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مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة
اعضاء مجلس التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
أسماء المسؤولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
البعثات والهيئات الدبلوماسية في األردن
البعثات والهيئات الدبلوماسية األردنية في الخارج
المستشفيات الحكومية
المستشفيات الخاصة
المستشفيات الجامعية
فنادق خمس نجوم
فنادق أربعة نجوم
فنادق ثالثة نجوم
متفرقات
البنوك في االردن
المطاعم العربية
اعضاء مجلس التعليم العالي

الحكومة األردنية
المنصب

اإلسم
دولة الدكتور عبدهللا النسور

رئيسا للوزراء ووزير الدفاع

معالي معالي السيد ناصر جودة

وزير ا للخارجية وشؤون المغتربين ونائبا لرئيس الوزراء

معالي الدكتور محمد ذنيبات

وزيرا للتربية والتعليم ونائبا لرئيس الوزراء

معالي السيد سالمة حماد

وزيرا للداخلية

معالي السيد نايف الفايز

وزيرا للسياحة واآلثار

معالي الدكتور لبيب الخضرا

وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي

معالي السيدة مها العلي

وزيرا للصناعة والتجارة والتموين

معالي الدكتور حازم الناصر

وزيرا للمياه والري

معالي السيد عمر زهير ملحس

وزيرا للمالية

معالي الدكتور عاكف الزعبي

وزيرا للزراعة

معالي الدكتور خليف الخوالدة

وزيرا لتطوير القطاع العام

معالي الدكتور احمد زيادات

وزير دولة لشؤون الوزراء

معالي الدكتور هايل عبد الحفيظ

وزيرا لألوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية

معالي الدكتور نضال مرضي القطامين

وزيرا للعمل

معالي الدكتور بسام سمير التلهوني

وزيرا للعدل ووزير

معالي المهندس وليد المصري

وزيرا للشؤون البلدية

معالي السيد عماد فاخوري

وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي

معالي الدكتور محمد حسين المومني

وزير دولة لشؤون اإلعالم

معالي الدكتور طاهر الشخشير

وزيرا للبيئة

معالي السيدة ريم ممدوح أبو حسان

وزيرا للتنمية االجتماعية

معالي المهندس سامي هلسة

وزيرا لالشغال العامة واالسكان

معالي الدكتور سالمة النعيمات

وزير دولة

معالي الدكتور خالد الكاللدة

وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية

معالي الدكتور علي حياصات

وزيرا للصحة

معالي الدكتور ابراهيم سيف

وزيرا للطاقة والثروة المعدنية

معالي الدكتورة النا مامكغ

وزيرا للثقافة

معالي السيد ايمن حتاحت

وزيرا للنقل

معالي السيدة مجد شويكة

وزيرا لالتصال وتكنولوجيا المعلومات

مجلس األعيان بتاريخ5102/01/52
دولة السيد فيصل الفايز  -رئيس المجلس

معالي السيدة سلوى ضامن الساكت

معالي السيد محمد الرقاد

دولة الدكتور معروف البخيت

معالي المهندس منير حسني صوبر

معالي الدكتور ياسين محمد الحسبان

دولة السيد سمير الرفاعي

معالي السيد محمد عودة انجادات

معالي المهندس عاطف محمد التل

معالي السيد مروان الحمود

معالي الدكتور كمال ناصر برهم

معالي المهندس وجيه طيب العزايزة

معالي الدكتور وجيه موسى عويس

معالي الدكتور امين محمود

معالي الدكتور محمد بركات الزهير

معالي الدكتور رجائي المعشر

معالي السيد نايف سعود القاضي

معالي الدكتور ياسين مهيب الخياط

معالي المهندس علي محمد السحيمات

معالي المهندس هاشم محمد الشبول

معالي الدكتور شبيب فرح عماري

معالي الدكتور جواد العناني

معالي الدكتورمحمد احمد الحاليقة

معالي السيد يوسف كاسب صفوق الجازي

