
البريد االلكتروني العنوان  الخلـــــوي الهاتـــــف اإلسم الرقم الوطني رقم االجازة  العضوية

ibrahim.hassan@mm-packaging.com 962798795187 المنطقة الصناعية-مادبا 053252220 9841037575 ابراهيم حسن (محمد امين )ابراهيم  967 709

i.naser@jea.org.jo 0796902300 شارع عرار-الشميساني 5000900 9751023145 ابراهيم محمود موسى ناصر 1058 801

ahdabdoub@yahoo.com,ahmad@esnad.jo 0797913548-0797014425 5ط - 54عمارة -شاحية الحسين شارع مكة 5563137 9761014378 احمد رشيد أحمد دبدوب 832 565

ahmed.alkhader@arabbank.com.jo 962799001085 االدارة العامة-الشميساني 5811فرعي  5600000 9751002703 احمد فضل محمد الخضر 762 496

ahmadcpa@yahoo.com 0796958220 9731034136 احمد محمد أحمد أبو الحمص 823 556

ahqawasmi@yahoo.com 0795976408 3ط - مقابل مركز اشنانه التجاري-عمارة بيزا هت-الشميساني 5600150 9801042419 احمد محمد رمضان القواسمي 990 733

muhannad.atmeh@gju.edu.jo 962795301220 مادبا-الجامعة االلمانية 9691023851 الدكتور مهند أحمد نظمي عتمه 602 348

alfred. hallac@gmail.com 0795395150 2ط -137عمارة -دوار الكيلو-شارع مكة 5803600 9881022121 الفرد ميشيل الفرد حالق 1004 747

kingeyad@yahoo.com 0795722072 2ط -14عمارة رقم -تالع العلي- شارع خليل السالم - عمارة رمزي العاني  4716601 9741001395 اياد عبد هللا عبد الرحيم عرفات 724 457

bassam_yar@yahoo.com 0796102080 9741000155 بسام يوسف سليمان ابو ريان 934 674

b_akroush@hotmail.com 0796627267 الشميساني-عمان 5689266 9821037821 بشار طعيمه صليبا عكروش 1068 811

bilalhemidan@yahoo.com 0788787730 2ط -شارع الحدائق-37مبنى رقم -الرابية 5563893 9771051040 بالل يوسف مصطفى حميدان 1024 767

baha102418@gmail.com 0795474596 9عمارة -شارع سليمان النبر-الجبيهة 5359949 9881048907 بهاء الدين محمد عبد الرحمن ابو خضره 1075 818

knabilsi@hikma.com 962795573300 3ط-21المنطقة الصناعية شارع سليم بن الحارث -بيادر وادي السير 5802900-5802907 9721031290 خالد وليد حسني النابلسي 688 426

k.asad@jea.org.jo 962795333002 -الشميساني/ مجمع النقابات 5000900 9781017419 خضر اسماعيل قاسم اسعد البوريني 941 681

doaa_kh@yahoo.com 0799750079 9752000745 دعاء خالد مصطفى ابو عيسى 995 738

ال يوجد لديه ايميل 962795546343 ضاحية االمير علي-عمان 9511010557 راجي عبد أحمد جبر 372 23

radijameelmai@yahoo.com 0799055093 13مديرية كبار المكلفين ط-عمارة البرج-الدوار الثالث 4604444 9641022048 راضي مصطفى جميل مَي 888 622

rami.yaseen@arabbank.com.jo 962788274389 8الشميساني ط-االدارة العامة 5600000 9731029567 رامي فريد حسن الشيخ ياسين 747 487

riad_olimate@yahoo.com 962772231033 الخدمات الطبية-المدينة الطبية  64439داخلي  5804804 9781053545 رياض حميدان شحادة العليمات 962 704

zuhair.nasrallah@yahoo.com 0797000405-962797178004 7عمارة -مجمع الملك حسين لالعمال 5822820 9571019165 زهير عبد الغني نصرهللا 627 368

sameh.abumonshar@hotmail.com 0795760265 5ط -53عمارة -شارع عبد هللا غوشه-الدوار السابع 5858802 9801049459 سامح يوسف محمد ابو منشار 1071 814

sameredris@yahoo.com 0796535920 1ط-22مجمع ابو الدهب رقم -شارع مكة  5522240 9791018598 سامر رسمي محمد ادريس 1048 791

sami_abdelaziz@yahoo.com 962797111119 مقابل غرفة تجارة عمان- شارع شاكر بن زيد-الشميساني  5600000-2542فرعي  -5607115 9681032026 سامي إبراهيم عبد الحميد عبد العزيز 816 549

saidabueid@gmail.com 962795596898 3عمارة رقم -شارع الروضة-ضاحية الرشيد 5159711 9591014338 سعيد حسن مصطفى أبوعيد 502 216

samaan_s@yahoo.com 962777666081 4ط -الشميساني-عمان 638 سمعان كامل يعقوب سمعان 396

jordantafela1975@yahoo.com 962799055141 13ط-عمارة البرج-الدوار الثالث -جبل عمان-عمان 9752029925 سميه طاهر على الرواجفه 885 619

shady.nassar@hotmail.com 0799055488 الملقا-الرياض-السعودية 124تحويلة  0096611455580 9771022288 شادي هاشم عبدهللا النصار 1009 752

salehalqallap@yahoo.com 0799054995 13ط -عمارة البرج-شارع االمير محمد-جبل عمان 4604444 9661017650 صالح ابراهيم حمد القالب 998 741

salehsak@yahoo.com 962799617762 7ط-شارع زهران-الدوار السابع-عمان 9861027720 صالح عادل عبد اللطيف الحاج قاسم 956 698

