أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االسم

االيميل

العنوان

1


العايد
ابراهيم عاطف عبدهللا

 Rubuealkaramih@gmail.coالياسمين-جبل عرفات-بناية
انعام رقم 
2
m

2


يوسف
ابراهيم علي محمد ابو

عمان -ام اذينة -شارع مكة -
brhom1979@hotmail.com
بناية رقم  47ط 4مكتب 
1

3


الخطيب
ابراهيم يعقوب عبد الفتاح

رقم الهاتف
0791468865

962795671717

ibrahim@crowe.com.jo

جبل الحسين-شارع تيسير
ظبيان-عمارة رقم -8ط 4

962777160507

4


يوسف
احمد اسماعيل موسى

ahmadsaada81@yahoo.com

شارع المدينة المنورة--عمارة
-123ط 
5

0795809448

5


محفوظ
احمد علي محمد

ahfouz61@yahoo.com

المدينة الرياضية -شارع يزيد
بن حاتم-عمارة 
15

962795551836

6

اسامة ضيف هللا موسى 
قموه

7


عامر
اسعد جميل عبد الغني أبو

جبل الحسين-دوار الداخلية-
gammoh.auditing@gmail.c
شارع خالد بن الوليد-مجمع
om

الثالث
حسونه -الطابق
assad@awjcpa.com

0789169000

بيادر وادي السير-شاعر
عبدهللا غوشه-عمارة رقم 962799444331 -53
ط 
7

8


شومان
اسيد علي سعيد

 osaidshoman.ks.jo@gmail.cعمان -الشميساني-عمارة رقم
-82ط 
4
om

0791060955

9


الدغامين
الدكتور حذيفة زياد خليل

الشميساني-شارع الشريف
 hothaifa2006@yahoo.comناصر بن جميل-عمارة -135
ط 
1

962795763768

ابو نصير -فوق مجوهرات
دعنا-شارع السوق التجاري -
ط

962798165447


الكايد
 10انتصار عيسى محمد


طنوس
 11باسم مفيد احمد


العسعس
 12بسام حسان حسين

ooaa_1980@yahoo.com

جبل الحسين-شارع الرازي-
basimtannous89@gmail.co
عمارة رقم  262عمارة
m
التأمين ط 
2
bassam@eses-co.com

دوار الرابية -عمارة رقم
 10طابق 
4

0791877547

962795666310

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االسم


سالمة
 13تقي الدين يوسف الحاج احمد

االيميل

العنوان

 tsalameh@ssc.gov.jo,tagi91الجاردنز -شارع الجاردنز -
عمارة -18ط 
3
@yahoo.com

رقم الهاتف
962785645043

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االيميل

العنوان

رقم الهاتف

االسم

jawad.qubbaj@gmail.com

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

962795551379

h.saleh@laurelwreathjo.com

شارع الملكة رانيا العبدهللا-
رقم -201ط 
5

0796935111

majode2008@yahoo.com

تالع العلي -شارع الملكة
رانيا-عمارة -195ط-2

402
مكتب

0797142586

h.alqirm@tsd.jo

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

962796659747

haraudit@yahoo.com

الجبيهة -الدوريات-
عمارة-366ط 
1

0796757099


عماشة
 19رامي محمد فتح هللا

ramiamasha@yahoo.com

الجامعة االردنية-شارع
الملكه رانيا مبنى  329ط 
2

962795953578

 20رامي نجيب عبد اللطيف عبد 
هللا

rami.abdallah1@hotmail.c
om


سماره
 21رائد احسان قاسم

raied_samarah@hotmail.co
m


القصاص
 22ربحي حسن محمد

rqassas@jordanianaccount
ants.com


القبج
 14جواد رفيق فايز


صالح
 15حازم صالح احمد


المواجده
 16حامد عبد هللا عبد


القرم
 17حكم أنور صبري


رمان
 18حمزة احمد مصطفى ابو


رابية
 23رشيد عمران رشيد


الزعبي
 24رضا محمد محمد إبراهيم

rashied@rrabieh.com

reda@arabexpertsjo.com

ابو نصير-شارع الكرامة-ط
-3عمارة 
10
عمان-تالع العلي-شارع
المدينة المنورة-بجانب البنك
االردني الكويتي-بناء -247
ط 
4
شارع المدينة المنورة -
مجمع السماح-عمارة رقم
-210مكتب  401ط2
مقابل الهوليدي ان بجانب
بين الدوار السابع والثامن
دخلة مديرية غرب عمان-
عمارة  6البدر الطابق الثاني-
عند مطعم chili ways
جبل الحسين-مقابل مستشفى
االمل-مجمع اللد-عمارة رقم
-16الطابق الثاني-مكتب