معالي الدكتور عبدهللا احمد الجبر عويدات

معالي السيد محمد جواد حديد

معالي السيد بسام سالمة حدادين

معالي الدكتور طاهر حمدي كنعان

معالي الدكتور عبد علي الشخانبة

معالي الدكتور كامل محادين

معالي السيد هشام فايز الشراري

معالي السيد حيدر محمود حيدر

معالي السيد عادل ارشيد

معالي الدكتور بسام خليل الساكت

معالي السيدة اسمى حنا خضر

سعادة السيد محمد مسلم االزايدة

معالي السيد ابراهيم عبد الرحمن الغبابشة

معالي الدكتور تيسير رضوان
الصمادي

سعادة السيدة مي حمدي ابو السمن

معالي الدكتور محمد محمود الصقور

معالي المهندس خالد انيس االيراني

سعادة السيدة نوال محمود عليان الفاعوري

معالي الدكتور مروان راسم كمال

معالي الدكتور عادل عيسى الطويسي

سعادة الدكتور جعفر الحنيطي

معالي السيد محمد احمد الذويب

معالي المهندس شحادة ابو هديب

سعادة السيدة جانيت سعيد المفتي

معالي السيد توفيق محمود كريشان

معالي المندس عالء عارف البطاينة

سعادة السيدة هيفاء النجار

معالي السيد عبد اآلله الخطيب

معالي المندس موسى المعايطة

سعادة المهندس محمد درويش الشهوان

سعادة السيد محمد عيد البندقجي

سعادة الدكتور غازي صالح البقاعين

سعادة السيد زياد بهجت الحمصي

سعادة الدكتور زيد محمد الكيالني

سعادة السيد عوني محمد العدوان

سعادة السيد سمير محمد قردن

سعادة المهندس خالد عاطي حسن ابو العز

سعادة السيدة تغريد مصطفى حكمت

سعادة السيد ياسر حسين فالح شبلي العتوم

سعادة السيد حسن عبد الرحيم ابو نعمة

سعادة السيدة املي عيسى نفاع

سعادة السيد اسامة ملكاوي

سعادة الدكتور صفوان سميح طوقان

سعادة الدكتور هاشم حمدان ابو
حسان

سعادة اللواء احمد علي عايد السويلمين

سعادة السيد عبدهللا محمد آل عيون

سعادة الدكتور عبدهللا يونس البشير

سعادة الدكتورة هيام كلمات

سعادة السيد اديب محمد الجالمدة

سعادة الدكتور محمد ابراهيم عبيدات

سعادة الدكتورة رائدة جياد القطب

سعادة الدكتور مهند صالح العزة

مجلس النواب السابع عشر

محافظة العاصمة
عمان األولى:
 .0خليل حسين خليل عطية
 .5محمد راشد عودة البرايسة
 .3هايل مفلح الودعان الدعجة
 .4احمد رجب إبراهيم الجالودي
 .2الدكتور هيثم ابو خديجة
عمان الثانية:
 .0رائد حسان موسى الكوز
 .5يحيى محمد محمود السعود
 .3محمد خليل عشا الدوايمة
 .4عبد علي محمد المحسيري
 .2يوسف أحمد حسين القرنة
عمان الثالثة:
 .0امجد ناج طاهرالمسلماني
 .5عامر محمد عبدالرحمن البشير
 .3عبد الرحيم فتحي سليم البقاعي
 .4احمد محمد علي الصفدي
 .2عاطف أنيس قعوار (المقعد المسيحي)
 .6خولة العرموطي (كوتا)
عمان الرابعة:
 .0احمد ابراهيم سالمة الهميسات
 .5المهندس خير عبدهللا عياد ابو صعليك
 .3عساف عبد ربه الشوابكة
عمان الخامسة:
 .1د .مريم محمد موسى اللوزي
 .2موسى عمير حسن أبو سويلم
 .3تامر شاهر بينو (المقعد الشركسي)

إربد الثالثة:
 -0محمد سليم محمد الشرمان
إربد الرابعة:
 -0عبد الكريم محمد سليمان الدرايسة
 -5فواز محمد مفلح الزعبي الفقير

إربد الخامسة:
 -0عبد هللا القاسم محمد عبيدات
 -5المهندس باسل خلف إبراهيم الملكاوي
 -3د .أحمد قاسم محمد الرقيبات (قائمة اإلنقاذ)
 -4حسن محمد عجاج عبيدات (قائمة البناء)
إربد السادسة:
 -0ياسين عبد النعيم محمد بني ياسين

إربد السابعة:
 -0خالد محمد محمد البكار النميش
 -5فاطمة علي أبو عبطه (كوتا)
إربد الثامنة:
 -0باسل موسى عبد القادر عالونه

