
أسماء السادة الخبراء الذين تم اعتمادهم من مجلس تنظيم شؤون الخبرة   

 بانتظار استيفاء البدالت

 الخبرات االلكترونية واالتصاالت
 الحاسوب

 1 رائد محمود محمد بالسمه

 2 طارق محمود احمد عبد هللا

 3 عامر عماد سليمان سهاونه

 4 عمر هشام ابراهيم عربيات

 5 الجوازنهفادى ياسين سالم 

 6 فراس طاهر صبرى عثمان

 7 مامون عبد الحليم محمد العربيات

 8 محمد علي حسن سالمه

 9 نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات

 11 يزن محمود عيسى خصاونه

 االلكترونيات

 1 احمد رشيد احمد حسين

 2 احمد سمير احمد شعبان

 3 محمد تيسير مصطفى العوامله

 4 عطوي الضمور محمد عبد القادر

 5 محمد عوض سالمه الطراونه

 6 وليد عبد الرحيم فاضل بني هاني

 التواصل االجتماعي

 1 رائد محمود احمد بالسمه

 2 نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات

 3 يزن محمود عيسى خصاونه

 الخبرات المتعلقة بالسندات
 البصمة

 1 جميل سالم عبد اللطيف جراروه

 2 الياس حدادسائد صبري 

 3 عادل عبد مسلم الشوابكه

 4 نوح فالح شريف ابوطربوش

 الخطوط والمضاهاة – االستكتاب



 1 جمال علي الفواز العدوان

 2 جهاد عبدالرحيم حمود المجالي

 3 حسين محمود محمد البطوش

 4 حميد عبد يوسف خرابشه

 5 خالد محمد احمد الزواهره

 6 خالد يوسف احمد عبيدات

 7 خلدون احمد حسين عزام

 8 زياد زهير احمد الرواشده

 9 سالم عبد المجيد سالم الطعاني

 11 عبد هللا محمد عبد هللا رواجبه

 11 غازي مبارك احمد الذنيبات

 12 محمود علي سليمان الحوراني

 المستندات

 1 حميد عبد يوسف خرابشه

 2 خالد محمد احمد الزواهره

 3 الرواشدهزياد زهير احمد 

 4 سالم عبد المجيد سالم الطعاني

 5 عبد هللا محمد عبد هللا رواجبه

 6 محمود علي سليمان الحوراني

 7 هناء مهند احمد العزام

 التزوير

 1 حميد عبد يوسف خرابشه

 2 خالد محمد احمد الزواهره

 3 زياد زهير احمد الرواشده

 4 سالم عبد المجيد سالم الطعاني

 5 هللا محمد عبد هللا رواجبهعبد 

 6 غازي مبارك احمد الذنيبات

 7 محمود علي سليمان الحوراني

 8 هناء مهند احمد العزام

 الخبرة المرورية
 المساهمة المرورية

 1 خالد محمد عبدالقادر بني سالمة

 2 عبدالرحيم محمود علي القضاه

 3 عماد حسين محمد الفريحات



 4 الصقراتغازي حابس حماد 

 5 مالك موسى ابراهيم ربابعة

 6 محمد احمد محمد سليمان

 7 المنتصر اكثم يعقوب السميرات

 التعويض عن حوادث السير سواء اضرار مادية للمركبات او اضرار جسمانية

 1 محمد حسن حسن ابو الرز

 2 المنتصر اكثم يعقوب السميرات

 خبرة الترجمة
 اللغوية والفورية

 1 قاسم محمد الزعبياشراق 

 2 صالح احمد محمد الحياري

 3 غسان عبد الرحمن سفهان الرواشده

 4 منال ضرار جبريل ابو ارميله التميمي

 اشارة الصم والبكم

 1 منال عقله راشد النظامي

 2 وفاء عوني صبحي القوصي

 خبرات تجري على قضايا االستمالك
 المطالبة عن التعويض والضرر

 1 احمد عبد ربه البدورابراهيم 

 2 ابراهيم عبد القادر يعقوب العدوان

 3 ابراهيم محمد علي الصرايره

 4 احسان علي محمد مومني

 5 احمد حسين محمود حماد

 6 احمد عبد العزيز سليم الخوالده

 7 احمد عطيه سليمان الدردساوي

 8 احمد فرحان سالمه الصرايره

 9 احمد فرحان عيسى النعيمي

 11 احمد محمد عبد القادر ملحم

 11 احمد محمود احمد مهيدات

 12 اسامه سليمان مغيض مغايضه

 13 اسماعيل احمد عايد ابو حمور

 14 اسماعيل حسن محمد العالوي

 15 انمار ابراهيم احمد القصير

 16 بخيت سالمه بخيت الخزاعله



 17 تيسير عبدهللا مكيد العساف

 18 الصرايرهتيسير الفي ذياب 

 19 جمال حسن علي بني هاني

 21 جمال سليمان حنا الخيطان

 21 جهاد عادل محمد شعالن

 22 جورج متري خلف حدادين

 23 حابس قاسم محمد الفواعير

 24 حسان عبد هللا الفي الشمايله

 25 حسن احمد سالم الذنيبات

 26 خالد حمود حماد النوايسه

 27 خالد محمد محمود جبر

 28 راتب سليمان اربيقان المجالي

 29 راشد ابراهيم راشد كوكش

 31 راضي محمد سالم الصرايره

 31 رامي محمد عبد الرحمن بطاح

 32 رائد رضوان عبد هللا الحياصات

 33 رائد ماجد صالح العوران

 34 رائف عبد  الغني حسن جرادات

 35 ربحي عبد القادر عبد الفتاح الحنيني

 36 حسين بني  حمد رياض محمد

 37 زهير حلمي احمد نصر هللا

 38 زيد سليمان خلف القطاونه

 39 سامر احمد عبد هللا الزحيمات

 41 سعد ممدوح سعد الربيع

 41 سليم عبد السالم عبد العزيز الطراونه

 42 سليمان عليان محمد الشرعه

 43 سمير خلف نمر شقور

 44 سمير عوده هالل العبادي

 45 محمد مطلق القطاونهصالح 

 46 صفوت علي ابراهيم المومني

 47 صقر كامل عبد الغني العويسات

 48 طاهر سالمه شاكر العبوشي

 49 ظاهر صالح ابراهيم الرفاعي

 51 عاكف خلف نزال الصرايره



 51 عامر عمران علي عابدين

 52 عامر محمد قاسم عمر

 53 عبد هللا صالح علي الصمادي

 54 محمد احمد قرعان عبد هللا

 55 عز الدين علي حسين عطا هللا

 56 عطا حسين ابراهيم ابداح

 57 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 58 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 59 علي احمد محمد ابوديه

