كشف االعضاء المزاولين لمهنة التدقيق

الهاتـــــف

الخلـــــوي

العنوان

البريد االلكتروني

5158782

962797358545

خلف حبوب ستورز-المدينة الرياضية-مجمع سلمان الخاليله-الطابق االول-
صالون هال وهال نفس المجمع-مقابل البوابة رقم 4

ibtesam.baghdadi@hotmail.com

4647717

 962795579502جبل الحسين  -مقابل التعليم الخاص-شارع صالح الدين-عمارة حوش سنتر-ط3

5606709

962795554610

جبل الحسين -شارع خالد بن الوليد -عمارة أنشاصي  -191ط3

auditbureau3000@yahoo.com

5544180

962795671717

عمان  -ام اذينة  -شارع مكة  -بناية رقم  47ط 4مكتب 1

brhom1979@hotmail.com

962795514475

شارع مكة-عمارة الحجر االسود-ط 1

iash75@hotmail.com

962799990628

العبدلي  -شارع الملك حسين

ibraheem.battah@yahoo.com

5232685

0799838955

أبو نصير الشارع الرئيسي  -فوق البنك االسالمي األردني

ibra.moham@gmail.com

5683053

962795525356

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة رقم  264عمارة التأمين

info@abbasi-cpa.com

5151125

مجمع أبو الحاج التجاري-عمارة رقم - 148ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة
962795744884
الدستور -ط2

-ibrahimharabpro@gtijordan.com

962777758466

اربد-الحصن-شارع االحتالل

ifaraj.ca@gmail

5621437

962777160507

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة -122ط 3

ibrahim@rb-jordan.com

5625562

 962795550562الشميساني  -شارع جابر ابن حيان  -مجمع عرق سوسي  -عمارة رقم -48ط2

5811889
4652245

amahasebji@orange.com

0777406455

المقابلين-شارع الحرية -رجم الشامي  -الموقر

ahmad.alawad@yahoo.com

0797227111

عمان  -الصويفية -شارع حامد مبيضين  -مجمع درويش التجاري  -بناية رقم 8

aabuali@edgejo.com

جبل عمان -الدوار الثالث  -شارع محمد معاذ عمارة يوسف البستنجي رقم 11
962777460441
طابق لرضي

@josafco_55@yahoo.com + arabunit.abuamr

5816605

0786666744

الجندويل-شارع عبدهللا الثاني-عمارة 265

aalramahi@bdo.com.jo

5155498

0797014425

ضاحية الرشيد-بيت اوال-عمارة رقم -8ط 2

ahdabdoub@yahoo.com

02/7241570

962795553390

شارع األمير محمد-مقابل ضريبة الدخل-ط 2

ahmadsharifalalami@yahoo.com

962795207337

اربد  -شارع الهاشمي  -مجمع شوكت الشامي ط 2مكتب رقم 12

ahmadrashdan63@gmail.com

عمان -جبل النزهة  -شارع سعيد ابن المسيب  -عمارة رقم 27

awadi252@yahooo.com

جبل الحسين-شارع خالد بن الوليد-عمارة -40ط 3

ahfouz61@yahoo.com

0799221504
962795551836
0796958220

ahmadcpa@yahoo.com

5657205-5650984

962799422490

الشميساني -شارع عبدهللا بن مسعود -بجانب مسجد االمير حسن-عمارة
رشيد حداد-عمارة رقم -19ط4

ahmadararwi1981@yahoo.com

5650700

0795976408

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

ahqawasmi@yahoo.com

5622164

962797848929

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة رقم  264عمارة التأمين

abbasico@abbasicpa.com

4646734

962795700837

جبل عمان  -الدوار األول  -شارع الرينبو-عمارة رقم -54ط2

ahmadaltaweel44@yahoo.com

5866481-5866480

962795520627

الصويفية-شارع طارق الجندي-عمارة رقم -5فوق ظاظا وعالء الدين

tsabha77@yahoo.com

0796569657

تالع العلي  -شارع عقبة بن نافع  -عمارة رقم 39

ahmad81_ramadan@yahoo.com

5050249

962777251392

شارع الجاردنز عمارة  153ط 1مكتب  33بناية الخفجي التجاري مدخل رقم 2

dudin_ahmed@yahoo.com

4648901

0789169000

جبل الحسين-دوار الداخلية-شارع خالد بن الوليد-مجمع حسونه -الطابق الثالث

gammoh.auditing@gmail.com

06-5001300

962796100897

الدوار الثالث-شارع هزاع المجالي-عمارة -14ط2

osama.marouf@pwc.com

4654171

962795525350

جبل الحسين-مقابل مدرسة الفرير-ش .اللد عمارة كريم سنتر -26ط7

waha88@hotmail.com

5514259

962795540250

تالع العلي الشرقي  -شارع فيصل الجربا -عمارة رقم 6

o_atieh@yahoo.com

5001300

962795844522

الدوار الثالث-شارع هزاع المجالي-عمارة -14ط2

stephan.stephan@jo.pwc.com

5822477

962799444331

عمان-شارع عبدهللا غوشخ-عمارة -53ط7

assad_abu_amer@hotmail.com

5511729

962799668448

عمان  -شارع وصفي التل

asad.aburob@yahoo.com

5656573

962795834083

جبل الحسين-شارع نابلس-عمارة رقم -60ط1

al_matary@yahoo.com

5524486

962795546089

شارع المدينة المنورة  -مجمع السماح-عمارة رقم  -210مكتب  401ط 2مقابل
الهوليدي ان بجانب مطاعم بوبايز و بيتزا هات

rqassas@jordanianaccountants.com

4627626

962795298029

جبل عمان  -الدوار الثالث-شارع االمير محمد -عمارة رقم 222

ahmad_saada81@yahoo.com

5529912

0791060955

عمان  -شارع مكة-عمارة رقم - 174-176ط4

fm_ossaid@yahoo.com

9627959779760796442343

شارع االردن-منطقة بسمان حي الشهير  -بجانب اطارات ابو العز-عمارة رقم 5

moh_abubaker83@yahoo.com

5561440

962795592530

عمان الرابية شارع مكة

dr.ziadzubi@yahoo.com

5639396

962795783343

عمان شميساني /قرب السيفوي-شارع الملكة نور-عمارة تيف الطابق االول
مكتب رقم 2

alsayyedmasry@yahoo.com

5519185

962795589148

شارع الجاردنز-عمارة رقم -141ط-4مكتب رقم 405

065001300

0795395150

الدوار الثالث-شارع هزاع المجالي-عمارة -14ط2

alfred. hallac@gmail.com

4638340

962795576429

العبدلي  -مركز جوهرة القدس التجاري-ط-3مكتب -705مقابل البريد-نفس
عمارة البنك العربي

nino.elias@yahoo.com

4652869

962799184308

جبل عمان  -شارع األمير محمد-مقابل دخلة بنك االسكان-عمارة رقم 56

5518420

962799355971

شارع وصفي التل  -مجمع يثرب التجاري رقم  41ط 2فوق البنك االردني
الكويتي مكتب 209

amhan.aburizik@hotmail.com

5332456

962799864693

صويلح الغربي-طريق الجامعة -شارع الملكة رانيا-خلف مجموعة لبنى-عمارة
-57طابق ارضي

emilehalasa@gmail.com

5151125

مجمع أبو الحاج التجاري-عمارة رقم - 148ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة
962795524608
الدستور -ط2

amins@gtijordan.com

5650700

0795168666

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

ahusein@kpmg.com

5667636

9627967984010779736797

جبل الحسين-عمارة رقم -191بجانب عمارة عادل القاسم-ط 4

aalkhuffash@gmail.com jcpa.house@gmai

962798860380

الصويفية-بجانب شركة الكهرباء الوطنية

eyad.asha@yahoo.com edaudit@gmx.com

5502200

962799558912

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

ehab_jumah@yahoo.com

5510032

9627751911330096277500431
9

ضاحية الحسين-ضارع ضاحية الحسين-عمارة -41ط1

info@nationaloffice.co ,

05/3960109

962795524379

الزرقاء -شارع الملك حسين-بناية طارق-ط 4

bsmmlm@yahoo.com

5813627

962799900200

جبل الحسين-شارع نابلس عمارة رقم  58طابق اول

bibanna@hotmail.com

4628268

962799343224

جبل عمان  -الدوار الثالث-قرب عمارة البرج-شارع االمير محمد -عمارة
مؤسسة االيتام عمارة -11ط 4

