasser74@gmail.comياسر أحمد العقبي لفحص التربة والخرسانة670

جدة966500013500bakheet.yaser@gmail.comياسر حامد بخيت الستشارات السالمة الهندسية671

مكاتب مهندسين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

احمد حسين دمنهورى لهندسة التخطيط الحضري 672
جدة966555591233eng.ahmad.d@hotmail.comواالقليمي

جدة966506359801se260@hotmail.comاحمد علي السيد للهندسة الكهربائية673

جدة966555542224ehmad@me.comاحمد محمود صباغ للهندسة المعمارية674

جدة966500918855arc_moha@hotmail.comازدهار التطويرية للهندسة المعمارية675

جدة966598260399islam.saati@gmail.comاسالم شاكر ساعاتي للهندسة المعمارية676

جدة966555526922msalihf@gmail.comاعمار الصالحية للهندسة المعمارية677

االميره دليل فيصل آل سعود لهندسة التصميم 678
جدة966500989999delayel@d9.comالداخلي

جدة966500053618ibraheem.dakhil@gmail.comالتخطيط الذكي للهندسة المعمارية679

جدة966507020001eng.ma7mud@hotmail.comالتكافؤ للهندسة المدنية680

جدة966555075566a.aldahas@gmail.comالتكوين الحضاري للهندسة المعمارية681

جدة966560033924arcphenomenon@yahoo.comالظواهر العمرانية للهندسة المعمارية682
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جدة966509222202gogamodi@gmail.comالعنوان الحديث للهندسة المعمارية683

جدة966555500025al_mohannad85@hotmail.comالمهند عبداهلل باشراحيل للهندسة المعمارية684

جدة966555563333hhhh_001@hotmail.comالمواقع العمرانية للهندسة المعمارية685

جدة966564655666faisal@alqublan.comالنخبة الرائدة للهندسة المدنية686

جدة966505722555hani.aloufi@gmail.comالهنداز للهندسة المدنية687

جدة966566949990a-king-k.s.a@hotmail.comاوار للهندسة المدنية688

جدة966556667740r.1112012@hotmail.comإبراهيم عبداهلل الصهيل للهندسة المعمارية689

جدة966504657743ahmed.madani7@gmail.comأحمد اياد مدني للهندسة المعمارية690

جدة966555929429aleissata@gmail.comأداء التصميم للهندسة المعمارية691

جدة966553633379mms667@hotmail.comأساس االبتكار للهندسة المدنية692

جدة966500217777ashrafaljuaid@yahoo.comأشرف صالح الجعيد للهندسة المدنية693

جدة966535386363a.bgroup@hotmail.comأيمن محمد باوارث للهندسة المعمارية694

جدة966500062012khaled_amoudi@hotmail.comآراء الرواد للهندسة المدنية695

جدة966566806663arch_bader@hotmail.comبدر عبداهلل الجعيد للهندسة المعمارية696

جدة966554229932bsowayan@gmail.comبدر علي الصويان للهندسة الميكانيكية697

جدة966504704040thmbf@hotmail.comبيوت العمران للهندسة المعمارية698

جدة966506369904t.gazzaz@gmail.comتركي هشام قزاز للهندسة المعمارية699

جدة966594122288info@gccoksa.comتعمير الخليج للهندسة المدنية700

جدة966540750153hazem_altoukhi@hotmail.comحازم محمد شريف سعد الطوخي للهندسة المعمارية701

جدة966555035141h-zafar@hotmail.comحازم يوسف ظفر للهندسة المعمارية702

جدة966548885532hussam.alfadel@gmail.comحسام علي الزهراني الهندسة المدنية703

جدة966596666059eng_khaledsendi@hotmail.comخالد عبدالقادر سندي للهندسة المعمارية704

جدة966556675997khsnmjd2@gmail.comخالد عبداهلل الحارثي للهندسة المدنية705

جدة966560777255arch_binsahel@hotmail.comخطوط الخبراء للهندسة المعمارية706

جدة966506686619boodahoom@hotmail.comدار اإلنشاء للهندسة المدنية707

جدة966501812222dolmen@live.comدولمن للهندسة المعمارية708

جدة966555526000rashazf@zakifarsigroup.comرشا زكي فارسي للهندسة المعمارية709

جدة966555879771mbulkhi@gmail.comرؤية معمارية للهندسة المعمارية710

جدة966505511252eng.rayanhakeem@gmail.comريان توفيق حكيم للهندسة المعمارية711

جدة966554655818mohd.amoudi@hotmail.comزوايا التصميم للهندسة المعمارية712
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جدة966599959317eng.ghazi@outlook.saساحة للهندسة المعمارية713

جدة966555350959sammer.fatayerji@gmail.comسامر محمد فطايرجي للهندسة المدنية714

جدة966555563383saudrefae@googlemail.comسعود عبدالعزيز رفاعى للهندسة الكهربائية715

جدة966504667586sultan.kheder@gmail.comسلطان خضر الزهراني للهندسة المعمارية716

جدة966542700041gashlan@hotmail.comصالح حسن قشالن للهندسة المعمارية717

جدة966562236734th.1.618studio@gmail.comطارق غنيم الحربي للهندسة المعمارية718

جدة966555555086abbas.adham@tapconsu.comعباس طالل عباس ادهم للهندسة المدنية719

جدة966500096217abadi.3b2@gmail.comعبدالرحمن سامى حلوانى للهندسة المعمارية720

جدة966505609728darwisharch2@gmail.comعبدالعزيز أحمد درويش للهندسة المعمارية721

جدة966504638002afayez@zfp.comعبداهلل زهير فايز للهندسة المعمارية722

جدة966503366257albarkein@consult.comعبداهلل سليمان الخريجي للهندسة المدنية723

جدة966505673520arch_abdulahghalib@yahoo.comعبداهلل هاني غالب للهندسة المعمارية724

جدة966562997770osg70@hotmail.comعثمان صالح الغانمي للهندسة المدنية725

جدة9665511011223zezo@live.comعدنان غزاوي لهندسة النظم726

جدة966562937029arafat.farsani@gmail.comعرفات محمد الفرساني للهندسة المعمارية727

جدة966555537580zoma_22@hotmail.comعزام عبدالعزيز بشاورى للهندسة الكهربائية728

علي أحمد عبداهلل بن يعلى عسيري للهندسة 729
جدة966560562266asiri7@live.comالمعمارية

جدة966505628110emad.turki@tapconsu.comعماد سليمان تركي للهندسة الميكانيكية730

جدة966506540500ammartam@gmail.comعمار طالل أبومنصور لهندسة التصميم الداخلي731

جدة966565576777omar.hebshi@gmail.comعمر احمد الحبشي للهندسة المعمارية732

جدة966567100095o.shehry@gmail.comعمر عبدالرحمن الشهري للهندسة المعمارية733

جدة966504501441azfayez@zfp.comعمرو زهير فايز للهندسة المعمارية734

جدة966547883330geefan10@gmail.comغيث ياسين خصيفان للهندسة المعمارية735

جدة966547577773ziyad.idrees@hotmail.comفريق العمارة للهندسة المعمارية736

جدة966533099097fawzisulaimani@gmail.comفوزي طالل سليماني للهندسة المعمارية737

جدة966505717397eng.faisal.sa@gmail.comفيصل عبدالعزيز الدوسري للهندسة الكهربائية738

جدة966569056205kamalothman623@yahoo.comكمال حسن عثمان لهندسة االلكترونيات واالتصاالت739

جدة966540584100arch.m.saadi@gmail.comماجد سعدي الحربي للهندسة المعمارية740

جدة966560506006arch.suqer@gmail.comمحمد ادم صقير741

جدة966505822727eng-mohd94@hotmail.comمحمد إبراهيم العسيري للهندسة المدنية742
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جدة966533544000arch.m.maimani@hotmail.comمحمد عبدالروءوف ميمني للهندسة المعمارية743