 61 علي سالم سالمه القطاونه

 61 علي فياض سليمان مومني

 62 علي قاسم محمد شويطر

 63 محمد مجلي كوفحيعماد 

 64 عمر عواد مفلح القضاه

 65 عيسى احمد محمد ابو ريشه

 66 غالب احمد محمود احمد

 67 فارس سليمان مطلق الغيالين

 68 فارس يوسف عيسى المدانات

 69 فوزى عيسى احمد بني عامر

 71 فوزي خالد توفيق خليفه

 71 فيصل محمد المحمد مصاروه

 72 هبهبماجد يوسف عيسى  

 73 مازن رياض محمد البدور

 74 مالك غازى سالمه شطناوى

 75 ماهر حسين المحمد الصمادى

 76 مبارك سالمه سليم النوايسه

 77 مجدى عبد  المجيد حسن االقطش

 78 محمد ابراهيم عطاهللا الذنيبات

 79 محمد حسن محمد عبابنه

 81 محمد عبد هللا الحاج عبد الحياصات

 81 عبد المهدي محمد العاروريمحمد 

 82 محمد عزام فنيخر الياسين

 83 محمد علي موسى الداليكه

 84 محمد علي موسى الروابده



 85 محمد عليان فندي العزام

 86 محمد عوده يوسف يوسف

 87 محمد موسى سالمه الطراونه

 88 محمد نجيب فارس محمود الفقيه

 89 محمود احمد تركي نعامنه

 91 احمد موسى عالونهمحمود 

 91 محمود طه ياسين ياسين

 92 محمود مصطفى نورى بدارنه

 93 محمود هاني محمود الصادق

 94 محمود يحيى محمود الزعبي

 95 ممدوح محمد ممدوح الرشيدات

 96 منذر سالم محمد الغرايبه

 97 منيف ناصر عناد خريس

 98 موسى فرحان سالمه الصرايره

 99 عيسى المدهوننافذ محمود 

 111 نايف صالح احمد حماد

 111 نايف عبده درويش النوايسه

 112 نايل محمد عوده هللا الشقيرات

 113 هاشم مد هللا عبد هللا النوايسه

 114 هاني احمد سالم الطراونه

 115 هاني احمد عواد كراسنه

 116 هشام ابراهيم رفيفه عربيات

 117 وليد سمير ادهم المسلم

 118 ياسر احمد خيري ابو اليقين

 119 ياسر محمد حمد الطيطي

 الخبرة المتعلقة باالراضي
 اراضي ومساحة

 1 ابراهيم احمد عبد ربه البدور

 2 ابراهيم حسين صالح ابو زيتون

 3 ابراهيم عبد القادر يعقوب العدوان

 4 ابراهيم محمد علي الصرايره

 5 احمد اسماعيل حموده غطاشه

 6 حسين احمد ابو صهيون احمد

 7 احمد زهير احمد ابو رصاع



 8 احمد عمر احمد ابو شاويش

 9 احمد عواد الرزق الخزاعله

 11 احمد عيسى احمد رمضان

 11 احمد فرحان سالمه الصرايره

 12 احمد محمد جميل الخطيب

 13 احمد محمد سالم الرقب

 14 احمد محمد محمود االطرش

 15 فريحاتاحمد محمود احمد 

 16 احمد محمود احمد مهيدات

 17 احمد مروان سليمان القضاه

 18 احمد منيزل علي بني خالد

 19 احمد يونس محمد الدعامسه

 21 اسامه سليمان مغيض مغايضه

 21 اسماعيل ابراهيم سلمان حسان

 22 اسماعيل احمد عايد ابو حمور

 23 اشرف ابراهيم محمد النوافله

 24 احمد عثمانامين علي 

 25 انس صالح الدين ابراهيم عاشور

 26 انمار ابراهيم احمد القصير

 27 انور حسن احمد عطايا

 28 ايمان محمود حمدان الصياح

 29 ايمن محمود وادى غوانمه

 31 ايمن مفلح عبد بني هاني

 31 بهاء اسماعيل احمد بكر

 32 تيسير عبد هللا مكيد العساف

 33 ذياب الصرايرهتيسير الفي 

 34 جابر محمد محمود ابو هزيم

 35 جاد هللا سعود الندى عبيدات

 36 جمال حسن علي بني هاني

 37 جمال محمد علي احمد ملحم

 38 جمال محمد يوسف ايوب

 39 جميل ضيف  هللا عبد القادر مومني

 41 جهاد احمد محمد حمدان

 41 جهاد مصطفى محمود غزوان



 42 احمد ابو حمور حازم اسماعيل

 43 حسام عوض مصطفى عوض

 44 حسان عبد هللا الفي الشمايله

 45 حسن عبيدهللا محمد الخطاطبه

 46 حسين حسان جبر رحابنه

 47 حمد سليمان حمد بني عبد الرحمن

 48 خازر ممدوح عبد الصرايره

 49 خالد سليمان ابراهيم ابو الشيخ

 51 خالد صالح محمد السطري

 51 محمد علي الترك خالد

 52 خضر عيسى احمد ابو الهوى

 53 خليل احمد محمد عواد

 54 خليل اسماعيل الفاضل الرياالت

 55 داهود خليل محمد ابو الشيخ

 56 دخل هللا الياس دخل هللا الكرادشه

 57 درويش احمد الشهوان المهيرات

 58 دالل عبد هللا محمود اشتيه

 59 راشد ابراهيم راشد كوكش

 61 رامي محمد عبد الرحمن بطاح

 61 رائد ابراهيم احمد الخطيب

 62 ربحي عبد القادر عبد الفتاح الحنيني

 63 رسميه جواد موسى الحلو

 64 رفعات عبد الرحمن الزعل ابو حنك

 65 روال سليمان صالح خليفات

 66 زكريا حمد عبد القرعان

 67 زهير احمد شكرى ابو رصاع

 68 احمد نصر هللازهير حلمي 

 69 زهير يوسف حمدان محمود

 71 زهير يوسف محمد المصطفى

 71 زياد شتيوى شريقي ابو صعيليك

 72 زياد عوده سالمه عيال عواد

 73 زيد سليمان خلف القطاونه

 74 ساري محمد صالح حنايفه

 75 سالم علي سالم العصفور



 76 سالم قبالن خلف الحجاج

 77 هللا الزحيماتسامر احمد عبد 

 78 سامر محمد محمود الخطيب

 79 سحر احمد يوسف ابو الرب

 81 سعد ممدوح سعد الربيع

 81 سلطان عوني توفيق ابو غزال

 82 سلمان عبد اللطيف ناصر المغاربه

 83 سليم عبد السالم عبد العزيز الطراونه

 84 سليمان عليان محمد الشرعه

 85 سمير عوده هالل العبادي

 86 شريف حسين مفلح بني  هاني

 87 صالح شتيوي شريقي ابو صعيليك

 88 صالح محمد مطلق القطاونه

 89 صالح محمود ياسين عالونه

 91 صالح مد هللا احمد العمرو

 91 صفوان محمود امين المناصير

 92 صقر كامل عبد الغني العويسات

 93 طاهر سالمه شاكر العبوشي

 94 الرفاعيظاهر صالح ابراهيم 

 95 عادل عيسى سليمان الشنيكات

 96 عادل عيسى سليمان عميش

 97 عاكف خلف نزال الصرايره

 98 عامر عمران علي عابدين

 99 عامر محمد قاسم عمر

 111 عباده عقل حطاب الرهايفه

 111 عبد الحميد علي الكريم الخصاونه

 112 عبد الرحمن يعقوب عبد الحكيم الجعبري

 113 الفتاح منصور عبد عواملهعبد 

 114 عبد الكريم محمد سالمه الزعارير

 115 عبد اللطيف احمد عبد هللا النعيرات

 116 عبد اللطيف فهد فياض المهيرات

 117 عبد المنعم احمد محمد طشلي

 118 عبد المهدى احمد عربي العربي

 119 عبد الهادي جمال عبد الهادى السعايده



 111 ناصر خضر الرشيداتعبد الوهاب 

 111 عبد الوهاب يوسف زايد المطارنه

 112 عبدهللا علي حسين الرواشده

 113 عدنان حسين مصطفى السايس

 114 عصام صبرى شاكر عاشور

 115 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 116 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 117 عالء حسن صالح صانورى