عمان السادسة:
 -0نصار حسن سالم القيسي
 -5عبد الجليل عبد المجيد محمد الزيود
 -3خير الدين إسماعيل هاكوز (المقعد الشركسي)
عمان السابعة:
 -0المهندس عدنان خلف السواعير العجارمه
 -5نعايم سالمة يوسف العيادات (كوتا)

إربد التاسعة:
 -0الدكتور محمود محسن فالح مهيدات
 -0مصطفى صالح مصطفى العماوي (قائمة الوسط
اإلسالمي)

محافظة إربد
إربد األولى:
 -0المهندس سمير عقل سمير عويس
 -5المهندس سليم بديع أحمد بطاينه
 -3محمد خالد محمود الردايده
 -4قاسم محمد قاسم بني هاني
 -2عبد المنعم صالح العودات
إربد الثانية:
 -0المهندس محمد فؤاد خصاونه
 -5الدكتور حسني محمد فندي الشياب
 -3جميل ثلجي فريح النمري (المقعد مسيحي)

محافظة الطفيلة
الطفيلة األولى:
 -0المهندس إبراهيم صبحي الشحاحده
 -5إبراهيم سليمان أحمد عطيوي الحديد
 -3الدكتور محمد حمد القطاطشه
الطفيلة الثانية:
 -0المهندس محمد إسماعيل علي السهودي
 -5إنصاف أحمد سالمه الخوالدة (كوتا)

محافظة البلقاء
البلقاء األولى:
 -0خالد عبد الرزاق موسى الحياري
 -5ضرار قيصر عطاهلل الداوود (مقعد مسيحي)
 -3نضال أحمد علي الحياري
 -4محمد فالح فاضي العالون العبادي
 -2المحامي محمد عواد إسماعيل الخرابشة
 -6بسام محمد أحمد الخليفة
 -7جمال عيسى جريس قموه (المقعد المسيحي)
البلقاء الثانية:
 -0شادي علي بركات العدوان
البقاء الثالثة:
 -0محمد عواد محمد العالقمة
 -5آمنه سليمان عبد هللا الفواعير (كوتا)
البلقاء الرابعة:
 -0الدكتور مصطفى رمضان عبد القادر ياغي

محافظة الزرقاء
الزرقاء األولى:
 -0طارق سامي حنا خوري (المقعد المسيحي)
 -5سمير عبد هللا مصطفى عبد الحافظ العرابي
 -3إكريم سليم عواد العوضات
 -4يوسف حسن محمود أبو هويدي
 -2ميرزا قاسم ميرزا بوالد (المقعد الشركسي
الشيشاني)
الزرقاء الثانية:
 -0محمد يوسف محمد الحجوج الدوايمه
 -5علي سالم فاضل الخاليله
 -3موسى رشيد شرقي الخاليله
الزرقاء الثالثة:
 -0المحامي وصفي محمد فياض الزيود
الزرقاء الرابعة:
 -0محمد جميل محمد الظهراوي
 -5قصي أحمد عبد الحميد الدميسي
 -3ردينه محمد محمود العطي (كوتا)

محافظة الكرك
الكرك األولى:
 -0الدكتور موفق محمد إبراهيم الضمور
 -5طه عبد الكريم إبراهيم الشرفاء
 -3فارس إبرهيم سليمان القسوس الهلسه (مقعد مسيحي)
الكرك الثانية:
 -0إعطيوي جميل إعطيوي المجالي
 -5رائد إبراهيم خلف حجازين (مقعد مسيحي)
الكرك الثالثة:

محافظة جرش
-0
-5
-3
-4
-2

عبد هللا خليف الشنوان الخوالده
مفلح حمد المنيزل الرحيمي
محمد عبد الفتاح محمود هديب
وفاء سعيد يعقوب بني مصطفي
نجاح محمد مسلم العزه (كوتا)

محافظة عجلون:
عجلون األولى:

 -0كمال أحمد محمد الزغول
 -5علي صالح إبراهيم بني عطا
 -3الدكتور رضا خليل خوري حداد (المقعد المسيحي)
عجلون الثانية:
 -0محمد إسماعيل عارف الفريحات
 -5خلود محمد عبيد هللا الخطاطبه (كوتا)