جدة966505618825arch.moh@hotmail.comمحمد يحي البهكلي744

جدة966564032578zameem@hotmail.comمحمود بن ابراهيم زميم للهندسة المعمارية745

جدة966561741458fms.alsaadi@gmail.comمدد للهندسة الصناعية746

جدة966505615885edreesm@gmail.comمرام محمد ادريس للهندسة المدنية747

جدة966508695883abo7assan.203@hotmail.comمستشارك الوحيد للهندسة المعمارية748

جدة966506653723manhat56@gmail.comمنهاة محمد فوزي شيط للهندسة المعمارية749

جدة966567866635mnsawas@msn.comمهند بن تاج الدين السواس للهندسة الكهربائية750

جدة966559996631ajalakkad@gmail.comناصرالدين حسن نصيف للهندسة الصناعية751

جدة966505593615naila_a@me.comنائله فيصل الثقفي لهندسة التصميم الداخلي752

جدة966507710432h_qattan@hotmail.comهاني حمزة قطان للهندسة المعمارية753

جدة966505613015hani.shata@gmail.comهاني غازي شطا للهندسة المعمارية754

جدة966547000870eng.n.b@hotmail.comهندسة التصاميم للهندسة المعمارية755

جدة966555001053info@walamoudi.comوائل عبد اهلل العامودي للهندسة المعمارية756

جدة966540622287walhassani1406@gmail.comوسام محمد سالم الحسني للهندسة المعمارية757

جدة966564561178yazeedmb@gmail.comيزيد محمد باحمود للهندسة المعمارية758

مكاتب مهندسين استشاريين
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جدة966555040800dr.salehzh@gmail.comابراج الوطن الستشارات الهندسة المدنية759

ابراهيم محمد عبد اهلل النبراوي الستشارات الهندسة 760
جدة966553353383maxengineer@live.comالميكانيكية

جدة966506556652kkailani@edgearch.proاحمد عبدالعزيز زيدان الستشارات الهندسة المعمارية761

جدة966541442922ahmad0129@hotmail.comاحمد عبداهلل المولد الستشارات الهندسة المعمارية762

جدة966565533777ahmadq77@gmail.comاحمد عبداهلل قربان الستشارات الهندسة المعمارية763

جدة966540009088errtiqaa@gmail.comارتقاء التصميم الستشارات الهندسة المعمارية764

جدة966540546169lquota@arch-projections.comاالبرازات المعمارية الستشارات الهندسة المعمارية765

جدة966506604626falsayegh@yahoo.comالبصيرة الستشارات الهندسة المدنية766

جدة966555737384eng_gis@hotmail.comالبعد الخامس الستشارات هندسة التخطيط767

التصاميم الذكية الستشارات الهندسة المعمارية 768
جدة966564379791tasameem75@gmail.comوإدارة المشاريع الهندسية

جدة966505539152husricess@hotmail.comالتصميم المطور الستشارات الهندسة المعمارية769
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جدة966580999413eng.shafei@gmail.comالثريا المتكاملة الستشارات الهندسة الميكانيكية770

جدة966508885999arefnemer-eng@hotmail.comالثقة الدائمة الستشارات هندسة العمارة والتخطيط771

جدة966555663877faljedaani@yahoo.comالجود المتقدمة الستشارات الهندسة الميكانيكية772

الدراسات االستشارية لتطوير العمران الستشارات 773
جدة966503672006yabukhodair@yahoo.comالهندسة المعمارية

جدة966555567261ghmsan@gmail.comالديرة الذهبية إلستشارات الهندسة المدنية774

جدة966505692167tahakhalil@gmail.comالسالمة والتميز الستشارات الهندسة الميكانيكية775

جدة966536344835fshaikh.ldl@gmail.comالليم الستشارات الهندسة المعمارية776

جدة966505530300hatem@almeemar.comالمعمار العربي الستشارات الهندسة المعمارية777

جدة966567977000info@unengr.comالمهندسون المتحدون الستشارات الهندسة المعمارية778

جدة966566826682aymanzalsheikh@gmail.comايمن زريعة الشيخ الستشارات الهندسة المعمارية779

جدة966505664351mobashawri@yahoo.comإمكان الستشارات الهندسة الصناعية780

.966560862112engr_mohamed1982@hotmailأبراج الجزيرة الستشارات هندسة العمارة والتخطيط781
comجدة

جدة966596699291asalim2022@yahoo.comأحمد سالم عفيف الستشارات الهندسة المعمارية782

أحمد عبدالرحمن باناجه الستشارات الهندسة 783
جدة966567670055gazy1984@gmail.comالمعمارية

جدة966551999889engaaa_999@hotmail.comأروقة اإلبداع الستشارات الهندسة المدنية784

جدة966506334314fab@fab.saأروقة المستقبل785

أزهار عبدالغني صباغ الستشارات هندسة التصميم 786
جدة966503004191a_azaz11@yahoo.comالداخلي

جدة966552002006engthamer@live.comأسس التخطيط الستشارات هندسة التخطيط787

جدة966500217777ashrafaljuaid@yahoo.comأشرف صالح الجعيد الستشارات الهندسة المدنيه788

جدة966505677515f@osool.netأصــول الستشارات الهندسة المعمارية789

جدة966555963929badr3seer1401@gmail.comبدر أحمد عسيري الستشارات هندسة التخطيط790

جدة966590510510w6n1975@gmail.comبناية الستشارات الهندسة المعمارية791

جدة966505550396b3s@b3s.comبندر صالح سبحي الستشارات الهندسة الصناعية792

جدة966555737271eng_atiq2003@hotmail.comتماثل الستشارات الهندسة المدنية793

جودت موسى جودت الحلبي الستشارات الهندسة 794
جدة966505624386jmh13367@yahoo.comالصناعية

جدة966537535111hazem.a.81@gmail.comحازم عابد الحربي الستشارات الهندسة المدنية795

حسام عبدالمحسن المحمدي الستشارات الهندسة 796
جدة966540393404alwa7ed@hotmail.comالمدنية

جدة966556051717hkutbi@edgearch.proحسان يوسف كتبي الستشارات الهندسة المعمارية797

حسن صالح جواح الستشارات هندسة التخطيط 798
جدة966566444777hassan@jawwah.comالحضري و االقليمي
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جدة966503606721hradain.consultant@gmail.comحسن عبدالملك رادين الستشارات الهندسة المعمارية799

جدة966504312163hmaymouni@gmail.comحمود محمد الميموني إلستشارات الهندسة المعمارية800

جدة966555535727khalid-bannani@hotmail.comخالد طالل بناني الستشارات الهندسة المعمارية801

جدة966591190000sherbinik@hotmail.comخالد علي شربيني الستشارات الهندسة المعمارية802

جدة966565600765ibrahim_a9@yahoo.comدار البناء الستشارات الهندسة المدنية803

جدة966560707766eg_ab2002@hotmail.comدار الحنيان الستشارات هندسة المساحة804

جدة966504608371basimyousef@gmail.comدار الكوادر الوطنية الستشارات الهندسة المعمارية805

جدة966505724761saleh_alhaidar@hotmail.comدائرة األركان الستشارات الهندسة المدنية806

جدة966504619866arch.rami@gmail.comرامي عبدالوهاب خان إلستشارات الهندسة المعمارية807

جدة966503530410sattam_f@hotmail.comردهات الستشارات الهندسة المعمارية808

جدة966504402297reda_fatani@yahoo.comرضا حسن فطانى الستشارات هندسة النظم809

رمزي سمير علي عتيبي الستشارات الهندسة 810
جدة966505682323ramzi.otaibi@gmail.comالمعمارية

