
قيادة رخص علي تحصل ال مھن

خيول مربى نحل مربي وسالمه امن فني جاف تنظيف عامل بشرة اخصائى رجالى خياط

اثاث منجد اسماك مربي اسنان فني عام تنظيف عامل نسائى خياط  استقبال

ستائر منجد تحكم لوحه مراقب ديكور فني جبس عامل خيم خياط مخزن امين

عام منسق تجميل فني اطفال مربي خدمات عامل راكب اسكافى

زهور منسق نخيل مربي حسابات فني مصعد عامل راعى  بائع

منجد زجاج مركب  زجاج فني شحن عامل رسام ساعات بائع

فروع و تجزئه محلل اتصاالت هوائي مركب رخام فني وتغليف تعبئة عامل انشائى رسام  مجوهرات بائع

مترجم معادن صب فني ستائر مركب ري عامل كھربائى رسام صحف بائع

مالحظ خياطة ماستر بالط فني زراعى عامل ميكانيكى رسام بحار

مصنفه غير مھن مضمد تكيف فني خياطه عامل معمارى رسام بدون

ديكور مصمم اتصاالت هوائي مركب توصيالت فني ازياء قص عامل خيل سائس  عام براد

مكوجي مساعد تطريز عامل تصميم فني سباك  بقال

بشره مدلك فني مساعد  مدنى فني طباعه عامل سفرجى بالط

صاله مشرف صيدلي مساعد عمل فني عام تصنيع عامل سماك بناء

خالطه مشغل سباك مساعد انشائى فني  عصائر عامل سمكرى طوب بناء

باحث مساعد خراط مساعد غسيل فني كباب عامل بحرى شحن فيتر بيب

مسلح نجار مشرف مساعد تشكيلي فني شاورما عامل  برى شحن بنشري

ديكور نجار مساعدتحويالت  معماري فني غسيل عامل جوى شحن بواب

نحات تطبيقات مساند بالستر فني تجميل عامل لحم شواء جرسون

نقاش بناء مساعد دعاية فني بالستر عامل دجاج شواء جزار

طعام نادل طباخ مساعد مفاتيح فني بناء عامل سمك شواء حارس

نجار اله مساعد حشرات مكافه فني سيراميك عامل شاورما شواء صيد شباك حائك

مالى مساعد عام اثاث نجار معلومات نظم فني (مدلك )مساج عامل شطائر صانع حداد

كھربائي مياه فني تخطيط مساعد مونكير عامل فالفل صانع مسلح حداد

صرافي مساعد عامة خدمات اتصاالت فني حنة عامل حلويات صانع حدائقى

اشعة تقنى حفاره مشغل طبيعى عالج فني عجان حفار البان صانع

اوفيست طابعه مشغل تقنى تعدين فني عالف اجبان صانع اختام حفار

مختبر تقنى طابعه الة مشغل كمبيوتر فنى خيال/ فارس احذية صانع قبور حفار

ملونه طابعه مشغل قصاب انظمه فاحص معجنات صانع حطاب

مكبس الة مشغل قھوجي مراسل/ فراش خل صانع حمال

كساره الة مشغل قالف فني ثلج صانع حلوانى

الة مشغل كاشير عام فني مجوهرات صانغ حالب

مركبة مشغل كوافير تبريد اجھزة فني صائغ رجالى حالق

عام كواء غاز مشغل كمبيوتر اجھزه فني صباغ نسائى حالق

الوان طابعات مشغل تركيب كھربائى كھربائى اجھزه فني صراف (عامل) حنة

مصور عام كھربائي الكترونيات فني صياد خادم

ميكانيكي مصعد كھربائي برامج فني برى صياد مالى خادم

مقاسم كھربائي طائرات ميكانيكي كمبيوتر برامج فني صناعى خازن

عامه معدات ميكانيكي انابيب لحام عام طباع هوائى فني خباز

تكييف ميكانيكي اكسجين لحام تلفزيون فني عام طباخ تجميل خبير

خدمات محلل قضبان و معدات لحام كمبيوتر صيانه فني عام طباع بحرية خدمات

تجزئة محلل كھربائي لحام تصوير فني كمبيوتر طباع صناعية خدمات

مزارع سيرك العب كھربائى فني فندقية خدمات طباخ

محاره مبيض منزل مدبر لحام فني طباع تغذية خدمات

مدرب عام مبيص تركيب فني طفل خراط

ازياء مفصل مربي صيانه فني عامل خطاط

صفحات معد ميكانيكي فني خيل  مربي انقاذ عامل خضاره




