
كة كةالقسماسم ال كةعنوان ال هاتف ال
ي اخوان ةكة م Amman North marka(+962) 64894135/6الهندسة الصناع

ة ة المتطورة لصناعة االغذ ة االردن ةالهندسة الصناع دهللا الثا الصناع 64028882سحاب مدينة ع
ة المهندس االردني  ةنقا 53935027الزرقاءالهندسة الصناع

ي اخوان ةكة م ةالهندسة الصناع ا الشمال 771043074عمان - مار
ةكة حجازي وغوشه الهندسة الصناع
ة ةوزارة االشغال االردن ة اشغال محافظة الزرقاءالهندسة الصناع ال يوجدمدي

سه الجاهزه ةكه الزي لصناعه االل فه - عوجانالهندسة الصناع 53740200رص
ل المعادن شك ة المتقدمة ل كة األردن ةال ةالهندسة الصناع اد الصناع ة، منطقة  26256035المفرق، الخالد

ةاعمدة ابو علندا للحدادة دسالهندسة الصناع القرب من ج المرس 790983631ابو علندا 
ة ةكة التقدم للصناعات الدوائ 4050092منطقة الموقرالهندسة الصناع

ه اس الورق األردن ةكه أ اشاالهندسة الصناع 65343959ع ال
Alyoum foods company ة اتالهندسة الصناع 0000 462 06 الزرقاء الحال

(JLVM) فة ات الخف ة لصناعة االل ةاالردن الهندسة الصناع
Arizona National Asphaltة Kuwait -Kabd00965-24678115الهندسة الصناع
ة التجارة ةكة نجار الصناع Ar Rusayfah, Az Zarqa, Jordan65660718الهندسة الصناع

سة الجاهزة ةكة الزي لصناعة االل 53740200الزرقاء / عوجانالهندسة الصناع
ة أشغال جرش ةمدي ة أشغال جرشالهندسة الصناع 26354684مدي
ة ةكة اليوم لألغذ ات / قاع خناالهندسة الصناع 64620000الزرقاء / الحال

طة ة الوس ماو وك ةكة الصناعات الب الهندسة الصناع
دي ةمصنع نعمان الجن اشاالهندسة الصناع 65378600ع ال

Impreisa di Mantovaniة AQABA770667236الهندسة الصناع
ن ةوزارة الصناعة والتجارة والتم 26351661جرش شارع السوق الرئ -عمارة دندنالهندسة الصناع

سة الجاهزة ةكة للزي لصناعة االل 53740200الزرقاء / عوجانالهندسة الصناع
Don construction products Ltd. ة Madaba Tel: +962 5 325 3668الهندسة الصناع

ات ةالمتقدمة لتجارة المرك 65868622وادي صقرةالهندسة الصناع
ه ان الرا الجرش ان واج ةمصنع ال اتالهندسة الصناع 795632406جرش ديرالل

يوره ةكة س ةالهندسة الصناع 96264023772سحاب - المدينة الصناع
ي أخوان ةكة م ةالهندسة الصناع ا الشمال 64894135مار
ى ه جرش ال ةلد 26350666جرشالهندسة الصناع

ة ماو ة للصناعات ال ةكة الذهب ةالهندسة الصناع 797219999المفرق-مثلث الخالد
ة المعراض ةلد 26338246جرش المعراضالهندسة الصناع

ة الصناعه والتجاره - جرش ةمدي م - عمارة دندنالهندسة الصناع 26351661جرش - السوق القد
ة ول االردن ةكة مصفاة الب 64630151الزرقاءالهندسة الصناع

ي إخوان ةكة م ة إشارة المصانعالهندسة الصناع ا الشمال 64894135مار
ب حداد وأوالده ةكة مذ اطالهندسة الصناع جانب نادي الض 3985720-5-962الزرقاء -شارع وص التل 

ي إخوان ةكة م ة إشارة المصانعالهندسة الصناع ا الشمال 64894135مار
ة ةكة تبوك للصناعات الدوائ 65534441عمان-شارع مكةالهندسة الصناع

ة سيح لألغذ ةكة ال االهندسة الصناع 64874050مار
ة  ماو ل والمواد ال ات التجم كة صناعة مستح

ان ه سخت ل ةالم 64161177ابو علنداالهندسة الصناع
ب ةكة صناعة التعل االهندسة الصناع جانب ج مار فة-  53614760الرص



ا األردن ارات - ك ة للس ة الع كة الوطن ةال ادر وادي الس الهندسة الصناع 65819333ب
ة االشغال ةمدي ادالهندسة الصناع الزرقاء-االوتوس

ضة لصناعة الورق الص  ةكة فاين القا ه/عمانالهندسة الصناع 64022251سحاب/عمان،ار
ن ةوزارة الصناعة والتجارة والتم 96265629030عمان - شارع الملك حس 34الهندسة الصناع
ة زت للمطاعم العالم ةكة ب دهللا غوشة مجمع 112- الطابق 3الهندسة الصناع 96265525204 شارع ع

ة ةكة البوتاس الع سا -قرب شارع الثقافةالهندسة الصناع 65200520الشم
د  ش الع ةمس ثمارالهندسة الصناع د - شارع اإلس 5109043-الع

ي ةكة الم ةالهندسة الصناع ا الشمال 4135 489 6 962+مار
ي اخوان ةكة م ة إشارة المصانعالهندسة الصناع ا الشمال 64894135مار

اور وا ة / محطة الزرقاء ا اء المرك ه د ال ةكة تول الهندسة الصناع
كة / عمان _ خلدا  الخالدين عنوان  عنوان ال
ة ق مقابر الهاشم ة _ ط 5611 _ 065340008المحطة / الزرقاء الهاشم

ات الغازة والعصائر و ة لصناعة الم كة الع ةال 53826505الزرقاء المنطقة الحرةالهندسة الصناع
ب حداد وأوالده ةكة مذ   + 962 5 3985720الزرقاء - شارع وص التلالهندسة الصناع

ة ا الرقم ةكة الرؤ الهندسة الصناع
ادة ةوزارة االقتصاد الرق وال 65805700الدوار الثامنالهندسة الصناع

ي أخوان ةكة م ة - إشارة المصنعالهندسة الصناع ا الشمال 64894135مار
ة سيح للصناعات الغذائ ةال ل مخابز جوادالهندسة الصناع ة-مقا ا الشمال 64874050مار

ةغرفة صناعة عمان ل عمانالهندسة الصناع 64643001ج

م قطاع االتصاالت  ةهيئة تنظ الهندسة الصناع
د  ار، امتداد  شارع الشه ،  دير غ ادر وادي الس ب

ة رقم (13) 65501120محمد الزغول، بنا
ة ك الس ةمصنع سوا للصناعات ال ة /شارع أالهندسة الصناع 64020989سحاب -المدينة الصناع

ة -  ق األوسط للصناعات الدوائ كة ال  
Midpharmaة صالهندسة الصناع 64005511عمان -م

 Taleed Medical Suppliesة Dabooq65411006الهندسة الصناع
ثمار اروس للتجارة و االس رة  ةكة ج الهندسة الصناع

ة يورة للصناعات الغذائ ةكة س الهندسة الصناع
د هللا الثا بن  ة الملك ع سحاب ,المنطقة الصناع

