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 الهاتف  معتمد البريد اإللكتروني االسم الرقم

 3777777770 معتمد amjadtnt@yahoo.com السيد أمجد باكير نارموق 1

 3775777077 معتمد eabumohareb@yahoo.com السيدة ايمان أبو محارب 2

 3777771773 معتمد hfreij2001@yahoo.com الفاضلة حنان فريج 0

 3777771133 معتمد kaabneh@gpcube.com خالد الكعابنة. د 7

 3777727752 معتمد dalshami2003@hotmail.com الفاضلة دينا الشامي 5

 3777227721 معتمد razan.h@ssiu.gov.com رزان الهنداوي لفاضلةا 7

 معتمد zhabashneh@yahoo.com السيد زياد الحباشنة 7
3777353377 

3777727223 

 3775777733 معتمد bitt@wanadoo.jo سامر أبو منة المهندس 7
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 3777333775 معتمد saeed.s@ssiu.gov.jo السيد سعيد شنان 7

 3777773720 معتمد a.qudah@yahoo.com عبد هللا القضاة الدكتور 13

 3777351573 معتمد alijaroshe@yahoo.com السيد علي جاروشة 11

 3777377177 معتمد utaibi@gpcube.com غسان العتيبي كتوردال 12

 3775327727 معتمد roud2@ymail.com ودالسيد محمد الرع 10

 السيد محمد وريكات 17
 ,mhsw70@hotmail.com 

mohammad.w@mopsd.gov.jo 
 3777377757 معتمد

 3777317777 معتمد najwa.hweidi@jfda.jo نجوى الهويدي كتورةدال 15

 3777222253 معتمد wijdanda@gmail.com وجدان الدباغ الفاضلة 17

 3777027707 معتمد drnizarh@yahoo.com نزار حداد كتوردال 17
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 3775577377 معتمد hammouri67@yahoo.com صالح الحموريالسيد  17

 حمزة الغنيماتالسيد  17
hmz5856@yahoo.com 

hghnimat@ssc.gov.jo 
 3777755577 معتمد

 3777521371 معتمد mhathlol@yahoo.com مشهور هذلول كتوردال 23

 3775725377 معتمد msaleh2000@hotmail.com محمد صالحالسيد  21

 3777770277 معتمد alkhas1@gmail.com كريم ألخص المهندس 22

 3775577777 معتمد samer.k@goj.gov.jo سامر الخصاونة السيد  20

 3777733272 معتمد northbride@hotmail.com يوسف الفرح  هندسمال 27

 3777037533 معتمد ned_al@hotmail.com نضال مسعد هندسمال 25

 3777727777 معتمد mohammad_ramadneh@yahoo.com محمد رماضنة المهندس 27
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 3777777771 معتمد jbr_mis@yahoo.com بديع حسين جالل السيد  27

 3777777270 معتمد rababah2003@hotmail.com عبدالناصر الربابعةالسيد  27

 3777735070 معتمد haiderata@yahoo.com السيد حيدر عبيسات 03

 3775277277 معتمد nariman_trainer2000@yahoo.com الفاضلة ناريمان عبد الرازق 01

 3777770575 معتمد ayman_head@yahoo.com السيد أيمن الجيوسي 02

 3777357757 معتمد faressabahat@hotmail.com السيد فارس الصباحات 00

 3777355777 معتمد samar.dmour@yahoo.com الفاضلة سمر الضمور 07

 3775151577 معتمد sarabnajdawi@yahoo.com الفاضلة سراب النجداوي 05

معتمد    amajali@ptrc.gov.jo الفاضلة عبير المجالي   27
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 3777707770 معتمد abd.habashneh@yahoo.com السيد عبد ربه الحباشنة 07

 3777770157 معتمد nadiadaaja20@yahoo.com الدعجة الفاضلة ناديا 07

 3777350577 معتمد annfadi@yahoo.com الفاضلة آن خريسات 07

 3777350722 معتمد mohsal4620@yahoo.com محمد عارف صالحالسيد  07

 3777777733 معتمد e_abuyousef@yahoo.com عماد الدين زكي هندسمال 73

 3777350515 معتمد rula.s@ammancity.gov.jo ةرلى سبايلالمهندسة  71

 3777357277 معتمد shtora.a@ammancity.gov.jo شتورة العدوانالفاضلة  72

 جمال الصغيرالسيد  70

 

jamal_alsughaier@yahoo.com 

 

 3777721707 معتمد

 محمد عناسوة كتوردال 77
msanaswah@customs.gov.jo 

msanaswah@yahoo.com 
 3777022237 معتمد

mailto:abd.habashneh@yahoo.com
mailto:jamal_alsughaier@yahoo.com
mailto:msanaswah@customs.gov.jo


 

 "مرشد معتمد"األشخاص الحاصلين على شهادة  أسماء
 لتميز األداء الحكومي والشفافيةلجائزة الملك عبد اهلل الثاني 

 (0202/0200) الخامسةالدورة 
 

 37751777330 معتمد awwad_customs@yahoo.com محمد عواد لدكتورا 75

 3775511375 معتمد e_bowaia@yahoo.com ايمان بوايةالفاضلة  77

 3777555070 معتمد lina.alshareef@gbd.gov.jo لينا الشريفالفاضلة  77

 3777175777 دمعتم monther@gbd.gov.jo منذر العرعرالسيد  77

 