الكرمل
205م-شارع

0790259015
962796768696

0795725726

962797430555

962795618281


الدويك
 25رفيق توفيق خلوي

rafiqdweik@dweikacc.com

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

962795524282

 26روان صبحي محمد 
سالم

rawan_salem_88@yahoo.com

الجاردنز-مجمع نوره-عمارة
-73بجانب البنك العربي-ط 5

0775325738

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االسم


الفحماوي
 27زياد محمد صالح


عطيات
 28سمير احمد خلف

 29سناء سالم توفيق 
مكي


حسين
 30شادي عبد الفتاح محمد

االيميل

العنوان

رقم الهاتف

rqassas@jordanianaccount
ants.com

شارع المدينة المنورة -
مجمع السماح-عمارة رقم
-210مكتب  401ط2
مقابل الهوليدي ان بجانب

0795374876

jca@tedata.net.jo

اللويبده-شارع عرار -مبنى
رقم -34ط 
3

962777333619

audit@reyaddah-jo.com

الجاردنز -شارع وصفي التل
0797461641/079
اشارات البشيتي-مجمع بيت5959433

210
العمر-ط -2مكتب

 shadi_hussien2@hotmail.cالجاردنز -عمارة رقم -104
ط
3
om

9627956894970799055455


يوسف
 31شادي اسحاق احمد

shadi@ubauditing.com

المدينة المنورة -تالع العلي-
عمارة رقم -256ط 
3

0798879791


األقرع
 32صالح أحمد محمد

salahaqra@gmail.com

حي نزال -مجمع االشقر
التجاري قرب االسكان-شارع
الدستور-عمارة -178ط 
4

962795022021


الخماش
 33صبحي مرتجى صبحي

subhi1971@hotmail.com

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

السالم

07991116110796450503


عسراوي
 34صالح محمود صالح

S@smsca.net

بيادر وادي السير-شاعر
عبدهللا غوشه-عمارة رقم -53
ط 
7

0788786069


الصرايره
 35طارق يوسف سالمه

trqsaraireh@yahoo.com

شارع وصفي التل-مقابل
كنتاكي-مجمع دواني-عمارة
رقم -213ط-1مكتب رقم 
6

9627779942990797770300-


العوايشه
 36طارق محمد احمد


الشعر
 37طعمه يعقوب ناصر أبو


أيوب
 38عادل إبراهيم صالح

 tariqalawayshe@yahoo.coالمدينة المنورة -تالع العلي-
عمارة رقم -256ط 
3
m

0798204388

tumah45@yahoo.com

إربد-شارع ابن زيدون-

روزيت
بجانب صالون

962795565795

adel@rsm.jo

طريق الجامعة-بجانب جريدة
الراي بناية رقم -96ط 
2

962795582817

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االيميل

العنوان

رقم الهاتف

االسم

AMER_ESES@HOTMAIL.CO
M

دوار الرابية -عمارة رقم
 10طابق 
4

0795529076


الغالييني
 40عبد الرؤوف محمد محمود

a.r.ghalayini@gmail.com

جبل عمان -الدوار الثالث -
شارع األمير محمد-مجمع
البركة التجاري رقم -252

203
ط 2مكتب

962788828880


الهباهبة
 41عبد القادر عيد قاسم

abuemadhab@yahoo.com

الهاشمي الشمالي-شارع
فارس اشتيوي عمارة رقم

ارضي
-17طابق

962795973553

akabuseir@hotmail.com

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

962795599110

otjar@hotmail.com

الرابية-شارع مكة المكرمة-
عمارة رقم -46ط 
2

0798143784


خرفان
 44عدنان غازي محمد

allaa_adnan@yahoo.com

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

السروات
مطعم

962796755117


العساف
 45عساف محمد عبد هللا

assaf.1973@yahoo.com

خلدا-شارع عتبة بن غزالن-
قرب سامح 
مول

9627777171120795442244

الجاردنز -شارع وصفي التل
unitedauditing@yahoo.co
اشارات البشيتي-مجمع بيتm

210
العمر-ط -2مكتب

962795959433

عمان-صويلح-اشارة
الدوريات باتجاه السيفوي-
عمارة كاركاس سنتر-ط4

404
مكتب

962799051570

عمان-شارع الخوارزمي
عمارة رقم 
33

962797222482


العسعس
 39عامر بسام حسان

 42عبد الناصر خليل داود أبو 