 118 جرارعالء ياسين فهمي 

 119 علي سالم سالمه القطاونه

 121 علي فياض سليمان مومني

 121 علي قاسم محمد شويطر

 122 علي محمد شهاب عبابنه

 123 علي محمود عبد الالمي

 124 عماد رياض عبدهللا الجغبير

 125 عماد علي مطلق العميالت

 126 عماد فتحي نايف خليل

 127 عماد فرح علي القضاه

 128 حسين احمد السحيماتعمر 

 129 عمر سلطان رضوان الحجاحجه

 131 عواد ابراهيم الدسوقي ابو النادي

 131 عوده هللا عبد الفتاح سالم الكفاوين

 132 عوده حماد عبد هللا الطراونه

 133 عوض زيدان علي العوض

 134 عيد صالح سليمان الحرايزه

 135 عيسى احمد محمد ابو ريشه

 136 احمد محمود احمدغالب 

 137 فادي احمد علي شويات

 138 فارس محمد الفارس العمري

 139 فارس يوسف عيسى المدانات

 141 فتحي سالم عبد العزيز القيسي

 141 فريد فايز احمد الحمامره

 142 فوزى عيسى احمد بني عامر

 143 فيصل محمد المحمد مصاروه



 144 فيصل نمر طاهر حسين

 145 سليمان علي السعوديقاسم 

 146 ماجد فتحي عبد الكريم السمحان

 147 ماجد فتحي عبد الكريم السمحان

 148 ماجد يوسف عيسى  هبهب

 149 ماجد يوسف عيسى  هبهب

 151 مجدى عبد  المجيد حسن االقطش

 151 محسن احمد محمد حماد

 152 محمد ابراهيم عطاهللا الذنيبات

 153 محمد حسن صالح حماد

 154 محمد حسن محمد منصور

 155 محمد حسين محمد عدوان

 156 محمد حماد عباس القطامين

 157 محمد خالد احمد عناب

 158 محمد خليل ابراهيم ملكاوي

 159 محمد رسول عصمت يوسف العزيزي

 161 محمد سالم عثمان عليان

 161 محمد سليمان االحمد الشرمان

 162 محمد سمور محمد سمور

 163 محمد عاكف خلف الصرايره

 164 محمد عبد الكريم محمد الهزايمه

 165 محمد عبد هللا الحاج عبد الحياصات

 166 محمد عبد الهادي رجا الموازره

 167 محمد عطا هللا عواد العضايله

 168 محمد علي موسى الداليكه

 169 محمد عليان فندي العزام

 171 محمد عواد يوسف البدو

 171 محمود مصطفى سعدمحمد 

 172 محمد موسى سالمه الطراونه

 173 محمد نافع مصطفى حمدان

 174 محمد نجيب فارس محمود الفقيه

 175 محمد يوسف حسن الفي

 176 محمود ابراهيم عوده هللا القطيطات

 177 محمود احمد تركي نعامنه



 178 محمود احمد موسى عالونه

 179 محمود خلف سليمان البطاينه

 181 محمود زكريا يحيى مستريحي

 181 محمود عبدالقادر عيسى غنيمات

 182 محمود مصطفى عبد العزيز تمرخان

 183 محمود مصطفى نورى بدارنه

 184 محمود يحيى محمود الزعبي

 185 مخلد صالح سليمان الدهيسات

 186 مد هللا مسلم جديع الكعابنه

 187 مراد حسام محمد المومني

 188 مصطفى حسني مطلق العنانزه

 189 معاذ عثمان حسن حساين

 191 معاذ مهدي درويش ابو درويش

 191 ممدوح محمد ممدوح الرشيدات

 192 منذر سالم محمد الغرايبه

 193 منذر عادل عبد الرحمن حسيبا

 194 موفق محمد فليح المومني

 195 ناصر محمود عربي احمد

 196 نايف صالح احمد حماد

 197 نايف عبد حمد ابوجمل

 198 نايل عبد الكريم تايه سليمان

 199 نايل محمد عوده هللا الشقيرات

 211 نصرى يعقوب سالمه الربضي

 211 نضال جميل عبده ذباح الجمل

 212 نواف نايف صبرى نوار

 213 هاني احمد سالم الطراونه

 214 هايل فالح مهاوش الحوامده

 215 حدادينهرمسيس مترى خلف 

 216 هشام جمعه مصطفى الناطور

 217 هيثم رشيد احمد ظاهر

 218 وائل يوسف جمعه عبد الجليل

 219 وليد سمير ادهم المسلم

 211 ياسين عطا محيسن الكساسبه

 211 يحيى نصوح اسعد التهتموني
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 244 يوسف محمد موسى جوبان

 عقود المقاولة

 1 ابراهيم عبد القادر يعقوب العدوان

 2 احمد سليمان فليح العبد الالت

 3 احمد محمد احمد العمرى

 4 احمد محمد عبد القادر ملحم

 5 محمد الدعامسه احمد يونس

 6 اسامه سليمان مغيض مغايضه

 7 ايمن عبد الحليم محمد عربيات

 8 ايمن كريم فارس المعايطه

 9 ايهم ماجد عوض بكر



 11 تحسين محمد علي القهوجي

 11 تيسير عبد هللا مكيد العساف

 12 جمال جميل عبد المعطي قطيشات

 13 جمال محمد يوسف ايوب

 14 الخطاطبهحسني فرحان محمد 

 15 حسين حسان جبر رحابنه

 16 حمزه مد هللا فليح البريزات

 17 خالد حمود حماد النوايسه

 18 خالد عبد الرحمن محمد شتات

 19 رائد ماجد صالح العوران

 21 روال سليمان صالح خليفات

 21 زهير حلمي احمد نصر هللا

 22 زياد شتيوى شريقي ابو صعيليك

 23 محمد القاسمزيدون ابراهيم 

 24 سامر محمد محمود الخطيب

 25 سعيد حسين علي القضاه

 26 سالمه محمد سالمه المحاسنه

 27 سلطان عبد الرحمن ذياب الطراونه

 28 سليمان علي الفندي فريحات

 29 سهيل محمود صالح الحانوتي

 31 طاهر عزمي خليل ابو الشعر

 31 طلعت فهمي محمد معروف

 32 موسى العبد  اللطيف جراداتعبد المجيد 

 33 عزمي هاشم سليمان الشواقفه

 34 عزيز عبد الرحمن يوسف حماد

 35 عمر حسين احمد السحيمات

 36 عمر عواد مفلح القضاه

 37 فارس سليمان مطلق الغيالين

 38 فراس عبد هللا حسين قطيشات

 39 مازن عبد اللطيف محمد الجياتوه

 41 محمد حسن محمد مراشده

 41 محمد خالد احمد عناب

 42 محمد عاكف خلف الصرايره

 43 محمد عمر سالم الشرمان



 44 محمد مبارك عوض الطراونه

 45 محمد موسى سالمه الطراونه

 46 محمد يوسف حسن الفي

 47 محمد يوسف حسين اليوسف

 48 محمود عبدالقادر عيسى غنيمات

 49 ممدوح محمد ممدوح الرشيدات

 51 فريوان ابراهيم الصالحموفق 

 51 نايف عبده درويش النوايسه

 52 نايل محمد عوده هللا الشقيرات

 53 نزار صالح مصطفى الرواشده

 54 هاني احمد سالم الطراونه

 منع المعارضة وفوات المنفعه
 1 ابراهيم حسين صالح ابو زيتون

 2 ابراهيم عبد القادر يعقوب العدوان

 3 الصرايره ابراهيم محمد علي

 4 احسان علي محمد مومني

 5 احمد زهير احمد ابو رصاع

 6 احمد عطيه سليمان الدردساوي

 7 احمد عمر احمد ابو شاويش

 8 احمد فرحان سالمه الصرايره

 9 احمد محمد سالم الرقب

 11 احمد محمود احمد مهيدات

 11 اسامه خالد محمد العوران

 12 اسماعيل احمد عايد ابو حمور

 13 اشرف ابراهيم محمد النوافله

 14 بخيت سالمه بخيت الخزاعله

 15 بسام عيسى احمد المناصير

 16 تيسير عبدهللا مكيد العساف 

 17 تيسير الفي ذياب الصرايره

 18 جابر محمد محمود ابو هزيم

 19 جمال جميل عبد المعطي قطيشات

 21 جمال حسن علي بني هاني

 21 حمدانجهاد احمد محمد 

 22 حازم اسماعيل احمد ابو حمور



 23 حازم حسن خالد ابو الوي

 24 حسن احمد سالم الذنيبات

 25 حمزه مد هللا فليح البريزات

 26 خالد حماده محمد الخريشا

 27 خالد حمود حماد النوايسه

 28 خالد محمد علي الترك

 29 خالد محمد محمود جبر

 31 خلدون زايد محمد القرعان

 31 راشد ابراهيم راشد كوكش

 32 راضي محمد سالم الصرايره

 33 رائد رضوان عبد هللا الحياصات

 34 ربحي عبد القادر عبد الفتاح الحنيني

 35 رسميه جواد موسى الحلو

 36 رفعات عبد الرحمن الزعل ابو حنك

 37 رياض محمد حسين بني  حمد

 38 زهير احمد شكرى ابو رصاع

 39 احمد نصر هللازهير حلمي 

 41 زهير يوسف محمد المصطفى

 41 زياد شتيوى شريقي ابو صعيليك

 42 زيد سليمان خلف القطاونه

 43 سامر احمد عبد هللا الزحيمات

 44 سامي يوسف متري حجازين

 45 سحر احمد يوسف ابو الرب

 46 سليم عبد السالم عبد العزيز الطراونه

 47 سليمان عليان محمد الشرعه

 48 صالح محمد مطلق القطاونه

 49 صقر كامل عبد الغني العويسات

 51 عاكف خلف نزال الصرايره

 51 عامر محمد قاسم عمر

 52 عبد الحميد علي الكريم الخصاونه

 53 عبد الفتاح منصور عبد عوامله

 54 عبد الوهاب يوسف زايد المطارنه

 55 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 56 سالمه القطاونه علي سالم