 -0الدكتور بسام عبد السالم حميدة البطوش
 -5مد هللا علي إشتيان الطراونه
الكرك الرابعة:
 -0مفلح فالح ياسين العشيبات
الدائرة الخامسة:
 -0مصطفى نصر مصطفى الرواشده
الدائرة السادسة:
 -0المهندس نايف عبد السالم مسلم الليمون
 -5حمديه نواف فارس القويدر (كوتا)

محافظة العقبة
 -0محمد حريزي عبد السالم البدري
 -5محمد علي حسن الرياطي
 -3تمام محمد عبد القادر الرياطي (كوتا)

محافظة معان
معان الثالثة:
 -0عدنان سليمان ضيف هللا الفرجات
 -5فاتن عطا هللا عبد هللا الخليفات (كوتا)

معان األولى:
 -0أمجد محمد خليل أبو جري آل خطاب
 -5عوض محمد حسن كريشان
معان الثانية:
 -0بدر محمود إبراهيم العسوفي الطوره

محافظة المفرق
-0
-5
-3
-4
-2

محافظة مادبا
الدائرة األولى:
 -0عدنان سعيد محمد أبو ركبه
 -5زيد محمد فالح الشوابكه
 -3مصطفى إبراهيم بطرس الحمارنه (المقعد
المسيحي)
الدائرة الثانية:
 -0علي عواد حميد السنيد
 -5فلك سليمان مبارك الجمعاني (كوتا)

عبد الكريم فيصل ضيف هللا الدغمي
مفلح محمد مفلح الخزاعله
نايف زيد دوجان الخزاعله
محمد مصلح حامد الشديفات
ريم عقله نواش أبو دلبوح

بدو الشمال
-0
-5
-3
-4

الدكتور حابس ركان خليف الشبيب
المهندس سعد هايل عوده السرور
الدكتور ضيف هللا خليف فليح بني خالد
ميسر سالم عايد الفروخي (كوتا)

بدو الوسط
-0
-5
-3
-4

بدو الجنوب
-0
-5
-3
-4

محمد فالح قاسم الحجايا
سعد خلف حمد الحويطات الزوايده
ضيف هللا سعد عواد السعيدين
شاهه سالم سليم أبو شوشه (كوتا)

-0
-5
-3
-4
-2
-6

محمد أحمد محمود الحاج محمد (الوسط اإلسالمي)
مصطفى صالح مصطفى العماوي (الوسط اإلسالمي)
زكريا محمد عيد الشيخ (الوسط اإلسالمي)
روال أحمد محمد الفرا الحروب (أردن أقوى)
منير توفيق سعد زوايده (أردن أقوى)
عاطف يوسف صالح الطراونه (وطن)

المحامي سليمان حويله عيد الزبن
ثامر ملوح عواد الفايز
حديثه جمال حديثه الخريشه
هند حاكم سلطان الفايز (كوتا)

القوائم العامة
 -02أمجد هزاع بركات المجالي (الجبهة الموحدة)
 -06محمد كريم علي الزبون (الوحدة الوطنية)
 -07حسن محمد عجاج عبيدات (البناء)
 -01مصطفى سليمان فالح الشنيكات (الشعب)
 – 01رائد يوسف حمدان الخاليله (أهل الهمة)
 – 51فيصل نايف جاد األعور (الصوت الحر)

 -7خميس حسين خليل عطيه (وطن)
 -1محمد زهير محمد الخشمان (اإلتحاد الوطني)
 -1عبد المجيد محمد محمود األقطش (اإلتحاد الوطني)
 -01عبد الهادي عطا هللا جعفر المجالي (حزب التيار الوطني)
 -00أحمد قاسم محمد الرقيبات (اإلنقاذ)
 -05مازن حمد عيسى الضالعين (العمالية والمهنية)
 -03مجحم حمد حسين الصقور (التعاون)
 -04علي عطوه عوده الزنازنه العزازنه (الكرامه)

 -50هيثم ممدوح حمدان العبادي (صوت الوطن)
 – 55عبد الهادي محمد حمد محارمه (العمل الوطني)
 -53محمد جميل علي الثبيتات العمرو (القدس الشريف)
 -54حمزه محمد ضيف هللا أخو رشيده (البارق)
 – 52سعد عوض عطا هللا البلوي (الفجر)
 -56معتز محمد موسى أبو رمان (شباب الوفاق الوطني)
 -57حازم شريف يوسف قشوع (المواطنة)

مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الوظيفة

اإلسم

رئيس المجلس

معالي المهندس سعيد دروزة

نائب الرئيس

سعادة السيد عمر الرزاز

عضو

سعادة االستاذ الدكنور موسى سالمة اللوزي

عضو

سعادة األستاذ الدكتور طارق العزب

عضو

سعادة االستاذ الدكتور موسى الناظر

عضو

سعادة االستاذ الدكتورة روال درويش

عضو

سعادة الدكتور وليد الترك

عضو

سعادة الدكتور احمد التقي

عضو

سعادة السيد مهدي الصيفي

عضو

سعادة السيد علي الحصري

عضو

سعادة السيدة نعمة الصباغ

عضو

رئيس هيئة مديري " كادبي " العميد محمد الهباهبة

عضو

معالي األستاذ الدكتور محمو الشياب

البريد اإللكتروني

lozi.musa@ju.edu.jo
tazab@bau.edu.jo

msheyyab@just.edu.jo

رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة
اإلسم

الجامعة

البريد اإللكتروني

الجامعات الحكومية
prsdy@just.edu.jo

األستاذ الدكتور محمود الشياب

رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

األستاذ الدكتوررفعت الفاعوري

رئيس جامعة اليرموك

االستاذ الدكتور اخليف الطراونة

رئيس الجامعة األردنية

األستاذ الدكتور رضا الخوالدة

رئيس جامعة مؤته

االستاذ الدكتور كمال بني هاني

رئيس الجامعة الهاشمية

huniv@hu.edu.jo

األستاذ الدكتور ضياء الدين عرفة

رئيس جامعة آل البيت

info@aabu.edu.jo

األستاذ الدكتور علي القيسي

رئيس جامعة الحسين بن طالل

األستاذ الدكتور نظير ابو عبيد

رئيس الجامعة األلمانية األردنية

االستاذ الدكتور نبيل الشواقفة

رئيس جامعة البلقاء التطبيقية

االستاذ الدكتور شتيوي صالح العبد هللا

رئيس جامعة الطفيلة التقنية

االستاذ الدكتور هاني الضمور

رئيس الجامعة االردنية/فرع العقبة

yarmouk@yu.edu.jo
admin@ju.edu.jo
wbmaster@mutah.edu.jo

webmaster@ahu.edu.jo
info@gju.edu.jo
info@bau.edu.jo
yacaub111@yahoo.com
------------

الجامعات الخاصة
info@asu.edu.jo

االستاذ الدكتور محفوظ جودة

رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة

األستاذ الدكتور صادق حامد

رئيس جامعة عمان األهلية

األستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم

رئيس جامعة فيالدلفيا

info@philadelphia.edu.jo

األستاذ الدكتور بسام ملكاوي

رئيس جامعة اإلسراء

numan@iu.edu.jo

األستاذ الدكتور تركي عبيدات

رئيس جامعة الزيتونه األردنية/بالوكالة

األستاذ الدكتور مروان موال

رئيس جامعة البترا

معالي األستاذ الدكتور خالد العمري

رئيس جامعة جرش الخاصة

whalloush@yahoo.com

األستاذ الدكتور محمود الوادي

رئيس جامعة الزرقاء األهلية

diwan@zu.edu.jo

األستاذ الدكتورزياد الكردي

رئيس جامعة اربد األهلية

األستاذ الدكتور مشهور الرفاعي

رئيس جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

األستاذ الدكتورصالح العقيلي

رئيس جامعة جدارا

األستاذ الدكتور عمر الجراح

رئيس جامعة عمان العربية للدراسات العليا

األستاذ الدكتور جورج حزبون

الجامعة االميركية االردنية

األستاذ الدكتور أحمد نصيرات

رئيس جامعة عجلون الوطنية الخاصة

سمو األميرة سمية بنت الحسن

رئيس مدينة الحسن العلمية

األستاذ الدكتور خالد نجيب الشريدة

أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

األستاذ الدكتور ماهر سليم

رئيس جامعة الشرق االوسط

info@meu.edu.jo

الدكتور جورج اسعد

االكاديمية االردنية للموسيقى

info@jam.edu.jo

األستاذ الدكتور سلمان البدور

رئيس جامعة العلوم اإلسالمية

info@wise.edu.jo

االستاذ الدكتور محمد ابو قديس

الجامعة العربية المفتوحة

االستاذ الدكتور سلطان ابو عرابي

امين عام اتحاد الجامعات العربية

األستاذ الدكتور محمد الطراونة

رئيس جامعة العلوم المالية المصرفية

info@ammanu.edu.jo

president@zuj.edu.jo
president@uop.edu.jo

puplic_relations@inu.edu.jo

m.refai@psut.edu.jo
info@jadara.edu.jo
president@aau.edu.jo
info@anu.edu.jo
info@ehsc.jo
www.hcst.gov.jo

