أسماء السادة الخبراء الذين تم اعتمادهم من مجلس تنظيم شؤون الخبرة
الخبرة المرورية
المساهمه المرورية
 1محمد عيد نايف بني هاني
التعويض عن حوادث السير سواء اضرار مادية للمركبات او اضرار جسمانية
 1عزام محمود عبدهللا المرايره

خبرات تجري على قضايا االستمالك
المطالبة عن التعويض والضرر
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ابراهيم حسين صالح ابو زيتون
احمد زهير احمد ابو رصاع
احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد علي حميدان مهيدات
احمد علي محمد العمري
احمد عمر احمد ابو شاويش
احمد عواد الرزق الخزاعله
احمد محمد جميل الخطيب
احمد منيزل علي بني خالد
احمد يونس محمد الدعامسه
اشرف ابراهيم محمد النوافله
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي
ايمان محمود حمدان الصياح
ايمن كريم فارس المعايطه
ايمن محمود وادى غوانمه
جابر محمد محمود ابو هزيم
جاد هللا سعود الندى عبيدات
جمال جميل عبد المعطي قطيشات
جهاد احمد محمد حمدان
حازم اسماعيل احمد ابو حمور
حازم حسن خالد ابو الوي
حسين حسان جبر رحابنه
حمد سليمان حمد بني عبد الرحمن
حمزه مد هللا فليح البريزات
خالد احمد محمد الفقير
خالد محمد علي الترك
خلدون زايد محمد القرعان
خليل اسماعيل الفاضل الرياالت
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34
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41
42
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44
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داهود خليل محمد ابو الشيخ
داوود سالم عبد العزيز الحجات
درويش احمد الشهوان المهيرات
رائد محمد مفلح محافظه
رسميه جواد موسى الحلو
رفعات عبد الرحمن الزعل ابو حنك
رنده موسى يوسف جريس
زهير احمد شكرى ابو رصاع
زهير يوسف محمد المصطفى
زياد شتيوى شريقي ابو صعيليك
زياد مصطفى قاسم الخطيب
سامر زياد علي مريان
سائد محمود عبد الرزاق منصور
سلطان عوني توفيق ابو غزال
صالح شتيوي شريقي ابو صعيليك
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
طارق محمود عبد الحليم النسور
طاهر احمد عبد الرحمن زايد
طلعت فهمي محمد معروف
عادل عيسى سليمان الشنيكات
عاصم شوكت محمد مطر
عبد الحليم عبد الرحمن القاسم الخمس
عبد الحميد علي الكريم الخصاونه
عبد الرؤوف احمد محمود درويش
عبد الرؤوف سالم صالح الروابده
عبد الرؤوف قاسم جبر معمر
عبد الفتاح منصور عبد عوامله
عبد اللطيف فهد فياض المهيرات
عبد الوهاب يوسف زايد المطارنه
عالء حسن صالح صانورى
عالء ياسين فهمي جرار
علي ابراهيم سكران الجرايده
علي حسن احمد الزيق
علي محمود عبد الرحمن الزغول
عماد جريس حنا كرادشه
عماد رياض عبدهللا الجغبير
عماد فرح علي القضاه
عواد ابراهيم الدسوقي ابو النادي
فادي احمد علي شويات
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81
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88

فراس عبد هللا حسين قطيشات
فراس علي محمد السباح
فراس فواز فارس النعيمات
فوزات فرحان عوض سهاونه
فيصل نمر طاهر حسين
مازن مصطفى حامد بدوان
محمد حسن العواد النسور
محمد حسن سالم احمد
محمد حسين محمد عدوان
محمد عبد الكريم محمد الهزايمه
محمد عرب عطيه الزبيدى
محمد يوسف حسين اليوسف
محمود خلف سليمان البطاينه
محمود زكريا يحيى مستريحي
محمود عبدالقادر عيسى غنيمات
منجد عبد الحميد جعفر الذنيبات
منير عبد الحافظ موسى الشوابكه
مي يحيى عواد المعايطه
هايل فالح مهاوش الحوامده
وائل يوسف جمعه عبد الجليل
يوسف محمد موسى جوبان