 57 علي قاسم محمد شويطر

 58 عماد فرح علي القضاه

 59 عمر سلطان رضوان الحجاحجه

 61 غالب احمد محمود احمد

 61 فارس يوسف عيسى المدانات

 62 فراس عبد هللا حسين قطيشات

 63 فراس علي محمد السباح

 64 فوزى عيسى احمد بني عامر

 65 فيصل محمد المحمد مصاروه

 66 ماجد يوسف عيسى  هبهب

 67 مازن مصطفى حامد بدوان

 68 مبارك سالمه سليم النوايسه

 69 محمد ابراهيم عطاهللا الذنيبات

 71 محمد حسن محمد عبابنه

 71 محمد عبد المهدي محمد العاروري

 72 محمد علي موسى الداليكه

 73 محمد علي موسى الروابده

 74 محمد عليان فندي العزام

 75 محمد عواد يوسف البدو

 76 محمد نجيب فارس محمود الفقيه

 77 محمد يوسف حسن الفي

 78 محمد يوسف حسين اليوسف

 79 محمود ابراهيم عوده هللا القطيطات

 81 محمود احمد تركي نعامنه

 81 محمود احمد موسى عالونه

 82 محمود زكريا يحيى مستريحي

 83 محمود طه ياسين ياسين

 84 محمود عبدالقادر عيسى غنيمات

 85 ممدوح محمد ممدوح الرشيدات

 86 منجد عبد الحميد جعفر الذنيبات

 87 نايف صالح احمد حماد

 88 نايف عبده درويش النوايسه

 89 نايل محمد عوده هللا الشقيرات

 91 نضال جميل عبده ذباح الجمل



 91 هاشم مد هللا عبد هللا النوايسه

 92 سالم الطراونه هاني احمد

 93 هايل فالح مهاوش الحوامده

 94 يوسف محمد موسى جوبان

 خبرة اجر المثل
 1 ابراهيم محمد علي الصرايره

 2 احسان علي محمد مومني

 3 احمد حسين محمود حماد

 4 احمد زهير احمد ابو رصاع

 5 احمد فرحان سالمه الصرايره

 6 احمد محمد سالم الرقب

 7 احمد مهيدات احمد محمود

 8 احمد منيزل علي بني خالد

 9 احمد يونس محمد الدعامسه

 11 اسماعيل احمد عايد ابو حمور

 11 اشرف ابراهيم محمد النوافله

 12 بخيت سالمه بخيت الخزاعله

 13 تيسير الفي ذياب الصرايره

 14 جابر محمد محمود ابو هزيم

 15 جمال جميل عبد المعطي قطيشات

 16 حسن علي بني هانيجمال 

 17 جمال سليمان حنا الخيطان

 18 جهاد احمد محمد حمدان

 19 حابس قاسم محمد الفواعير

 21 حازم اسماعيل احمد ابو حمور

 21 حازم حسن خالد ابو الوي

 22 خالد حماده محمد الخريشا

 23 خالد حمود حماد النوايسه

 24 خالد خليل صبح الزريقات

 25 الترك خالد محمد علي

 26 خالد محمد محمود جبر

 27 خلدون زايد محمد القرعان

 28 خليل اسماعيل الفاضل الرياالت

 29 راشد ابراهيم راشد كوكش



 31 راضي محمد سالم الصرايره

 31 رامي محمد عبد الرحمن بطاح

 32 رائد رضوان عبد هللا الحياصات

 33 رائد يوسف حسن الكايد

 34 حسن جراداترائف عبد  الغني 

 35 ربحي عبد القادر عبد الفتاح الحنيني

 36 رسميه جواد موسى الحلو

 37 رنده موسى يوسف جريس

 38 رياض محمد حسين بني  حمد

 39 زهير حلمي احمد نصر هللا

 41 زياد شتيوى شريقي ابو صعيليك

 41 زيد سليمان خلف القطاونه

 42 سامر احمد عبد هللا الزحيمات

 43 زياد علي مريان سامر

 44 سامي يوسف متري حجازين

 45 سحر احمد يوسف ابو الرب

 46 سعد ممدوح سعد الربيع

 47 سلطان عوني توفيق ابو غزال

 48 سليم عبد السالم عبد العزيز الطراونه

 49 سليمان علي الفندي فريحات

 51 سليمان عليان محمد الشرعه

 51 سمير خلف نمر شقور

 52 عوده هالل العباديسمير 

 53 صالح عبد الكريم صالح الجندي

 54 صالح محمد مطلق القطاونه

 55 صقر كامل عبد الغني العويسات

 56 طارق احمد الخلف محمد

 57 طاهر احمد عبد  الرحمن زايد

 58 ظاهر صالح ابراهيم الرفاعي

 59 عاصم شوكت محمد مطر

 61 عاكف خلف نزال الصرايره

 61 الرؤوف احمد محمود درويشعبد 

 62 عبد الرؤوف سالم صالح الروابده

 63 عبد الرؤوف قاسم جبر معمر



 64 عبد الفتاح منصور عبد عوامله

 65 عبد هللا صالح علي الصمادي

 66 عبد هللا محمد احمد قرعان

 67 عبد المنعم احمد محمد طشلي

 68 عز الدين علي حسين عطا هللا

 69 شاكر عاشورعصام صبرى 

 71 عطية محمد عبد الجليل ابو طوق

 71 علي سالم سالمه القطاونه

 72 علي عبد الحفيظ كريم البراري

 73 علي فياض سليمان مومني

 74 علي قاسم محمد شويطر

 75 علي محمد علي عمايره

 76 غالب احمد محمود احمد

 77 فارس يوسف عيسى المدانات

 78 قطيشاتفراس عبد هللا حسين 

 79 فراس علي محمد السباح

 81 فراس محمد سليمان منيزل

 81 فوزى عيسى احمد بني عامر

 82 ماجد فتحي عبد الكريم السمحان

 83 ماجد يوسف عيسى  هبهب

 84 مازن مصطفى حامد بدوان

 85 مبارك سالمه سليم النوايسه

 86 مجدى عبد  المجيد حسن االقطش

 87 عطاهللا الذنيباتمحمد ابراهيم 

 88 محمد حسن العواد النسور

 89 محمد حسن سالم احمد

 91 محمد حسن محمد عبابنه

 91 محمد حماد عباس القطامين

 92 محمد سمور محمد سمور

 93 محمد عبد هللا الحاج عبد الحياصات

 94 محمد عبد المهدي محمد العاروري

 95 محمد عرب عطيه الزبيدى

 96 فنيخر الياسينمحمد عزام 

 97 محمد علي موسى الروابده



 98 محمد عليان فندي العزام

 99 محمد عواد يوسف البدو

 111 محمد نافع مصطفى حمدان

 111 محمد يوسف حسين اليوسف

 112 محمد يوسف علي درادكه

 113 محمود احمد تركي نعامنه

 114 محمود طه ياسين ياسين

 115 غنيماتمحمود عبدالقادر عيسى 

 116 منجد عبد الحميد جعفر الذنيبات

 117 منذر سالم محمد الغرايبه

 118 موسى فرحان سالمه الصرايره

 119 نايف صالح احمد حماد

 111 نايف عبده درويش النوايسه

 111 هاشم مد هللا عبد هللا النوايسه

 خبرة تقدير التعويض عن االضرار المادية والمعنوية
 1 احمد مثقال الشيابابراهيم 

 2 طابراهيم صبري يوسف االرناؤو

 3 ابراهيم محمد سالم ابو حماد

 4 ابراهيم محمود سعيد العطار

 5 ابراهيم هشام ابراهيم شوملي

 6 احالم اديب سالم المسنات

 7 احمد احمد تيسير موسى العرميطى

 8 احمد جميل يوسف الدويري

 9 احمد خضر احمد خويله

 11 رسمي محمد شحادهاحمد 

 11 احمد رفعت طه عبابنه

 12 احمد عباس عقله الهزايمه

 13 احمد عبد الكريم شحاده القضاه

 14 احمد عبد الكريم عبد الرحمن الجيزاوى

 15 احمد عبد هللا علي طالفحه

 16 احمد عبد داود حبول

 17 احمد علي عبد الرحمن مطالقه

 18 احمد فؤاد سليم خصاونه



 19 احمد محمد امين الطراد

 21 احمد محمود احمد القاق

 21 ادم احمد قاسم ردايده

 22 اديب احمد علي الجراح

 23 اركيد نبيل يوسف الترجمان

 24 اسامه ابراهيم احمد القصير

 25 اسامه محمد عبد هللا الجاروشي