MTarawneh@aabfs.org

اعضاء مجلس التعليم العالي
رئيس المجلس/وزير التعليم العالي معالي االستاذ الدكتور لبيب الخضر
والبحث العلمي
عضو

عطوفة االستاذ الدكتور هاني الضمور

عضو

عطوفة االستاذ الدكتور راتب العوران

عضو

معالي االستاذ الدكتور امين مشاقبة

عضو

عطوفة االستاذ الدكتور هشام غرايبة

عضو

عطوفة االستاذ الدكتور خالد االصفر

عضو

عطوفة االستاذ الدكتور ليلى ابو حسان

عضو

طوفة االستاذ الدكتور نبيل يوسف حبيب

عضو

عطوفة االستاذ الدكتورعبد الرحيم الحنيطي

عضو

عطوفة العميد الركن محمد الرقاد

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
الوظيفة

األسم

رئيس الهيئة

األستاذ الدكتور بشير الزعبي

نائب رئيس الهيئة

األستاذ الدكتور عصام جلهم

مساعد الرئيس لشؤون االعتماد

األستاذ الدكتور قبالن المجالي

عضو

الدكتور خالد ابو الفوارس

عضو

الدكتور سعدي عبد الجواد

عضو

الدكتور وائل الهياجنة

عضو

الدكتور هيثم الشبلي

البريد اإللكتروني
bashiralzubi@yahoo.com
jalham@ju.edu.jo
majali54@mutah.edu.jo

asurrab@hu.edu
wailh@yahoo.com
halshibly@gmail.com

أسماء المسؤولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
الوظيفة
العدوان
االستاذ الدكتور سلطان ابوعرابي

امين عام اتحاد الجامعات العربية

االسم secgen@aaru.edu.jo

إدارة الجامعة
رئيس الجامعه

االستاذ الدكتور محمود الشياب

نائب رئيس الجامعه

االستاذ الدكتور احمد محمود صالح بطيحه

نائب رئيس الجامعه

االستاذ الدكتور اسامة نصير

مساعد رئيس الجامعة

الدكتور هاني ابو قديس

مساعد رئيس الجامعة

المهندس رعد التل

مساعد رئيس الجامعة

المهندس جمال البطاينة

العمداء
الوظيفة
كليه الطب
كليه طب االسنان
كليه العلوم الطبيه التطبيقيه
كليه الصيدله
كليه التمريض
كليه العلوم واالداب
كليه الزراعه
كليه الطب البيطري
كليه الدراسات العليا
عماده شؤون الطلبه
عمادة البحث العلمي
كليه الهندسه
كليه العماره والتصميم
كليه تكنولوجيا المعلومات

االسم
االستاذ الدكتور اسماعيل مطالقة
األستاذ الدكتورسهاد الجندي
االستاذ الدكتور يوسف صالح خضر
االستاذ الدكتور كارم الزعبي
االستاذ الدكتور رائدة ابو الرب
االستاذ الدكتور محمد الخطيب
االستاذ الدكتور صائب خريسات
االستاذ الدكتور ايهاب ابو باشا
االستاذ الدكتور سمير محي الدين بطاينة
االستاذ الدكتور نذير رواشدة
االستاذ الدكتور اسامه حداد
االستاذ الدكتور يحيى القواسمي
الدكتور حسين الزعبي
الدكتورة رحاب مصطفى دويري