64023772الحس 
اء اإلصطنا  ات للذ ت الخوارزم ةكة ب 792823079مجمع األعمال - عمانالهندسة الصناع

ةكة المقاول للطاقة دهللالهندسة الصناع ا الع ة ران 65165171عمان - شارع المل
(JODDB) ر م والتط ةالمركز األرد للتصم اد الصنا الهندسة الصناع ة مجمع  26256060الخالد

SamaJordan investment groupة Mecca Street65548567الهندسة الصناع
Izzat Marji Group - Headquarters Green 

Buildingة الهندسة الصناع
163, King Abdullah II Street, Amman  

Opposite to Hyundai+962 (6) 55 000 22

Modern Arabia for Solar Energy (MASE)ة 65630449عمان وادي صقرةالهندسة الصناع
ة ةكة نهر األردن للصناعات الدوائ صالهندسة الصناع 797221835م

سة الجاهزة ةالزي لصناعة االل 53740200الزرقاء -عوجانالهندسة الصناع
ة المساهمة المحدودة اء االردن ه ةكة ال 65503600عمان-ش.مكةالهندسة الصناع

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا - شارع المهدي بن بركة عمارة 4الهندسة الطب 06/5656247عمان- الشم



ه ه االو لتجاره االجهزه الطب ةالوطن سا الهندسة الطب 777508389عمان الشم

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا - شارع المهدي بن بركة عمارة 4الهندسة الطب 65656247عمان - الشم
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا -  شارع المهدي بن ع عمارة 4الهندسة الطب 06/5656247عمان - الشم
ش االسال  ةالمس د الهندسة الطب 65101010عمان الع

ان .ذي ه سل ش االم ةوزاره الصحه / مس انالهندسة الطب ا-ذي 53207101ماد
ة ا العلم نيوم للتكنولوج الت ةكة  الهندسة الطب

ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب
ة ةمدينة الحس الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا شارع المهدي بن بركه مب رقم 4الهندسة الطب 65656247الشم
ش اإلسال  ةالمس د الهندسة الطب 65101010عمان /الع

ة ة الهندسة الطب ةوزارة الصحة/ مدي ةالهندسة الطب ة المل ة العلم 65350613الجبيهة داخل حرم الجمع

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا -شارع المهدي بن بركة -عمارة 4الهندسة الطب 06/5656247عمان-الشم
ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا -شارع المهدي بن بركة عمارة 4الهندسة الطب 06/5656247عمان-الشم

ة ش الجامعة االردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444شارع الجامعة االردن
ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ش الجامعة االردن ةمس االهندسة الطب ة ران 3444 535 06شارع المل

ة ة االو لتجارة االجهزة الطب كة الوطن ةال سا -شارع المهدي بن بركة عمارة 4الهندسة الطب 65656247عمان-الشم
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ش الجامعة االردن ةمس االهندسة الطب ة ران 3444 535 06شارع المل
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب

ش األم هاشم العسكري ةمس 53962002الزرقاءالهندسة الطب
ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 65353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ش الجامعة االردن ةمس االهندسة الطب ة ران 3444 535 06شارع المل

ة صل ةكة الف الهندسة الطب
King Hussein Business complex, King 

Abdullah II St 242,Amman65803380
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب

ة ش الجامعة األردن ةمس االهندسة الطب ة ران 344453506شارع المل
ة ش الجامعة االردن ةمس االهندسة الطب ة ران 96265353444عمان- شارع المل

ة صل ةكة الف الهندسة الطب

Al Faisaliah Health Care Systems FHS, King 
Hussein Business Complex, King Abdullah 

II St 242, Amman65803380

ه مان فق ش الدكتور سل ةمس الهندسة الطب
ة  ة الع ،  الحمراء، الممل جدة، شارع فلسط

ة 9.66127E+11السعود
اء ش اال ةمس ة)الهندسة الطب ا(شارع الجامعة االردن ة ران 65300300عمان/شارع المل

ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب



ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ش الجامعة األردن ةمس االهندسة الطب ة ران 96265353444عمان - شارع المل
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب

Platinum for scientific technology Co.ة دران، مجمع الحج ع سالمالهندسة الطب دران، شارع شفا  65234004شفا 
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ة ةمدينة الحس الطب 65804804عمانالهندسة الطب
ة ةمدينة الحس الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب
ة ةمدينة الحس الطب 65804804عمانالهندسة الطب

ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن

ة ة األو لتجارة األجهزة الطب كة الوطن ةال ، شارع المهدي بن بركة، عمارة 4الهندسة الطب سا 65656247عّمان، الشم
ة ش الجامعة األردن ةمس ةالهندسة الطب 96265353444عمان - شارع الجامعة األردن
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب

ش االم هاشم العسكري ةمس 53962002الزرقاءالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ش األم هاشم العسكري ةمس 53962002الزرقاءالهندسة الطب
ة ةالمتفوقة للصناعات الطب الهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 65804804عمانالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ش الزرقاء الحكو ) ة (مس ةوزارة الصحة األردن 53758200الزرقاءالهندسة الطب
ة ة المل ةالخدمات الطب 06/5804804عمانالهندسة الطب

ة ش الجامعة االردن ةمس االهندسة الطب ة ران 96265353444عمان - شارع المل
ةاب العامود ل الحس -عمان-االردنالهندسة الطب 65680604ج

ى (التلهو ) ةكة مطاحن الزرقاء ال ائ ه الهندسة ال

اش النظمة الطاقة المتجددة ةكة محمد غازي ع ائ ه ة شارع االقالهندسة ال ل طارق-نها 790747760الزرقاء-ج
ةوزارة االشغال العامه ائ ه صالهندسة ال خ جانب دائره ال 26231543المفرق-
ده لعما الجد ة  ةلد ائ ه لعماالهندسة ال ال يوجدالمفرق /

ة وأوالده ةكة حس عط ائ ه الهندسة ال
لس،  ل الحس شارع نا عنوان المكتب الرئ ج

ات وع جبيهة أم الشج ان الم 5664253م

ة ذ.م.م ة الخ للصناعات الهندس ائ ه الهندسة ال
فة ، عمان  فة ، مب الصخرة الم شارع الصخرة الم

(06)4207783، األردن
ة اء المرك ه د ال ةكة تول ائ ه ةالهندسة ال ق مقابر الهاشم ة- ط فر 5611 065340008الزرقاء الهاشم

ة اشغال  ان / مدي وزارة االشغال العامة واالس
ةمحافظة جرش ائ ه مهالهندسة ال 26350161جرش/قرب المح

ة اء الوطن ه ةكة ال ائ ه الهندسة ال
Al Saha For Electrical Systemsة ائ ه الهندسة ال



ةمنارة العاصمة للهندسة والطاقة ائ ه 798293535عمان/ش وص التلالهندسة ال
ة ول االردن ةمصفاة الب ائ ه ةالهندسة ال 53901200الزرقاء-الهاشم

ة للتجارة والطاقة المتجددة ة مؤسسةالمحور االردن ائ ه Abdali - Amman  -Jordan790839023الهندسة ال
alsaha for electrical systemsة ائ ه ل الهندسة ال 64202970المقا