basim.alatrash@hotmail.com

5525272

962795666310

دوار الرابية  -عمارة رقم  10طابق 4

bassam@eses-co.com

5650034

962796102080

جبل الحسين  -شارع الرازي  -عمارة رقم  97مقابل مدارس الفرير-ط ارضي

bassam_yar@yahoo.com

5683014

962795664657

جبل الحسين-مجمع الحياة -مقابل مستشفى االمل-ط -4مكتب 23

baseemassi57@yahoo.com

5526111-5800777

962777526867

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

Bishr.Baker@jo.ey.com

5511779

962798917154

الرابيه-خلف فندق الديز ان -قبل دخلة عقل-عماره رقم -8ط -2شارع القيروان

bilal.alqawasmi@hotmail.com

5374475

962798444410

عمارة رمزي العاني  -شارع خليل السالم  -تالع العلي

bkalbouna@obconsultancy.com

5565177

962796050262

العبدلي-دخلة باصات الجت -عمارة روبين -ط  -3مقابل القيادة-شارع الملك
حسين

khashmantayseer@gmail.com

5654807

962795556845

العبدلي -مجمع الفريد التجاري-ط-7شارع امية بن جحش

info@hjb-auditors.com

4646621-4647808

962795364000

اللويبدة -شارع السعيد بن الحارث-خلف سفريات العبدلي -عمارة رقم -10
التسوية

arabworld_office@yahoo.com

5654807

0798510830

العبدلي -مجمع الفريد التجاري-ط-7شارع امية بن جحش

info@hjb-auditors.com + jalbattikhi@hjb

5607306

962795519959

جبل الحسين-ش ابو فيروز -قرب مديرية العمل-عمارة رقم -27ط3

jam.1563@yahoo.com

4632657

962795538403

العبدلي -شارع اميه بن عبد شمس-عمرة رقم 4

mgi_jordan@yahoo.com

5353308

0790357564

الجبيهة-مقابل مستشفى الجامعة األردنية-الجبيهة-عمارة رقم -195ط2

jomah@expertsaudit.com

5527200

962795703300

الرابية-شارع كابول عمارة رقم -23ط2

yjamil8@yahoo.com

5151125

962795555536

مجمع أبو الحاج التجاري -ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة الدستور -ط2

jhsaadeh@yahoo.com

5650700

962786666603

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

jamil_jaber@hotmail.com

5510853

962799829473

شارع المدينة المنورة  -مجمع جودي التجاري-ط 3مكتب 310

jihadabuodeh@yahoo.com

5607760

962795551379

المدينة الرياضية -شارع الملكة رانيا العبدهللا-عمارة رقم -29ط 4

jawad.qubbaj@gmail.com

5334307

962788194233

الجبيهة  -شارع ياجوز  -خلف قصر اليوسفي

jorgebeshara-1937@yahoo.com

5657206

962795569929

الشميساني -شارع عبدهللا بن مسعود -بجانب مسجد االمير حسن-عمارة
رشيد حداد-عمارة رقم -19ط4

ghawicpa@yahoo.com brotherscpa@orange.

5650700

9627771605000790720000

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

hatemkawasmy@kpmg.jo

5100900

0797543450

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

Alsurkhi@gmail.com

- 5650700 - 5066452

0799422294

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

habugharbieh@hotmail.com

5001300

0797779549

الدوار الثالث-شارع هزاع المجالي-عمارة -14ط2

hazem.sababa@jo.pwc.com

5332311

0797142586

تالع العلي  -شارع الملكة رانيا-عمارة الحسن والشحرور-ط-4مكتب 402

majode2008@yahoo.com

962795763768

ضاحية األمير حسن -شارع شرحبيل بن حسنة  -بناية رقم 64

hothaifa2006@yahoo.com

962795273034

جبل الحسين قرب دوار الداخلية عمارة رقم - 240ط2

husam@alfaysal.net-info@alfaysal.net

962795509945

ضاحية الفاروق-شارع هاني ضرغام-حي ام الكندم عمارة رقم 9

husam_rahhal@hotmail.com

5667191

962797346034

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

hussam_olama@yahoo.com

5502200

07989420490776268956

منطقة االذاعة والتلفزيون -شارع االمير الحسن-مجمع رقم 462

husamq@hotmail.com

5658172

962795516701

جبل الحسين -دوار فراس -شارع اللد عمارة رقم -7ط2

hkassab2011@yahoo.com

5736990

962779606106

شارع المدينة المنورة-مجمع هشام سالمه ( )2مقابل البنك العربي عمارة
 258مكتب -407ط4

hasan.abu-rous@orange.jo

5545683

0797184676

دوار الكيلو – عمارة رقم  – 125مكتب رقم 104

h.soaileek@western-business.com

5527698

0796266688

الرابية  -مجمع وادي صقرة  -مقابل حدائق الملك عبد هللا-عمارة رقم -47ط5

hasan.m.obeid@gmail.com

962797750400

عمان-زهران -عمارة رقم 194

ELSHOBAKI@GMAIL.COM

5691406

962796659747

شارع الملكة رانيا العبد هللا -الجامعة االردنية-بجانب جريدة الدستور-مجمع
ميراج التجاري رقم - 11ط 4

h.alqirm@tsd.jo

5060800

962796158586

طبربور  -مجمع العرقاوي  -فوق اسواق بدران  -ط 3مكتب رقم 20

hamzehquba@yahoo.com

4650863

0795888266

جبل الحسين  -دوار فراس  -عمارة سويت هوم عمارة رقم 28

hannazaco@yahoo.com

5694767

962799000851

شارع الجاردنز-شارع وصفي التل -ط2

mharat2010@yahoo.com

5684205-5699857

962777313660

الشميساني  -مقابل فندق الكومودور  -عمارة زهرة الشميساني رقم - 108
الطابق األول-مكتب رقم 17

confe.bureau@yahoo.com

02/7240994

962795066675

اربد  -ش عمر بن الخطاب  -عمارة حسن أبو راشد ط 3

waleedkfgh@yahoo.com

5650700

0799423111

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

khtuffaha@gmail.com + ktuffaha@kpmg.com

5664323-0796171298

0096279095001
3- 0789980620

العبدلي  -عمارة مؤتة  -مقابل بنك عودة

kdalotaibi@gmail.com

962797488855

عمان-الجبيهة-حي البلدية-شارع عبيد بن ثعلبه-عمارة رقم - 124ط 208

abudhaim@yahoo.com

5621437

962777160514

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة -122ط 3

ktillawi@yayoo.com

5826862

962777410471

الدوار الثامن-بجانب البنك العربي-حي الرونق-شارع حسني صوبر ط3

kshukri@darhamd.com

5529301

962795530508

أم أذينة-بجانب سرايا العقارية-نفس السوق التجاري-مجمع الهاني-ط3

matrix@nets.com.jo + raied-ramini@matr

5524029

0796517175

الجاردنز -شارع وصفي التل-مجمع الخواجة -مقابل بوبايز بناية رقم  65ط4

ramez_zagha@yahoo.com

5816605+5816033

0789999930

الجندويل-شارع عبدهللا الثاني-عمارة 265

rsamman@bdo.com.jo

5344475

962777330034

عمارة رمزي العاني  -شارع خليل السالم  -تالع العلي

ramisnounou@gmail.com

5300499

962795953578

الجامعة االردنية -شارع الملكه رانيا مبنى  329ط 2

ramiamasha@yahoo.com

-

0790259015

خلدا -قرب المدرسة االنجليزية-شارع عامر بن مالك  -مجمع الزيادات  -72طابق
ثاني-مكتب 201

rami.abdallah1@hotmail.com

5524486

0795725726

شارع المدينة المنورة  -مجمع السماح-عمارة رقم  -210مكتب  401ط 2مقابل
الهوليدي ان بجانب مطاعم بوبايز و بيتزا هات

rqassas@jordanianaccountants.com

5650700

0790730000

الشميساني-مقابل مجمع النقابات المهنية-عمارة رقم 28

rshalabi@kpmg.com

5536743/5664263

962799930883

تالع العلي-شارع الحمديه-عمارة الزيتونة-شارع الجاردنز

rasha.khorsheed@yahoo.com

5857058

بين الدوار السابع والثامن دخلة مديرية غرب عمان-عمارة  6البدر الطابق الثاني-
962797430555
عند مطعم chili ways

rashied@rrabieh.com

5856516

962777882288

الدوار السابع-شارع سمية بنت الحسن-عمارة -22طابق 2

info@bakertillyrafidi.com

5656729

962795618281

جبل الحسين-مقابل مستشفى االمل-مجمع اللد-عمارة رقم -25الطابق
الثاني-مكتب 205

reda@arabexpertsjo.com

962799055159

شارع وصفي التل  -مجمع البنك االسالمي-عمارة رقم -23ط4

radwan1963.rb@gmail.com

5692232

962795524282

الشميساني-شارع الشريف ناصر بن جميل-عمارة رقم-96ط 4

rafiqdweik@dweik-acc.com

4649792

962795542681

جبل الحسين -دوار فراس -عمارة قدورة-عمارة رقم  1طابق رابع

ramzisunna@hotmail.com

جبل عمان-شارع عباس محمود العقاد-طابق ارضي

ramzi@adelhabib.com

9627955325160797192680

شارع وصفي التل  -مجمع يثرب التجاري رقم  41ط 2فوق البنك االردني
الكويتي مكتب 209

ramadannaser43@gmail.com

962786154254

خلدا  -شارع المدارس االنجليزيه مجمع النور عمارة رقم  42ط2

promes2010@yahoo.com

5502200

962795267224/
0775325738

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

rawan_salem_88@yahoo.com

5310060

962795567670

مجمع جبر-شارع مكه-الطابق الثالث

rofailjaser@yahoo.com

4658121

962795545444

جبل عمان  -الدوار االول-طلوع الحايك-عمارة ملحس-ط-2مكتب رقم 112

riadhaddad@hotmail.com

5526784

962795595185

تالع العلي-شارع الجاردنز-عمارة رقم -111ط2

r.altaher@altahergroup.com

5823441

962777756621

الدوار السابع-شارع عبد هللا غوشه-عماره -18ط2

reem@ipbaudit.com

4627670

962795690965

وادي صقرة  -عمارة الصادق رقم -66مقابل بنك االسكان-بجانب مخابز غيث

zakisalah438@yahoo. Com

5538076

962795973750

شارع وصفي التل  -عمارة رقم - 79ط -5مكتب (- )505تحت عمارة البنك
العربي

zalhawamdeh@yahoo.com

4780537

962777634790

دوار الشرق االوسط-الشعيليه -شارع األمير حسن-شارع مادبا-عمارة فراج
رقم -333ط-3مكتب 310

zuheir.nasereddin@gmail.com

5606189

962795592553

الشميساني -عمارة رقم -22شارع ايليا ابي ماضي-ط 2

alamal@windowslive.com

5154469

جبل الحسين  -شارع خالد بن الوليد -مقابل سكينه  -عمارة شبلي سابقاً ط
962795511886
4