 26 اسامه مفلح سليمان الشروع

 27 اسراء قاسم محمد الزعبي

 28 محمد عمر اسعد مقنصهاسعد 

 29 اسماعيل صادق عبدهللا ربابعه

 31 اسماعيل محمد الحمود ابو دوله

 31 اسماعيل محمد سبيتان الحاللمه

 32 اشرف احمد محمد عنانبه

 33 اشرف فايز ابراهيم جرادات

 34 اشرف محمود سعيد الدبوبي

 35 اشواق ارشيد مقبل السالم

 36 عيادياكرم حسن عبد الرحمن 

 37 االء حسن سعيد عدوان

 38 اماني شرحبيل مشهور الروسان

 39 امجد حسن عبد الحافظ المجالي

 41 امجد حقي محمود خريس

 41 امجد فاروق خليل الغرايبه

 42 امجد محمد احمد فريحات

 43 امل كايد عبد هللا العمرى

 44 امين احمد امين ابو جمل

 45 انس تيسير قاسم ملكاوي

 46 انس جمال محمد البطاينه

 47 انس عبد الماجد عوض الدعجه

 48 انس فوزى مفلح البركات

 49 انور سالم محمد الطراونه

 51 انور طالل محمد الكايد



 51 اياد الياس عواد الحواتمه

 52 ايمن احمد ارشيد الجمال

 53 ايمن انطون سالمه مشربش

 54 ايمن خلف ناصر حداد

 55 محمد الغزاويايمن غازي 

 56 ايمن نديم عواد عكروش

 57 ايمن نواف رشيد الذيابات

 58 ايهاب سعيد عبد الجبار شحرور

 59 باسم عبده عبد الرحمن الحطيني

 61 باسم نقوال سالم فاخورى

 61 بسام سليم محمد دعباس

 62 بسام عبد الفتاح احمد رمضان

 63 بسام يونس محمد حميدان

 64 جبر الحمودبسمه يوسف 

 65 بسيم محمد خلف السمير

 66 بشار جودت خلف الطويل

 67 بشار سليمان كايد النصيرات

 68 بشار علي ابراهيم عبويني

 69 بشار محمد احمد فريحات

 71 بشير حسن محمد هزايمه

 71 بشير سالم محمد ربعي

 72 بشير محمد ذيب الرفاعي

 73 بشير مفلح داود غرايبه

 74 سامي سليم عباسيبكر 

 75 بالل عبد الحميد وراد العضايله

 76 بالل عبدالرحمن عبدهللا عبدالقادر

 77 بالل محمود حمد نصيرات

 78 تحسين حسين تحسين المصري

 79 تغريد عبد هللا راكان الدغمي

 81 تغريد نعمان اسعد الحاج  اسعد

 81 تيسير خلف سلمان الهواري

 82 مكيد العسافتيسير عبد هللا 



 83 ثامر محمد اسماعيل ابوالفول

 84 جبر محمود احمد التركمان

 85 جبرين احمد محمد ملص

 86 جعفر مصطفى سعد الشرمان

 87 جمال حسين محمود جيت

 88 جمال عطوه حسن الطراونه

 89 جمال لطفي عبد اللطيف ارشيد

 91 جمال محمد محمود النعيرات

 91 الفقراءجميل ياسين سالم 

 92 جهاد عبدالرحيم حمود المجالي

 93 حاتم جمال عبد الشوابكه

 94 حاتم خليل سلمان الشوبكي

 95 حاتم عبدالكريم احمد بني حمد

 96 حازم محمد راتب عبد العزيز المدادحه

 97 حسام الدين سالمه احمد عكاشه

 98 حسام بسام سالم عبد الرحمن

 99 حسام محمد موسى الخطيب

 111 حسام يوسف احمد الدعاس

 111 حسان محمد محمود الطحاينه

 112 حسن حرب بشير اللصاصمه

 113 حسين احمد حسين عنانزه

 114 حسين حمد احمد ابو خضير

 115 حكم عبد الحميد احمد سالمه

 116 حمد شاهين حسين جبر

 117 حمزه غازي محمد الغزاوي

 118 حمزه محمد عبد العزيز شحاده

 119 خالد احمد محمود درويش

 111 خالد حفيظ السعد ظهيرات

 111 خالد روحي ابراهيم عبد هللا

 112 خالد زعل مفلح شناق

 113 خالد قاسم محمد الهنانده

 114 خالد محمود احمد العوامله



 115 خالد ناصر جبر بركات

 116 خضر عطيه عبد هللا الغوراني

 117 خضر محمد محمود الذويب

 118 بخليل يوسف زكريا الصعو

 119 داود عمر داود المهيرات

 121 دعاء سعيد حسين مرعي

 121 دعاء علي موسى عبيدات

 122 رامي ابراهيم حسن الزواهره

 123 رامي سعيد حسن الخالد

 124 رامي محمود ناجي عبيدات

 125 رائد ابراهيم سليمان الشويخ

 126 رائد سرور محمد الشناق

 127 لطفي محمود صبحرائد 

 128 رائد محمد خليفه الغزاوي

 129 رائد محمود عبد القادر الزغول

 131 رباع محمد عبد هللا الكيالني

 131 ربحي احمد محمد البطوش

 132 رعد محمد ابراهيم الجبر

 133  روال نائل سالم سالمه

 134 رياض احمد مصطفى الطالفحه

 135 ريما خليل نايف حماد

 136 زاهي صالح مصطفى عبد الرازق

 137 زهير شريف حمدان رواشده

 138 زياد اكرم جمال علي

 139 زياد محمدكمال عبدالحي مرقه

 141 زيد عبد هللا عقيل ايوب

 141 زيد يوسف محمود جبرين

 142 زيدان احمد محمد البديرات

 143 سالم راجي عبد هللا الحيصه

 144 سالم زهير سالم عيسوه

 145 سامر اسماعيل نهار الجمل

 146 سامر علي عبد العزيز الطراونه



 147 سامر مصطفى حسن نوافله

 148 سعيد علي محمد الزيود

 149 سعيد وليد سعيد ذيب

 151 سالم يونس محمد حسين

 151 سلطان يوسف سلطان عبيدات

 152 سليم محمود مراد سليم السعدي

 153 سليمان خلف سليمان الطراونه

 154 سليمان محمد سليمان ابو عتمه

 155 سليمان هاني سليمان العناقره

 156 سميح محمد بكرى البكرى

 157 سمير فايز علي غريز

 158 سمير محمود محمد العواوده

 159 سناء رفعات عبد الرحيم ارشيدات

 161 سناء سلمان محمد الطراونه

 161 سهل مصطفى محمد زكي الدباغ

 162 معيش ذياب الطراونهشادى 

 163 شادي احمد حمزه ابو فياض

 164 شادي يوسف محمد مياس
 165 شدوان محمد سليمان بشابشه

 166 شذا غسان احمد يوسف

 167 شذى محمود ابراهيم الخطيب

 168 شفاء خلف اسماعيل الخطايبه

 169 شوكت صالح داوود ابو عرابي العدوان

 171 عبيدصالح عبد الفتاح صالح 

 171 صالح عبد هللا صالح مهيدات

 172 صالح مصطفى محمد ربابعه

 173 صائب محمد يونس العزه

 174 صايل فاضل عبد المحسن الهواوشه

 175 صخر عبد هللا محمد صوالحه

 176 صدام عبدهللا علي الزعبي

 177 صالح الدين محمد سعيد قاسم

 178 صالح علي محمد الغويرى



 179 خميس جبر صالح محمد

 181 صهيب محمد صالح الرفاعي

 181 صهيب مدحت محمد فريحات

 182 صهيب موسى جفال المومني

 183 ضرار حماد قبالن الختاتنه

 184 طارق زياد امين الجراح

 185 طارق صالح عميره شخاتره

 186 طارق عبد الكريم علي القضاه

 187 طالل حسين الطالل بني ملحم

 188 هللا احمد الغزاويطالل عبد 

 189 طالل محمد عبد الفتاح بكري

 191 عابد احمد محمد العقبي

 191 عادل عبد القادر علي االعرج

 192 عاطف محمد سالم الدوالت

 193 عامر سليمان حسين العامري

 194 عامر محمود عياده العجارمه

 195 عائشه مفلح احمد ابو زيد

 196 الجواد النتشهعبد الجواد داود عبد 

 197 عبد الحليم محمد عبد الحليم عنانبه

 198 عبد الرحمن جميل عبد اللطيف خنفر

 199 عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن البرعي