فة ة الرص ةلد ائ ه فةالهندسة ال 53741014رص

ة المساهمه العامه المحدودة اء األردن ه ةكة ال ائ ه نالهندسة ال 64790000راس الع اشارات المهاج
ات واالتصاالت  ة السوسنة السوداء للتقن ائ ه 5600260عمان شارع مكةالهندسة ال
Ampere for renewable energyة ائ ه 96265511561الدوار السادسالهندسة ال
اء للتجارة العامة والمقاوالت  ةدار الخ ائ ه لالهندسة ال ت - المرقاب - مجمع المس 22405095ال
ة الشهادات الدول ةمعادلة التدرب  ائ ه الهندسة ال
Sanaya Technical Servicesة ائ ه ة النعمان (99)الهندسة ال 1045 554 6 962+عمان-شارع  وص التل- بنا

ةالمنطقه الحرة الزرقاء ائ ه الهندسة ال
ق  م شمال  عد 35 تقع  محافظة الزرقاء ع 

53826429العاصمة عمان

اء المساهمة العامة ه ــــع ال ةكة توز ائ ه الهندسة ال
عمان-خلدا-امتداد شارع وص التل- الخالدين-

+962 5331330  عمارة رقم1 وعمارة رقم3
فة ة الرص ةلد ائ ه فهالهندسة ال 53741014الرص
ةكة اورانج ائ ه 64606666ص.ب1689عمان 1118 األردنالهندسة ال

ة المساهمة المحدودة اء االردن ه ةكة ال ائ ه اداتالهندسة ال ا الع 96265503600ماد
ة ول األردن ةكة مصفاة الب ائ ه ةالهندسة ال 6465600الزرقاء / لواء الهاشم

ة اليوم ةكة اغذ ائ ه اتالهندسة ال 791994586الزرقاء-الحال
ة أشغال محافظة عجلون ةمدي ائ ه 02/6420760 - 02/6420736عجلون/اشتفيناالهندسة ال

شار للهندسة ةكة المس ائ ه جانب دائرة األرا وسط عمانالهندسة ال د  64602120الع

ةكة رامانا ألنظمة الطاقة المتجددة ائ ه الهندسة ال
اء-مجمع الخصاونة التجاري- األردن-إرد-شارع الب

م هاي ماركت 798910029جانب ك
ة ول االردن ةمصفاة الب ائ ه ة /الزرقاءالهندسة ال 6465600الهاشم
ةكة زن لالتصاالت  ائ ه 8th circle797900900الهندسة ال

ة ائ ه ع القدر للطاقة ال ةر ائ ه اجوز اشارة الجبيهة مجمع سالم اللوزيالهندسة ال 780803053ش.

ة اد ةاالعمال ال ائ ه الهندسة ال
ق من حدائق  دهللا الثا -ق عمان - شارع الملك ع

798209247الحس 
ة لخدمات الهواتف المتنقلة - زن كة اإلردن ةال ائ ه دهللا الثا الهندسة ال 797900900عمان-الدوار الثامن-شارع الملك ع

اء المساهمة العامة ه ــــع ال ةكة توز ائ ه الهندسة ال
عمان-خلدا – امتداد شارع وص التل –  الخالدين 

962+ 5331330عمارة رقم 1وعمارة رقم 3
ا  ه ة-مركز التدرب ال اء الوطن ه ةكة ال ائ ه Jordan-Zarqa-Alhashmeyah Road00962797145026//00962797005091الهندسة ال

ة المساهمة العامة المحدودة اء األردن ه ةكة ال ائ ه 65503600شارع مكةالهندسة ال
Volt Automation Companyة ائ ه القرب من اشارات البنك العر الهندسة ال 775330001خلدا 

ة ائ ه ةالفرات للوحات ال ائ ه ةالهندسة ال ا الشمال 69896088عمان- مار

ة المساهمة العامة المحدودة اء األردن ه ةكة ال ائ ه جانب البنك العر الهندسة ال 65503600األردن - عمان-شارع مكة - 



ة المساهمة العامة المحدودة اء االردن ه ةكة ال ائ ه 65503600الزرقاء  شارع السعادةالهندسة ال

Umniahة ائ ه كة االتحاد العر الدو للتأم الهندسة ال ة -  +96262002000دوار الداخل
TRC م قطاع االتصاالت ةهيئة تنظ ائ ه ق المطارالهندسة ال 65501120ط

ةمجموعة عزت مر  ائ ه 65500022خلداالهندسة ال
ة للتجارة والطاقة المتجددة ةالمحور األردن ائ ه د الهندسة ال 96265685219الع

ةمجمع المناص الصنا  ائ ه كة زن الطابق الخامسالهندسة ال ل  65833890الدوار الثامن مقا
ه ةكة إعمار ألنظمة الطاقه الشمس ائ ه موكالهندسة ال ا-شارع ال 796539444مأد

ة المساهمة المحدودة اء االردن ه ةكة ال ائ ه ال يوجدشارع مكةالهندسة ال
ة ول األردن ةمصفاة الب ائ ه ةالهندسة ال 6465600الزرقاء -الهاشم

Ministry of Electricity and Waterة ائ ه Ministries Zone25291000الهندسة ال

Fayat Energie Services Internationalة ائ ه الهندسة ال
Ar-Ryadah St,Arjan, building N° 15 ,2nd 

floor -AmmanMob. +962 (0)77 2345 349
Jordanian Golden for plastic industryة ائ ه 799288880الزرقاء قرب المنطقة الحرةالهندسة ال

Zainة ائ ه 795797979عمان عند الدوار الثامنالهندسة ال
AlphaSolarة ائ ه Ra'as Al-Aeen Street799705113الهندسة ال

ة ةمؤسسة مرجاس لألنظمة الهندس ائ ه صالهندسة ال خ القرب من ال دران/ 65240919عمان/شفا 
ة دعة لألنظمة الهندس ةالعقول الم ائ ه -عمان / أبوعلنداالهندسة ال

ة المساهمة العامة المحدودة اء االردن ه ةكة ال ائ ه جانب البنك العر الهندسة ال 06/5503600االردن عمان _ شارع مكة _
ةفندق كورب ائ ه مسا الهندسة ال اء ،الش ه عل +65686666-962شارع المل

اء ه فة قسم ال ة رص ةلد ائ ه فةالهندسة ال 3741014الزرقاء رص

ةمكتب المهندس صادق العالمات انالهندسة المدن ل بنك االس ا مقا دة - شارع ماد 64127741عمان - الج
ةمؤسسة روافد الطرق للمقاوالت  ل الهندسة المدن 791999018عمان - المقا

ة ةكة الهندسة المدن ة/عمارة رقم 2الهندسة المدن ل الحس /شارع سلمة/تقاطع النا 64624770ج
ش القرعان ةأبراج الشيخ عا 796547239االردن ، ارد ، ق العوادينالهندسة المدن
ان ةكة لؤلؤة حماة لإلس اسم الهندسة المدن ة ال 798136736عمان/ ضاح

دة لعما الجد ة  ةلد ماتلعما / المفرقالهندسة المدن م.هزاع عل
ةمكتب المهندس أحمد سمارة صلالهندسة المدن 788272064الزرقاء شارع الملك ف

م هند  اف وتصم ةمكتب إ ل الشما مجمع البنك العر الهندسة المدن فة الج 786800241رص
ةمكتب المهندس زاد الحن  795055825عمان / ابو علنداالهندسة المدن