aalkurdi@hikma.com 962795565686 3ط -21عمارة -شارع سليم بن الحارث-بيادر وادي السير المنطقة الصناعية 5802900 - 429  فرعي  9741026185 عارب فتحي درويش الكردي 771 513

abd_abd60@yahoo.com 0782228110 2ط -شارع مكة -ام السماق 5503600 9801031779 عبد الرحمن يوسف حسين عبد الهادي 976 718

akishek67@gmail.com 0775700775 3ط-شارع المدينة الطبية -الرونق 9671025218 عبد هللا محفوظ ثيودوري كشك 679 415

othman_a.h@hotmail.com 962795408804 9631010572 عثمان أحمد محمود أبو الحمص 589 337

dehfayyad@gmail.com 0799153171 5ط-عمارة الخازندار-شارع خالد بن الوليد- دوار فراس-جبل الحسين 0779606657 9761043553 عوده علي عبد الرحمن فياض 1084 827

feras.qarrain@gmail.com 0799339999 ط ارضي-2عمارة -شارع خالد بقريني-تالع العلي-عمان 5515642 9691032734 فراس منذر ميخائيل قراعين 623 366

lamiahamad@yahoo.com 0799054967 شارع االمير محمد-جبل عمان 4604444 9822035263 لمياء خميس محمد حمد 997 740

mk.albustanji@gmail.com 0785779799 1ط -مبنى مستقل- شارع ابن عقيل- اللويبده 5667411 9701001210 محمد خليل محمد البستنجي 837 570

moh1981mu@hotmail.com 962799064204 شارع زهران- الصويفية 5858615 9811022000 محمد مصطفى حامد عبد النبي 963 705

mohdhani.mustafa@orange.com 962777377511 بوليفارد-شارع السوسنة السوداء-العبدلي 4606765 9721013336 محمد هاني صالح الدين دياب مصطفى 690 428

mahaalatout@yahoo.com 962799055965 الدوار الثالث-عمارة البرج-جبل عمان 4604444 9792026324 مها محمد نعمان كامل العطعوط 954 696

michaelhallac@ak.com.jo 962795509518 2ط-137عمارة -شارع الكيلو 5803600 9591017157 ميشيل الفرد ميخائيل حالق 557 302

nizar.shokeh@samajordan.jo 0770777666 شارع مكة-عمان 5548567 9721019776 نزار تيسير صالح شوكه 678 414

ISLAMICINSURANCE@ORANGE.JO 962799909594 2ط-بجانب مطعم جبري المركزي- مجمع الطباع -الجاردنز 5620151 969103405 نضال جواد محمد علي الدجاني 706 442

hishamshqerat@gmail.com 0796828699 جبل عمان-عمان 9761021679 هشام جميل  محمد شقيرات 1070 813

whamdan007@yahoo.com 0796803662 مقابل محطة توتال-بجانب مسجد الطباع -2مجمع الطباع التجاري ط-الجاردنز  5620151/ 4205720 9781034633 وسام مصطفى محمود حمدان 860 594

yqwasmi@hikma.com 962796660381 1ط -21عمارة رقم -شارع سليم بن حارث-بيادر وادي السير المنطقة الصناعية 5802900 9591021883 يحيى جمعة عبدالرحمن القواسمة 818 551

كشـف المحاسب المزاول



البريد االلكتروني العنوان  الخلـــــوي الهاتـــــف اإلسم الرقم الوطني رقم االجازة  العضوية

كشـف المحاسب المزاول
onobani@bakertillyific.com 0791435393-00966504430237 2ط-عمارة العودة-شارع العليا العام-المنطقة الوسطى-الرياض-السعودية 00966114556915 9531008307 اسامة رفيق بكر النوباني 321 240

Majedsharay@hotmail.com 0799469066 شارع المدينة المنورة-جدة-المملكة العربية السعودية 9581011548 الدكتور ماجد عادل عبد الرزاق الشرايري 752 500

amjad.mahmoud31@gmail.com 962795025774 14شارع مخرج - الربوة-الرياض- السعودية شركة اسواق عبدهللا العثيم 00966593530540 9761029579 امجد حمد احمد ابراهيم محمود 969 711

hussam_almasri@gmail.com Boston-Massachuases-Common Wealth street-1868 building� 0795881313 16177654499 9641022593 درويش المصري" محمد ذيب"حسام  841 574

kanamous@multichoice.ae 0796222744 دبي-االمارات 5527027 9651002137 خالد محمود عبد القادر أبو ناموس 785 519

ramihmc@gmail.com 0799620294-0096656465685 2ط -شارع الملك سعود-الخبر الشمالية- السعودية  00961389337158 9701018389 رامي عبد الرحمن أبو السمن 697 436

salem.abumanneh@yahoo.com 0777375500-00971505578331 2ط-OSNعمارة -المدينة االعالمية- دبي االمارات  0097143677214 9671010654 سالم ايليا  سالم أبو منه 628 372

samer.wahbeh@hotmail.com 9746262791 قطر-الدوحة 97444094229 9721002725 سامر محمد ابراهيم وهبه 757 624

abuasal1@yahoo.com 00905340876035 تركيا 9731050735 عبد الرحيم شفيق جابر ابو العسل 988 731

m.5ateeb1982@gmail.com 0777160514 4ط-8عمارة -شارع تيسير ظبيان-جبل الحسين 5665156 9821044473 محمود ابراهيم يعقوب الخطيب 904 641

munjedmueen@yahoo.com 0799796173 شفا بدران 00971504062170 9641031599 منجد معين فرحان مرجي 731 466