4619229-5920312
5518420

4632100

0796033835

جبل الحسين قرب دوار الداخلية -شارع خالد بن الوليد -عمارة رقم  66مقابل
عبادة لاللبسة ط 3مكتب رقم 3

ziadalqasem@hotmail.com

966556681111

0791045274

الشميساني-شارع الكومودور-عمارة طيران الخليج-ط2

z.qasqas@ap-auditing.com

962795539581

الجاردنز-قرب مطعم السروات-كجكع ابو عمر العساف-ط--مكتب رقم 201

zfabdelaziz@hotmail.com

962799057248

جبل الحسين-دوار فراس-مجمع جوهرة القريني

zaid_pal2005@yahoo.com

4632657

962795568252

العبدلي -شارع اميه بن عبد شمس-عمرة رقم 4

mgi_jordan@yahoo.com/Zainsaifi55@hotmai

0096599006547/5833357

962796716710/
0795355509

الصويفية-شارع اولكاالت-عمارة رقم -61مكتب 215

s.alqawwas@gmail.com

5820705

962797199990

بين الدوار السابع والثامن -شارع زهران -مجمع الحسيني  33عمارة رقم -314
ط -2مكتب 204

info@burqan-ac-.com

5698071

962796300387

جبل الحسين-شارع دوار فراس-عمارة مجمع الحمود

samer@mac-aa.com

4655053

962796345641

جبل عمان -الدوار الثالث زهران-عمارة البكري-ط4

maswadehsamer@ymail.com

فرعي 5331330/3080

962777250064

الصويفية-شارع زهران-ط 6

samer@ceemaaa.com

5345440

962799731524

عمارة جرزيم/الجبيهة-اول شارع البلدية-ط 2عمارة رقم 4

Sami-habaibeh@hotmail.com

5151125

مجمع أبو الحاج التجاري-عمارة رقم - 148ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة
962795351120
الدستور -ط2

samia@gtijordan.com

5620069

962795524179

جبل الحسين-مجمع عادل القاسم-شارع خالد بن الوليد-مكتب رقم -212ط 2

sscc.audit@gmail.com

5154663

962795730152

شارع الجامعة بناية رقم -148ط2

cpa_salam@yahoo.com

4789400

0795290115

الوحدات-القويسمة-شارع مادبا مقابل بنك االسكان-ط 2

amusa_1969@yahoo.com

5668099

962795448320

جبل الحسين  -شارع خالد بن الوليد-مجمع برج الحسين-ط7

suleiman-zain@hotmail.com

02/7246611

962795585491

اربد  -شارع الحصن بناية ستي سنتر ط 1مكتب رقم 101

sameehaburahmoun@gmail.com

962777333619

شارع وادي صقرة عمارة -32مقابل البنك العربي

5000900

962795199088

الجاردنز-شارع الجاردنز-عمارة رقم -103ط 4

sameerlsalawad@gmail.com

4616343

0777714577

جبل الحسين-شارع صالح الدين -عمارة رقم -124ط1

samir_rabaia@yahoo.com

5689918-5530934

0797461641/07
95959433

الجاردنز -شارع وصفي التل  -عمارة - 18ط  -3مكتب 305

unitedauditing@yahoo.com

5561204+
5561293+5561294

962777809809

ام اذنية-شارع جيبوتي-مقابل فندق عمرة-عمارة رقم 16ط 1مقابل ابراج اعمار

sinan@ghosheh.com

4639606

962777217229

العبدلي-عمارة -5ط-3مقابل كنيسة العبدلي

SahelHalaseh1951@gmail.com

4646415

962777246415

جبل عمان  -الدوار األول-عمارة استرا-ط1

suhail@go.com.jo

5677435

962796501363

مجمع ابو الحاج التجاري -مقابل جريدة الدستور-مكتب رقم -701ط7

horanishadi@yahoo.com

5621214

9627956894970799055455

الجاردنز -عمارة رقم -104ط3

shadi_hussien2@hotmail.com

5502200-55022105502212-55022

962788208888

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

sbatshon@deloitte.com

795122322

962795122322

شارع الجاردنز-شارع وصفي التل -ط2

salehhassone@yahoo.com

962795547641

عمارة جرزيم/الجبيهة-اول شارع البلدية-ط 2عمارة رقم 4

salehsaleh5555@hotmail.com

5692674

962795534702

شارع وصفي التل  -مجمع المحتسب التجاري عمارة  - 104بجانب مطاعم
جبري-ط-1مكتب 112

ssalehorani@hotmail.com ssalehhhh@hotma

5502200

962799617762

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

salehsak@yahoo.com

962797726923

عمارة - 84طابق ارضي

salehlk52@yahoo.com

0788786069

ضاحية الفاروق-شارع هاني ضرغام-حي ام الكندم عمارة رقم 9

S@smsca.net

07991116110796450503

حي عرجان  -المدينة الرياضية -عمارة رقم -11مكتب - 31ط -2مجمع باب
السالم

subhi1971@hotmail.com

5100900

0799823753

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

talozom@tagi.com

06-5626826

0772585702

عرجان-شارع زرياب-عمارة رقم 19

tareq azmi@yahoo.com

962796440762

اربد الحي الشرقي شارع  30مجمع زمزم التجاري ط 3مكتب 29

al_tareq_cpa@yahoo.com

5511779 - 5517541

0798204388

الرابيه-خلف فندق الديز ان -قبل دخلة عقل-عماره رقم -8ط -2شارع القيروان

tariqalawayshe@yahoo.com

05/3933541

962777717236

الزرقاء -عمارة رقم -40الحي التجاري-باب الواد

salsabeel_udt@yahoo.com commak_po@hotma

5371712

9627779942990797770300-

شارع وصفي التل-مقابل كنتاكي-مجمع دواني-عمارة رقم - 231ط-1مكتب
رقم 6

trqsaraireh@yahoo.com

5526111

0795169882

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

Tariq.Ebzaiei@jo.ey.com

02/7241909

962795565795

إربد -شارع ابن زيدون-بجانب صالون روزيت

tumah45@yahoo.com/hisham.tashman@yahoo.

5100900

0770795757

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

kaladwan@tagi.org.com/tagi@tagi.org.com

5673001

962795582817

طريق الجامعة -بجانب جريدة الراي بناية رقم - 96ط2

adel@rsm.jo

5684000

07989681610797783211

جبل الحسين-عمارة سكينة-ط- 5الجناح الشرقي-شارع خالد بن الوليد

as_66_77@yahoo.com

4619229-4623225

962795531031

جبل عمان-شارع عباس محمود العقاد-طابق ارضي

adel@adelhabib.com

4121884

5818895

962795536708

الصويفية-طريق المطار-بجانب مبنى المسافرين -الملكية

aref_alhasan@yahoo.com -info@arefalhasa

02/7060264

962796465504

اربد مجمع الفانك

aref.marikhi@yahoo.com

962795558800

ahaddad@delloitte.com

-

0799072868

جبل الحسين-شارع لؤلؤة القريني-عمارة -198ط 3

albasel_992@yahoo.com

053652421

962799053350

الزرقاء الحي التجاري وادي الحجر-شارع االوتوستراد-ط4

aazsubbah@gmail.com

4619309

962788828880

جبل عمان  -الدوار الثالث  -شارع األمير محمد-مجمع البركة التجاري رقم -252
ط 2مكتب 203

a.r.ghalayini@gmail.com

5677088

0096279800847
7/0777811787

جبل حسين  -شارع الرازي  -عمارة رقم 118

a.andy@exitforaudit.com

0796977928

arissaarba@gmail.com

5343599

962796008874

صويلح-الحي الشرقي-شارع الشهيد محمد جرادات-عمارة رقم 18

hanihadidi@hotmail.com

5818288

962797307007

عمان-الصويفية-شارع الوكاالت-عمارة رقم-13مجمع فرح التجاري-ط -3مكتب
305

asheeha@orbitbureau.com,info@orbitburea

4906201

962795973553

بسمان -شارع فارس اشتيوي عمارة رقم -17طابق ارضي

aboemadhab@yahoo.com

5561204

962777566420

ام اذنية-شارع جيبوتي-مقابل فندق عمرة-عمارة رقم 16ط 1مقابل ابراج اعمار

abd@ghosheh.com

02/7254154

962795584763

إربد  -شارع الهاشمي-مجمع شوكت الشامي-ط-3مكتب رقم  15فوق بنك
القاهرة عمان

info@asia-cpa.com

5526111

962795111454

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

abdullah.al-husban@jo.ey.com

5535436

9627760973300790332724-

الرابية-شارع مكة المكرمة-عمارة رقم -46ط2

otjar@yahoo.com

5653195

962795599110

تالع العلي  -شارع وصفي التل  -دوار اليوبيل  -عمارة لؤلؤة الرزق رقم 148
طابق خامس

akabuseir@hotmail.com

5534121

962795408804

ابو نصير -شارع ابو نصير الرئيسي-مجمع سعيد بدران -82ط-2بجانب ماكدونالدز

othman_a.h@hotmail.com

5518356

962790156366

جبل عمان -شارع االمير محمد-عمارة البرج باتجاه البلد عمارة رقم  227ط1

othmankhatib@yahoo.com

5535436

0798143784

الرابية-شارع مكة المكرمة-عمارة رقم -46ط2

otjar@hotmail.com

5531533

962795730873

شارع وصفي التل-مجمع يثرب رقم -41طابق -3مكتب رقم 4

adkhalilco@gmail.com

5535161

962796755117

الجاردنز-مجمع ابو حسن العساف-رقم -135ط-1فوق مطعم السروات

allaa_adnan@yahoo.com

5513383

962777388298

شارع وصفي التل بناية رقم 79

adnan_1001@yahoo.com

5621322

962799795070

الشميساني-شارع جابر بن جيان-عمارة رقم -1طابق 1

izzlyzry@yahoo.com

5100600

079-7161938

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

aabdelkader@tagi.com

5689918

962795959433

الجاردنز -شارع وصفي التل  -عمارة - 18ط  -3مكتب 305

unitedauditing@yahoo.com

962796650500

المدينة الرياضية-ابن الكرماني-عمارة رقم -9ط4

consolidated.jo@gmail.com

4620640

962796532714

العبدلي -بناية قمحية-مقابل الفرن االلي ط- 3مكتب""307

oklaasma64@hotmail.com

5906430

962795570961

الرابية-شارع فيصل الجربا-عمارة رقم -58ط1

ashalan@psg-jordan.com alashalan@yahoo.