شارون ةمكتب طلب مهندسون مس 65512442شارع المدينة المنورة - جودي سن 208الهندسة المدن
ى ه الزرقاء ال ةلد اب الوادالهندسة المدن 53901300الزرقاء/شارع 

اه د الطراونة و ان ع ةكة را الهندسة المدن
 A.B.A مكتب المهندس احمد نا ب عطا

Eng.officeة ه الزرقاءالهندسة المدن لد 795599457الزرقاء / شارع 
فة ة الرص ةلد فةالهندسة المدن 53741014الزرقاء-الرص
ة الزرقاء ةلد ةالهندسة المدن لد 53901300الزرقاء الوسط التجاري _ سوق ال

ةمكتب المهندس احمد ب عطا صلالهندسة المدن 795599457الزرقاء - شارع الملك ف



ةالمحور الهند للدراسات ل دائرة س غرب عمانالهندسة المدن ل – مقا ادر- الجندو 65864893الب
مة جادو ةمكتب المهندسة ك 5650315-06عمان - شارع الجاردنز قرب دوار الواحةالهندسة المدن

ة الزرقاء ةلد ةالهندسة المدن لد 53901300الزرقاء الوسط التجاري- سوق ال
ةروافد الطرق للمقاوالت  65522258عمان تقاطع اإلرسالالهندسة المدن

ة واالعمال  ة عمان للخدمات الهندس مكتب هض
ة ةالمساح ةالهندسة المدن 771544650شارع الح

ةمكتب المجال الهند  ة الزرقاءالهندسة المدن لد صل قرب  796811224الزرقاء /شارع الملك ف
ل ة الظل ةلد لالهندسة المدن 53824028الزرقاء الظل

لوي ةمكتب المهندس خالد ال الهندسة المدن
جانب مدرسة الملك محمد  الزرقاء-شارع الحاج مراد-

53995005الخامس

Consolidated consultants groupة الهندسة المدن
AL Mutanabi Street. 4th Circle، Al 

Mutanabbi St 73, Amman64612377
ان واألشغال ةوزارة اإلس الهندسة المدن

كته ةكة يوسف الطراونة و  ةالهندسة المدن اض 799911199عمان-المدينة ال
ى ة جرش ال ةلد هالهندسة المدن 772092690جرش /دوار المت

A Plus Academyة ة/عمارة البنك العر الهندسة المدن اض 796200044دوار المدينة ال
ات ال  ة  الحال ةلد ات ال الهندسة المدن 53830508الزرقاء / الحال

ه شائ شع للمقاوالت اال ةم 795004567جرش _شارع النالهندسة المدن
ةمكتب المهندس احمد ب عطا صلالهندسة المدن 795599457الزرقاء - شارع الملك ف
ةمكتب خالد العموش الهند  هالهندسة المدن لد صل .. قرب ال 796531224الزرقاء .. شارع الملك ف

اوي للمقاوالت  م مل ةكة ابراه ا 125الهندسة المدن ة ران 777330200شارع المل
ةأعمال سنمار اض -  الروضةالهندسة المدن 9.66508E+11ال

ة أشغال محافظة الزرقاء ةمدي اد/ قرب مب المحافظةالهندسة المدن س 3989258(05)او
ه ري الهندس ةكة الشخاترة و الج ةالهندسة المدن لد ا - دوار ال 777518901ماد

ةمكتب المهندس يوسف حمام الهندسة المدن
د- مجمع  ل الحس - شارع خالد بن الول عمان- ج

797467028عادل القاسم
ةدائرة الجمارك د - شارع الملك حس الهندسة المدن 64623186عمان - الع

ان ةوزارة األشغال العامة واالس ة اشغال محافظة المفرقالهندسة المدن 26231543مدي
Engicon شار للهندسة ةكة المس ل- عمارة رقم 127الهندسة المدن دة- شارع أحمد بن حن 64602120الل

شائات والمقاوالت  ة لال ة الدول كة الع ةال 5237398عمانالهندسة المدن
Engicon شار للهندسة ةكة المس ل- عمارة رقم 127الهندسة المدن دة- شارع أحمد بن حن 64602120الل

ث ةمكتب الطراز الحد شانالهندسة المدن ل مسجد الش 53939521الزرقاء-مقا
ةمكتب المهندس عز هاشم شواقفه 777042912المفرق-شارع عمر بن الخطابالهندسة المدن

ى ة جرش ال ةلد دالهندسة المدن ل مكتب ال 775904904جرش-مقا

ة - االردن شارات الهندس ةدار الهندسة لالس الهندسة المدن
Abdoun, Princess Basma Street Building 

No. 200, 3rd Floor06/5903030
( technical link ) ة ةالوصلة الفن 65249390عمان،  ابو نص ، مجمع الحجون التجاريالهندسة المدن

ري ةكة الشخاترة و الج جالهندسة المدن ل مطعم ال ة-مقا لد ا-دوار ال 777518901ماد
ان الهند  ةكة السند 5536642الجاردنز-شارع وص التلالهندسة المدن

ي ةأمانة عمان ال ش الهندسة المدن ش ال ل طوارئ مس موك مقا 4777781منطقة ال
ةمكتب المجال الهند  ة الزرقاءالهندسة المدن لد صل-قرب  796811224الزرقاء-شارع الملك ف

ان ة ذي ةلد انالهندسة المدن ا-ذي 53206601ماد



ان ةوزارة األشغال العامة واإلس 96265803803الزرقاءالهندسة المدن
ةكة ال أبو نواس وأوالده رك - المزارالهندسة المدن 2371101ال

ة غيثكو شائ ةكة الخمائل للمقاوالت اإل 795964198تالع الع عمانالهندسة المدن

ة شارات الهندس س لالس ةمكتب المهندس راض الد االهندسة المدن 778636728االردن - ماد
(ghaithco)ة شائ ةالخمائل للمقاوالت اإل 795964198تالع الع - عمانالهندسة المدن

ى ةأمانة عمان ال 96264636111عمانالهندسة المدن
ةمكتب المجال الهند  ة الزرقاءالهندسة المدن لد صل-قرب  796811224الزرقاء-شارع الملك ف

ة شارات الهندس ا وفاشه لالس ةك سا الهندسة المدن 796731707عمان-شم
ةمكتب المهندس أحمد ب عطا صلالهندسة المدن 795599457الزرقاء شارع الملك ف
ةمكتب المهندس احمد ب عطا صلالهندسة المدن 795599457الزرقاء - شارع الملك ف

ــــع شارون ومدراء مشار طار مهندسون مس ةب الهندسة المدن
ل عمان الدوار الثا ,شارع المعتصم , عمارة رقم  ج

13064613198
ة ةوزارة االداره المحل 4641393الدوار الثالثالهندسة المدن

Dar AlOmran Infrastructureة الهندسة المدن
م الخالدي/ عمان/االردن /منطقه  شارع ابراه

9625680100الخالدي / الدوار الثالث
اء غسان دوغر 2874 ةمكتب المهندس ال اءالهندسة المدن 9.62791E+11عرجان - مجمع الض

ان ةوزارة األشغال العامة واإلس الهندسة المدن
ة الصحة ومديتة الحسن  جانب مدي مجمع الدوائر 