جدة966568221744na.dsi.6517008@gmail.comرواد الشرق الستشارات الهندسة المعمارية811

جدة966555695242saud.m.alsulami@gmail.comروافد فنية الستشارات الهندسة المدنية812

جدة966503659916ralsahsah@ris.com.saروان إسحاق الصحصاح لهندسة التصميم الداخلي813

زكي عبداهلل البكري الستشارات الهندسة المدنية 814
جدة966505618846binsadikzaki@hotmail.comوالهندسة البيئية

جدة966500957000dr.aasiri@gmail.comزوايا المتقدمة الستشارات الهندسة المعمارية815

جدة966554646469s_sendebad@hotmail.comسار الرائدة للهندسة الكهربائية816

جدة966555675590binrubian@gmail.comسارب الستشارات الهندسة المعمارية817

جدة966505601965samitashkandi@yahoo.comسامي محمد طاشكندي الستشارات الهندسة الكيميائية818

.966505656573albassami.abdullah@hotmailسجما الستشارات هندسة التخطيط819
comجدة

جدة966504642270saad@icc.net.saسعد بشير الجابري الستشارات الهندسة المعمارية820

جدة966555584017sfh5555@hotmail.comسعد فايز الحالف الستشارات الهندسة المدنية821

جدة966540409940basimhajjar@gmail.comسمات التعمير الستشارات الهندسة المعمارية822

جدة966505619837arch.sb@gmail.comسمير محمد باجنيد إلستشارات الهندسة المعمارية823

شاهر علي النهاري الستشارات هندسة التخطيط 824
جدة966554111157shaher.sec@gmail.comالحضري واالقليمي

جدة0555537891loaisofta@gmail.comشالالت العربية الستشارات الهندسة الكهربائية825

جدة966544262695alturayyef99@yahoo.comصالح حمد الطريف الستشارات الهندسة المعمارية826

صالح عواض محمد العتيبي الستشارات الهندسة 827
جدة966503790607esamn28@hotmail.comالمدنية



143

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

طه عبدالعزيز االنديجاني الستشارات الهندسة 828
جدة966504690085taha@63architects.comالمعمارية

جدة966503001041abdulgader.waly@gmail.comعبدالقادر محمود ولي الستشارات الهندسة المدنية829

عبدالكريم عبداهلل المنصور الستشارات الهندسة 830
جدة966505606877karim200@yahoo.comالمدنية

جدة966505671079ahussamy@orosest.comعبداهلل ثابت الحسامي الستشارات الهندسة الصناعية831

جدة966567999981aalzeer@mazav.comعبداهلل حمد الزير الستشارات الهندسة المعمارية832

جدة0593010886khaled@bnjamaan.comعبداهلل ناصر بن جمعان الستشارات الهندسة المدنية833

جدة966562363662khalid1937@hotmail.comعلي حسن الفقية الستشارات الهندسة المعمارية834

جدة966506511336ama.spine@gmail.comعلي حسن مصباح الستشارات الهندسة المعمارية835

جدة966505646794omar@omarqadi.comعمر محمد قاضي الستشارات الهندسة المعمارية836

.966505617235ghassan@ghassan-felembanغسان ناصر فلمبان الستشارات الهندسة المعمارية837
comجدة

جدة966505668419mfayez@zfp.comفايز الستشارات الهندسة المدنية838

جدة966563148283ferasof@hotmail.comفراس فتحي الدواليبي الستشارات الهندسة المعمارية839

جدة966555602349foad.khayat@gmail.comفؤاد أمين خياط الستشارات الهندسة المدنية840

فيصل حمزه جميل خشيفاتى الستشارات الهندسة 841
جدة966503364935kheshaifaty@gmail.comالصناعية

جدة966555352888faisalalmalky@gmail.comفيصل محمد المالكي الستشارات هندسة التشييد842

جدة966560777787a.albazie@hotmail.comقمم السعودية الستشارات الهندسة المعمارية843

جدة966543303500famgr@ackdco.comكوادر التصميم الستشارات الهندسة المعمارية844

جدة966555704881majedalmaliki@yahoo.comماجد احمد المالكي الستشارات الهندسة الكهربائية845

جدة966540008081majedbushnag@gmail.comماجد محمد بشناق الستشارات الهندسة المعمارية846

جدة966505691619me@mearchitecture.netمازن عمر أزمرلي الستشارات الهندسة المعمارية847

جدة966505722832mahermoosa@yahoo.comماهر حسني موسي الستشارات الهندسة الميكانيكية848

جدة966504698584mia@makanltd.comمجدي إبراهيم الشيخ الستشارات الهندسة المدنية849

جدة966555573902m.a.samandar@gmail.comمحمد أحمد سمندر الستشارات الهندسة المعمارية850

جدة966505791521mwahfz@hotmail.comمحمد خيراهلل الرفاعي إلستشارات الهندسة المدنية851

.966555606057mohammed.alzamil@mszacoمحمد صالح الزامل الستشارات الهندسة المعمارية852
comجدة

محمد صالح الدين عبدالجواد الستشارات الهندسة 853
جدة966505628883msabduljawad@msn.comالصناعية

جدة966565666940m.baghdadi@probuilder.com.saمحمد عبدالوهاب بغدادي الستشارات الهندسة المدنية854

جدة966552011180maalbaz@hotmail.comمحمد علي الباز الستشارات الهندسة المعمارية855

جدة966560008007dafelio@yahoo.comمحمد فهد السعود الستشارات الهندسة المعمارية856
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جدة966555588016baammer@yahoo.comمحمد فؤاد باعامر الستشارات الهندسة الجيولوجية857

جدة966505649740tshalabe@gmail.comمحور التصميم المثالي الستشارات الهندسة المعمارية858

مركز ظليلية الستشارات الهندسة المعمارية 859
جدة966555803333nouf.m.alsaud@gmail.comوالتصميم الداخلي

جدة966558939090mmb@mbodesign.meمروان مصطفى باجنيد إلستشارات الهندسة المعمارية860

جدة966500183256moataz.makki@power-sa.comمعتز سفيان مكي الستشارات الهندسة الميكانيكية861

جدة966560930001moutazalfi@hotmail.comمعتز محمد الفي الستشارات الهندسة المعمارية862

مكتب دار التطوير الحضري الستشارات الهندسة 863
جدة966555617994oska7574@hotmail.comالمدنية

جدة966542244456bataweelmn@gmail.comمنال عمر باطويل الستشارات الهندسة المعمارية864

جدة966505683590halwanim@hotmail.comمنصور محمد حلواني الستشارات الهندسة المعمارية865

جدة966544260255arch.mohanad@gmail.comمهند محمد أبوزيد الستشارات الهندسة المعمارية866

جدة966558008774mousa.asiri@gmail.comموسى زايد عسيري الستشارات الهندسة الكهربائية867

جدة966506610969m3n@m3nv.comميم ثالثة نون الستشارات الهندسة المعمارية868

جدة966566111186naif.m.a@hotmail.comنايف محمد الشيخ الستشارات هندسة التعدين869

جدة966558886622bah_1978@hotmail.comنواصي اإلبداع الستشارات الهندسة المعمارية870

جدة966504545439hani8aseri@yahoo.comهاني محمد عسيري الستشارات الهندسة المعمارية871

هتان جهاد حمزه بصراوي الستشارات الهندسة 872
جدة966541418585archihattan@gmail.comالمعمارية

.966562602222wail.dhafar.consultancy@gmailوائل محمد ظفر الستشارات الهندسة المعمارية873
comجدة

جدة966555644164khan.wessam@gmail.comوسام محمد خان الستشارات الهندسة المدنية874

جدة966565075060haddawi.yaseen@gmail.comياسين صالح حداوي الستشارات الهندسة المعمارية875

جدة966505626520eng_yy@yahoo.comيوسف محمد يوسف الستشارات الهندسة الكهربائية876

الطائف
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الطائف966555711003alghashmery@gmail.comالبيئة العمرانية لالستشارات الهندسية877