الخبرة المتعلقة باالراضي
اراضي ومساحة
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احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد علي محمد العمري
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي
ايمن سليمان عبد النبي المجالي
راتب سليمان اربيقان المجالي
زياد يوسف احمد بديوى الرحاحله
سائد محمود عبد الرزاق منصور
سمير خلف نمر شقور
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
عبد الحليم عبد الرحمن القاسم الخمس
عز الدين علي حسين عطا هللا
عماد جريس حنا كرادشه
عوض محمد علي العوضي
محمد احمد علي الردايده
محمد حسن العواد النسور

 16محمد عبد الرحمن محمد العلوان
 17محمود محمد حسن العبسي
 18مي يحيى عواد المعايطه

األبنيــــــة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22

احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد محمد جميل الخطيب
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي
راتب سليمان اربيقان المجالي
زياد مصطفى قاسم الخطيب
زياد يوسف احمد بديوى الرحاحله
سائد محمود عبد الرزاق منصور
سلطان عوني توفيق ابو غزال
صالح شتيوي شريقي ابو صعيليك
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
عبد الحليم عبد الرحمن القاسم الخمس
عبد اللطيف فهد فياض المهيرات
علي حسن احمد الزيق
عواد ابراهيم الدسوقي ابو النادي
محمد رسول عصمت يوسف العزيزي
محمد عبد الكريم محمد الهزايمه
محمد يوسف حسين اليوسف
محمود خلف سليمان البطاينه
محمود محمد حسن العبسي
منير عبد الحافظ موسى الشوابكه
مي يحيى عواد المعايطه
نايف صالح احمد حماد

تقدير قيمة العقار
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12

احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد علي حسين الخشارمه
احمد محمد جميل الخطيب
خالد احمد محمد الفقير
راتب سليمان اربيقان المجالي
رائد محمد مفلح محافظه
زياد مصطفى قاسم الخطيب
زياد يوسف احمد بديوى الرحاحله
سمير خلف نمر شقور
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
عاصم شوكت محمد مطر
علي حسن احمد الزيق

13
14
15
16
17
18
19
21
21

فادى امين نعيم ابو خليفه
فيصل نمر طاهر حسين
محمد رسول عصمت يوسف العزيزي
محمد عبد الكريم محمد الهزايمه
محمد يوسف حسين اليوسف
محمود خلف سليمان البطاينه
معتصم راضي عبد الوهاب سنان
مي يحيى عواد المعايطه
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي

عقود المقاولة
1
2
3
4
5

احمد عقاب سالم الخرابشه
سمير خلف نمر شقور
صالح شتيوي شريقي ابو صعيليك
عز الدين علي حسين عطا هللا
مي يحيى عواد المعايطه

منع المعارضة وفوات المنفعه
1
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11
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14
15
16
17

احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد محمد جميل الخطيب
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي
زياد مصطفى قاسم الخطيب
سائد محمود عبد الرزاق منصور
سمير خلف نمر شقور
صالح شتيوي شريقي ابو صعيليك
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
عالء حسن صالح صانورى
علي حسن احمد الزيق
عماد جريس حنا كرادشه
عواد ابراهيم الدسوقي ابو النادي
فيصل نمر طاهر حسين
محمد عبد الكريم محمد الهزايمه
محمود خلف سليمان البطاينه
منير عبد الحافظ موسى الشوابكه
مي يحيى عواد المعايطه

خبرة اجر المثل
1
2
3
4

احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد علي محمد العمري
احمد محمد جميل الخطيب
المعتصم جميل عبد هللا الصمادي
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11
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14
15
16
17
18
19
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24

جميل ضيف هللا عبد القادر مومني
درويش احمد الشهوان المهيرات
راتب سليمان اربيقان المجالي
زياد مصطفى قاسم الخطيب
سائد محمود عبد الرزاق منصور
صالح الدين محمود محمد الحباشنه
عبد الحليم عبد الرحمن القاسم الخمس
عزمي عارف موسى حجرات
عالء حسن صالح صانورى
علي حسن احمد الزيق
عماد جريس حنا كرادشه
عواد ابراهيم الدسوقي ابو النادي
عوض محمد علي العوضي
فيصل نمر طاهر حسين
محمد رسول عصمت يوسف العزيزي
محمد عبد الكريم محمد الهزايمه
محمود خلف سليمان البطاينه
منير عبد الحافظ موسى الشوابكه
مي يحيى عواد المعايطه
وليد سمير ادهم المسلم

خبرة تقدير التعويض عن االضرار المادية والمعنوية
1
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11
12
13
14
15
16
17
18