5100600

962799322211

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

alisalameh@tagi.com +alisalameh2003@yah

5341416

962787365426

الشميساني-بعد شركة القدس للتامين باتجاه فندق الكومودور-عمارة شركة
سوني-الطابق االول

saadeh_com@yahoo.com

962799055142

المقابلين-شارع الحرية

alihnabhan.au@gmail.com

5526111-5800777

962777282283

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

ali.samara@jo.ey.com

5338020

962799051570

عمان-صويلح -اشارة الدوريات باتجاه السيفوي-عمارة كاركاس سنتر-ط 4مكتب
404

alijaroshe@yahoo.com

5816033

962795889928

منطقة طارق-مجمع الهدهد-ط2

ali_atieh@yahoo.com

27258844

962795334782

اربد-شارع الهاشمي-مجمع شوكت الشامي-ط-3مكتب رقم -10بجانب
المسجد الهاشمي

ali_alrefai@yahoo.com

5671718

شميساني-شارع عصام العجلوني-بناية رقم  - 6بناية الخطوط العربية للطيران -
962795649506
ط1

khalifeh_rayyan@yahoo.com

962797222482

عمان-شارع الخوارزمي عمارة رقم 33

emad.haltam@gmail.com

5100600- 4398625

0795353572

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

ajoudeh@Tagi.com

0799055180

0799055180065060687

شارع وصفي التل-مجمع هشام سالمه-عمارة - 133الطابق الثاني-مكتب رقم
202

omar.khassawneh@yahoo.com

5335978

962777339911

الدوار السابع  -شارع ابن الفتى  -مجمع رقم  - 6طابق ثاني

omarhij@gmail.com

5511779

962795584554

الرابيه-خلف فندق الديز ان -قبل دخلة عقل-عماره رقم -8ط -2شارع القيروان

info@arabauditors.jo

4619229

962799983666

جبل عمان-شارع عباس محمود العقاد-طابق ارضي

ghazi@adelhabib.com

4627075

962795853399

جبل عمان-شارع الرينبو -عمارة مؤسسة االيتام -ط 5الجناح األيمن بناية رقم
 54ط1

albayanest@hotmail.com

962799425468

الجاردنز  -شارع المدينة المنورة -مجمع حمزة التجاري-عمارة رقم - 227ط 4

audit@gassansafi.com

4650266

962786159288

جبل عمان-الدوار الثالث-شارع االمير محمد -مجمع البركة التجاري عمارة -252
ط3

ghassanaldaken@yahoo.com

5688989

962795587830

جبل الحسين -شارع الرازي-عمارة رقم 198

gsaber@jadaragroup.net

5691406

0795562500

شارع الملكة رانيا العبد هللا -الجامعة االردنية-بجانب جريدة الدستور-مجمع
ميراج التجاري رقم - 11ط 4

fouadhourani@gmail.com

5662753

0795428058

العبدلي-بجانب المطعم الصيني-خلف كراجات جت-عمارة رقم -125مكتب رقم
-7الطابق الثالث

alrdawan@hotmail.com

5692232

962795503932

الشميساني-شارع الشريف ناصر بن جميل-عمارة رقم-96ط 4

fadidweik@dweik-acc.com

5151125

962797030690

مجمع أبو الحاج التجاري -ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة الدستور -ط2

fadi_issa000@yahoo.com

799057253

962799057253

عمان  /شارع المدينة المنورة /بجانب دوار الكيلو /عمارة -109ط 2

fares.shawar@yahoo.com

962777352463

جبل اللويبده الشرقي-بالقرب من مديرية الشرطة-شارع سعيد بن الحارث-
عمارة رقم -10ط 3

farouk.haddadin@gmail.com

5681354

0772175483

الشميساني-شارع ايليا ابو ماضي-مقابل السلطان-عمارة مطعم سوار-ط-1
عمارة رقم 18

farouqobeidat@outlook.com

4891353

962795590307

بناية الجوهرة القدس-العبدلي-شارع الملك حسين-ط2

fayezalheit.auditor@yahoo.com

5674685

962795531655

جبل الحسين  -مجمع البنك االسالمي-ط-5مكتب 505

mounty_hels@yahoo.com

5545683

962795538546

دوار الكيلو – عمارة رقم  – 125مكتب رقم 104

f.samara@consultants-house.com

4610047

962795555192

جبل عمان الدوار الثالث  -خلف فندق الرويال -شارع المتنبي

fathi@mutarabitoon.com

4610047

962795042306

جبل عمان الدوار الثالث  -خلف فندق الرويال -شارع المتنبي

feras@mutarabitoon.com

962795046670

ام اذينة-المدينة المنورة -عمارة رقم -114مكتب 401

firas.sabbah@yahoo.com

5532138

962795702727

الرابيه-شارع بنزرت رقم 10

francis.bawab@gmail.com

4623234

9627959481290788583684

العبدلي-مخابز العبدلي-نفس عمرة  challengeللسفريات

qushlan.est@gmail.com

5151125

مجمع أبو الحاج التجاري-عمارة رقم - 148ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة
962795774744
الدستور -ط2

fahedh@gtijordan.com

962777310499

الصويفية  -شارع محمد الخماش-عمارة رقم 21

fawzi1943@gmail.com

5857570

962796535050

الصويفية-شارع الوكاالت -عمارة حبايبه-مبنى رقم -26ط1

acc@asrarjo.com

5850336

962795962565

شارع عبدهللا غوشة مقابل مجمع جبر مجمع الغرايبة مقابل ليتل سيزر و
السهل االخضر ط 3مكتب رقم 304

info@mashrekaudit.com

5526904

0799054927

جاردنز -مقابل جبري المركزي -عمارة االيتام-رقم - 105مكتب رقم -203ط2

f.alsayyed@yahoo.com

5540340

962795543912

الرابيه  -بجانب مدارس كامبريدج شارع المروة عمارة رقم -14الطابق االرضي

qaddoura_office@yahoo.com

5100900

0770795757

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

kaladwan@tagi.org.com,tagi@tagi.org.com

5685553

962798268683

الشميساني -شارع عوده بن تايه عمارة رقم 19

qosai@obeidats.com

5502200

962795530200

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

knabulsi@delloitte.com

5858778

962798323970

الصويفية-عمارة رقم - 50شارع علي نصوح الطاهر-ط 2

kareemalhourani@Audit.sj.com

5627828

962795030639

جبل الحسين  -عمارة البنك االسالمي  -مجمع خالد بن الوليد  -الطابق
الخامس  -مكتب 504

mkhjo2014@gmail.com

5529155

962795520178

الجاردنز  -مجمع يثرب التجاري  -41ط-4بجانب مطعم الطازج

info@mamounfarouka.com

5627129

962797950839

الشميساني-شارع جابر بن جيان-عمارة رقم -1طابق 1

moayad.salem@yahoo.com

053653953

07970217230777331275

تالع العلي -شارع المدينة المنورة قرب مستشفى ابن الهيثم بناية رقم - 258
الطابق الثاني مكتب 215

masoudimazen@hotmail.com

5532771

شارع وصفي التل -بناية رقم  41عمارة يثرب فوق البنك االردني الكويتي مكتب
962777883088
رقم  3طابق 3

luai_jarrar@hotmail.com

5536954

0799031778

عمان-الجاردنز-شارع وصفي التل -مجمع غداف سنتر -رقم -129ط  -2مكتب
208

malek_malek86@yahoo.com

5412507

962795525327

خلدا-عمارة لؤلؤة خلدا-رقم -82ط 1مكتب 106

mah_dihmes@orange.jo

4630391

962795590278

جبل عمان  -ش الرينبو-عمارة رقم - 65الطابق االول -تقاطع عثمان بن عفان

Maher_juma@sms.com.jo

5535723

9627772158840790586427

جبل عمان الدوار الخامس-بجانب جبري عمارة رقم 194

maher.attieh@gmail.com

5623366

962795587539

العبدلي-عمارة شيكاغو -عمارة رقم -- 240مقابل المنظمة التعاونية-شارع
الملك حسين-ط-4مكتب رقم 4

m_banna2@hotmail.com

5810350

شارع مكة  -مجمع جبر فوق البنك االردني الكويتي-عمارة رقم  -123ط-3شارع
962795538576
عبدهللا غوشه