الطائف966599416285ceg@cegksa.comالمجموعة اإلستشارية الهندسية878

الطائف966566949990a-king-k.s.a@hotmail.comاوار للهندسة المدنية879

الطائف966508573272fan.arc2011@gmail.comإبداعات فن المعمار لالستشارات الهندسية880

الطائف966555714718a.m.alsofyani@hotmail.comأرتك للهندسة المدنية881

الطائف966505707022ganas20100@hotmail.comآفاق التخطيط لالستشارات الهندسية882

الطائف966555545896dar_makkah@yahoo.comدار مكة لالستشارات الهندسية883
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الطائف966504706610b6610@live.comشبل الغراهيد للمساحة االرضية884

الطائف966504723553ehetairshi@yahoo.comشهار لالستشارات الهندسية885

الطائف966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية886

عبد اهلل مشرف المالكي الستشارات الهندسة 887
الطائف966545499966almalki@hotmail.itالكهربائية

الطائف966505707782alghouse@yahoo.comعبدالرحمن حسن غوص للمساحة األرضية888

الطائف966505423663alfeir@gmail.comعبدالرحمن فهيد الشريف لالستشارات الهندسية889

الطائف966506700703khalid-3211@hotmail.comعكـــاظ لالستشارات الهندسية890

الطائف966505703500osb3447@hotmail.comعمر سعيد بوسعيد لالستشارات الهندسية891

الطائف966504808084am@designconcept.com.saفكرة التصميم الستشارات الهندسة المعمارية892

الطائف966555729299faisal44sa@gmail.comفيصل عبيد الخماش الستشارات الهندسة المعمارية893

الطائف966562226174as-1@live.comقياس التميز للرسم المعماري894

الطائف966505677684jeddah4arch@yahoo.comكمال عباس نور لإلستشارات الهندسية895

الطائف966502700008mj_protec@yahoo.comكوادر لالستشارات الهندسية896

الطائف966565566122alsawat791@gmail.comمحمد سالم السواط للمساحة األرضية897

الطائف966555612041abuzhalah@yahoo.comمحمد سعيد أبوزحله لالستشارات الهندسية898

الطائف966556666731harthy_office@yahoo.comمحمد عطية الحارثي لالستشارات الهندسية899

الطائف966555469229adco_sa@yahoo.comمداد لالستشارات الهندسية900

الطائف966555705137aldohmy55@hotmail.comمرزوق رجاء الحربي لالستشارات الهندسية901

الطائف966541645093noemail@saudieng.saناصر عارف الشريف لإلستشارات الهندسية902

الطائف966555100059zaidisurvey@hotmail.comنظم التخطيط للمساحة االرضية903

الطائف966505706368helal44@yahoo.comهالل أحمد الزهراني لالستشارات الهندسية904

.966553799331waleed1985waleed1@hotmailوليد عثمان الثبيتي للمساحة األرضية905
comالطائف

الطائف9665055117752y1911j@gmail.comيوسف حمزه جوهري لإلستشارات الهندسية906

الطائف966504706555noemail@saudieng.saيوسف سعيد العتيبي للمساحة األرضية907

القنفذة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

القنفذه966503665008alsharieftt@gmail.comالعياشي لالستشارات الهندسية908

القنفذه966506536373alwdyani@saudieng.orgرعد عبداهلل الودياني للهندسة المدنية909

القنفذه966565577700nashery@windowslive.comعمر علي الناشري لالستشارات الهندسية910
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القنفذه966505665678amalghamdi@jed.gov.saمدرج العمران لالستشارات الهندسية911

القنفذه966555776851mosbeh5@yahoo.comمصبح عساف الغامدي لإلستشارات الهندسية912

رابغ

العرضية الشمالية

الليث

خليص

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

رابغ966555508666bandar13@hotmail.comبندر عبداهلل المجنوني لالستشارات الهندسية913

رابغ966564401377fahad_almaqati@yahoo.comفهد عمر العتيبي لالستشارات الهندسية914

رابغ966555573902m.a.samandar@gmail.comمحمد أحمد سمندر الستشارات الهندسة المعمارية915

رابغ966557777905mohands@me.comمحمد علي فقيه لالستشارات الهندسية916

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

العرضية966555955020jgj-3@hotmail.comعبدالعزيز عبدالمحسن الغصن للهندسة المعمارية917

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الليث966504543506etihadalrafidain@gmail.comمحمد حسن الزبيدي للهندسة المدنية918

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خليص966552726315ahmddeb0@yahoo.comابراهيم صالح القاضي لالستشارات الهندسية919

خليص966555602876abokhaled1374@yahoo.comعبدالرحيم عبدالقادر المغربي لالستشارات الهندسية920

خليص966557777905mohands@me.comمحمد علي فقيه لالستشارات الهندسية921
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المدينة المنورة
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

شركة محمد مفرح األحمدي وشريكة لالستشارات 1
المدينة 966505622079fmmurshed@yahoo.comالهندسية

المنورة

شركة منصور محمد حلواني وشريكه لالستشارات 2
المدينة 966505683590halwanim@hotmail.comالهندسية

المنورة

فرع المدينة المنورة-شركة دار التصاميم المعمارية 3
المدينة 966505442118khalid@almemariah.comلالستشارات الهندسية

المنورة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

شركة حسني محمد عوض ونعمان محمد السيد 5
المدينة 966555521792nouman_plan@hotmail.comلالستشارات الهندسية

المنورة

شركات مهنية مختلطة

مكاتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المدينة 966504342254alawsim@gmail.comابراهيم محمد علوي لالستشارات الهندسية6
المنورة

المدينة live.com@966505131068973487البراق لالستشارات الهندسية7
المنورة

المدينة 966595784987aldar5000@hotmail.comالدار السعودية للعمارة واالنشاءات8
المنورة

المدينة 966505375200tarijuha@hotmail.comالدكتور طارق الجهني لالستشارات الهندسية9
المنورة

المدينة 966554180105jundi@diyar.comالديار السعودية لالستشارات الهندسية10
المنورة

المدينة 966504356366owaidahcon@yahoo.comالسمت لالستشارات الهندسية11
المنورة

المدينة 966500029282kamal@mescenggroup.comالسيادة لالستشارات الهندسية12
المنورة

المدينة 966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية13
المنورة

المدينة 966553048855nasr@gtt.com.saالعقيق لالستشارات الهندسية14
المنورة

المدينة 966505474185noemail@saudieng.saالغانم لالستشارات الهندسية15
المنورة

المدينة 966565316133khalilhe@hotmail.comالقبة الخضراء لالستشارات الهندسية16
المنورة

المدينة 966505611772noemail@saudieng.saالمنطار لإلستشارات الهندسية17
المنورة

المدينة 966553313153al.gada.0556@hotmail.comالنعيم لالستشارات العمرانية18
المنورة

المدينة 966566933335alwagehat@gmail.comالواجهات لالستشارات الهندسية19
المنورة

المدينة 966505303883alsaadi_ibrahim@yahoo.comإبراهيم عطااهلل الصاعدي لإلستشارات الهندسية20
المنورة
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المدينة 966553073777ad_alyousif@yahoo.comأحمد فرحان اليوسف لالستشارات الهندسية21
المنورة

المدينة 966592700071amg1364@hotmail.comأحمد فريد مصطفى لالستشارات الهندسية22
المنورة

المدينة 966505400848ama848@hotmail.comأحمد موسى مطلق لالستشارات الهندسية23
المنورة

المدينة 966554557555amh7o1@gmail.comأطياف المدن لالستشارات الهندسية24
المنورة

.966506588444eng_waleed_alharbi@yahooأفياء لالستشارات الهندسية25
com

المدينة 
المنورة

المدينة 966505303241raa1377@gmail.comأكنان لالستشارات الهندسية وإدارة التشييد26
المنورة