ة اض 7271221ال
ةكة فاز للمقاوالت  65515448السخنة الزرقاءالهندسة المدن

ة شارات الهندس احث لالس ةمكتب ال كة زنالهندسة المدن ور-شارع طارق-قرب  776997025ط
شاءات فاءة للهندسة و اال ةكة ال قة الشورىالهندسة المدن ل حد 795957272عمان _ الذراع الغر _ مقا

engicon شار ةكة المس دةالهندسة المدن 2120 460 6 962+الل
ةمؤسسة روافد الطرق للمقاوالت  65522258عّمان تقاطع اإلرسالالهندسة المدن

ت للمقاوالت  ةأعمدة الب ل - مجمع لؤلؤة الرزقالهندسة المدن 65602760دوار الي
ان ةوزارة االشغال العامة و االس 65803803الدوار الثامنالهندسة المدن

ث ةمكتب الطراز الحد صلالهندسة المدن 3939521الزرقاء شارع االم ف
ة شائ ةكة الجود للمقاوالت اال 9625863652عمان-الدوار السابعالهندسة المدن

ة ري الهندس ةكة الشخاترة و الج ةالهندسة المدن لد ا - دوار ال 777518901مأد
ةمكتب المجال الهند  ة الزرقاءالهندسة المدن لد صل قرب  796811224الزرقاء / شارع الملك ف

ة عجلون ةلد 96226421400عجلونالهندسة المدن
ة شائ كه مقاوالت ا من احمد و  ةكة ا ة نورالهندسة المدن سا - شارع المل 65688030عمان - الشم

ةالمحور الهند  ادرالهندسة المدن ل ادارة س الب ادر وادي الس -مقا 65864893عمان-ب

شارات فاءه للهندسه واالس ةمكتب ال الهندسة المدن
قه  ل حد م الجزائري -مقا عمان-الذراع -ش سل

4395590الشورى
اه د الطراونة و ةكة ران ع الهندسة المدن

ث الهند  ةمكتب الطراز الحد اب الوادالهندسة المدن صل وشارع  53939521الزرقاء-تقاطع شارع الملك ف
ة شارات الهندس ار لإلس ةكة د 9.71564E+11االمارات, الشارقةالهندسة المدن

ةالمجال الهند  ة الزرقاءالهندسة المدن لد صل-قرب  796811224الزرقاء-شارع الملك ف
و  ةمكتب المهندس احمد الق ا - مجمع المفلح التجاريالهندسة المدن ة ران 788817817شارع المل
كهم مور أبناء عم و  ةكة ح ادر وادي الس الهندسة المدن 795095897عمان ، الب



ى ة جرش ال ةلد 263520007سوف الشارع الرئ الهندسة المدن
ه شارات الهندس ةالتجمع العال لالس 797299984عمان/ خلدا/مجمع درة خلدا /ط5الهندسة المدن

ة شائ ةكة أحد للمقاوالت اال 65338869عمان -شارع مكةالهندسة المدن
ضاء الهند  ةمكتب الرملة الب اسم الهندسة المدن ة ال 795162129ضاح
ضاء الهند  ةمكتب الرملة الب اسم الهندسة المدن ة ال 795162129ضاح

ةمكتب المجال الهند  53931961الزرقاء-الوسط التجاريالهندسة المدن
اوي للمقاوالت  م مل ةكة ابراه ا 125الهندسة المدن ة ران 777330200شارع المل

لرات  ة/ ب ة والهندس كة االتحاد للصناعات المعدن
تا ةب ك ان ة سحابالهندسة الم دهللا الثا الصناع 64023708مدينة الملك ع

ة ةكة المهرة لصناعة المواد الغذائ ك ان احة الحافظالهندسة الم ة خلف اس 795804603المفرق الخالد
و االردن ل ةكي ك ان 5511484وادي العشالهندسة الم
ETA. MAXة ك ان ، الدوار االسابع.الهندسة الم 65850770مجمع الحسي

ق األوسط ةكة كراون ال ك ان ةالهندسة الم 64023986مدينة سحاب الصناع
لورن احة إلنتاج الصودا وال ةكة ال ك ان الهندسة الم

اه للتجارة ةكة مللوك و ك ان ور-عمانالهندسة الم 65053939ط

ة ائ ه ل  والسالك ال وا ة لصناعة ال كة الوطن ةال ك ان شالهندسة الم 5511484وادي الع
ف ةكة مصانع مواد التعبئة والتغل ك ان 64022714عمان-سحابالهندسة الم

دا  ا للتدرب الم م ة  ة العمل ساب الخ ةإح ك ان الهندسة الم
ة ول األردن ةمصفاة الب ك ان ةالهندسة الم 53026060الزرقاء/ الهاشم

ى ة جرش ال لد ات/ لد ةوزارة ال ك ان الهندسة الم
ة ائ ه ة لحلول الطاقة ال ةكة النخ ك ان كة ارامكسالهندسة الم 06/4711472عمان ، القسطل، خلق 

ه الستك ةكه اليوم للصناعات ال ك ان اتالهندسة الم ال يوجدالحال
ة ك الس ةالدرو للصناعات ال ك ان االهندسة الم 789824585مار

لة د ةكة القناص للهندسة والطاقة ال ك ان 780719644السلطالهندسة الم
ة ةكة التجارة الوطن ك ان ةالهندسة الم 791400640عمان- الراب

ة ة لصناعة المواس المعدن ةالع ك ان ةالهندسة الم 96264022136سحاب المدينة الصناع
ق  س كة الخ لذبح وتجه و كه : اسم ال

ةوالدواجن ك ان بالهندسة الم العنوان :محافضة المفرق منطقة ام ال
كه :0798905168 الخط االر  رقم ال

064898407:
احه ةال ك ان ل عمان - الدوار الثالثالهندسة الم 64628650ج

شارات الطاقه شوان الس ةكة  ك ان 65377600عمان /جبيههالهندسة الم
ف ةأصحاب ألنظمة التكي ك ان 785543903الزرقاء -تقاطع شارع عمان مع شارع الحاج مرادالهندسة الم

ةمديرة اشغال جرش ك ان 26354684جرشالهندسة الم

ةالقناص للطاقة ك ان الهندسة الم
ة _مجمع النور  ا السلط_نفق الد

محمد القناصالتجاري_ط2_مكتب 8
شارات الطاقة ةشوان الس ك ان 65377600عمان-الجبيهةالهندسة الم

ةمكتب المهندس احمد المغر  ك ان القرب من البنك االسال الهندسة الم هة - ل ال 795875876عمان-ج

ةكة القناص للهندسة و الطاثة المتجددة ك ان الهندسة الم
ابنة - مجمع النور التجاري - الطابق  السلط - نفق الد

775615600الثا - مكتب 8
ة  ماو ة وال ق األوسط  للصناعات الدوائ ال

ة م.ع.م ةوالمستلزمات الطب ك ان info@midpharma.com64794444الهندسة الم



ة ة الطب ك الس ة للصناعات ال كة الع ةال ك ان الهندسة الم
ل فندق  ل -شارع الحارث االو -مقا عمان-المقا