 211 عبد الرحمن محمد عبد هللا جرادات

 211 عبد السالم محمد صالح الروابده

 212 عبد السالم محمد محمود مساعده

 213 عناد الحرحشيعبد الكريم احمد 

 214 عبد الكريم توفيق حسين النسور

 215 عبد الكريم سليمان زامل القطاونه

 216 عبد الكريم علي مفلح القضاه

 217 عبد هللا ابراهيم خليل الهيالت

 218 عبد هللا حسين عارف الشياب

 219 عبد هللا صالح عبد هللا المثقال

 211 كيالنيعبد هللا عبد القادر عبد هللا 



 211 عبد هللا عطا هللا حمود النوايسه

 212 عبد هللا عوده محمد ابو جوده

 213 عبد هللا قاسم محمد مقدادي

 214 عبد هللا محمد احمد مقدادي

 215 عبد هللا محمد عبد هللا الشرمان

 216 عبد المجيد موسى العبد  اللطيف جرادات

 217 عبد الملك خليل اشتيان المدادحه

 218 عبدالرحيم سالم علي الضمور

 219 عدنان احمد محمد العمري

 221 عربي محمد عبد هللا عنانزه

 221 عصام ضيف هللا مقبل طيفور

 222 عصام قاسم مفلح العيسى

 223 عقيل سليم سليمان بطارسه

 224 عال فرنسيس عيد عكروش

 225 عالء احمد محمد الكيالني

 226 عالء جالل سالم عباسي

 227 عالء حسن احمد الخطاطبه

 228 عالء صالح سالمه الضمور

 229 عالء غازى فرحان عباسي

 231 عالء محمود محمد اسماعيل

 231 علي صالح حسن سعد

 232 علي عبد  الحافظ علي بركات

 233 علي عبد الرزاق موسى ابو رمان

 234 علي عطا هللا منيزل الغويرى

 235 النوافلهعلي محمد علي 

 236 علي مصطفى محمود العزام

 237 عماد احمد محمود العدوان

 238 عماد علي احمد الجراروه

 239 عماد محمد سليم السعدي

 241 عماد محمد عبد هللا الطه

 241 عماد محمد متعب ابو سلمى

 242 عمار تيسير عبد الرحمن بطاينه



 243 عمر حمد عبد الكريم الغزاوي

 244 عبد السليمان مريانعمر 

 245 عمر موسى خليفه العطيات

 246 عمر نوري عبد  هللا عبابنه

 247 عناد احمد عبد هللا طالفحه

 248 عيسى محمد مصطفى النصير

 249 غصاب سمير محمد الزعبي

 251 فادي احمد مطر الحوامده

 251 فادي محمد علي دوحل

 252 فادي محمود عبد هللا العوامله

 253 فارس فخرى احمد الروسان

 254 فارس مصطفى محمد المجالي

 255 فارس نايف عبد هللا كريزم

 256 فاروق مصطفى احمد السلمان

 257 فايز محمود سالم السالمات

 258 فائق محمد فالح الطراونه

 259 فتحي احمد صالح درادكه

 261 فتحي عثمان محمد عثمان

 261 فتحي ماجد محمد التميمي

 262 فراس سليمان عقله القالب

 263 فراس عبد الحميد وراد العضايله

 264 فراس قاسم احمد حمادين

 265 فراس محمد حسين المومني

 266 فراس يونس طلب عمرو

 267 فواز احمد فهد الخاليله

 268 فيصل مدهللا عطا هللا الحجازين

 269 قاسم محمد تيسير احمد تقي الدين

 271 ذياب المحمدقاسم محمد 

 271 قصي اسماعيل محمد ابو دوله

 272 قيس تيسير خلف القطب

 273 قيس محمد مصطفى المصري

 274 كمال يوسف ابراهيم غرايبه



 275 كيالني ابراهيم فياض فرج

 276 لؤي فاروق رشدي عبيدات

 277 ليث سعد محمد ابو محفوظ

 278 مازن احمد محمد الخرابشه

 279 الشكور محمد االخرسمازن عبد 

 281 مالك عقله سليم البطارسه

 281 مامون اسماعيل راشد كوكش

 282 ماهر سليمان مصطفى المعايطه

 283 ماهر صبحي عبد المعطي ادعيس

 284 مجدى عبد الرحمن مسعود حماد

 285 مجدي محمود فرحان الوردات

 286 محمد ابراهيم صالح درادكه

 287 عليميمحمد احمد جميل 

 288 محمد احمد صالح عتوم

 289 محمد احمد عبد الزعبي

 291 محمد احمد محمد الخطيب

 291 محمد امين احمد سليمان الشوابكه

 292 محمد جمال مطلق ذنيبات

 293 محمد حيدر محمود العتوم

 294 محمد خالد احمد عبد العال

 295 محمد خليل حسن الشرع

 296 هدايهمحمد دحيالن غيث ابن 

 297 محمد ساهر عبد السالم دعنا

 298 محمد سعيد عبد المجيد السمهورى

 299 محمد سالمه محمود بركات

 311 محمد سليم حسين حتامله

 311 محمد سليمان محمد بشابشه

 312 محمد سميح سعيد خليفه

 313 محمد شكري محمد صويلح

 314 محمد صادق محمد السمان

 315 شابسوغمحمد عادل حسين 

 316 محمد عبد الحميد ابراهيم المجالي



 317 محمد عبد الرحيم فاضل بني هاني

 318 محمد عبد هللا حمدان الزعبي

 319 محمد عبد هللا عبد القادر ابو قمر

 311 محمد عبد سليمان القصير

 311 محمد عبدالكريم احمد بني حمد

 312 محمد عقله عبد الحفيظ ابو سالم

 313 علي ابراهيم الفالحمحمد 

 314 محمد علي الخميس البخيت

 315 محمد علي محمد الطراونه

 316 محمد علي محمد بني مقداد

 317 محمد فايق عبد العزيز الرواشده

 318 محمد فهيم سعيد يوسف

 319 محمد ماجد علي ملكاوي

 321 محمد محمدفتح هللا سكسك

 321 محمد محمود محمد العمرى

 322 محمود محمد الوديانمحمد 

 323 محمد مصطفى بركات الطراونه

 324 محمد مصطفى محمد ابو سعد

 325 محمد مصطفى محمد كساب الروسان

 326 محمد معيش ذياب الطراونه

 327 محمد يوسف محمد الجريري

 328 محمد يونس يوسف الترك

 329 محمود سمير محمود العواوده

 331 محمود عدنان محمود العزام

 331 محمود عوده صالح الغزو

 332 محمود محمد فهد رمزي تلوالنشواتي

 333 محمود مصطفى احمد النمراوي

 334 مخلد حسين حمدان المرزوق

 335 مدحت احمد عبد الغني الفريحات

 336 مراد عمر عبد العزيز الكفاوين

 337 مراد محمد علي ابو رحمه

 338 مروان محمد بدر سعد بطاينه



 339 مصطفى عبد القادر ابراهيم الصمادى

 341 مصطفى فائق احمد الفريحات

 341 مصطفى موسى سلمان العسعس

 342 معاذ قاسم عبد ربه عناقره

 343 معاويه خالد سليمان الحسباني

 344 معاويه محمد ابراهيم الحوراني

 345 معتز عصام رجا قبالن

 346 معتز محمود حسن ابو رصاع

 347 خالد محمود حيفمعتصم 

 348 معتصم درويش احمد الدراوشه

 349 معتصم عبد الكريم محمد ياسين

 351 معتصم مصطفى محمد العضايله

 351 معن عبد الرحمن علي القضاه

 352 ممدوح محمد ممدوح الرشيدات

 353 منال محمود احمد مومني

 354 منصور فهد اسماعيل الخطيب

 355 الطراونهمنيف محمود موسى 

 356 مهاوش محمود حسين المزاري

 357 مهند عبد الرحيم محمد الريان

 358 مهند علي محمد حمدان

 359 مهند محمد احمد القضاه

 361 موسى فائق موسى الضمور

 361 مؤنس نبيه محمد عبيدات

 362 ميس محمد عبد الكريم الشرفا

 363 ميسر علي صالح المهيدات

 364 خميس المغيضناجح عيسى 

 365 ناديه جمال صالح مهداوي