mahernaber@hotmail.com

032015830

 962772425830/العقبة  -المنطقة التجارية الثالثة  -شارع الحمامات التونسية -عمارة رقم -101
مقابل مطعم المهندس
0798367346

mugahedt@gmail.com

5671718

شميساني-شارع عصام العجلوني-بناية رقم  - 6بناية الخطوط العربية للطيران -
962795517124
ط1

khalifeh_rayyan@yahoo.com

962777306301

الجاردنز-مجمع ناصر التجاري-نفس عمارة البنك العربي رقم -85مقابل جامع
الطباع-ط4

majdib@rumconsult.com

0799466641

اربد -شارع السينما-عمارة اتحاد الجمعيات الخيرية

mmilhem@hotmail.com

5692591

962795556028

الجاردنز-مقابل جبري عمارة رقم  109ط1

almajdaudit77@yahoo.com

4619870/1

07975751110785126555

جبل الحسين  -دوار فراس  -خلف مدارس الفرير -شارع جمال الدين االفغاني
عمارة رقم 4

eshtar.t@gmail.com- eshtar_t@yahoo.com

0787995991

جبل اللويبده -شارع كلية الشريعه-عمارة رقم - 37ط 3

centerpetra@gmail.com

032386024

962777336735

مؤته-الكرك-منطقة الثنية-مجمع حجازين-ط3

nawaisehmohd@yahoo.com

5526111

962796454442

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

malkaraki@gmail.com

5520604

962777804447

الرابيه-شارع الشريف ناصر بن جميل

mohammad@partnersjo.com

5514826

4619871

0799561852

جبل الحسين  -دوار فراس  -خلف مدارس الفرير -شارع جمال الدين االفغاني
عمارة رقم 4

moh.hn@hotmail.com

5532758

962795599721

شارع وصفي التل مرام سنتر -عمارة رقم -109الطابق الثاني-مكتب رقم
(.)208

m.fetyan@hotmail.com

5683010

962795491177079705151-

جبل الحسين  -شارع حيفا-عمارة رقم-20الطابق االرضي

yassein.mohammad@yahoo.com

5515038/6

962795527939

شارع الشريف ناصر بن جميل -وادي صقرة  -مقابل الحدائق-نفس مجمع
حلويات السهل االخضر والقيصر الصغير-عمارة ميراد - 39ط2

info@nobani-co.com + malnobani@nobani-c

4778708

962795826707

الوحدات  -شارع مأدبا  -مجمع القدس الطبي-عمارة -233ط2

abu_rayyanammar@hotmail.com

962799145973

دابوق -شارع خير الدين المعاني-عمارة 12

mohammad@morn-ca.com

962795336070

الصويفية -شارع يعقوب معمر رقم العمارة  2مكتب رقم  209نفس عمارة مكتب
البريد

qazzaz@gmail.com

962795241561

شارع االمير حسن-مجمع البركه التجاري-مقابل كلية حطين-ط3

shreim_audit@yahoo.com

5668099

0785575472

جبل الحسين  -شارع خالد بن الوليد-مجمع برج الحسين-ط7

m_alratrut@yahoo.com

5602030

962795559960

عمان شارع الملكة رانيا العبدهللا-عمارة رقم 91

mhts61@hotmail.com

5621326

962795572746

الشميساني-شارع جابر بن جيان-عمارة رقم -1طابق 1

mkhattab@pkf.jo

5100900

0795202606

عمان-الشميساني-مقابل ستي بنك-عمارة رقم 26

mazraq@tagi.com

5518420

962797410625

شارع وصفي التل  -مجمع يثرب التجاري رقم  41ط 2فوق البنك االردني
الكويتي -عمارة رقم 24مكتب 209

mohammed_r_naser@ilve.com

5532143

962777077708

تالع العلي-شارع وصفي التل-ط6

rawhi_jarrar@yahoo.com

5153099

962797848290

تالع العلي-شارع وصفي التل -عمارة اريج-ط 1

mohdzfar@yahoo.com

5681474

962797444653

عرجان  -شارع هارون الرشيد  -مركز الضياء التجاري عمارة رقم  100بلوك 8
طابق اول

abu_shrieha@orange.jo

5232509

962799970440

اسكان ابو نصير مقابل مسجد الهدى  -عمارة رقم  5طابق اول مكتب رقم 2

mohdssh@hotmail.com

5699466

962795317788

الجاردنز-شارع وصفي التل عمارة رقم -63مجمع جمزة التجاري -ط -4مكتب 1

mohdsbader@gmail.com + abader@royalauto

5811889

0795606066

عمان  -الصويفية -شارع حامد مبيضين  -مجمع درويش التجاري  -بناية رقم 8

mdhib@edgejo.com

4655681

9627773091450791329886-

شارع كلية الشريعة -بناية الدباس رقم - 21الطابق الخامس

malhas1937@hotmail.com

5857317

962795544662

المنطقة الصناعية  -وادي السير -مقابل ادوية الحكمة

info@asri.com

962799765615

الرابية-شارع وادي صقرة -عمارة رقم -47ط8

Audit-ta@outlook.com

962777281282

ام السماق  -شارع علي احمد ازمقنا -عمارة رقم 26

Mdsaadeh@hotmail.com

5822050

5853213

4643299

962795971229

جبل الحسين دوار فراس-شارع خالد بن الوليد-مجمع الحسيني التجاري ط2
مكتب 212

enas11us@yahoo.com

5524486

962795714110

شارع المدينة المنورة  -مجمع السماح-عمارة رقم  -210مكتب  401ط 2مقابل
الهوليدي ان بجانب مطاعم بوبايز و بيتزا هات

momneh@gmail.com

5530140

962795822343

شارع المدينة المنورة-عمارة السعد -241ط-3مكتب 306

makhadmehoff@hotmail.com

5812210

0797414744

الدوار السابع حيالرونق-شارع ابن المضاء عمارة الملكية -ط3

mohdfwaz@hotmail.com

4773584

962795560982

شارع األمير حسن  -عمارة فراج قرب دوار الشرق االوسط ط 3مكتب رقم 307

faisal.nasereddin@gmail.com

5526111

962777747957

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

mohammed.freihat@jo.ey.com

5529912

962795055147

عمان  -شارع مكة-عمارة رقم - 174-176ط4

harb@mi-jo.net

962797639004

عمان  -تالع العلي الشمالي -شارع خليل السالم-ط1

nassarao@yahoo.com

962797371817

الجاردنز -شارع المدينة المنورة -عمارة 240

mohammad_qassim@yahoo.com

5151125

مجمع أبو الحاج التجاري-عمارة رقم - 148ش الملكة رانيا العبدهللا/مقابل جريدة
962795786213
الدستور -ط2

mohammadh@gtijordan.com

5502200

0798616933/07
99974147

شارع زهران بين الدوار الخامس والسادس-عمارة رقم  190بجانب جبري

m-amour87@hotmail.com

5350783

962796467258

تالع العلي-الحي الشمالي-شارع بير خ,اد -قرب سوق السلطان -عمارة -6ط
ارضي

mohdhani_48@@yahoo.com

5687100-5056255

962777160532

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة -122ط 3

mtillawi@ca-jordan.com,

962795524062

شارع وادي صقرة عمارة -32مقابل البنك العربي

najdawim@yahoo.com

0795068587

0795068587

شارع مكة-عمارة -226ط 1

M.saidam@outlook.com

5668099

962795487208

جبل الحسين  -شارع خالد بن الوليد-مجمع برج الحسين-ط7

saadehco@gmail.com

4612032

962796840073

وادي صقرة  -شارع عرار  -مجمع الدانة عمارة  135ط 2مكتب  21بجانب
الضمان االجتماعي القديم

ersaljo@yahoo.com

5355761

962795728393

الجبيهة  -شارع عبد هللا اللوزي-مقابل مخابز مرداس-عمارة رقم 8

mjr5462@yahoo.com

5525858

962796000370

الشميساني  -شارع الشريف ناصر بن جميل  -مبنى رقم 107

mqasem@baytalhekmah.com

5691015

962795544915

الشميساني  -ش الشريف عبد الحميد شرف-مقابل فندق الكومودور-عمارة
زهرة الشميساني -108ط -3مكتب 32

msauditing@hotmail.com

5680903

962795400421

جبل عمان  -الدوار الثالث  -شارع األمير محمد-عمارة االمل-ط3

arabacca@outlook.com

5150561

شارع الجامعة مقابل سمارت باي -مجمع الخير  -بجانب مجمع الخير ط 3مكتب
962795652001
303

