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ة سحاب ةالهندســــةلد 64025701سحابالهندسة الصناع

كور ل المعادن والد شك ةالهندســــةالتف ل االهندسة الصناع م‐خلف توتال‐شارع فرات بن ح 64122291عّمان‐الرق

ة ةالهندســــةكة رجا المعا الصناع 96253653568الزرقاء وادي الحجرالهندسة الصناع

ق االوسط ات المرور لل ةالهندســــةتقن ل الهندسة الصناع مان النا د ‐شارع سل 96264646941عمان‐الع

كور ل المعادن و الد شك ةالهندســــةكة التف ل انالهندسة الصناع م ‐ شارع فرات بن ح 64122291االردن ‐ عمان ‐ الرق

ة ة ال ة التنم ةالهندســــةوزارة الصناعة والتجارة /مدي ةالهندسة الصناع 5629030دوار الداخل

Swedish Jordanian Chemicals Companyةالهندســــة 96265812748عمان ‐ ناعورالهندسة الصناع

ات ون ــها لإلل ةالهندســــةكة ال 3826568‐05المنطقة الحرة ، الزرقاءالهندسة الصناع

ي إخوان ةالهندســــةكة م ةالهندسة الصناع 64884135مارا الشمال

Aramexةالهندســــة ل الهندسة الصناع 65358855عمان ‐ المقا

ة المعراض ةالهندســــةلد 6339012جرش_رمونالهندسة الصناع

د والصلب ةالهندســــةكة رام هللا لصناعة الحد ةالهندسة الصناع 53811405الزرقاء ‐ الهاشم

ة ة للصناعات المعدن ةالهندســــةكة طي ةالهندسة الصناع 4626646مدينة الموقر الصناع

ه ال للصناعات الغذائ ةالهندســــةكة ش هالهندسة الصناع 640205557سحاب التجمعات الصناع

ةالهندســــةكة فاين لصناعة الورق الص  ةالهندسة الصناع ق ه ال 64022251ار

ة ة الغ ة البوا ةالهندســــةكة مستودع أدو اع 4الهندسة الصناع 795662733الجاردنز ‐ شارع وص التل ‐ عمارة الط

ضة ة القا ةالهندســــةمجموعة فاين الصح ةالهندسة الصناع 64022251الج

ة ع القدس للطاقة الشمس ةالهندســــةكة ر جوز ، إشارة الجبيهةالهندسة الصناع 780803053شارع 

Dolphin Speed Freight Servicesةالهندســــة cca Al Mukarramah St 136, Amman65532963الهندسة الصناع

ة المتطورة ثمار والصناعات الغذائ ة لالس ةالهندســــةكة طي سات الهندسة الصناع 64290863عمان ‐أم ال

ب ةالهندســــةكة صناعة التعل 53614760ج ماراالهندسة الصناع

Sofouh Amman for Food Tradingةالهندســــة ةالهندسة الصناع ادات الخارج جانب الع ا /  795726577محافظة ماد

ة اە المعدن ةالهندســــةكة غدير للم اسم الهندسة الصناع 65505500عمان‐ال

Integrated wood industryةالهندســــة 799039199القسطلالهندسة الصناع

ة االردن ةالهندســــةكة المخازن العموم 6565500مدينة التجمعات ‐ سحابالهندسة الصناع

RAM pharma ة ةالهندســــةكة الرام للصناعات الدوائ ةالهندسة الصناع 64023950عمان سحاب المدينة الصناع

ة ل للصناعات الغذائ ةالهندســــةكة الن 96264022004سحابالهندسة الصناع

ة ار لالعمال الهندس ةالهندســــةكة اال Amman 11185 Amman – Jordan 26765821401الهندسة الصناع

ةالهندســــةدار الغذاء 65728202الناعورالهندسة الصناع

اري ر االبت شارات والتدرب والتط ةالهندســــةكة راز لالس 65522860شارع وص التل‐مركز رضوان التجاري(125الهندسة الصناع

ة ة المل ة العلم ةالهندســــةالجمع 5344701عمان الجبيهةالهندسة الصناع

اري ر االبت شارات والتدرب والتط ةالهندســــةكة راز لالس 65522860شارع وص التل‐ مركز الرضوان التجاري(25الهندسة الصناع