 366 ناديه شاهر محمود المدني

 367 ناصر جميل محمود سرحان

 368 ناصر عاكف كايد خريسات

 369 ناصر فوزي عيسى الصناع

 371 نايل معيش ذياب الطراونه



 371 نبيه محمد عوض الحجيه

 372 نجاح مرزوق فالح العابد

 373 الخالق نديم حسين عزيز عبد

 374 نذير محمد مصطفى المصري

 375 نزار مصطفى محمد حبيبان النسور

 376 نسرين صخر جريس زريقات

 377 نشأت منور زعل الكوفحي

 378 نضال جعفر احمد ابو جلمه

 379 نضال محمد سليمان العالونه

 381 نور الدين نعيم زاهي الشمايله

 381 هاشم علي مفلح القضاه

 382 غسان محمد الشرايريهاشم 

 383 هاشم محمود حسن الصوافطه

 384 هاني احمد ابراهيم سالمه

 385 هاني خلف حسن بني سالمه

 386 هديل فخرى عبد العزيز شهاب

 387 هشام حامد سلمان الكساسبه

 388 هشام عالم عبد الرحمن خليفه

 389 هيثم مفلح عويد الشقران

 391 وائل احمد محمود الواوي

 391 واصف محمد بدر شاهر العدوان

 392 وسام عاكف علي المعايطه

 393 وصفي حمزه فواز نصير

 394 وليد عبد هللا علي الزعبي

 395 ياسر محمد عوده الجبور

 396 يحيى صالح محمد الشرمان

 397 يعقوب عادل خليل نزال

 398 يعقوب محمد كريم الشوابكه

 399 الحوامدهيوسف ابراهيم محمود 

 411 يوسف احمد علي مفلح

 411 يوسف فؤاد محمد الخصاونه

 خبرة فني سيارات 



 تجليس ودهان
 1 ابراهيم سلطان حامد الجالينه

 2 احمد سلطان حامد الجالنبه

 3 باسم محمد قويدر العالونة

 4 حسن صالح الدين مصطفى مشايخ

 5 خالد ابراهيم حمدبني خالد

 6 الهرش خالد عيسى حمد

 7 خالد محمد سليمان ابوالروس

 8 سامي نجيب احمد العالونة

 كهرباء 
 1 محمد عبدهللا ابو النيل

 2 وليد عبدالرحيم فاضل بني هاني

 ميكانيك 
 1 يوسف حسن احمد الكركي

 2 نصر محمد احمد الشواهين

 3 محمد محمود مصطفى خويله

 4 مازن حمزه عبد هللا عبيدات

 5 محمد علي الهزايمه عبد هللا

 6 رامي قاسم احمد حمادين

 7 رياض عبد الكريم محمد المصرى

 لودرات وشاحنات
 1 عبدالمنعم شوكت حمد فالح

 الخبرة الطبية
 خبرة الطب الشرعي

 1 محمود زريقات

عبيداتخالد عبد هللا ابراهيم   2 

بني هاني خلف موسى  أحمد  3 

عبيداتصالح علي جمال   4 

الهواري خلف سلمان حسن  5 

 6 عمر حسين محمد السمارة 

المومني ضامن جديع رائد  7 

المعاريز العبادي حسن مكيد عبدهللا  8 

عباسمحمد عدنان سعيد   9 

الكركيياسر علي عزام   11 

العبدالالت موسى حمدان عماد  11 

غريزعبد هللا عيسى محمود   12 



 خبرة العمليات بكافة انواعها
بالخطي عبد هللا عادلعوني    1 

الشاللفهاحمد  أحمد محمد  2 

المصريسعيد احمد حامد محمد   3 

الماضي حمدان حسن عدنان  4 

حتامله سليمان سريان محمود  5 

أبو زيتون  صالح اسعيد عوني  6 

الرجوب عواد احمد محسن  7 

الرواقه ضيف هللا اشتيوي محمد أمين  8 

المعايطة عبد الرحمن عبد النبيمعاذ   9 

ذيابات عبد هللا نواف عبداآلله  11 

عربيات ابراهيم رفيفه هاشم  11 

الجعافرة محمد وفاء سالم  12 

شهابات محمد مصطفى  علي  13 

 خبرة المستلزمات الطبية
 1 محمود ابراهيم محمود الدلو

 خبرة زراعية
 تقدير قيمة اشجار و مزروعات

 1 الحياصاتاشواق عبد الرزاق رضوان 

 2 ايمن محمد فالح المومني

 3 بسام مصلح عبد النسور

 4 بالل علي يوسف عكور

 5 ثائر غالب سليمان الخوالده

 6 جمال عبد هللا حسن سماره
 7 جميل ياسين كريم الجعافرة

 8 حابس محمود مفلح محافظه

 9 صدام محمد فياض الخطار

 11 فيصل عبد مفضي بني هاني

 11 مسلم الشوبكيكامل احمد 

 12 مازن محمد عابد الضمور

 13 ماهر حسين المحمد الصمادى

 14 محمد حسين محمد حتامله

 15 محمد هاشم محمد الشبلي

 16 محمود فارس سليمان الصعوب

 17 منصور صالح محمود لوباني

 18 منهل عبد  هللا حسين الروسان

 19 موفق خطار االحمد العبيد هللا

 21 حويان البشابشهنايف الفي 



 21 نبال نزار ياسين قطان

 زراعية صناعية
 1 مجد كامل ناصر الخزاعله

 مواشي
 1 طلعت حسن مصطفى الدباس

 ذوي المهن
 نجارة

 1 مفيد محمد ابراهيم دار حمد هللا

 الخبرة الهندسية

 المدنية
 1 ابراهيم صالح سليمان الطراونه

 2 ابراهيم يوسف مطلق غيظان

 3 احمد جبر محمود فريحات

 4 احمد حسين محارب الحراحشه

 5 احمد رزق علي غنام

 6 احمد سالم اشقيان القرارعه

 7 احمد صالح احمد سماره

 8 احمد صالح محمود ابو الوى

 9 احمد عقاب سالم الخرابشه

 11 احمد فرحان عيسى النعيمي

 11 اسامه سليمان مغيض مغايضه

 12 مقدادي امجد عبدهللا محمد

 13 انس بشير عبد الغني الساكت

 14 انمار ابراهيم احمد القصير

 15 جمال ابراهيم حسين سمرين

 16 جورج متري خلف حدادين

 17 حسام مجلي محمد ابو جابر

 18 حسني محمد حسن ابو عاصي

 19 خالد عقل ناصر منصور

 21 دعاء مدهللا محمد الجعافره

 21 رائد ماجد صالح العوران

 22 رياض محمود شاهر البطاينه

 23 صالح احمد محمد ملكاوي

 24 طارق غالب يوسف الهنداوي

 25 طاهر محمد طاهر الخالدي



 26 عبد الرحمن محمد ناجي بني عامر

 27 عبد الفتاح محمد يوسف ابراهيم

 28 عبد الكريم محمد سالمه الزعارير

 29 عبد المطلب عبد الكريم عليان جوارنه

 31 عبدالغني عبد مفضي السعايده

 31 علي احمد محمود الشولي

 32 غيث محمود عبد القادر عالونه

 33 فهد منصور علي الحتامله

 34 فيصل امين عبيد الضمور

 35 قاسم حسن مسلم فردوس

 36 مازن عبد اللطيف محمد الجياتوه

 37 مازن كامل حنا الحدادين

 38 محمد احمد محمد سليمان

 39 معاذ حسين محمد شحاده

 41 موسى محمد موسى عكور

 41 نعيم موسى خليل عشا

 42 هشام ابراهيم رفيفه عربيات

 43 هشام نمر محمود صبح

 معمارية
 1 احمد عبد العزيز عبد هللا الساكت

 2 بسام يحيى محمد اديب السعدي

 3 تحسين محمد علي القهوجي

 4 صفوت علي ابراهيم المومني

 5 طاهر سالمه شاكر العبوشي

 6 عصام عبد هللا يونس مصطفى

 7 عيسى احمد محمد ابو ريشه

 8 فوزي خالد توفيق خليفه

 9 ناصر خالد احمد الساكت

 11 نجاح عطا هللا عبد هللا شهال

 11 نزار صالح مصطفى الرواشده

 12 نور الدين محمود هزاع الذيب

 13 هند حسن احمد الزبون

 كهربائية
 1 احمد يوسف الحسين اليوسف

 2 رامي ابراهيم عبد العزيز شريح

 3 مصطفى منيزل مصطفى صبيح

 4 وليد عبد الرحيم فاضل بني هاني



 زراعية
 1 ثائر غالب سليمان الخوالده
 2 جمال سليمان حنا الخيطان
 3 جمال عبد هللا حسن سماره