5658596

962795011705

الشميساني-شارع يوسف بن تاشفين-عمارة رقم -14ط 1

murad7karim@gmail.com

962777648840

تالع العلي  -خلف مستشفى ابن الهيثم -شارع ابراهيم سويدان -بناية
السعودي رقم  - 19الطابق  - 2شقة 12

m.maayeh@maayeh.com

962796425545

جبل اللويبده الشرقي-بالقرب من مديرية الشرطة-شارع سعيد بن الحارث-
عمارة رقم -10ط 3

mustafanijem@yahoo.com

5864586

962795292901

الصويفية-شارع الوكاالت-عمارة -19ط 2

muadh@mr-auditandstudies.com

5544630

962796000679

ش .اسماعيل حجازي المتفرع من شارع المدينة المنورة/مقابل ديوان
المحاسبة /عمارة الرواد رقم  - 8الطابق األرضي

mutaz1979j@hotmail.com

02/7244816

0798946846

اربد  -ش الهاشمي -شرق دوار الملكة نور-عمارة الحتاملة

maroufmoqbel@yahoo.com

0799567379

شميساني-شارع ابو سفيان-عمارة -36ط 1

mahadeenmi@yahoo.com

5683560

962795944833

الشميساني-شارع الثقافة-مقابل برجر كنج-عمارة العبداالت-فوق البنك
االهلي -ط2

eabaza@gmail.com

02/7405259

962795652539

اربد -شارع الملك طالل  -مبنى اتحاد الجمعيات الخيرية-ط3

munirmilhem@yahoo.com

5511779

962795939895

الرابيه-خلف فندق الديز ان -قبل دخلة عقل-عماره رقم -8ط -2شارع القيروان

mqw@arabauditors.jo

5651470

962795673126

الشميساني-شارع عبد الحميد شرف-عمارة -108الطابق الرابع

c-a-s-c@hotmail.com

5683234

962788788104

جبل اللويبدة  -شارع سليمان النابلسي  -بناية مؤتة  -رقم 53

mohannadabufares@hotmail.com

5699812

962796600064

دوار الواحة-مجمع النادي الفيصلي-الطابق الثاني-مكتب 204

alhindi_bureau@yahoo.com

0796811122

جبل الحسين -شارع خالد بن الوليد -عمارة أنشاصي  -191ط3

mousayassin_e@yahoo.com

962795544547

جبل عمان-الدوار السادس-عمارة غوشه-ط 3

mhmshaheen@gmail.com

5672884

0778404000

الشميساني  -مقابل سيتي بنك-شارع زيد بن شاكر -عمارة نقل-ط1

mousa@rizkandco.com,audit@rizkandco.com

5823441

07777566210599205140

الدوار السابع-شارع عبد هللا غوشه-عماره -18ط2

musa.abudieh@el-wafa.ps

4643883

962795528128

جبل عمان  -شارع األمير محمد-عمارة االحسان - 234ط الثالث

musa@hamtini.com

5006731

962796111433

الجبيهة-حي المنصور-شارع عرسان بن ثابت -عمارة رقم -22ط تسوية اولي

mousa.shehadeh@yahoo.com

5539346

962795547585

5666976

شارع خالد شومان جبل عمان  -عمان االردن 33

sindaha@go.com.jo

5625720

962795507162

الشميساني-شارع عبد الحميد شرف-عمارة -108ط 3

mhejazine@proauditco.com

4630391

962795585684

جبل عمان  -ش الرينبو-عمارة رقم - 65الطابق االول -تقاطع عثمان بن عفان

info@fashehgroup.com

5534260

962795788086

تالع العلي -مقابل المدارس الريادية مقابل مجمع اريج التجاري مجمع ابو
عيسى التجاري ط  3مكتب رقم -2عمارة رقم 212

dr_nael_adas@hotmail.com

56852195-0795216563

0796183155

العبدلي-شارع كلية الشرطة-عمارة مؤته-ط5

nader@qumsieh.com

5538990

962796515511

شارع وصفي التل-مجمع حمزة-ط-3بجانب المحار لالسماك  -عمارة رقم 63

npa_jo@hotmail.com + npa_jo@yahoo.com

4646057

962777320432

وادي صقرة-شارع عرار-عمارة رقم -66ط3

n.atmeh@gmail.com

4022510

962795524166

حي نزال-شارع الدستور-بجانب البنك االسالمي-عمارة رقم - 59ط1

armouti@icloud.com

5511779

962795536169

الرابيه-خلف فندق الديز ان -قبل دخلة عقل-عماره رقم -8ط -2شارع القيروان

nih@arabauditors.jo

5656135

962796537460

الجاردنز عمارة الكوز التجاري  -ط - 2قريبة من مجمع النادي الفيصلي-ضارع
مصطفى العدوان

nabil@oweiscpa.com

5668649

962796603004

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة رقم  264عمارة التأمين

info@abbasicpa.com

5529912

0788302824

عمان  -شارع مكة-عمارة رقم - 174-176ط4

nizars1978@yahoo.com + nizar@mi-jo.net

5673001

962795576779

طريق الجامعة -بجانب جريدة الراي بناية رقم - 96ط2

nasim@rsm.jo

0797448398

الجاردنز-مجمع يثرب بجانب الطازج-ط-4مكتب 4

nassar_alasad@yahoo.com

2058021-03

962799000957

العقبة المنطقة التجارية الثالثة مقابل مستشفى هيا

nobeidat@aac.jo

5371113

9627885159350096279972255
8

تالع العلي-شارع وصفي التل-عمارة -184ط2

nedal_pa@yahoo.com

5932812-5922647

962795515814

عبدون الشمالي

nskhoury40@gmail.com

5699995

962776666627

وادي صقره-شارع عرار-عمارة رقم 286

@n.qadi

5153099

0795487869

شارع الملكة رانيا  -عمارة رقم  36ط 1

haninaser200@yahoo.com

5607142

962795505861

الشميساني-خلف مجمع النقابات -شارع امرؤ القيس عمارة رقم  6ط2

pr_group2014@yahoo.com

5654997

جبل الحسين  -شارع بير السبع-عمارة بالزا ط 2بجانب فيالدلفيا للتامين مكتب
962795126789
رقم 4

alkaraki_jcpa@yahoo.com

5696010

962795860745

عمان-تالع العلي-الجاردنز-عمارة رقم  84ط2

info@cpajordan.com

5607447

962795443118

الشميساني -شارع الكومودور بناية رقم -125ط 2

allan.wael@yahoo.com

5667191

962797671578

ضاحية الفاروق-شارع هاني ضرغام-حي ام الكندم عمارة رقم 9

wadie@avalon.com.sa

5526111-5800777

962777201201

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

waddah.barkawi@jo.ey.com

796990990

962796990990

شارع المدينة االمنورة-عمارة النور-الطابق الثالث

waleed_hendi@hotmail.com

5561204

962795006667

ام اذنية-شارع جيبوتي-مقابل فندق عمرة-عمارة رقم 16ط 1مقابل ابراج اعمار

walid@ghosheh.com

5621437

962777160501

جبل الحسين-شارع الرازي-عمارة -122ط 3

waleed@sarhgroup.com

5515447

962795528009

تالع العلي-شارع الجاردنز-عمارة رقم - 137

yaserizzz@gmail.com

5353308

962795655677

الجبيهة-مقابل مستشفى الجامعة األردنية-الجبيهة-عمارة رقم -195ط2

yassin@expertsaudit.com

5059956

962795235378

تالع العلي-مقابل كازية العساف-عمارة مجمع البطاينه رقم 202

yazan.zubaidi@hotmail.com

5526111

962777237772

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

Yazen.haddadin@jo.ey.com

962795674763

عرجان-بجانب هيئة االوراق المالية-شارع درويش المقدادي

azem53@yahoo.com

5232509

962795807428

اسكان ابو نصير مقابل مسجد الهدى  -عمارة رقم  5طابق اول مكتب رقم 2

digitalauditingest@hotmail.com

02/7276779

962795918638

اربد  -النزهة-ش بغداد  -مجمع الفالوجة-ط-4مكتب رقم 5

yousifhamed58@gmail.com

5526111

962779155155

عمان  -الدوار الثامن  -مقابل شركة زين-الجندويل-شارع الملك عبدهللا الثاني-
عمارة رقم 300

