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 كشف الخبراء المقبولين من لجنة اعتراضات على قرار

 اللجنة الفنية المتضمن التنسيب برفض اعتماد الخبراء لمجلس تنظيم شؤون الخبرة 

 خبرات تجري على قضايا االستمالك

 المطالبة عن التعويض والضرر
 1 محمد عليان فندي العزام

 أجر المثل

 أجر المثل
 1 الحجاحجهعمر سلطان رضوان 

 2 احمد عمر احمد أبو شاويش
 3 داود سالم عبد العزيز حجات

 4 زهير احمد شكري أبو رصاع
 5 محمد عليان فندي العزام

 6 علي إبراهيم سكران الجرايدة
 الخبرات المتعلقة باألراضي

 تقدير قيمة العقار
 1 درويش احمد الشهوان المهيرات

 2 محمد عرب عطيه الزبيدي
 3 سامر زياد علي مريان
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 4 نايف صالح احمد حماد
 5 خليل إسماعيل الفاضل الرياالت

 ساحةمأراضي و
 1 سليمان علي الفندي فريحات 

 2 رائد رضوان عبد هللا حياصات

 3 سامر زياد علي مريان

 4 داود سالم عبد العزيز حجات

 5 نايف صالح احمد حماد

 6 زياد مصطفى قاسم الخطيب

 7 روفائيل يوسف زيادة  نادر

 8 مبارك سالمة سليم النوايسة

 األبنية
 1 خليل إسماعيل الفاضل الرياالت

 منع المعارضة وفوات المنفعة
 منع المعارضة وفوات المنفعة

 1 عز الدين علي حسين عطا هللا

 2 سامر زياد علي مريان

 3 محمد حسن سالم احمد 
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 4 محمد عليان فندي العزام 

 5 خليل إسماعيل الفاضل الرياالت

 الخبرة الهندسية
 الهندسة المدنية

 1 محمد حسن سالم احمد
 2 عبد الرزاق سالمة عبد السالم المعاني

 3 ممدوح عبد الكريم علي الخرابشة
 4 هيثم يوسف علي أبو كف

 5 زيدون إبراهيم محمد القاسم
 6 عماد فتحي نايف خليل

 الهندسة الميكانيكية
 1 باسم محمود يونس غضية 

 الهندسة الكهربائية
 1 عبد الرحمن محمود محمد البطوش

 2 محمد عبد الحليم باير االبراهيم
 خبرة التأمين

 التأمين
 1 تامر زكريا فايز الحداد

 2 ابراهيم عبد هللا احمد عبد هللا
 3 حسام محمود نمر محمود
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 4 علي حميدان علي ابو صبيح
 5 قدورة قدورة ثائر مصطفى

 6 حسان محمد حلمي أبو غزالة 
 الخبرات االلكترونية واالتصاالت

 التواصل االجتماعي
 1 لؤي محمد احمد عبد العزيز
 2 سليمان علي شامان الشرفات

 3 احمد عبد الرحيم علي الزعبي
 عمرو مرعي عبد ربه الشواورة 
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 الحاسوب
 1 سليمان علي شامان الشرفات

 الكترونيات
 1 لؤي محمد احمد عبد العزيز

 الخبرة الزراعية
 تقدير قيمة األشجار والمزروعات

 1 محمد ممدوح محمد الفاعوري
 الخبرة المرورية

 المساهمة المرورية
 1 مخلد عبد الجليل سالمة الشعار

 2 عالء فاضل محمود العمور
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 3 راضي عبد هللا غصاب المرهي
 4 خمايسةعلي محمود سعيد 

 5 حسين محمد عبد الفتاح النسور
 6 زيد يوسف جفال المومني

 7 باسم عبد الرحمن زيدان ابو الحاج
 8 غازي نايف بشير ابو عاصي

 9 عبد المجيد فاضل مرعي الجنيدي
 10 محمد حسن محمد أبو العسل 
 11 أسامة محمود احمد العنانزة 

 واثمانهاخبرة في مجال الذهب والمجوهرات 
 الذهب والمجوهرات واثمانها 

 1 محمود عقلة الخصاونة" محمد خير "
 خبرة تقدير التعويض عن االضرار المادية والمعنوية

