
 قائمة بالشركات و المؤسسات التى تم التعاون معها للتدريب الصيفي

 بقسم الهندسة الصناعية خالل العام 6341-6341 هـ

 

 جهة التدريب م

 بلدية محافظة تنومة 1

 شركة الشرق االوسط للرعاية الصحية 2

 الشركة السعودية للكهرباء 3

القنفدةالشقيق  +  -المؤسسة العامة لتحلية المياه 4  

محطة الصرف الصحي ابها -وزارة المياه والكهرباء 5  

أبها -شركة بيبسي  6  

خميس مشيط -مصنع الجزيرة للدهانات  7  

 قاعدة الملك خالد الجوية 8

 شركة كوكاكوال السعودية خميس مشيط 9

 بلدية محافظة محايل 10

ابها -وزارة التجارة والصناعة  11  

أبها-االماراتية للمقاوالت العامةشركة بكين  12  

 شركة صحاري لخدمات الصيانة المحدودة 13

خميس مشيط-التوكيالت العالمية للسيارات  14  

 المستشفي العام بالقنفذة  12

 مستشفي عسيرالمركزي  13

أبها-التوكيالت العالمية للسيارات  14  

 االدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة عسير 12

 بلدية خميس مشيط  13

ليآلمصنع السرحاني للبلك ا 14  
 

 

 

 

 

 



 قائمة بالشركات و المؤسسات التى تم التعاون معها للتدريب الصيفي

  بقسم الهندسة الكيميائية خالل العام 6341-6341 هـ

 

 جهة التدريب م

 شركة كوكاكوال 1

مختبر المركزيلا -الميرية العامة للمياه بعسير 2  

السعودية للكهرباءالشركة  3  

القنفدةالشقيق  +  -المؤسسة العامة لتحلية المياه 4  

محطة الصرف الصحي ابها -وزارة المياه والكهرباء 5  

 شركة البيبسي 6

 دهانات الجزيرة 7

 اسمنت الجنوب 8

 سابك 9

 أرامكو 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة بالشركات و المؤسسات التى تم التعاون معها للتدريب الصيفي 

 بقسم الهندسة الكهربائية خالل العام 6341-6341 هـ

 

 جهة التدريب م

  الكهرباء السعوديةشركة  1

  تصاالت السعوديةشركة اال 2

  مطار ابها 3

  (مشروع المدينة الجامعية بالفرعاءإدارة المشروعات الهندسية بالجامعة ) 4

 محطة تحلية المياه بالشقيق 5

  المنطقة الجنوبية شركة أسمنت 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة بالشركات و المؤسسات التى تم التعاون معها للتدريب الصيفي

  بقسم الهندسة المدنية خالل العام 6341-6341 هـ

 

 جهة التدريب م

 بلدية تنومة 1

 المديرية العامة للمياة بعسير  2

 بلدية الحازمى 3

 مؤسسة األركان للمقاوالت 4

الدفاعوزارة  5  

 بلدية أحد رفيدة  6

 بلدية طريب 7

 المديرية العامة للتعليم بعسير 8

 بلدية بللسمر 9

 الشركة السعودية للكهرباء 10

 مركز المدينة الهندسى 11

 بلدية خميس مشيط 12

 بلدية وادى الدوسر 13

 الهيئة الملكية بالجبيل 14

 أمانة منطقة عسير 12

 بلدية الدرب 13

 بلدية تنومة 14

 المديرية العامة للمياة بعسير  12

 بلدية الحازمى 13

 وزارة الدفاع 14

 

 

 

 



 قائمة بالشركات و المؤسسات التى تم التعاون معها للتدريب الصيفي

  بقسم الهندسة الميكانيكية خالل العام 6341-6341 هـ

 جهة التدريب م

 الشركة السعودية للكهرباء 1

التشغيل و الصيانة –المديرية العامة للمياه  2  

 مصنع حسن عبد هللا القحطانى لتشكيل المعادن 3

 وزارة الشئون البلدية و القروية 4

 شركة صحارى لخدمات الصيانة المحدودة 5

لمرافقوا قسم صيانة المنشأت –أدارة التشغيل والصيانة  –قاعدة الملك خالد الجوية  6  

النهضة للتجارة و المقاوالتشركة دعائم  7  

 االتصاالت السعودية 8

 وزارة الشئون البلدية و القروية 9

الشئون األدارية –األدارة العامة للمشاريع والصيانة  10  

المديرية العامة للمياه –وزارة المياه و الكهرباء  11  

 أرامكو السعودية 12

بمشروع المرحلة الثانية بالمدينة الجامعية شركة بايتور 13  

 شركة الطائف للصيانة و التشغيل و المقاوالت 14

مجموعة بن الدن السعودية –مطار أبها األقليمى  15  

لتحلية المياه المالحة   16 المؤسسة العامة     

 االتصاالت السعودية 17

 محطة التحلية بخميس مشيط 18

مشيطالدفاع الجوي بخميس  19  

 المدينة الجامعية بالفرعاء 20

 المديرية العامة للمياه 21

 المستشفى العسكري 22

 بلدية خميس مشيط 23

 مدينة الملك فيصل العسكرية 24

 مطار أبها اإلقليمي 25

 قاعدة الملك خالد الجوية 26

 شركة بيبسي 27

 شركة الكهرباء بمحايل 28



المالحة محطة تحلية القنفذة المؤسسة العامة لتحلية المياه 29  

 شركة االسمنت )القطاع الجنوبي( 30
 