yousef.al-hasani@jo.ey.com

5348545

962799428524

عمان-تالع العلي-الجاردنز-عمارة رقم  84ط2

yousefalshami10@yahoo.com

5699812/3/4

962795523395

دوار الواحة-مجمع النادي الفيصلي-الطابق الثاني-مكتب 204

alhindi_bureau@yahoo.com
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ك

#

العضوية

اإلجازه

اإلسم

1

273

525

ابتسام صالح سليمان البغدادي

2

41

163

ابراهيم حنا موسى الخوري

3

29

255

ابراهيم سليم ياسين محمد

4

637

900

ابراهيم علي محمد ابو يوسف

5

521

770

ابراهيم عوني محمد شاهين

6

657

920

ابراهيم فوزي محمد بطاح

7

330

584

ابراهيم محمد إبراهيم موسى

8

14

116

ابراهيم محمد سليمان العباسي

9

365

606

ابراهيم منذر إبراهيم حموده

10

313

366

ابراهيم موسى اليوسف الفرج

11

419

684

ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب

12

557

824

احمد ( محمد صالح) خيري محاسبجي

13

598

864

احمد جزاع محمد العواد

14

595

861

احمد حسن طاهر ابو علي

15

484

749

احمد حسن عبد الفتاح أبو عمرو

16

602

868

احمد حسين علي الرمحي

17

565

832

احمد رشيد أحمد دبدوب

18

121

337

احمد شريف عبد الرؤوف العلمي

19

62

353

احمد عايد علي الرشدان

20

252

508

احمد عبد الحميد عبد الجواد العودي

21

349

604

احمد علي محمد محفوظ

22

556

823

احمد محمد أحمد أبو الحمص

23

658

921

احمد محمد احمد عرعراوي

24

733

990

احمد محمد رمضان القواسمي

25

447

710

احمد محمد سليمان العباسي

26

87

415

احمد محمد عثمان خليل

27

12

263

احمد محمد محمد صبحا

28

682

942

احمد مصطفى حامد رمضان

29

199

487

احمد يوسف سالمة دودين

30

38

333

اسامة ضيف هللا موسى قموه

31

477

718

اسامة محمود أحمد معروف

32

152

381

اسامة موسى محمد أبو طوق

33

579

846

اسامة نمر رشيد عطية

34

204

489

اسطفان ميشيل انطون اسطفان

35

503

766

اسعد جميل عبد الغني أبو عامر

36

279

531

اسعد فريد أسعد أبو الرب

37

306

548

اسماعيل خليل عبد القادر المطري

38

512

769

اسماعيل محمد أحمد ياغي

39

20

121

اسماعيل موسى رضوان يوسف

40

720

978

اسيد علي سعيد شومان

41

271

413

اكرم مصطفى خميس أبو بكر

42

517

787

الدكتور زياد أحمد مصطفى الزعبي

43

469

714

السيد محمود السيد المصري

44

590

857

العبد محمد عبد روبي

45

747

1004

الفرد ميشيل الفرد حالق

46

46

37

الياس شفيق الياس نينو

47

160

147

الياس فؤاد شحادة شاهين

48

2

408

امهان إبراهيم محمد أبو رزق

49

265

252

اميل سالمه جريس هلسه

50

189

481

امين عبد الرحمن محمد سماره

51

559

826

امين محمد سليمان حسين

52

478

743

انور عادل حمدان الخفش

53

627

890

اياد محمود محمد الدوايمه

54

714

972

ايهاب عادل اسحق جمعه

55

646

909

ايهاب عدنان معزي الهلسة

56

329

582

باسم محمود محمد ملحم

57

425

681

باسم اسماعيل محمد البنا

58

181

367

باسم باسيل الياس االطرش

59

55

296

بسام حسان حسين العسعس

60

674

934

بسام يوسف سليمان ابو ريان

61

245

504

بسيم موسى يونس عاصي

62

340

592

بشر إبراهيم بكر إبراهيم

63

697

955

بالل عمر خليل القواسمي

64

456

723

بهاء الدين روحي راغب كلبونة

65

182

369

تيسير علي محمد خشمان

66

158

478

جمال صابر حسين حموده

67

84

207

جمال عبد الفتاح درويش أبو فارس

68

299

559

جمال محمد خير صادق البطيخي

69

328

581

جمال محمد عبد روبي

70

7

285

جمال محمد فالح مسعود

71

614

880

جمعه عبدهللا عليان الزيادات

72

159

335

جميل أحمد فارس عبد الخالق

73

154

226

جميل حسن حسين سعاده

74

707

965

جميل شفيع حسن جابر

75

485

746

جهاد أحمد محمد أبو عوده

76

383

647

جواد رفيق فايز القبج

77

83

351

جورج بشاره داود أبو العظام

78

93

133

جورج لطفي قسطندي غاوي

79

387

656

حاتم محمد إبراهيم القواسمي

80

364

622

حازم أحمد حسين السرخي

81

746

1003

حازم احمد عبد اللطيف ابو غربية

82

625

802

حازم حنا جبر صبابا

83

446

709

حامد عبد هللا عبد المواجده

84

691

948

حذيفة زياد خليل الدغامين

85

257

523

حسام الدين أحمد عبد اللطيف أحمد

86

408

671

حسام توفيق محمود رحال

87

690

947

حسام فايز عطا علما

88

53

168

حسام محمد علي الشيخ قاسم

89

421

683

حسان يوسف كساب عبد هللا

90

511

780

حسن درويش حسن أبو الروس

91

654

917

حسن عيد سليمان ابو صعيليك

92

609

875

حسن محمود حسن عبيد

93

417

680

حسين إبراهيم اسماعيل الشوبكي

94

580

847

حكم أنور صبري القرم

95

721

979

حمزة يوسف حسن ابو قبع

96

130

234

حنا يوسف إبراهيم سوداح

97

621

887

خالد ابراهيم محمد الفرعين

98

206

490

خالد فضيان عبدهللا السلمان النويران

99

243

507

خالد فليح عبدهللا غرايبه

100

606

872

خالد ماجد حلمي تفاحه

101

332

586

خالد محمد وليد عبد الرحيم العتيبي

102

380

635

خالد موسى حسن أبو دهيم

103

568

835

خالد وليد محمود التالوي

104

467

728

خلدون محمد خير يوسف شكري

105

353

610

رائد حسين عرسان الراميني

106

634

897

رامز نظمي رامز الزاغه

107

345

594

رامي مجدي أحمد سمان

108

491

758

رامي محمد عبد الرحيم سنونو

109

530

803

رامي محمد فتح هللا عماشة

110

737

994

رامي نجيب عبد اللطيف عبد هللا

111

207

491

ربحي حسن محمد القصاص

112

745

1002

ربيع محمد حسن شلبي

113

129

304

رشا إبراهيم فريد خورشيد

114

459

579

رشيد عمران رشيد رابية

115

507

783

رشيد محفوظ رشيد رفيدي

116

225

501

رضا محمد محمد إبراهيم الزعبي

117

629

892

رضوان سليمان داود بدوي

118

67

386

رفيق توفيق خلوي الدويك

119

26

173

رمزي باسيل موسى الصناع

120

124

132

رمزي شوقي ايوب لوزا

121

3

125

رمضان عبد القادر محمود ناصر

122

686

944

رهام عبد الحميد عبد المعطي الرواشده

123

699

957

روان صبحي محمد سالم

124

60

411

روفائيل اسكندر صليبا جاسر

125

27

172

رياض الياس عطا هللا حداد

126

262

506

رياض سامي فياض الطاهر

127

553

820

ريم شاهر محمد األعرج

128

81

152

زكي سليم عبد القادر صالح

129

103

320

زهير أحمد يحيى الحوامده

130

219

175

زهير شحاده سعيد ناصر الدين

131

136

347

زهير عبد اللطيف عبد الرحمن الحوراني

132

171

382

زياد حلمي عبد الفتاح قاسم

133

571

838

زياد شعبان عبدهللا قاسم

134

178

477

زياد عبد القادر محمود قصقص

135

389

652

زياد فوزي حسني عبد العزيز

136

719

977

زيد محمود عبد هللا القطني

137

212

431

زينات عادل عبد هللا الصيفي

138

470

737

سائد محمد علي يوسف القواس

139

283

536

سالم عبد المنعم سالم برقان

140

692

950

سامر حسن يوسف الغرابلي

141

638

901

سامر موسى طلب مسوده

142

453

716

سامرحامد صبحي أبو عوض

143

237

459

سامي علي محمد أحمد الحبايبه

144

610

876

سامي مرسي حسني ابو طوق

145

274

519

سعيد عبد العزيز مصطفى سليمان

146

529

797

سالم محمد عبد الرحمن القضاه

147

68

267

سلطي ميخائيل هشال حداد

148

307

532

سليمان داود مصطفى الزين

149

411

673

سميح الياس عبدهللا أبو رحمون

150

90

393

سمير احمد خلف عطيات

151

687

945

سمير لطفي سليم العواد

152

369

620

سمير محمد احمد عثمان

153

316

540

سناء سالم توفيق مكي

154

333

580

سنان ثائر صبحي سعد الدين غوشه

155

151

148

سهل غالب سالمه الهلسه

156

86

178

سهيل نايف الشتيوي الخوري

157

584

851

شادي عبد الرحمن موسى الحوراني

158

726

984

شادي عبد الفتاح محمد حسين

159

472

740

شفيق كميل شفيق بطشون

160

724

982

صالح (محمد سعدي) سعيد حسونه

161

19

406

صالح أحمد عبد الرحمن صالح

162

292

549

صالح خليل محمد العوراني

163

698

956

صالح عادل عبد اللطيف الحاج قاسم

164

706

964

صالح عبد الجليل خليل المرايات

165

642

905

صالح محمود صالح عسراوي

166

605

871

صبحي مرتجى صبحي الخماش

167

744

1001

طارق ابراهيم صبري االزم

168

749

1006

طارق عزمي جمعة مشارقة

169

566

833

طارق فيصل محمد عمر

170

603

869

طارق محمد احمد العوايشه

171

198

492

طارق موسى محمد نصر

172

596

862

طارق يوسف سالمه الصرايره

173

748

1005

طارق يوسف عبد الرحمن ابزيع

174

66

466

طعمه يعقوب ناصر أبو الشعر

175

153

102

طالل توفيق سالم أبو غزاله

176

220

499

عادل إبراهيم صالح أيوب

177

280

534

عادل عبد الحميد العالوين

178

422

686

عادل غازي عادل عقل

179

1

123

عارف رجا يوسف الحسن

180

604

870

عارف مرعي حسن المريخي

181

336

588

عاصم فوليب مجلي حداد

182

735

992

عامر سالمه عطيه ابو يحيى

183