ة ائ ه الت ال ي ة لصناعة ال ة الذهب كة األردن ةالهندســــةال ابالهندسة الصناع ق األزرق / منطقة سايح ذ 799888099 الحرةط

ة ائ ه الت ال ا ة لصناعة ال ة الذهب كة االردن ةالهندســــةال ق االزرق / منالهندسة الصناع 799888099الزرقاء‐قرب المنطقة الحرة ط

ة ل للصناعات الغذائ ةالهندســــةكة الن ةالهندسة الصناع 96264022004سحاب / المدينة الصناع

Ms pharmaةالهندســــة 64200680عمان/سحابالهندسة الصناع

MS Pharmaةالهندســــة ةالهندسة الصناع 64200680سحاب ‐ المدينة الصناع

The First Glass Industries Co.ةالهندســــة Amman _ AlBiader_Industrial Area65885314الهندسة الصناع

ا ة للتكنولوج صمات الذك ةالهندســــةمؤسسة ال رالهندسة الصناع 789994451سحاب ‐ شارع الج

ادة ةالهندســــةوزارة االقتصاد الرق و ال 65805700عمان، الدوار الثامنالهندسة الصناع

وت والمحروقات ةالهندســــةالمناص لل 65734030شارع المطارالهندسة الصناع

ة ةالهندســــةكة جرش للصناعات الدوائ م بن مقرالهندسة الصناع (06) 489 9397عّمان مارا  الزهراء 16  شارع نع

Midpharmaةالهندســــة صالهندسة الصناع 64005511م

Midpharmaةالهندســــة Mobes6400511الهندسة الصناع

ة بوت جرش الزراع ةالهندســــةكة ي +5346 7567 7 962عمان‐دابوقالهندسة الصناع

ادة ةالهندســــةوزارة االقتصاد الرق وال 65805700عمان‐الدوار الثامنالهندسة الصناع

ةالهندســــةكة مجموعة سما األردن ات ال الهندسة الصناع 64620000الزرقاء , ق الحال

Tabuk Pharmaceuticalsةالهندســــة 5534441عمان ‐ شارع مكةالهندسة الصناع

Kibar industryةالهندســــة 795666647المفرق ‐ ثغرة الجبالهندسة الصناع

ثمار اروس للتجارة واالس رة  ةالهندســــةج ادر وادي الس شارع را عنابالهندسة الصناع 799626269ب

ةالهندســــةمجمع المناص الصنا  65800600الدوار الثامنالهندسة الصناع

ب حداد وأوالدە ةالهندســــةكة مذ 795892686الزرقاء شارع وص التلالهندسة الصناع

Haritna Dairy Co ان حارتنا ةالهندســــةكة أل n,Albayer neighborhood Al Jwaideh64120586الهندسة الصناع

ة اء االردن ه ةالهندســــةكة ال 795484021الزرقاء‐ شارع السعادةالهندسة الصناع

ان‐ ة‐سخت ل ة الم ماو ل والمواد ال ات التجم ةالهندســــةكة صناعة مستح 64161177ابو علندا خلف البنك األرد ال الهندسة الصناع

ةالهندســــةمنارة العاصمة للهندسة والطاقة ائ ه 9.62781E+11الجاردنزالهندسة ال

ة اب السابع لالنظمه التقن ةالهندســــةال ائ ه االت عمارةالحلوا الهندسة ال ة/شارع الو ف 65563596ص

ة اء الوطن ه ةالهندســــةكة ال ائ ه ةالهندسة ال 65858615الزرقاء /الهاشم

ه المساهمه العامه المحدودە اء االردن ه ةالهندســــةكة ال ائ ه 65503600شارع مكهالهندسة ال

ة اء المرك ه د ال ةالهندســــةكة تول ائ ه ةالهندسة ال 65340008الزرقاء/الهاشم

ة اء االردن ه ةالهندســــةكة ال ائ ه 3600 550 06 شارع مكةالهندسة ال

ة طرة للطاقة الشمس ةالهندســــةمؤسسة الس ائ ه +962 6 562 3500عمان ‐ الجاردنزالهندسة ال

ة شائ ةالهندســــةكة التواصل للمقاوالت اإل ائ ه د‐ مجمع عناب التجاريالهندسة ال ح الشه ور‐  777375040ط

ة حاث الهندس ةالهندســــةمركز رم لأل ائ ه ل عمان ‐ الدوار الثا الهندسة ال 4644534‐06ج