المدينة 966583466665ialmubariz@ymail.comأنماط لالستشارات الهندسية27
المنورة

المدينة 966505301929atamconsult@yahoo.comآطام لالستشارات الهندسية28
المنورة

المدينة 966555142828eng.riyad_h@hotmail.comبالدي لالستشارات الهندسية29
المنورة

المدينة 966537244889almera2030@yahoo.comجمال عبدالقادر ميره لالستشارات الهندسية30
المنورة

المدينة 966505307277hazemrizq_con@hotmail.comحازم صديق رزق لالستشارات الهندسية31
المنورة

المدينة 966505306460dadas@dasd.comحمدان محمد العمري لالستشارات الهندسية32
المنورة

المدينة 966504352900albouq_cons@yahoo.comحمزه أحمد البوق لإلستشارات الهندسية33
المنورة

المدينة 966501514351nctmostafa@hotmail.comخالد محمد الرحيلي لالستشارات الهندسية34
المنورة

المدينة 966551110303aallhhaamm@hotmail.comخبراء التصاميم لالستشارات الهندسية35
المنورة

المدينة 966505448718swailmi@daralkhalij.comدار الخليج للهندسة36
المنورة

المدينة 966505661062duba65@hotmail.comدار السالم لالستشارات الهندسية37
المنورة

المدينة 966050754514dmce1414@hotmail.comدار المدينة لالستشارات الهندسية38
المنورة

المدينة 966555545896dar_makkah@yahoo.comدار مكة لالستشارات الهندسية39
المنورة

المدينة 966555668815jaouni1@hotmail.comدرة المدينة لإلستشارات الهندسية40
المنورة

المدينة 966555820822suhail91@hotmail.comدروازة لالستشارات الهندسية41
المنورة

المدينة 966506638066albalawi99@hotmail.comدور لالستشارات الهندسية42
المنورة

المدينة 966505304923ramadan41_7@hotmail.comرمضان لالستشارات الهندسية43
المنورة

المدينة 966505300876babasaee1d@gmail.comسعيد جود الرحيلي لالستشارات الهندسية44
المنورة

المدينة 966505302951sakkn123@yahoo.comسكن لالستشارات الهندسية45
المنورة
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المدينة 966553330225a.akram@manar.com.saسليم سالم الحربي لالستشارات الهندسية46
المنورة

المدينة 966544912345daeloffice@gmail.comسمير عبدالمجيد دائل لالستشارات الهندسية47
المنورة

المدينة 966540001213esshco@hotmail.comسهيل سامي حفظي لإلستشارات الهندسية48
المنورة

المدينة 966505270187almadi.saleh@gmail.comصالح عبداهلل الماضي لالستشارات الهندسية49
المنورة

المدينة 966503333522saharsalih4@hotmail.comصالح محمد حسون لالستشارات الهندسية50
المنورة

المدينة 966556022236eng.sadaka@hotmail.comصدقة إعزاز الدين الحكيم لالستشارات الهندسية51
المنورة

المدينة 966503406181abo-waleed-181@hotmail.comضاوي رباح المطيري لالستشارات الهندسية52
المنورة

المدينة 966569654301amkoshak@gmail.comعادل محمد كوشك لالستشارات الهندسية53
المنورة

المدينة 966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية54
المنورة

المدينة 966505300310bnder2020@hotmail.comعبدالرحمن حمزة جمل الليل لالستشارات الهندسية55
المنورة

المدينة 966505313560abdmahros61@yahoo.comعبدالرحمن يوسف محروس لالستشارات الهندسية56
المنورة

المدينة 966540404040alhakeemarch@gmail.comعبدالرزاق عبدالمطلب حكيم لالستشارات الهندسية57
المنورة

المدينة 966505306618noemail@saudieng.saعبدالعزيز عبدالجليل مرشد لالستشارات الهندسية58
المنورة

المدينة marthad_25@yahoo.comعبدالغني أحمد السيسي لإلستشارات الهندسية59
المنورة

المدينة 966505300577ab_joraid@hotmail.comعبداهلل علي جريد لالستشارات الهندسية60
المنورة

المدينة 966555704798alrowad73@yahoo.comعبداهلل نغيمش األحمدي لالستشارات الهندسية61
المنورة

المدينة 966504358084kheraisconeng@yahoo.comعدنان حسين خريص لالستشارات الهندسية62
المنورة

المدينة 966590009059aalmaghmsi@yahoo.comعدنان غازي لالستشارات الهندسية63
المنورة

المدينة 966534030444esk44@yahoo.comعصام شحات خطيب لالستشارات الهندسية64
المنورة

المدينة 966505307660arc3ali@hotmail.comعلي أحمد السريحي لالستشارات الهندسية65
المنورة

المدينة 966503330741ali-hamzawi@hotmail.comعلي عبدالمطلوب حمزاوي لالستشارات الهندسية66
المنورة

المدينة 966505269499omraniyat@yahoo.comعمرانيات لالستشارات الهندسية67
المنورة

المدينة 966506301000engineers.2009@hotmail.comفاروق عبدالمحسن الياس لالستشارات الهندسية68
المنورة

المدينة 966505307128o505307128@gmail.comفرج رجاء اهلل العوفي لإلستشارات الهندسية69
المنورة

المدينة 966505368189akhbadawi@yahoo.comفرع المدينه المنوره-الروشان لالستشارات الهندسية70
المنورة



151

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المدينة 966504351684bfrd2006@hotmail.comفريد أحمد طالب لالستشارات الهندسية71
المنورة

المدينة 966505300454hsf828@hotmail.comفضائلي لالستشارات الهندسية72
المنورة

المدينة 966550236504eng.alamri.7@gmail.comفن المعمار لالستشارات الهندسية73
المنورة

المدينة 966505300110hnajee2015@gmail.comقياسات لالستشارات الهندسية74
المنورة

المدينة 966502027500algobali@gmail.comكمال حسني القبلي لالستشارت الهندسية75
المنورة

.966553972695eng.mohammed.i.s1420@gamilمحمد احسان سليمان لالستشارات الهندسية76
com

المدينة 
المنورة

المدينة 966553069999faisal.102@hotmail.coمركز النانو لالستشارات الهندسية77
المنورة

المدينة 966540354444saud.algrayan@hotmail.comمركز طيبة لالستشارات الهندسية78
المنورة

المدينة 966504615811marwan@marwanashour.comمروان بدرالدين عاشور لالستشارات الهندسية79
المنورة

المدينة 966595715790marwannoor@yahoo.comمروان محمد سعيد نور لالستشارات الهندسية80
المنورة

المدينة 966555561122info@masknee.comمسكني لالستشارات الهندسية81
المنورة

المدينة 966555059407mimar88@hotmail.comمعمار العربية لألستشارات الهندسية82
المنورة

المدينة 966553306480almihrab2012@hotmail.comمكتب المحراب لالستشارات الهندسية83
المنورة

المدينة 966505305764hamzarkobi@gmail.comمكتب أحد لالستشارات الهندسية84
المنورة

المدينة 966505315499aburooa@yahoo.comموريات لالستشارات الهندسية85
المنورة

المدينة 966555346664nawaf666@msn.comناز لالستشارات الهندسية86
المنورة

المدينة 966505605648nabil@nabilabbas.comنبيل محمد عباس لالستشارات الهندسية87
المنورة

المدينة 966504356345slmony1@hotmail.comنزيه مصطفى قاره لالستشارات الهندسية88
المنورة

المدينة 966552424340alayyashi@hotmail.comهاشم صالح العياشي لالستشارات الهندسية89
المنورة

المدينة 966555306993hashim72444@gmail.comهاشم عبدالحكيم إسماعيل لالستشارات الهندسية90
المنورة

المدينة 966505301900beryhan@gmail.comهزاع أسعد الشريف لالستشارات الهندسية91
المنورة