64200447كراون
ة اليوم ةكة أغذ ك ان اتالهندسة الم 791994586الزرقاء-الحال

ة أشغال جرش ةمدي ك ان 26354684جرشالهندسة الم

ة ة / مؤسسة المدن الصناع ةمدينة الحسن الصناع ك ان 795766192الرمثاالهندسة الم
(JODDB) ر م والتط ةالمركز االرد للتصم ك ان ةالهندسة الم 796840475المفرق-الخالد

اه ةسلطه الم ك ان سا الهندسة الم 5652261عمان -الشم
JODDB ر م و التط ةالمركز األرد للتصم ك ان لالهندسة الم 796840475الزرقاء - الظل

ةكة بت للمقاوالت  ك ان ةالهندسة الم 791409779عمان دوار الداخل
ة ول األردن ةمصفاة الب ك ان ةالهندسة الم 53026060الزرقاء -الهاشم

د المعدات و ة ل كة المعا ةال ك ان ةالهندسة الم ادر-المنطقة الصناع 65850688الب
ة ةمصنع اسمنت الشمال ك ان 799650777عمان-الموقرالهندسة الم
ة اف المرك ةاالو لالل ك ان ةالهندسة الم 7663 625 2 (0) 962+الخالد

ة ول األردن ةكة مصفاة الب ك ان ةالهندسة الم 53026060الزرقاء-الهاشم

يع ة التص ةآيرس لتقن ك ان الهندسة الم
دهللا الثا ابن الحس  مدينة الملك ع

ة/سحاب 64022537الصناع
(JAC) ان ة ألنظمة الط كة األردن ةال ك ان +9293 9952 7 962مطار مارا العسكريالهندسة الم

و االردن ل ةكي ك ان 5511484وادي العشالهندسة الم

Safeguard industrial inspection serviceة ك ان اس - 413 عّمانالهندسة الم ارا 65333253الجبيهة - مجمع 
ةكة زا للصناعة ك ان جانب أرامكسالهندسة الم ل - 64204223المقا

وتا ه-ت ةالمرك ك ان االهندسة الم 65508080عمان-مار
Jordan Star Plastic Factoryة ك ان ةالهندسة الم ا الشمال 4893971مار

ة م للصناعات الهندس ةكة التصام ك ان ةالهندسة الم ا الشمال 64888419مار
ات الرائدة ةاالل ك ان ةالهندسة الم ادر المنطقه الصناع 5681617الب

ة رة الفن ةمؤسسة نور الج ك ان 96253651069الزرقاء-وادي العشالهندسة الم
ارات انة الس غا لص ةكة م ك ان دالهندسة الم 779919131عمان - مارا - خلف بن العم
ون ةمؤسسة االذاعة والتلف ك ان فةالهندسة الم 4774111شارع الصخرة الم

ةاألواب للمقاوالت  ك ان سا )الهندسة الم وع_الشم 65337709دوار خلدا (موقع الم
ة رة الفن ةمؤسسة نور الج ك ان 96253651069الزرقاء _وادي العشالهندسة الم

ة شارات الهندس اب لالس ع الق ةر ك ان لس-عمارة 89الهندسة الم ل الحس -شارع نا 65686354عمان-ج
ة ول األردن ةكة مصفاة الب ك ان ةالهندسة الم 53026060الزرقاء-الهاشم

سة ة لصناعة االل ةكة االزاء العمل ك ان ل /مثلث المصانعالهندسة الم 799334484الضل
ةكة السعد للورق الص  ك ان ة -  الزهراءالهندسة الم ا الشمال 64886581عمان - مار

pascal investment &trading companyة ك ان amer bin malek st. khalda-amman65523334,35الهندسة الم
ة ج الطاقة لألنظمة الهندس ةب ك ان فة_شارع الملك حس الهندسة الم 796287879الرص

KADDBة ك ان THIRD CIRCLE4603230(06)الهندسة الم
ة ول األردن ةمصفاة الب ك ان ةالهندسة الم 53026060الزرقاء - الهاشم

ة ة الحديثة للتوردات الصناع كة االردن ةال ك ان +96265522067شارع المدينة المنورة 263 ط 4الهندسة الم
ان ة ألنظمة الط كة األردن ةال ك ان 64885392مطار مارا  - عمانالهندسة الم

لة د ةالقناص للهندسة والطاقة ال ك ان ابنة مجمع النور التجاريالهندسة الم 780719644السلط نفق الد



ةالمناص  ك ان 96265734030سحاب اشارة الصوامعالهندسة الم
ة ول األردن ةمصفاة الب ك ان ه-الزرقاءالهندسة الم 53026060الهاشم

ة لخدمات الهواتف النقالة "زن" كة االردن ةال ك ان 797488865الدوار الثامنالهندسة الم
كه  ل( كه االتحاد لصناعة مواس الستانلس س

ل المعادن) شك يع و ةاالخالص لتص ك ان يالهندسة الم ر الح 64888242عمان  مارا التط

ان ة اشغال المفرق/وزارة األشغال العامة واإلس ةمدي ك ان 6231737جانب دائرة س محافظة المفرق /المفرقالهندسة الم
ة شائ ةمؤسسة دجلة للمقاوالت اإل ك ان 64648790عمان-شارع مكة-عمارة 147الهندسة الم

كو ة فا ة و الزراع ط ة الب كة مصانع األدو ة  ك ان لالهندسة الم 65694991الزرقاء/الظل

اء للطاقة المتجددة ئة الخ ةكة الب ك ان الهندسة الم
د - مجمع الع -  ور - شارع الشه عمان - ط

سفورد 65050201جانب مدارس أ
ة ول األردن ةمصفاة الب ك ان ة-الزرقاءالهندسة الم 53026060الهاشم

ك ان هروم ةصدى لهندسة ال ك ان ة - مجمع الفايز التجاريالهندسة الم 65542890الراب
د األردن ةكة حد ك ان حاءالهندسة الم ة - الف 790444200الهاشم

Safeguardة ك ان اراس الطابق الرابعالهندسة الم لح - إشارة الدورات - مجمع  65333253ص
س ب حداد و أوالده -مس شي ةكة مذ ك ان 53985720ص.ب 1195 الزرقاء 13110 األردنالهندسة الم

ارات الهجينه ا الس اد العجو لتكنولوج ةمركز ا ك ان الهندسة الم
القرب من  ش العر  ه خلف مشاغل الج ا الشمال مار

791321203كة جورج ابو زد
GIG ة ةمجموعة العمالق الصناع ك ان ق جابرالهندسة الم 799079900المفرق،ط

Eliteة ك ان 795468864خلداالهندسة الم
ل وا يع ال ة لتص ة االردن ةالذهب ك ان جانب المنطقة الحرةالهندسة الم 790601527الزرقاء 
ة ةكة الدار للصناعات الزجاج ك ان ةالهندسة الم +96264022726/7/8عمان - سحاب - المدينة الصناع

ة ةكة الجرارات والمعدات االردن ك ان سات الهندسة الم ا / ام ال 5161141مأد
اه ةكة عمرن ابو سعد و  ك ان بالهندسة الم 795846549ابو علندا , دوار الرج
ةع السماء للطاقة المتجددة ك ان شي الهندسة الم 65525564خلدا- جانب اشارات ال

ة ةكة ع السماء للطاقة الشمس ك ان شي الهندسة الم 65525564خلدا -إشارات ال
د و الصلب ةاران لصناعة الحد ك ان ةالهندسة الم 782382424الج