ابراهيم منور احمد البخيت
احمد مراد عماد احمد شحادة
اسامة موسى ياسين البيطار
اسالم مفلح محمد القضاة
امل كايد عبد هللا العمري
انس ياسين محمد المعاني
باسل توفيق يوسف قمحاوي
بالل انور يوسف عبابنة
بالل عبد القادر سالم القيسي
جودت محمد عبد الكريم مساعدة
حسن عوض سالم الطراونة
خالد محمد فالح الصوالحة
خالد جمال عبد الحميد عاشور
رامي ابراهيم حسن الزاهرة
رائد موسى عثمان بدران
رامي عيسى زكي زيادة
رفعت موسى خميس الصمادي
زايد احمد علي عبيدات
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42
43
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45
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47
48
49
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57

زياد عيسى احمد جبريل
سماح محمد ناجح جميل سلطان
سمير محمود محمد اللبابنة
شادي حيدر مصطفى الصباغ
شرين معن عايد البقاعين
صالح احمد محمد حجازي
ضياء علي محمد كناني
ضيف هللا محمد طايل نهار الشواقفه
طالل صالح اسعد الخصاونة
عادل عبد مسلم الشوابكة
عامر علي حسن ابو رمان
عامر عبد الرحمن احمد القضاه
عبد الحميد علي محمد محمود كنعان
علي احمد عبد العزيز العواملة
علي عبد الحافظ علي بركات
علي محمد اشتيوي الربعي
عمر لطفي حسن الفراج
عمر محمد عبد الكريم كرومة
عودة محمد محمود يوسف
عيسى محمود احمد ابو الفول
فادي محمد علي دوحل
فادي عبد الفتاح حمدان النسور
فداء بسام حسن عبد الحواد
فراس سليمان ابراهيم القضاه
قيس مجيد محمد حتاملة
ليث جمال سالم عربيات
لؤي محمد رفيفة العربيات
مامون محمد سليمان منيزل
ماهر معيش ذياب الطراونة
محمد سليمان ارشود بني هاني
محمد شكيب يوسف الجنيدي
محمد اقبال احمد حسن القضاة
محمد عبد الحميد هزاع الغليالت
محمد فهمي سليم غزوي
محمد يوسف مصطفى ابو زيتون
محمود موسى محمد ابو حلوة
محمد وحيد الدين سليمان عبد الهادي
محمد نور خالد محمود النوافله
مشهور عارف فاضل الطالفيح
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منير عبد هللا عبد الرحمن الرواحنة
مهند فرحان محمد الطعاني
مهند يونس راشد بني عيسى
مؤنس نبيه محمد عبيدات
ناصر محمد صالح حسين
نانسي احمد سعيد اللحام
ناصر رسمي كامل الجنيدي
نبيه محمد احمد عبيدات
نزيه جميل سعد المومني
نضال حسين علي عليمات
نضال كايد عبد اللطيف ابو قوره
وسام محمد يحيى ملكاوي
وسام مصطفى احمد خريسات
وصفي سالم سليم بيبرس
وليد عودة محمد همشري
يحيى سرور محمد الشناق
يحيى عوني جميل البسط
يحيى فوزي مصطفى ابو ادريع
يزن محمد عبد العبدالالت
يزن يحيى محمد ابو جمل

خبرة فني سيارات
تجليس ودهان
1
2
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4
5
6
7
8
9

عبد المنعم شوكت حمد فالح
نايف صالح محمود عيادات
أحمد علي يوسف الطعاني
أحمد محمد ابراهيم الفحماوي
المعتز باهلل مروان أحمد أبو ذياب
جميل علي كريم الحموري
السيد محمد سليمان الشاعر
محي الدين شحادة سليمان عبدوني
يوسف حسن احمد الكركي

1
2

أحمد علي يوسف الطعاني
محمد شاتي عبد الهادي غزاوي

1
2

أحمد محمد حسين القطاونه
توفيق سلمان يوسف الرواشدة

كهرباء
ميكانيك

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

حسام محمود نمر محمود
داود علي محمود عبيدات
عبد المنعم شوكت حمد فالح
علي صالح محمود عيادات
فايز عبد ربه زيدان عجاج
محمد علي محمد حسينات
محمود حسين يوسف الصياحين
نايف صالح محمود عيادات
هيثم عايش محمد سوالمه
أحمد مصطفى محمد الشطناوي
أشرف إبراهيم عبد الرحيم الدنا
محمود عيد نايف بني هاني
زيد محمد ابراهيم المقدادي
محمد عيد بني هاني