المدينة 966503209942han_askar@hotmail.comهندسة الشورى لالستشارات الهندسية92
المنورة

المدينة 966561449944drkamal1988@hotmail.comهندسة المستقبل لإلستشارات الهندسية93
المنورة

المدينة 966504604754wnq_2009@hotmail.comوائل نوح قاضي فالته لالستشارات الهندسية94
المنورة

المدينة 966506536658aloqbi.yasser74@gmail.comياسر أحمد العقبي لالستشارات الهندسية95
المنورة
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مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
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المدينة 966504403201jazzaromar@hotmail.comالجزار لفحص التربة والخرسانة واالساسات والمواد96
المنورة

المدينة 966505316329Saud.m.al-jehani@hotmail.comالخندق للمساحة األرضية97
المنورة

المدينة 966553100120r12@yahoo.comالفتح للمساحة األرضية98
المنورة

المدينة 966505307855Abuung-survey@hotmail.comأسامة محمود أبوعنق للمساحة األرضية99
المنورة

المدينة 966507777142Thamer1076@gmail.comثامر حمد العوفي للمساحه أرضية100
المنورة

المدينة 966505302388hh1-aa2-mm3@hotmail.comحامد ناهر الرحيلي للمساحة األرضية101
المنورة

المدينة 966505324388h-saidy@hotmail.comحميد محمد الحربي للمساحة األرضية102
المنورة

المدينة 966555590592ahmad.h5@hotmail.comخالد مصلح الردادي للمساحة األرضية103
المنورة

دار الخليج لفحص التربة والخرسانة واألساسات 104
المدينة 966505448718swailmi@daralkhalij.comوالمواد

المنورة

المدينة 966505303336a.alhindi10@gmail.comعبد الرحمن محمد الهندي للمساحة االرضية105
المنورة

المدينة 966505707782alghouse@yahoo.comعبدالرحمن حسن غوص للمساحة األرضية106
المنورة

المدينة 966555302220ahhabeeb0@gmail.comعبدالعزيز حسن محمد للمساحة األرضية107
المنورة

المدينة 966555326376mybox828@gmail.comعبداهلل ماطر المخلفي للمساحة األرضية108
المنورة

المدينة 966535321919na2na2010@hotmail.comنبيل عايد األحمدي للمساحة االرضية109
المنورة

المدينة 966504706555NoEmail@saudieng.saيوسف سعيد العتيبي للمساحة األرضية110
المنورة

مكاتب مهندسين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المدينة 966504765410najialjehani@gmail.comاألبعاد المعاصرة للهندسة المعمارية111
المنورة

المدينة 966555503381asalsehli@hotmail.comالغراء للهندسة المعمارية112
المنورة

المدينة 966555561067benghazi85@gmail.comطالل غازي السهلي للهندسة المدنية113
المنورة

المدينة 966500096217abadi.3b2@gmail.comعبدالرحمن سامى حلوانى للهندسة المعمارية114
المنورة

المدينة 966503050933i-do-it@hotmail.comعبدالعزيز عادل النجار للهندسة المعمارية115
المنورة

المدينة 966505319330shareefmetawea@hotmail.comلينة أحمد مصطفى للهندسة المعمارية116
المنورة

المدينة 966505307477mmakhandasy@yahoo.comمحمد امين كابلي للهندسة المدنية117
المنورة
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المدينة 966540077338mhm_1405@hotmail.comمحمد حامد الرحيلي للهندسة المعمارية118
المنورة

المدينة 966580099100vip.ksa@hotmail.comمحمد مساعد الرشيدي للهندسة المعمارية119
المنورة

المدينة 966505307233engyass03@hotmail.comياسر عايد خلوي السهلي للهندسة المدنية120
المنورة

مكاتب مهندسين استشاريين
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المدينة 966555663877faljedaani@yahoo.comالجود المتقدمة الستشارات الهندسة الميكانيكية121
المنورة

المدينة 966555586220mohamed.almutairi@yahoo.comالمتميزون الستشارات الهندسة المدنية122
المنورة

إبراهيم سليمان األحمدي الستشارات الهندسة 123
المدينة 966505321600isao_arch@yahoo.comالمعمارية

المنورة

المدينة 966551999889engaaa_999@hotmail.comأروقة اإلبداع الستشارات الهندسة المدنية124
المنورة

المدينة 966555302302eng.habeeb@yahoo.comحبيب أحمد عبدالعزيز الستشارات الهندسة المدنية125
المنورة

المدينة 966544166707rafoba@gmail.comرأفت حسن حسوبة الستشارات الهندسة المعمارية126
المنورة

المدينة 966554411408badur.usa@gmail.comزوايا االبداع الستشارات الهندسة الكهربائية127
المنورة

عارف طالل البلوي الستشارات الهندسة المدنية - 128
المدينة 966593777717NoEmail@saudieng.saالمدينة المنورة

المنورة

عبدالرحمن دابس الحربي الستشارات الهندسة 129
المدينة 966533774040aharbe33@gmai.lcomالمعمارية

المنورة

عبدالصمد عبدالرزاق االنديجاني الستشارات الهندسة 130
المدينة 966599907224planing2000@hotmail.comالمعمارية

المنورة

.966505707806adnan1983_jeddah@hotmailعدنان عيد المحمادي الستشارات الهندسة المعمارية131
com

المدينة 
المنورة

المدينة 966563148283ferasof@hotmail.comفراس فتحي الدواليبي الستشارات الهندسة المعمارية132
المنورة

المدينة 966535003430NoEmail@saudieng.saلؤي عدنان شيره الستشارات الهندسة الكهربائية133
المنورة

المدينة 966505791521mwahfz@hotmail.comمحمد خيراهلل الرفاعي إلستشارات الهندسة المدنية134
المنورة

ينبع
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

ينبع966507639902yaser.alhamoud@altorath.aeالتراث العمراني لالستشارات الهندسية135
ينبع966505343797saiyed9@gmail.comالخبراء المطورون لالستشارات الهندسية136
ينبع966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية137
ينبع966505613877koshakjed@aeoffice.com.saالعمارة والهندسة138
ينبع966554144748hail1964@yahoo.comالفن الجديد لالستشارات الهندسية139
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خيبر

سليلة جهينة

بدر

المهد

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

ينبع966505320578anwarhasan62@gmail.comانور عبده حسن لالستشارات الهندسية140
ينبع966544141430albrahimi.ali@gmail.comأبومعال لالستشارات الهندسية141

أديب علي الزامل وخالد عبدالعزيز الفوزان 142
ينبع966500583141aaaz07@gmail.comلالستشارات الهندسية

ينبع966554557555amh7o1@gmail.comأطياف المدن لالستشارات الهندسية143
ينبع966560892211mi7f@hotmail.comأنس عبداهلل فلمبان لالستشارات الهندسية144
ينبع966505448718swailmi@daralkhalij.comدار الخليج للهندسة145
ينبع966505219208tariqbakhsh@hotmail.comدقــة الستشارات الهندسة المعمارية146
ينبع966505700182shibl1402@hotmail.comعاطف عبداهلل الشبل لالستشارات الهندسية147
ينبع966568234545abdulsalam.shokr@gmail.comعبدالسالم سالم شكر لالستشارات الهندسيه148
ينبع966555670135afmnhrj@yahoo.comعبداهلل فهد الجعيد لالستشارات الهندسية149
ينبع966505661659mte@turkigroup.comمحمد علي اسماعيل تركي لالستشارات الهندسية150
ينبع966506343652alhogori@yahoo.comمحمد ناصر الحجوري الستشارات الهندسة المعمارية151
ينبع966553069999faisal.102@hotmail.coمركز النانو لالستشارات الهندسية152
ينبع966505845796shahranima@hotmail.comينبوع ينبع لالستشارات الهندسية153
ينبع966555362536hujailiy@rc-ynb.comيوسف جايد ناشى الحجيلي لالستشارات الهندسية154