ثمارة ات - قاع خناهندسة الحاسوبمجموعة سما األردن األس 64620000الحال
ا المعلومات دهللاهندسة الحاسوبناتج لتكنلوج ا الع ه ران 791858118عمان/شارع المل

ا المعلومات ة الزرقاء/دائرة تكنولوج 59301300شارع السعادة/ سوق فراسهندسة الحاسوبلد
ادة 65805700الدوار الثامن عمانهندسة الحاسوبوزارة االقتصاد الرق وال

ا المعلومات ة الزرقاء، مركز تكنولوج فهندسة الحاسوبلد 59301300الزرقاء ، شارع السعاده ، سوق س
ادة 65805700عمان ،الدوار الثامنهندسة الحاسوبوزارة االقتصاد الرق وال

دا  ا للتدرب الم م ة  ة العمل ساب الخ هندسة الحاسوبإح
ة الزرقاء صلهندسة الحاسوبلد 3901300-05الزرقاء -ش الملك ف

Axis solutions co. For computer systemsهندسة الحاسوبIn Kuwait, shuwaikh, road 801820800(965+)
Jordan data systems(JDS)ةهندسة الحاسوب ب من دوار الداخل د - ق 65502000عمان - الع
ا ألعمال سا هندسة الحاسوبالمصفوفة لتكنولوج م 96265532981ش
ادة 96265805700عمان - الدوار الثامنهندسة الحاسوبوزارة االقتصاد الرق وال

ARAMEX JORDANهندسة الحاسوبAmman, Mogabalyen797315601



ات ة للحاس ة االردن دهللا غوشةهندسة الحاسوبالجمع 65154094عمان / الدوار السابع / شارع ع
دا  ا للتدرب الم م ة  ة العمل ساب الخ هندسة الحاسوبإح

ات ة للحاس ة األردن دهللا غوشههندسة الحاسوبالجمع 65154094عمان/الدوار السابع/ اشارة ع
اب ةهندسة الحاسوبوزارة الش اض 65604701المدينة ال

ناشونال-االردن ة رحمه بن الحسنهندسة الحاسوبان ان 65561718عّمان-االردن،خلدا-شارع االم

fibertechهندسة الحاسوب
Jabal Amman, 3rd circle, Al-sharq street, 

Jordan782228112
Link Proسا -مجمع السماحهندسة الحاسوب 6830 9767 7 962+عمان-الشم

ا المعلومات 778366666عمان ، وادي صقرةهندسة الحاسوبالرائدة لتدرب وأمن تكنولوج
UBITC96265412557خلدا-عمان-األردنهندسة الحاسوب+

ا المعلومات ةهندسة الحاسوبكة سما لتكنلوج ة للجامعة االردن ة الشمال ل البوا 65339616مقا

ة الزرقاء هندسة الحاسوبلد
ل جامع  ة الرئ /مقا لد الوسط التجاري /مب ال

شان 788334765الش
istanbul information technologyا 313هندسة الحاسوب ة ران 777421323عمان , شارع المل

Link Proسا - مجمع السماحهندسة الحاسوب 6830 9767 7 962+عمان - الشم
Estarta Solutions65330751عمان-شارع الجامعةهندسة الحاسوب

SkyTechهندسة الحاسوبAl Haranah Complex, 65531200ش. مكة 152، عّمان
ا  ة لتكنولوج ة الحديثة المتم كة االردن  ال

اهندسة الحاسوبالمعلومات ة ران 65339666عمان/ شارع المل
ة لخدمات الهواتف المتنقلة - زن كة األردن دهللا الثا هندسة الحاسوبال 797900900عمان - الدوار الثامن - شارع الملك ع

AMIDEASTهندسة الحاسوبWadi-Abdoun(06) 592 9994
Orange Jordanةهندسة الحاسوب د دوار الداخل +96264606666عمان الع

ة الزرقاء هندسة الحاسوبلد
ل جامع  ة الرئ /مقا لد الوسط التجاري /مب ال

شان 788334765الش

ا المعلومات ة لتكنولوج ة الحديثة المتم كة األردن اهندسة الحاسوبال ة ران 65339666عمان - شارع المل
اء محافظة إرد طاينةهندسة الحاسوبكة كه 27201830ارد شارع راتب ال

اب 65604701دوار المدينةهندسة الحاسوبوزراة الش
ات ة للحاس ة األردن د هللا غوشةهندسة الحاسوبالجمع 65154094عمان/  الدوار السابع /  شارع ع

ش اإلسال  ةهندسة الحاسوبالمس سا دوار الداخل 65101010عمان شم
JODDB ر م والتط لهندسة الحاسوبالمركز األرد للتصم 64603230الزرقاء-الضل
ا المعلومات د هندسة الحاسوبمعهد االتصاالت  وتكنولوج 5799636-06عمان-الع

ة الشهادات الدول هندسة الحاسوبمعادلة التدرب 
ا المعلومات ة الزرقاء/تكنولوج ة فلسط هندسة الحاسوبلد دل جانب ص 59301300شارع السعادة-

ة الزرقاءهندسة العمارةمكتب المهندس من أبو صاع ل اب الواد-قرب  786489853شارع 
ة و  شارات الهندس كة مكتب جمال الشخش لالس

ط المدن هندسة العمارةتخط
ف -  د  د الحم ف ع سا - شارع ال عمان- الشم

ة رقم (86) 65604606بنا
ة للمقاوالت  798868373الزرقاءهندسة العمارةكة الرواق الدول

شارون فة مهندسون مس ة - عمانهندسة العمارةالصخرة الم 796606277شارع الح
MAS STUDIOد هللا بن مسعودهندسة العمارة سا - شارع ع 795055995الشم
MAS Designد هللا بن مسعودهندسة العمارة سا - شارع ع 795055995الشم



ة الزرقاءهندسة العمارةمكتب المجال الهند  لد صل- قرب  796811224الزرقاء- شارع الملك ف
ة  شارات الهندس كة مكتب جمال الشخش لالس

ط المدن هندسة العمارةوتخط
ف -  د  د الحم ف ع سا - شارع ال عمان - الشم

ة رقم 86 65604606بنا
-الجاردنزهندسة العمارةمكتب رفان الهند 

شارون لحهندسة العمارةشكري المشايخ مهندسون مس 65555928عمان_ص
صلهندسة العمارة مكتب المجال الهند  796811224الزرقاء-شارع الملك ف
صلهندسة العمارةمكتب المجال الهند  796811224الزرقاء_شارع الملك ف

شارات  ور لالس م  د الرح مكتب المهندس ع
ة القرب من البنك االسال هندسة العمارةالهندس 788802188االردن - عمان - الن , 

Engineering group officeادات التجاريهندسة العمارة 8024 9131 07خلدا- مجمع ال
هندسة العمارةمكتب المهندس صخر دودين

ور م  د الرح هندسة العمارةمكتب المهندس ع
ور-مجمع جاال مول- الطابق الثا - مكتب  ط

207798991428
ة شارات الهندس حا لالس عةهندسة العمارةمحمد ص ة ال ل دة قرب  ل الل 788547857ج

اه  شة و  مكتب المهندس ساهرصالح احب
ة شارات الهندس 795655812شارع المدينة المنورة -عمان-االردنهندسة العمارةلالس