سير


جرادات
 43عثمان عبد المجيد محمود

 46عصام محمد توفيق 
مكي


جاروشه
 47علي عبد القادر عبد الرحيم

 48عماد محمد محمود أبو 
حلتم


خصاونة
 49عمر مصطفى علي


الصابر
 50غسان منذر أسعد

alijaroshe@yahoo.com

emad.haltam@gmail.com

شارع وصفي التل-مجمع
omar.khassawneh@yahoo.
هشام سالمه-عمارة -133
com

202
الطابق الثاني-مكتب رقم
gsaber@jap-co.com

جبل الحسين -شارع الرازي-
عمارة رقم -97ط 
2

0799055180

962795587830

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االسم


الدويك
 51فادي رفيق توفيق


قويدر
 52فادي فتحي محمد

االيميل

العنوان

الشميساني-شارع جميل بن
fadidweik@dweik-acc.com
ناصر -رقم-96ط 
4

fadiQwaider@gmail.com

الشميساني-شارع الشريف
ناصر بن جميل-عمارة رقم

302
-109ط -3مكتب

رقم الهاتف
962795503932

0798010251

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االسم


شاور
 53فارس فايز سعد

االيميل

العنوان

رقم الهاتف

عمان /شارع المدينة
 fares.shawar@yahoo.comالمنورة/بجانب دوار الكيلو962799057253 /
عمارة -109ط 
2
جبل عمان الدوار الثالث -
خلف فندق الرويال-شارع
المتنبي-عمارة -4ط -3

الرويال
بجانب فندق


عالن
 54فراس محمد ماجد

feras@mutarabitoon.com


يوسف
 55فيصل اسماعيل موسى

 faisal.yousef22@yahoo.coشارع المدينة المنورة-عمارة

مكتب
-123ط-3
m

0795277188

f.alsayyed@yahoo.com

جاردنز -مقابل جبري
المركزي -عمارة االيتام-رقم
-105مكتب رقم -203ط 
2

0799054927

qosai@obeidats.com

الشميساني -شارع ايليا ابو
ماضي-عمارة رقم -16ط 
3

962798268683

 58لؤي يوسف محمود 
بكير

luay_bakeer@hotmail.com

الشميساني-شارع عصام
العجلوني-عمارة -82ط 
4

962788555331


شاهين
 59نسيم عادل رشاد

nasim@rsm.jo

طريق الجامعة-بجانب جريدة
الراي بناية رقم -96ط 
2

962795576779


شريم
 60محمد حسن إبراهيم

shreim_audit@yahoo.com

شارع االمير حسن-مجمع
البركه التجاري-مقابل كلية
حطين-ط 
3

962795241561

mohdssh@hotmail.com

الرابية-شارع زيد بن حارثه-
عمارة-8ط 
3

962799970440


حرب
 62محمد محمود عبدهللا

harb@mi-jo.net

الشميساني مقابل مقابز كاجو-
شارع الشريف ناصر بن
جميل-عمارة رقم 
78

962795055147


عباهرة
 63محمود محمد صالح

msauditing@hotmail.com

حي الياسمين-بدر-شارع
خليفة الغزاوي-قرب مسجد
الهادي-عمارة -9ط 
1

962795544915

شارع الجامعة مقابل سمارت
باي-مجمع الخير عمارة رقم
-20بجانب مجمع الخير ط

303
-4مكتب

962795652001


السيد
 56فيصل محمد عبدهللا


عبيدات
 57قصي فاروق رشدي


شيحا
 61محمد سالمه سليم


دحنون
 64محمود يونس محمد

962795042306

أسماء االعضاء الر ن
اغبي بتدقيق حسابات القوائم المالية
الرقم

االيميل

العنوان

رقم الهاتف

االسم


معايعة
 65مروان متري قسطندي

m.maayeh@maayeh.com

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

962777648840


عبدهللا
 66منذر موسى نمر

mmabdulla@gmail.com

الزرقاء-ضاحية الثورة
العربية الكبرى شارع بالل-
عمارة-8ط 
1

0792803553


الزبيدي
 67يزن جهاد حسن

yazan.zubaidi@hotmail.co
m

خلدا-شارع وصفي التل-
عمارة -249ط 
3

962795235378

yacdr@hotmail.com

جبل النصر-شارع البيت
الحرام-عمارة -38ط 
1

0788238195


الدريني
 68يعقوب زكي محمد


الشامي
 69يوسف محمد يوسف


المريخي
 70عارف مرعي حسن

 yousefalshami10@yahoo.cعمان-تالع العلي-الجاردنز-
عمارة رقم  84ط 
2
om

aref.marikhi@yahoo.com

اربد -دوار القبة-عمارة
االمعري -ط 
4

0799428524

9627964655040785266788