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خيبر966553100120r12@yahoo.comالفتح للمساحة األرضية155

خيبر966555419839mabnya@yahoo.comعلي صالح الزائد لإلستشارات الهندسية156

خيبر966563305222mark4ar@yahoo.comمبارك محمد العطوي الستشارات الهندسية المعمارية157

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

سليلة 966552424340alayyashi@hotmail.comهاشم صالح العياشي لالستشارات الهندسية158
جهينة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

بدر966501514351nctmostafa@hotmail.comخالد محمد الرحيلي لالستشارات الهندسية159

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المهد966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية160

المهد966501514351nctmostafa@hotmail.comخالد محمد الرحيلي لالستشارات الهندسية161
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

الحناكية966501514351nctmostafa@hotmail.comخالد محمد الرحيلي لالستشارات الهندسية169

الحناكية966555326376mybox828@gmail.comعبداهلل ماطر المخلفي للمساحة األرضية170

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

العال966554557555amh7O1@gmail.comأطياف المدن لالستشارات الهندسية162

العال966505464318arabianraz@hotmail.comراز العربية لالستشارات الهندسية163

العال966505470549saadengr@hotmail.comسعد خالد الفوزان الستشارات الهندسة المعمارية164

شركة منصور محمد حلواني وشريكه لالستشارات 165
العال966505683590halwanim@hotmail.comالهندسية

العال966505300577ab_joraid@hotmail.comعبداهلل علي جريد لالستشارات الهندسية166

العال9665553748007amoooodi@windowslive.comمحمد سليمان الزحوفي للمساحة األرضية167

العال966555346664nawaf666@msn.comناز لالستشارات الهندسية168

العال

الحناكية
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أبها
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966548188884eng.dhaferalhaid@hotmail.comرموز الدقة لإلستشارات الهندسية1

أبها966591754544m_y_m_999@hotmail.comشركة البراهين لالستشارات الهندسية وشريكه2

شركة الخدمات اإلستشارية السعودية لإلستشارات 3
أبها966500520219services@saudconsult.comالهندسية

شركة عبدالكريم محمد عريشي وشريكه 4
أبها966556765558arishi_comp@hotmail.comلالستشارات الهندسية

مكتب استشارات هندسية
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966505640864hashwal@hotmail.comاألميال الهندسية - مهندسون استشاريون5

أبها966504730080Jobran1200@gmail.comالبركة لالستشارات الهندسية6

أبها966505758981Ksa---0505@hotmail.comالسيف السداسي لالستشارات الهندسية7

أبها966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية8

أبها966508960991NoEmail@saudieng.saالمركز العالي لالستشارات الهندسية9

أبها966505740086almaarj.abofisal@gmail.comالمعارج لالستشارات الهندسية10

أبها966555759613ajwaa2000@yahoo.comإحداثيات لالستشارات الهندسية11

أبها966534655544cma78887@gmail.comأشاد لالستشارات الهندسية12

أبها966505760127smalari@gmail.comأوتار لالستشارات الهندسية13

@966500543290mohammed_2000sa2000برج المحافظ لالستشارات الهندسية14
yahoo.comأبها

أبها966505754350salsyahya@gmail.comصالح حسين قدح لالستشارات الهندسية15

عبداهلل عبدالرحمن محمد الحسن لالستشارات 16
أبها966507751304alhasana1213@gmail.comالهندسية

أبها966505753197sarhan966@gmail.comعبدالمحسن سالم سرحان لالستشارات الهندسية17

أبها966505750992Ali.al.mubarak@hotmail.comعلي حسن آل مبارك لالستشارات الهندسية18

أبها966555756393mohsenah74004@live.comعوض محمد محسنة لالستشارات الهندسية19

أبها966505758043urp_3274@hotmail.comفهد عبداهلل الحمراني لالستشارات الهندسية20

أبها966555752477vgm.fawateh@gmail.comفواتح لالستشارات الهندسية21

أبها966557770777mohd077755@gmail.comكفاءات التصميم لالستشارات الهندسية22

أبها966504732495eng.m.a.bomdrah@gmail.comمركز المدينة الهندسية لالستشارات الهندسية23

أبها966555784257belladonna-707@hotmail.comمركز النيل لالستشارات الهندسية24

أبها966555755521massaget1@gmail.comمساقط لإلستشارات الهندسية25
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المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966504756981nccl_hus33@yahoo.comمكتب روافد لالستشارات الهندسية26

أبها966504756322a_alhasaniah1@hotmail.comمنسوب المدينة لالستشارات الهندسية27

مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966558030088sr.help@hotmail.comالسروات للمساحة األرضية28

أبها966506752129a.a.z2011@hotmail.comالعمران الحضاري للمساحة األرضية29

أبها966503232011mueed@alqotr.saالقطر للمساحة األرضية30

أبها966505753927almoahden@yahoo.comالموحدين للمساحة األرضية31

أبها966506737776zzshihri@hotmail.comزائد ظافر الشهري للمساحة األرضية32

أبها966537666654mr.awadh@hotmail.comعوض سعد محمد االحمري للمساحة االرضية33

.966544338891mohammad-Mm-2005@hotmailمحمد حسن ال قنفذ للمساحة األرضية34
comأبها

أبها966544446997m.ammar6997@hotmail.comمحمد سعد العمار للمساحة االرضية35

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966555199838arch.alshwaish@hotmail.comراية المعمار - أبها36

أبها966553333738emad_farahaat@yahoo.comسعد احمد القحطاني للهندسة المعمارية37

أبها966557756636habbaash@hotmail.comعبداهلل عبدالرحمن القحطاني للهندسة المعمارية38

أبها966553383265kassab_3265@hotmail.comكساب شبرم الشمري للهندسة المعمارية39

أبها966540503710ks.qahtani@hotmail.comمبادئ االنشاء للهندسة المعمارية40

أبها966508695883abo7assan.203@hotmail.comمستشارك الوحيد للهندسة المعمارية41

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أبها966566666699albaz.ahmed@gmail.comاحمد عباس الباز الستشارات الهندسة المعمارية42

أبها966561311313Ebtekarnew@gmail.comاالبتكار العربي الستشارات الهندسة المعمارية43

أبها966565891111daym555@hotmail.comاالبداع السعودي الستشارات الهندسة المدنية44

أبها966506090609eng-anmar@hotmail.comاالبنية الحديثة الستشارات الهندسة المعمارية45

أبها966503066033fares_sarhan@hotmail.comأسس البناء الستشارات الهندسة المعمارية46

أبها966507778849abuahmad98@hotmail.comماجد احمد القحطاني الستشارات الهندسة الكهربائية47

أبها966505374412khalbalwi@yahoo.comهندسة السكن إلستشارات الهندسة المعمارية48

مكاتب مهندسين

مكاتب مهندسين استشاريين
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خميس مشيط
شركات مهنية سعودية

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خميس 966505860003efs306@yahoo.comشركة صالح مستور الشهراني وشريكه49
مشيط

شركة عبدالكريم محمد عريشي وشريكه 50
خميس 966556765558arishi_comp@hotmail.comلالستشارات الهندسية

مشيط

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خميس 966505740012eng.ahmedown@gmail.comاحمد عوضة الشهراني لالستشارات الهندسية51
مشيط

خميس 966505640864hashwal@hotmail.comاألميال الهندسية - مهندسون استشاريون52
مشيط

خميس 966505740969mustafaalem2@gmail.comالبيت السعودي لالستشارات الهندسية53
مشيط

خميس 966531117317w14003@almobty.comالثنائية السعودية54
مشيط

خميس 966505758981Ksa---0505@hotmail.comالسيف السداسي لالستشارات الهندسية55
مشيط

خميس 966505740086almaarj.abofisal@gmail.comالمعارج لالستشارات الهندسية56
مشيط

خميس 966509539078hanimetab@hotmail.comأسس الهندسة لالستشارات الهندسية57
مشيط

خميس 966544444043jilsh2012@gmail.comجلبان إبراهيم الشهراني لإلستشارات الهندسية58
مشيط