702

960

عبد االله عزيز زعيل صباح

184

310

565

عبد الرؤوف محمد محمود الغالييني

185

728

986

عبد الرحمن عثمان صالح آندي

186

439

704

عبد الرحمن عيسى برهوش

187

591

218

عبد الرحيم حمدان سالمه الحديدي

188

319

569

عبد الرحيم محمد طه شيحه

189

412

675

عبد القادر عيد قاسم الهباهبة

190

197

496

عبد الكريم محمد علي قنيص

191

449

711

عبد هللا أحمد حسين أبو الهيجاء

192

656

919

عبد هللا فرج احمد الحسبان

193

597

863

عبد المجيد محمود محمد جرادات

194

335

587

عبد الناصر خليل داوود أبو سير

195

337

589

عثمان أحمد محمود أبو الحمص

196

143

292

عثمان عبد هللا محمد الخطيب

197

631

894

عثمان عبد المجيد محمود جرادات

198

56

349

عدنان داود عبد خليل

199

592

858

عدنان غازي محمد خرفان

200

683

607

عدنان محمد عبد المولى الدرديسي

201

710

968

عزالدين عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالقادر

202

601

867

عزيز علي عبدهللا عبد القادر

203

267

509

عصام محمد توفيق مكي

204

675

935

عصام نهاد محمد المالزم

205

122

130

عقله يعقوب يوسف حداد

206

445

696

عالء كمال إبراهيم شعالن

207

650

913

علي احمد محمد سالمه

208

17

186

علي العبد خليل سعاده

209

712

970

علي حسن اسماعيل نبهان

210

215

503

علي حسن عطا سماره

211

615

881

علي عبد القادر عبد الرحيم جاروشه

212

632

895

علي عطيه عبدهللا عطيه

213

537

805

علي محمد علي الرفاعي

214

463

719

عماد علي موسى الريان

215

523

774

عماد محمد محمود أبو حلتم

216

751

1008

عمار داود صافي جودة

217

750

1007

عمر مصطفى علي خصاونة

218

586

853

عمر نظام صالح ابو حجلة

219

324

577

عمران مصطفى عمر التالوي

220

85

46

غازي عادل حبيب عقل

221

504

778

غازي عبدهللا أحمد العكش

222

664

927

غسان احمد محمود صافي

223

617

883

غسان اسماعيل عبدهللا الدكن

224

377

642

غسان منذر أسعد الصابر

225

112

482

فؤاد صالح علي الحوراني

226

608

874

فائق فهد مفلح السعايده

227

505

779

فادي رفيق توفيق الدويك

228

703

961

فادي محمود محمد عيسى

229

651

914

فارس فايز سعد شاور

230

92

247

فاروق جميل سليمان حدادين

231

192

127

فاروق رشدي مناورعبيدات

232

166

417

فايز شعبان محمود الحيت

233

314

562

فتحي أحمد عمر السمهوري

234

418

682

فتحي شريف فايز سماره

235

666

929

فتحي عبد الوهاب محمد ابو فرح

236

708

966

فراس محمد ماجد عالن

237

550

817

فراس موسى عبد الرحيم صباح

238

80

90

فرنسيس حنا فرنسيس بواب

239

54

313

فهد عبد الحميد هاشم قشالن

240

555

822

فهد منذر إبراهيم حمودة

241

213

407

فوزي حسين علي الزكارنه

242

405

662

فوزي حسين مسلم أبو شرخ

243

531

800

فيروز فهمي خليل الكتوت

244

593

859

فيصل محمد عبدهللا السيد

245

167

363

قصي حكمت محمد قدوره

246

402

668

قصي طالل توفيق أبو غزاله

247

636

899

قصي فاروق رشدي عبيدات

248

358

611

كريم بهاء ممدوح النابلسي

249

701

959

كريم محمود سالم الحوراني

250

669

570

مأمون ابراهيم محمد الخوالدة

251

16

265

مأمون محمد نور حميد فاروقه

252

713

971

مؤيد احمد محمد سالم

253

293

552

مازن محمد محمود يعقوب

254

28

117

مالك لطفي اديب جرار

255

732

989

مالك محمد محمود حماد

256

269

484

ماهر انضوني الياس دحمس

257

275

535

ماهر حامد أحمد جمعه

258

661

924

ماهر محمد خليل عطيه

259

501

768

ماهر محمد عرب أحمد البنا

260

532

798

ماهر موسى عبد هللا النبر

261

693

951

مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونه

262

98

271

مجد محمد خليفه عبد المهدي

263

471

734

مجدي محمد فالح البدارين

264

541

742

مجدي منير حسن ملحم

265

464

729

محمد اسماعيل يوسف أبوسرسك

266

163

355

محمد أحمد محمد البشير

267

51

430

محمد إبراهيم أحمد أبو نصار

268

458

717

محمد إبراهيم سليمان النوايسه

269

616

882

محمد ابراهيم سالمه الكركي

270

727

985

محمد احمد محمد الرجبي

271

647

910

محمد احمد موسى مراغة

272

494

759

محمد اسماعيل محمود فتيان

273

323

398

محمد ايوب حسين ياسين

274

284

539

محمد جمال بشر مصطفى النوباني

275

114

325

محمد جمعة محمد حسين أبو ريان

276

677

937

محمد حاتم يوسف ابو هنيه

277

479

712

محمد حامد محمود قزاز

278

270

521

محمد حسن إبراهيم شريم

279

635

898

محمد حسن سليمان الرطروط

280

678

938

محمد حسين طه صالح

281

473

730

محمد حمدان عطيه خطاب

282

743

1000

محمد خليل أحمد األزرق

283

399

655

محمد رمضان عبد القادر ناصر

284

589

856

محمد روحي فاروق جرار

285

643

906

محمد زهدي محمد الفار

286

10

162

محمد سعيد عبد الحميد أبو شريحه

287

315

563

محمد سالمه سليم شيحا

288

489

748

محمد سمير حمدي عبد الحليم بدر

289

717

975

محمد شوقي عبد المعطي ذيب

290

13

160

محمد صالح مصطفى ملحس

291

138

184

محمد صالح الدين سليم طوطح

292

679

939

محمد طالب محمد ابو طالب عواملة

293

246

518

محمد عبد الكريم قاسم سعاده

294

18

193

محمد عبد هللا عوض هللا عوض هللا

295

552

819

محمد عبدهللا محمد مؤمنة

296

261

524

محمد علي محمد المخادمه

297

739

996

محمد فواز حسني عبد العزيز

298

70

219

محمد فيصل عرفات ناصر الدين

299

639

902

محمد متعب حسين فريحات

300

585

852

محمد محمود عبدهللا حرب

301

259

452

محمد محمود محمد حسن نصار

302

312

554

محمد محمود مطر الشيخ قاسم

303

689

949

محمد منذر ابراهيم حمودة

304

676

936

محمد منذر رشيد عموري

305

359

498

محمد هاني عبد القادر الحنبلي

306

567

834

محمد وليد محمود التالوي

307

11

214

محمد يوسف عواد النجداوي

308

755

1012

محمود الياس محمود صيدم

309

45

190

محمود سعاده حسن ذيب

310

546

813

محمود صالح أحمد أبو صرة

311

688

946

محمود عبد هللا محمد الجريري

312

563

830

محمود علي محمد الشيخ قاسم

313

72

150

محمود محمد صالح عباهرة

314

134

344

محمود موسى سليمان الظاهر

315

119

394

محمود يونس محمد دحنون

316

493

753

مراد غالب عرسان عبد الكريم

317

423

543

مروان متري قسطندي معايعة

318

89

245

مصطفى اسماعيل أحمد نجم

319

498

760

معاذ محمد راتب ريان

320

649

912

معتز منذر لطفي جرار

321

64

95

معروف توفيق محمد المقبل

322

455

720

معن إبراهيم مفضي محادين

323

78

463

ممتاز عثمان إبراهيم اباظه

324

65

215

منير حسن ذيب ملحم

325

497

761

منير محمد خليل القواسمي

326

31

426

مها يعقوب سالمة هلسه

327

462

726

مهند جمال عبد الفتاح أبو فارس

328

577

844

مهند يوسف محمود الهندي

329

742

999

موسى ابراهيم حيدر ياسين

330

260

522

موسى حسن موسى شاهين

331

79

414

موسى حنا عيسى رزق

332

342

595

موسى سليمان قاسم أبو ديه

333

69

171

موسى عبد هللا محمد العالونة

334

673

933

موسى محمد يوسف شحادة

335

39

377

موسى ميشيل موسى سنداحه

336

450

708

ميشيل عيادة يوسف حجازين

337

147

395

ميشيل قسطندي ميخائيل فاشه

338

533

799

نائل حسن أحمد عدس

339

77

462

نادر جميل ميخائيل قمصيه

340

499

767

ناصر داهود محمد جرار

341

58

455

ناصر فؤاد ناصرعتمه

342

222

206

نايف محمد عبدهللا العرموطي

343

304

561

نبيل إبراهيم عرسان حداد

344

106

404

نبيل عبد الكريم عواد عويس

345

611

877

نبيل محمد محمود عبيدات

346

576

843

نزار راجح أحمد سعيفان

347

545

812

نسيم عادل رشاد شاهين

348

100

235

نصار ناجي نصار األسعد

349

558

825

نضال فيصل كايد عبيدات

350

548

815

نضال مالك أحمد حسن

351

94

124

نعيم سابا عودة خوري

352

671

486

نواف محمد حسين القاضي

353

626

889

هاني فارس عبد ابو عاقوله

354

49

195

هاني ميخائيل عيسى قراعين

355

486

750

هشام أحمد سليمان الكركي

356

75

464

هشام جميل عطا أبو حشيش

357

465

732

وائل محمد حلمي عالن

358

393

661

وديع أحمد صالح أحمد

359

341

591

وضاح عصام حسن برقاوي

360

723

981

وليد جميل عالن هندي

361

441

703

وليد محمد يوسف طه

362

384

641

وليد محمود عمر التالوي

363

362

617

ياسر عمر نمر عز

364

382

639

ياسين محمود يوسف خلف

365

640

903

يزن جهاد حسن الزبيدي

366

655

918

يزن فاروق جميل حدادين

367

43

293

يعقوب أحمد عزم حمد

368

516

788

يعقوب إبراهيم محمد عبد الرحيم

369

288

537

يوسف رشيد حسن حامد

370

599

865

يوسف فؤاد يوسف الحسني

371

628

891

يوسف محمد يوسف الشامي

372

137

319

يوسف محمود يوسف الهندي