لودرات وشاحنات
1

محمد عيد بني هاني

1
2
3
4
5

أعوض ابراهيم أحمد الطراونة
علي محمد علي شوتر
عيسى جريس طعيمة غيشان
محمود عبد المجيد الشريدة
منصور عمر محمد المعايطة

الخبرة الطبية
خبرة الطب الشرعي

خبرة زراعية
تقدير قيمة اشجار و مزروعات
1

راتب محمد سالمه البقور
طلعت حسن مصطفى الدباس
عبد السالم عبد هللا محمد مومني
علي قاسم محمد شويطر
غازي خطار احمد العبيد هللا
قتيبه محمد احمد عبيدات
مازن مصطفى احمد القضاه
وهدان عايد وهدان سمردلي

1

جعفر محمد احمد عبيدات
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مواشي

الخبرة الهندسية

المدنية
1
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ابراهيم صالح سليمان الطراونه
ابراهيم يوسف مطلق غيظان
احمد جبر محمود فريحات
احمد حسين محارب الحراحشه
احمد رزق علي غنام
احمد سالم اشقيان القرارعه
احمد صالح احمد سماره
احمد صالح محمود ابو الوى
احمد عقاب سالم الخرابشه
احمد فرحان عيسى النعيمي
اسامه سليمان مغيض مغايضه
امجد عبدهللا محمد مقدادي
انس بشير عبد الغني الساكت
انمار ابراهيم احمد القصير
جمال ابراهيم حسين سمرين
جورج متري خلف حدادين
حسام مجلي محمد ابو جابر
حسني محمد حسن ابو عاصي
خالد عقل ناصر منصور
دعاء مدهللا محمد الجعافره
رائد ماجد صالح العوران
رياض محمود شاهر البطاينه
سالم مخائيل سالم ابو ناصرالكرادشه
سهيل محمود صالح الحانوتي
شروق احمد خليل االيوب
صالح احمد محمد ملكاوي
طارق غالب يوسف الهنداوي
طاهر محمد طاهر الخالدي
عادل سليمان سالم البشارات
عاطف عارف سليمان ابوردن
عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر
عبد الفتاح محمد يوسف ابراهيم
عبد الكريم محمد سالمه الزعارير
عبد المطلب عبد الكريم عليان جوارنه
عبد المنعم يونس محمد ابو هالله
عبدالغني عبد مفضي السعايده
عطا حسين ابراهيم ابداح
عالء زهير خالد هيكل
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علي احمد محمد ابوديه
علي احمد محمود الشولي
عماد محمد مجلي كوفحي
عمر سلطان رضوان الحجاحجه
عمر محمد رجاء المناصره
عوض محمد علي العوضي
غيث محمود عبد القادر عالونه
فهد منصور علي الحتامله
فيصل امين عبيد الضمور
قاسم حسن مسلم فردوس
مازن رياض محمد البدور
مازن عبد اللطيف محمد الجياتوه
مازن كامل حنا الحدادين
محمد احمد محمد سليمان
محمد عبد الكريم محمد عبابنه
محمود محمد عيسى الوديان
محمود هاني محمود الصادق
معاذ حسين محمد شحاده
موسى محمد موسى عكور
مي يحيى عواد المعايطه
نايف عبده درويش النوايسه
نعيم موسى خليل عشا
هاني احمد عواد كراسنه
هشام ابراهيم رفيفه عربيات
هشام نمر محمود صبح
عز الدين علي حسين عطا هللا
جورج عيسى موسى الساليطه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

بسام يحيى محمد اديب السعدي
تحسين محمد علي القهوجي
حسام مجلي محمد ابو جابر
صفوت علي ابراهيم المومني
طاهر سالمه شاكر العبوشي
عصام عبد هللا يونس مصطفى
فوزي خالد توفيق خليفه
منيف ناصر عناد خريس
ناصر خالد احمد الساكت
نجاح عطا هللا عبد هللا شهال
نزار صالح مصطفى الرواشده

معمارية

12
13
14

نور الدين محمود هزاع الذيب
احمد محمد عبد القادر ملحم
هند حسن احمد الزبون

1
2
3
4
5

باسم علي محمد جرادات
نضال عصام جوهر الجمالي
احمد رشيد احمد حسين
معاذ محمد عبد حبول
نادر نمر عبد الكاظمي