خميس 966555772406arifai02@gmail.comعبداهلل أحمد الرفاعي لالستشارات الهندسية59
مشيط

خميس 966540696060azm@saudieng.orgعزم لالستشارات الهندسية60
مشيط

خميس 966504730204eng_hadi33@yahoo.comفهد الفديع القحطاني لالستشارات الهندسية61
مشيط

خميس 966505758043urp_3274@hotmail.comفهد عبداهلل الحمراني لالستشارات الهندسية62
مشيط

خميس 966555752477vgm.fawateh@gmail.comفواتح لالستشارات الهندسية63
مشيط

خميس 966505491900sdhafer@hotmail.comكادي لالستشارات الهندسية64
مشيط

خميس 966504411604warm57@yahoo.comكنوز لالستشارات الهندسية وهندسة األجهزة الطبية65
مشيط

خميس 966505758981Ksa---0505@hotmail.comمحمد سعيد الشريف الستشارات السالمة الهندسية66
مشيط

خميس 966504732495eng.m.a.bomdrah@gmail.comمركز المدينة الهندسية لالستشارات الهندسية67
مشيط

خميس 966555558188eng.8188@hotmail.comمفهوم التصميم لالستشارات الهندسية68
مشيط

مكاتب استشارات هندسية
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مكاتب فحص التربة واألساسات والخرسانة والمساحة
المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خميس 966555931688black.bird1000@hotmail.comاألركان الثابتة للمساحة األرضية69
مشيط

خميس 966505742671thia_s2000@hotmail.comالتهيئة للمساحة األرضية70
مشيط

خميس 966531117317w14003@almobty.comالثنائية السعودية لفحص التربة واألساسات71
مشيط

خميس 966505753927almoahden@yahoo.comالموحدين للمساحة األرضية72
مشيط

خميس 966555755503saeedsssj@hotmail.comسعيد سالم آل حبشان للمساحة األرضية73
مشيط

خميس 966505761413mansourelshahrani@yahoo.comمنصور محمد الشهراني للمساحة األرضية74
مشيط

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خميس 966505750908ahmad.alishbah@gmail.comاحمد سعد حسين آل عشبه الهندسة الميكانيكية75
مشيط

خميس 966500007680z4_75@hotmail.comدسر للهندسة المدنية76
مشيط

خميس 966560008358saad.888@hotmail.comسعد مطر الشهراني للهندسة المدنية77
مشيط

خميس 966554470709sjurays@hotmail.comسعد ناصر جريس للهندسة المدنية78
مشيط

خميس 966553383265kassab_3265@hotmail.comكساب شبرم الشمري للهندسة المعمارية79
مشيط

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

خميس 966565891111daym555@hotmail.comاالبداع السعودي الستشارات الهندسة المدنية 80
مشيط

خميس 966555737384eng_gis@hotmail.comالبعد الخامس الستشارات هندسة التخطيط81
مشيط

خميس 966505292921saleh.contact@gmail.comالخيارات المتقدمة الستشارات الهندسة المعمارية82
مشيط

خميس 966502500002aalwaseel@gmail.comإعمار الصرح الستشارات الهندسة المعمارية83
مشيط

خميس 966505860003efs306@yahoo.comتواز الستشارات هندسة العمارة والتخطيط84
مشيط

خميس 966555752342gm@mscosa.comسعد مستور الشهراني الستشارات الهندسة الكهربائية85
مشيط

خميس 966555601926salehmohd10@hotmail.comصالح محمد اسحاق الستشارات الهندسة المعمارية86
مشيط

خميس 966506222520musferf1@gmail.comنسج االبداع الستشارات الهندسة الكهربائية87
مشيط

مكاتب مهندسين

مكاتب مهندسين استشاريين
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بيشة

محايل

أحد رفيدة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

بيشة966505640864hashwal@hotmail.comاألميال الهندسية - مهندسون استشاريون88

بيشة966555765060mds.975@hotmail.comالضاحية الستشارات الهندسة المعمارية89

بيشة966554144748hail1964@yahoo.comالفن الجديد لالستشارات الهندسية90

بيشة966500663113en.meshary12@hotmail.comالمعرفة للهندسة المدنية91

بيشة966505860003efs306@yahoo.comتواز الستشارات هندسة العمارة والتخطيط92

بيشة966503530410sattam_f@hotmail.comردهات الستشارات الهندسة المعمارية93

بيشة966550551771eng.532@hotmail.comسعد مفرح الشمراني للهندسة المدنية94

بيشة966555795363aborabsha22@gmail.comسعيد عبداهلل الدوسري للرسم المعماري95

بيشة966555618331colengam@gmail.comعبداهلل محمد الزهراني لالستشارات الهندسية96

بيشة966540696060azm@saudieng.orgعزم لالستشارات الهندسية97

بيشة966504732450shalan-505@hotmail.comعلي شعالن القحطاني للمساحة األرضية98

.966558881015mamdooh_abdulhai@hotmailنـيـس الستشارات الهندسة المعمارية99
comبيشة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

محايل966566666699albaz.ahmed@gmail.comاحمد بن عباس الباز الستشارات الهندسة المعمارية100

محايل966504707573hafezmido11@yahoo.comالساحل لإلستشارات الهندسية101

محايل966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية102

محايل966534655544cma78887@gmail.comأشاد لالستشارات الهندسية103

محايل966555963929badr3seer1401@gmail.comبدر أحمد عسيري الستشارات هندسة التخطيط104

محايل966507764505J.hakmi@hotmail.comجبريل ابراهيم حكمي لالستشارات الهندسية105

محايل966555599449Bindufrah@hotmail.comعارف محمد بن ظفره للهندسة المعمارية106

محايل966505758043urp_3274@hotmail.comفهد عبداهلل الحمراني لالستشارات الهندسية107

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

أحد رفيدة966500007680z4_75@hotmail.comدسر للهندسة المدنية108

أحد رفيدة966555764050abdullahali1010@hotmail.comعبداهلل علي دعير للمساحة االرضية109

أحد رفيدة966555558188eng.8188@hotmail.comمفهوم التصميم لالستشارات الهندسية110
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المجاردة

سبت العاليا

النماص

تثليث

ظهران الجنوب

رجال ألمع

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

المجاردة966504707573hafezmido11@yahoo.comالساحل لإلستشارات الهندسية111

المجاردة966504139517kmagkmag1@yahoo.comالعربي لالستشارات الهندسية112

المجاردة966505168009K.a.h58@hotmail.comخالد عبدالرحمن الحسين لالستشارات الهندسية113

@966501963422officemanager.mohamedمعيض شاكر الشهري للرسم المعماري114
yahoo.comالمجاردة

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

سبت 966505750127sesbanoffice@hotmail.comسيسبان لالستشارات الهندسية115
العاليا

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

النماص966505640864hashwal@hotmail.comاألميال الهندسية - مهندسون استشاريون116

النماص966555559997bandr@bindajam.comمجال األفق الستشارات الهندسة المدنية117

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

رجال 966503066033fares_sarhan@hotmail.comأسس البناء الستشارات الهندسة المعمارية121
ألمع

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

ظهران 966505753927almoahden@yahoo.comالموحدين للمساحة األرضية122
الجنوب

المدينةالبريد اإللكترونيرقـم التواصلاالســـــــــــــمم

تثليث966504611184mhoseedi@yahoo.comالشروق لالستشارات الهندسية118

تثليث966500663113en.meshary12@hotmail.comالمعرفة للهندسة المدنية119

تثليث966504730204eng_hadi33@yahoo.comفهد الفديع القحطاني لالستشارات الهندسية120