 تقدير التعويض عن االضرار المادية والمعنوية
 1 عبد الرحمن محمود محمد البطوش

 2 بسام محمد عمر خريس
 3 امجد محمد احمد الغزو

 4 عطا هللا الطراونةناصر سالم 
 5 عماد فليح حسن العطيات

 6 ناصر سامح راجي حتامله



 

 
 

 

 

   

 
6 

 

 سامر محمد طاهر حمدان
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 خبرة الحرائق والدفاع المدني والسالمة العامة
 الحرائق والدفاع المدني والسالمة العامة

 خلدون احمد حسين عزام
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 فني سيارات
 ميكانيك

 1 إبراهيم سعيد يوسف حداد
 2 خالد عيسى حمد الهرش 

 3 كامل مقبول مصطفى الليمون
 4 عبد السالم كامل عبد السالم جويحان 

 5 فواز كامل عبد السالم جويحان
 6 محمد سالم محمد المبيضين
 7 أسامة محمد غالب الدهني 
 8 نصر شفيق سالم الزعبي 
 9 مجدي طه إبراهيم الفالح

 10 خليل عايش محمد الضمور 
 11 زهير هاني احمد عبيدات 

 12 غازي نايف بشير أبو عاصي
 تجليس ودهان
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 1 عبدهللا محمد علي الهزايمة
 2 عبد الرحمن محمود فتحي الزغايبه

 3 كامل مقبول مصطفى الليمون
 4 محمد سالم محمد المبيضين

 5  ضياء الدين عبدهللا عبد الرحمن المنسي
 6  محمد جميل محمد العسولي

 7  عدنان يونس احمد عبد الباري
 8  حسان خالد توفيق ذباح الجمل

 9  فضل محمد العقلة جرادات
 10  محمد سليمان ادريس الشوالي

 كهرباء
 1 غازي نايف بشير أبو عاصي

 الضريبية
 القطاع الصناعي

 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة
 2 شادي عبد الفتاح محمد حسين

 3  بدر سميح محمد بدر
 المهني والحرفي

 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة
 2 شادي عبد الفتاح محمد حسين
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 3 بدر سميح محمد بدر
 مقاوالت واسكان

 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة
 2 شادي عبد الفتاح محمد حسين

 3 بدر سميح محمد بدر
 تجاري

 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة
 2 شادي عبد الفتاح محمد حسين
 3 محمد عبد الفتاح محمد خلف

 4  زيد محمود عبدهللا القطني
 5 عامر سالمة عطية أبو يحيى

 6 بدر سميح محمد بدر
 بنوك وشركات تامين

 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة
 2 بدر سميح محمد بدر

 صحي وتعليمي وفنادق ومطاعم واستشارات النقل والتخليص والخدمات العامة/ خدمي 
 1 صالح محمد سعدي سعيد حسونة

 2 شادي عبد الفتاح محمد حسين
 3  محمد عبد الفتاح محمد خلف

 4 بدر سميح محمد بدر
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 الخبرة المحاسبية
 محاسبة ال

 1 باسم يوسف سليمان حداد
 2 حسام باسم يوسف حداد

 3 احسان خليل محمد حسن جعارة
 4 عبد الهادي علي احمد الزعبي

محمد الخطيبمأمون خالد    5 
 6  زياد احمد إبراهيم الطيب
 7 فايز محمد درويش الشيخ

 8 صبري إبراهيم سليمان مريان
 9  محمود حسين محمد الطعاني

 10 فؤاد عارف فرح البطارسة
 11  عاطف سليمان علي بدور

 12  محمود صادق محمود محيالن
 13  نبيل أنطوان جبرائيل أبو نفاع

 المتعلقة بالسنداتالخبرات 
 (االستكتاب والمضاهاة) الخطوط 

 1  عطاهلل احمد علي القواقزة
 2 عبد الرزاق احمد الحمد السكارنة

  3  محمد عواد طالق المجالي
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  4  عبد المجيد محمد علي القضاة
  5  خلدون احمد حسين عزام

  6  نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات
 التزوير

حسين عزامخلدون احمد   1 

 2 محمد عواد طالق المجالي
 3 نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات

 مستندات
 1 خلدون احمد حسين عزام

 2 نزيه احمد عبد الرحمن الخليفات

 

 

 