ث م الهند الحد ةالهندســــةمكتب ركن التصم الهندسة المدن

ة ة واالعمال المساح ة عمان للخدمات الهندس ةالهندســــةمكتب هض الهندسة المدن

ل شغ ة للتدرب وال كة الوطن ةالهندســــةال جانب وزارة االشغال الهندسة المدن 5631000عمان ‐ الدوار الثامن ، 

ةالهندســــةاليوم مخ  ك ان اتالهندسة الم 65548567الحال

ف ةالهندســــةاصحاب النظمة التكي ك ان 798580909الزرقاء / الوسط التجاريالهندسة الم

Airport International Groupةالهندســــة ك ان Queen Alia International Airport64010000الهندسة الم

م ر والتصم ةالهندســــةمركز االرد للتط ك ان 64603230الدوار الثالثالهندسة الم

الت األردن ا ةالهندســــةكة الخليج لل ك ان اليوجدالمفرقالهندسة الم

(JODDB) ر م والتط ةالهندســــةالمركز األرد للتصم ك ان ةالهندسة الم 64603230الخالد

ةالهندســــةمكتب النور الهند  ك ان ة الرالهندسة الم لد القرب من  فة الشارع الرئ  795689738الرص

ات كة المتقدمة لتجارة المرك ةالهندســــةال ك ان ةالهندسة الم ادر _المنطقة الصناع 64644295الب

ةالهندســــةمكتب النور الهند  ك ان فهالهندسة الم ة الرص لد جاب  فه الشارع الرئ  795689738الرص



ل ارات المستق ةالهندســــةكة س ك ان ة ‐ المصانعالهندسة الم 64883300عمان ‐مارا الشمال

.Hijaz electronic & scientific ESTةالهندســــة ك ان 65562195الجاردنز ‐شارع وص التل ‐مجمع الن 85الهندسة الم

ة ةالهندســــةمؤسسة الحسام الهندس ك ان ل الحس الهندسة الم 65699398عمان / ج

لة هان للمعدات الثق ةالهندســــةال ك ان 795659771اشارات الغازالهندسة الم

ة ة الطب ك الس ة للصناعات ال ةالهندســــةالع ك ان ل /شارع الحارث االو الهندسة الم 64200447المقا

(JODDB) ر م والتط ةالهندســــةالمركز األرد للتصم ك ان لالهندسة الم 64603230الزرقاء/ الظل

شارون اە مهندسون إس ةالهندســــةالنا و ك ان القرب من الدوالهندسة الم م الغزال ‐ عمان (  65561794ش.ابراه

ةالهندســــةمكتب المهندس مشهور مصلح الهند  ك ان ال يوجدالزرقاء / الوسط التجاري / شارع السعادەالهندسة الم

ارات ةالهندســــةكة الوحدة  لتجارة الس ك ان ةالهندسة الم ادر وادي الس ‐المنطقة الصناع ال يوجدعمان‐ب

eta‐max energy & environmental solutionsةالهندســــة ك ان 96265850770الدوار السابعالهندسة الم

ةالهندســــةاالوسط للمقاوالت  ك ان 65536851ام السماق (الدوار الخامس)الهندسة الم

(SMT) شارع مكة‐عمانهندسة الحاسوبالهندســــةمركز سم أبو طاحون‐Ford 65821004الطابق الثالث‐مجمع

Estarta solutions65330751شارع الجامعة، عمانهندسة الحاسوبالهندســــة

ة 772222637عمان الداور الثالثهندسة الحاسوبالهندســــةهارمو للحلول التقن

م ة ألنظمة التح اترونكسالهندســــةالنموذج kri complex No. 111 , Ground floor 8640 553 (06هندسة الم

ة و للصناعات  الدوائ اترونكسالهندســــةكة شفا 9671200620+صنعاء شارع الست هندسة الم

اترونكسالهندســــةكة السعد لصناعة الورق الص  ة شارع الحزامهندسة الم 64886581مارا الشمال

ة المتحدة للصحافة/الغد كة االردن اترونكسالهندســــةال 786502039شارع مكةهندسة الم

(JODDB) ر م والتط اترونكسالهندســــةالمركز األرد للتصم Al Hussein Bin Ali St 16, Amman62330460هندسة الم