ان هندسة العمارةوزارة االشغال العامة واالس
farah architectsل مست ابن الهيثمهندسة العمارة 65538569شارع المدينة مقا

شارن الهندسي  لحهندسة العمارةمكتب شكري المشايخ للمس 799653996ص
فة ههندسة العمارةالصخرة الم ل شارع الح 64200204المقا

شارون ات معمارون مس ه رقم 12هندسة العمارةسم 96265697592شارع وص التل , بنا
قو  اسم -اشارات االرسال- مجمع آزاديهندسة العمارةمكتب البناء األ 798992401ال

اث ال للتدرب وحفظ ال اء - وادي موهندسة العمارةكة س 9.62779E+11معان - لواء الب

ARCHPLAN - ط والعمارة 5507888-06الشارقة - االماراتهندسة العمارةالمكتب الهند للتخط
MAS Design Studioهندسة العمارة
MAS Design Studioهندسة العمارةAnas Ben Malek St. 48, Amman795055995

ة الهند  791318024عمان-خلدا-شارع عامر بن مالكهندسة العمارةمكتب المجموعة الهندس
شارون ق العر مهندسون مس رهندسة العمارةمكتب الم جانب مدارس ف ل الحس  65154732ج

ة شارات الهندس ل لالس ةهندسة العمارةقند 797712406الراب

PRAXISهندسة العمارة
Complex No 233, Arar Mustafa Wahbi Al 

Tal St 233, Amman06 565 0040
ة  شارات الهندس كة مكتب جمال الشخش لالس

ط المدن . هندسة العمارةوتخط
ف -  د  د الحم ف ع سا - شارع ال عمان - الشم

ة رقم (86) . 65604606بنا
Cube Architectsفويهندسة العمارة ل الس 798146419اول شارع الجاردنز مقا

ان 65803838عمان - الدوار الثامنهندسة العمارةوزارة االشغال العامة و االس
StepLineهندسة العمارةTurkey , Adana+90 (532) 4059860

ة شارات الهندس ل لالس ةهندسة العمارةمكتب قند 797712406الراب

مة جادو هندسة العمارةمكتب المهندسة ك
الجاردنز قرب دوار الواحة عمارة الخف الطابق 

799264539الخامس
ادر وادي الس هندسة العمارةمكتب ع الشمال الهند  796401268ب



شارات  اؤه لالس شة و  مكتب المهندس ساهر احب
ة 795655812شارع المدينة المنورةهندسة العمارةالهندس

شارات الهندسة ل لالس ةهندسة العمارةمكتب قند 797712406الراب

MAS Design Studioهندسة العمارة
د بن مسعود، مجمع العمر  ،شارع ع ساي الشم

9.62795E+11التجاري
صلهندسة العمارةمكتب المجال الهند  796811224الزرقاء_شارع الملك ف

الد األلعابهندسة العمارةمكتب المهندس خالد العمري 2222 7663 7 962+عمان-شارع المدينة المنورة- فوق 

ة هندسة العمارةاهداف للدراسات العمران
دهللا الثا - عمارة الفردوس  عمان - شارع الملك ع

65331013رقم 150

Sakher Marwan Dudin Architectsهندسة العمارة
Complex No 50, Al Shaheed Dr. 

Mohammad Al BashirSt 50, Amman(06) 560 12357.97E+08
mas design studioد هندسة العمارة 795055995تفاطع الع

Cube Architectsسا هندسة العمارة 795311222عمان- شم
ة  شارات الهندس كة مكتب جمال الشخش لالس

ط المدن هندسة العمارةوتخط
د  ف ع سا - شارع ال كة : عمان - الشم عنون ال

ة رقم (86) . ف - بنا د  65604606الحم

از الهند  اب الواد- عمارة طارق أبو الرب- ط4هندسة العمارةمكتب االمت 0796746514 - 0795459820الزرقاء- شارع 
ة ا الهندس ة للتكنولوج دهللا الثا هندسة العمارةاألردن 96265539244عمان، خلدا، شارع الملك ع

هندسة العمارةكة مكتب جمال الشخش 
ف  د  د الحم ف ع سا شارع ال عمان الشم

ة رقم86 65604606بنا
ة شارات الهندس ت لالس 0الجاردنزهندسة العمارةثوا

ات ة للتجارة والمرك كة المرك اترونكسال 0ماراهندسة الم
ــــف يع والتغل ة للــــتص اترونكسمصنع جودي الدول ة الثالثةهندسة الم 9.66123E+11جده - المدينة الصناع
ارات ة لتجارة الس ة العالم كة األردن اترونكسال ادرهندسة الم 5868811 06الب

ة ون اترونكسعصب العيون لالجهزة االل هندسة الم
ة ائ ه تا للوحات ال اترونكسكة ب 64875656عمان /مارا /شارع توفيق الحل هندسة الم
ة حار للتوردات الهندس اترونكسال دهللا غوشةهندسة الم 65811799شارع ع

ساجون العرب اترونكساتحاد ال ةهندسة الم 64022794سحاب المدينة الصناع
اترونكسكة السعد لصناعة الورق الص  ة شارع الحزامهندسة الم ا الشمال 4886581(06)مار

ة شائ ة للمقاوالت اال اترونكسمؤسسة المس اسم هندسة الم ة ال 64389126عمان ضاح
م ه النظمة التح كة النموذج اترونكسال 553864عمان -شارع وص التلهندسة الم

ه  ائ ه الت واالسالك ال ي ة لصناعة ال الوطن
اترونكسالمساهمة المحدودة 796456730وادي العشهندسة الم

م ة النظمة التح اترونكسالنموذج 5538640عمان الجاردنزهندسة الم
ات الرائدة اترونكساالل ةهندسة الم ادر المنطقة الصناع 5681617الب

ة  س صالح ة مقاي ان المد / مدي م الط هيئة تنظ
اترونكسالطائرات ةهندسة الم ا الشمال 64799120مطار مارا المد / مار

ة لقان الصناع اترونكسكة ال 3824671-05المنطقة الحرة - الزرقاءهندسة الم
ة ا لالنظمة الذك ة ط ح اترونكس  من الملخ)هندسة الم ة (مجمع ا ل المل 798802077السابع مقا

ة الزرقاء اترونكسلد ةهندسة الم لد 53901300الزرقاء سوق ال
اترونكسكة الجدع والحلو غدادهندسة الم 795542878الزرقاء / شارع 

ارات انه الس غا لص اترونكسمركز م ههندسة الم ا الشمال 779919131عمان مار



اترونكسكة حجازي و غوشه جانب محامص السالمهندسة الم ة  ا الشمال 64886166مار
اترونكسكة القوس للشحن 9537 585 962+الدوار الثامن - مجمع الحسي التجاريهندسة الم
اترونكسكة حجازي وغوشة جانب مطاحن السالمهندسة الم ة  ا الشمال 4886155مار

ة ائ ه اترونكسكة الساحة لالنظمة ال ل هندسة الم 64202903عمان/المقا
ة ول االردن اترونكسمصفاة الب ة - الزرقاءهندسة الم 53026060الهاشم

ة ة للصناعات الزجاج اترونكسكة النخ Info@eliteglass-ind.com26256662هندسة الم
ة المساهمة اء االردن ه اترونكسكة ال 64696000راس الع هندسة الم
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