 4 حابس احمد محمود الزغول
 5 الحدادينحسام حنا سالمه 

 6 خالد احمد عارف عبيدات
 7 راتب محمد خميس جبر

 8 سميح عبد المجيد يعقوب النعيمات

 9 سمير موسى خلف حدادين
 11 شريف محمد محمود بني هاني
 11 طلعت حسن مصطفى الدباس

 12 عبد الحكيم عطا هللا فالح الحباشنه
 13 عزه علي محمد النصيرات

 14 رياشعلي سالمه علي ابو 
 15 علي قاسم محمد شويطر

 16 مازن محمد عابد الضمور
 17 نبال نزار ياسين قطان

 18 ياسين عطا محيسن الكساسبه

 خبرة مواصفات ومقاييس
 1 محمد موسى عبد الرزاق الجغبير 

 الخبرة المحاسبية
 المحاسبة القانونية

 1 إبراهيم يعقوب عبدالفتاح الخطيب 

 2 العوادأحمد جزاع محمد 

 3 أحمد حسن طاهر أبو علي 

 4 أحمد محمد صالح خيري محاسبجي

 5 أحمد يوسف سالمة دودين

 6 أسامة محمود أحمد معروف

 7 أسعد جميل عبدالغني أبو عامر

 8 إسماعيل خليل عبدالقادر المطري

 9 حسن محمود حسن عبيد

 11 خالد إبراهيم محمد الفرعين

 11 رامز نظمي رامز الزاغة

 12 رامي محمد فتح هللا حافظ عماشة

 13 ربحي حسن محمد القصاص

 14 زياد محمد صالح الفحماوي

 15 سهيل نايف الشتيوي الخوري



 16 صبحي مرتجى صبحي الخماش

 17 طارق يوسف سالمة الصرايرة

 18 عبدالناصر خليل داود أبو سير

 19 عثمان عبدالمجيد محمود جرادات

 21 شاورفارس فايز سعد 

 21 قصي فاروق رشدي عبيدات

 22 ماهر محمد عرب أحمد البنا

 23 مجاهد محمود عبدالرحيم الطراونة

 24 مجدي محمد فالح البدارين

 25 محمد أحمد محمد البشير

 26 محمد جمال بشر مصطفى النوباني

 27 محمود حسن محمود عبد ربه

 28 محمد سعيد عبدالحميد أبو شريحة

 29 سمير حمدي عبدالحليم بدرمحمد 

 31 محمد صالح مصطفى ملحس 

 31 محمود عبدهللا محمد الجريري

 32 مراد غالب عرسان عبدالكريم

 33 معتصم عدنان محمد كليب

 34 ناصر داهود محمد جرار

 35 هاني فارس عبد أبو عاقولة

 36 يوسف محمود يوسف هندي

 المحاسبة الغير قانونية
 1 يعقوب عبد الفتاح الخطيبابراهيم 

 2 اسامة محمود احمد معروف

 3 اسعد جميل عبد الغني ابو عامر

 4 امين عبد الحافظ عبد المنعم المعاقبة 

 5 جمال عبد الفتاح درويش ابو فارس

 6 جميل حسين حسن سعادة 

 7 حذيفة زياد خليل الدغامين

 8 حسام حاتم يوسف ابو حجلة 

 9 كنعانحسن احمد ابراهيم 

 11 ربحي حسن محمد القصاص

 11 زياد محمد صالح الفحماوي

 12 صالح خليل محمد العوراني

 13 صبحي مرتجى صبحي الخماش

 14 عبد المجيد عيادة مشعل حداد

 15 عثمان عبد المجيد محمود جرادات

 16 فارس فايز سعد شاور

 17 قصي فاروق رشدي عبيدات



 18 ليث سعيد كمال الروسان

 19 ماهر محمد عرب احمد البنا

 21 مجدي محمد فالح البدارين

 21 محمد جمال بشر مصطفى النوباني

 22 محمد سمير حمدي عبد الحليم بدر

 23 محمد علي محمد الزعبي

 24 محمد يوسف محمد االسعد

 25 معتصم عدنان محمد كليب

 26 ناصر داهود محمد جرار 

 27 هشام جميل عطا ابو حشيش

 28 ياسين محمود يوسف خلف

 خبرة التجميل 
 1 خلدون محسن علي عبيدات

 2 ذكرى بنت خميس بنت زيد

 الملكية الفكرية
 انتاج اعالمي وتلفزيوني

 1 محمد عبد الهادى عبد الجابر الرمحي

 مواقع الكترونية وانترنت
 1 نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات

 خبرة التأمين 
 1 الصغيرنضال تيسير علي 

 2 محمد خالد سليم خاطر

 3 عبد هللا بركات عبد الغني الرواشده

 4 رياض ياسين يسع ارسالن

 5 بسام محمد حسن يوسف بشير

 6 برهان حسن سليمان ابوالرز

 7 مهند عبدالحليم محمد العربيات

 8 محمد حسن حسن ابوالرز

 9 علي محمد سليمان الحياري

 11 سهل حسان سلمان الطراونة

 11 جودت علي الكايد الفريحات

 12 باسل ذيب الطعمه المرشد

 13 احمد محمد محمود سند



 14 المنتصر اكثم يعقوب السميرات

 15 جميل موسى عبدهللا نصار 

 16 امجد محمد عبدهللا البطوش

 17 احمد موسى محمود عواد

 خبرة حرائق ودفاع مدني وسالمة عامة 
 1 النسورثائر سليمان عبد 

 2 منتصر يوسف عبدالرحمن دعمه

 3 محمد عبدالحليم باير االبراهيم

 الخبرة الضريبية
 القطاع التجاري

 ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب
1 

 2 احمد محمد صالح خيري محاسبجي

 3 جميل عبد الغني ابو عامراسعد 

 حامد عبد هللا عبد المواجدة
4 

 الدغامينحذيفه زياد خليل 
 

5 

 خالد ابراهيم محمد الفرعين
 

6 

 خالد ذيب احمد عوض
 

7 

 ربحي حسن محمد القصاص
 8 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

9 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

11 

 صالح خليل محمد العوراني
 

11 

 عايد محمد مريزيق ابو صعيليك
 

12 

 عبد الناصر خليل داود ابو سير
 

13 

 14 سعد شاورفارس فايز 



 

 ماهر محمد عرب احمد البنا
 

15 

 ماهر محمد مطر رموني
 

16 

 مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونه
 

17 

 مجدى حسن يوسف حسان
 

18 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

19 

 محمد زهدي محمد الفار
 

21 

 محمد سمير حمدي عبد الحليم بدر
 

21 

 محمد علي احمد االطرش
 

22 

 عبد هللا محمد الجريري محمود
 

23 

 معتصم عدنان محمد كليب
 

24 

 ناصر داهود محمد جرار
 

25 

 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

26 

 هشام جميل عطا ابو حشيش
 

27 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

28 

الصحي التعليمي الفنادق والمطاعم االستشارات النقل والتخليص الخدمات العامة  –القطاع الخدمي   

 1 ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب

 2 احمد محمد صالح خيري محاسبجي

 3 اسعد جميل عبد الغني ابو عامر

 حذيفه زياد خليل الدغامين
 

4 

 خالد ابراهيم محمد الفرعين
 

5 

 6 رامي محمد فتح هللا حافظ عماشه



 

 ربحي حسن محمد القصاص
 

7 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

8 

 صبحي ابو عوضسامر حامد 
 

9 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

11 

 صالح خليل محمد العوراني
 

11 

 عبد الناصر خليل داود ابو سير
 

12 

 فارس فايز سعد شاور
 

13 

 ماهر محمد عرب احمد البنا
 

14 

 مجاهد محمود عبد الرحيم الطراونه
 

15 

 مجدى حسن يوسف حسان
 

16 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

17 

 محمد زهدي محمد الفار
 

18 

 محمد سمير حمدي عبد الحليم بدر
 

19 

 محمود عبد هللا محمد الجريري
 

21 

 معتصم عدنان محمد كليب
 

21 

 ناصر داهود محمد جرار
 

22 

 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

23 

 هشام جميل عطا ابو حشيش
 

24 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

25 



 القطاع الصناعي
 ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب

 
1 

 اسعد جميل عبد الغني ابو عامر
 

2 

 حذيفه زياد خليل الدغامين
 

3 

 خالد ابراهيم محمد الفرعين
 

4 

 ربحي حسن محمد القصاص
 

5 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

6 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

7 

 عبد الناصر خليل داود ابو سير
 

8 

 شاور فارس فايز سعد
 

9 

 قصي حكمت محمد قدوره
 

11 

 ماهر محمد عرب احمد البنا
 

11 

 مجدى حسن يوسف حسان
 

12 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

13 

 محمد زهدي محمد الفار
 

14 

 محمد سمير حمدي عبد الحليم بدر
 

15 

 محمد علي احمد االطرش
 

16 

 محمود عبد هللا محمد الجريري
 

17 

 عرسان عبد الكريممراد غالب 
 

18 

 معتصم عدنان محمد كليب
 

19 



 ناصر داهود محمد جرار
 

21 

 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

21 

 هشام جميل عطا ابو حشيش
 

22 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

23 

 القطاع المهني والحرفي 
 ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب

 
1 

 اسعد جميل عبد الغني ابو عامر
 

2 

 حذيفه زياد خليل الدغامين
 

3 

 خالد ابراهيم محمد الفرعين
 

4 

 ربحي حسن محمد القصاص
 

5 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

6 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

7 

 عبد الناصر خليل داود ابو سير
 

8 

 فارس فايز سعد شاور
 

9 

 ماهر محمد عرب احمد البنا
 

11 

 الطراونهمجاهد محمود عبد الرحيم 
 

11 

 مجدى حسن يوسف حسان
 

12 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

13 

 معتصم عدنان محمد كليب
 

14 

 ناصر داهود محمد جرار
 

15 



 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

16 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

17 

 بنوك وشركات تأمين 
 خالد ابراهيم محمد الفرعين

 
1 

 عماشهرامي محمد فتح هللا حافظ 
 

2 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

3 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

4 

 5 ماهر محمد عرب احمد البنا

 مجدى حسن يوسف حسان
 

6 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

7 

 معتصم عدنان محمد كليب
 

8 

 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

9 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

11 

 قطاع المقاوالت واالسكان
 ابراهيم يعقوب عبد الفتاح الخطيب

 
1 

 2 نحذيفه زياد خليل الدغامي

 خالد ابراهيم محمد الفرعين
 

3 

 ربحي حسن محمد القصاص
 

4 

 زياد محمد صالح الفحماوى
 

5 

 سهيل نايف الشتيوي الخوري
 

6 

 عبد الناصر خليل داود ابو سير
 

7 



 

   

 ماهر محمد عرب احمد البنا
8 

 الرحيم الطراونهمجاهد محمود عبد 
 

9 

 مجدى حسن يوسف حسان
 

11 

 محمد جمال بشر مصطفى النوباني
 

11 

 12 محمد زهدي محمد الفار

 13 معتصم عدنان محمد كليب

 ناصر داهود محمد جرار
 

14 

 هاني فارس عبد ابو عاقوله
 

15 

 هشام جميل عطا ابو حشيش
 

16 

 ياسين محمود يوسف خلف
 

17 