1
2
3
4
5
6

احمد محمود احمد عوامله

كامل احمد مسلم الشوبكي
وجيه يحيى مصطفى الصياح
وليد ماجد احمد الحمود

1
2
3
4

محمود حسين يوسف الصياحين
باسم عايش عارف المهيرات
زهير سعيد خليل نعامنه
محمد عيد نايف بني هاني

كهربائية

زراعية
محمد مفلح محمد الغرايبه
وهدان عايد وهدان سمردلي

ميكانيكية

الخبرة المحاسبية
المحاسبة القانونية
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

إبراهيم سليم ياسين محمد
جمال عبدالفتاح درويش أبو فارس
جميل حسين حسن سعادة
خالد ذيب أحمد عوض
خالد موسى حسن أبو دهيم
رائد إحسان قاسم سمارة
رشيد عمران رشيد رابية
روان صبحي محمد سالم
سامر حامد صبحي أبو عوض
سامر حسن يوسف الغرابلي
طارق محمد احمد العوايشه
عادل إبراهيم صالح أيوب
عادل عبدالحميد محمود العالوين
عامر سالمة عطية أبو يحيى

15
16
17
18
19
21
21
22

قصي حكمت محمد قدورة
محمد علي محمد المخادمة
مهند أحمد نظمي عتمة
موسى محمد يوسف شحادة
نائل حسن أحمد عدس
هشام أحمد سليمان الكركي
ياسين محمود يوسف خلف
يزن جهاد حسن الزبيدي

المحاسبة الغير قانونية
1
2
3

حازم محمد وهيب علي أبو رمح
خليل حسن حسين أبو صيام
راجي متري خلف حدادين

خبرة التأمين
1

أحمد محمد قبالن العموش

2

عصام محمد حسين عزام

3

إبراهيم محمد أحمد المغربي

4

بهاء الدين غسان محمد بهاء الدين المظفر

5

خالد حسن سعد بدير

6

شاهر أحمد عبدهللا العواملة

7

عبدهللا كامل خليل دحبور

8

عزام محمود عبدهللا المرايره

9

وليد حسن محمد صيفي

خبرة حرائق ودفاع مدني وسالمة عامة
1

أحمد رشيد أحمد حسين

2

نزيد احمد عبد الرحمن الخليفات

الخبرة الضريبية
القطاع التجاري
1

روان صبحي محمد سالم

2

سامر حسن يوسف الغرابلي

3

صبحي مرتجى صبحي الخماش

4

طارق يوسف سالمة الصرايرة

5

عادل عبدالحميد محمود العالوين

6

عمر مصطفى علي خصاونة

7

قصي حكمت محمد قدورة

8

محمدعلي محمد المخادمه

9
هشام أحمد سليمان الكركي
القطاع الخدمي – الصحي التعليمي الفنادق والمطاعم االستشارات النقل والتخليص الخدمات العامة
1

إبراهيم سليم ياسين محمد

2

روان صبحي محمد سالم

3

صبحي مرتجى صبحي الخماش

4

طارق يوسف سالمة الصرايرة

5

عمر مصطفى علي خصاونة

6

قصي حكمت محمد قدورة

7

هشام أحمد سليمان الكركي

8

يزن جهاد حسن الزبيدي

1

خالد موسى حسن أبو دهيم

2

روان صبحي محمد سالم

3

سامر حسن يوسف الغرابلي

4

طارق يوسف سالمة الصرايرة

5

عمر مصطفى علي خصاونة

6

نائل حسن احمد عدس

7

هشام أحمد سليمان الكركي

القطاع الصناعي

القطاع المهني والحرفي
1

صبحي مرتجي صبحي الخماش

2

طارق يوسف سالمة الصرايرة

3

عمر مصطفى علي خصاونة

4

هشام أحمد سليمان الكركي

1

روان صبحي محمد سالم

2

طارق يوسف سالمة الصرايرة

بنوك وشركات تأمين

3

عبدالناصر خليل داود أبو سير

4

عمر مصطفى علي خصاونة

5

قصي حكمت محمد قدورة

6

هشام أحمد سليمان الكركي

قطاع المقاوالت واالسكان
1

روان صبحي محمد سالم

2

صبحي مرتجي صبحي الخماش

3

طارق يوسف سالمة الصرايرة

4

عبدالكريم علي مفلح القضاة

5

عمر مصطفى علي خصاونة

6

قصي حكمت محمد قدورة

7

هشام أحمد سليمان الكركي