مدراء المراكز في الجامعة
اإلسم

الوظيفة
مركز الطاقه

الدكتور غسان موسى طشطوش

مركز الملكة رانيا العبدهللا لعلوم وتكنولوجيا البيئة

الدكتورة منى احمد عبد النعيم ابو دلو

المركز االستشاري للعلوم والتكنولوجيا

األستاذ الدكتور مصطفى قاسم بني رومي

مركز التطويراألكاديمي وضمان الجودة

الدكتور محمد الوديان

مركز الحاسوب والمعلومات

الدكتور عامر محمد احمد المقابله

مركز الدراسات الدوائيه

الدكتور قصي البلص

مركز تنميه المجتمع

الدكتور ليث محمد الروسان

مركز االميرة هيا للتقانات الحيوية

الدكتور امجد محاسنة

مركز صحي الجامعة

الدكتوره ايمان االشقر

مركز التميز للمشاريع اإلبداعية

األستاذ الدكتور خالد رفيق األصفر

مركز التقانات النانويه

االستاذ الدكتور برهان الدين احمد البس

مركز اللغات

الدكتور فتحي حسن مقدادي

المركز الصحي البيطري

االستاذ الدكتور محمد عبابنه

عيادات طب االسنان للدراسات العليا/الجامعة

الدكتور عالء الدين القضاة

عيادات طب األسنان التعليمي/اربد

الدكتورة سوزان الخطيب

مدراء الوحدات االداريه
اإلسم

الوظيفة
وحده رئاسه الجامعه

ريم علي جروان طيفور

وحده الرقابه والتدقيق

سعيد صالح سعيد الزعبي

وحده الشؤون الماليه

الدكتور عبد هللا محمد عبد هللا القضاه

وحده العالقات العامه واالعالم

مهند عيسى محمد ملكاوي

وحده القبول والتسجيل

امجد محمد مطلق وحشه

وحده اللوازم المركزيه

السيد عدنان عارف سهاونة

وحده المشاريع الهندسيه

المهندس عماد يوسف سعيد الطبري

وحده المشاغل الهندسيه

المهندس محمد قاسم محمود طشطوش

وحدة المكتبة

السيد رائد خالد بديوي عبد الرزاق

وحده الموارد البشريه

الدكتور وائل رضوان طيفور

وحده شؤون المجالس

علي احمد عقله الدويري

وحدة التشغيل والصيانة

المهندس بشار حمد علي الدويري

الدوائر المستقله
اإلسم

الوظيفة
دائره العطاءات المركزيه

المهندس رعد التل

دائره التغذيه

باسل احمد محمد الشوحه

دائرة الشؤون القانونيه

مهند غالب محمد بني هاني

دائرة االمن الجامعي

مهند ملكاوي

مندوبين في الجامعة
اإلسم

الوظيفة
رئيس المراقبة /53ديوان المحاسبة /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

السيد منير الدقامسة

المستشار الثقافي في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

السيد وليد محمد رجا النواصرة

شعبة العلوم العسكرية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

الرائد صالح الشقران

ركن البعثات العسكرية /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

النقيب حسن العمري

رئيس مكتب شؤون خدمة العلم في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

الرائد عبد الرؤوف غنيمات

مدير بريد جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

السيدة سهر ملحم

مدير بنك القاهرة عمان /فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

السيدة ايناس سويدان

رئيس إتحاد طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

الطالب ركان العجلوني

البعثات والهيئات الدبلوماسية في األردن
بعثة المفوضية األوروبية
شارع األميرة بسمة  -شمال عبدون  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(– 4617111
رقم الهاتف:
)+1656(- 4617110
رقم الفاكس:
صندوق البريد 215111 :عمان  00012األردن
العنوان البريديdelegation-jordan@ec.eu.int :
 1أيار
اليوم الوطني:
ساعات العمل02:42 - 1:02 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة أستراليا  -عمان
شارع كايد العرموطي رقم  ، 40عبدون  ،عمان
عنوان البعثة:
هاتف  )+1656(-2117111 :هاتف قسم الهجرة )+1656(-2117171 :
رقم الهاتف:
فاكس  )+1656(-2117110 :فاكس قسم الهجرة )+1656(-2117170 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد 32510 :عمان  00011األردن
العنوان البريديamman.austremb@dfat.gov.au www.jordan.embassy.gov.au :
 56كانون الثاني
اليوم الوطني:
ساعات العمل :أوقات الدوام  06:11 – 1:31 :قسم الهجرة والفيزا والجنسية05:11 – 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة أوكرانيا  -عمان
 ، 6شارع األمومة  ،السهل  ،عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-2155415/3هاتف القسم القنصلي )+1656(-2155415 :
رقم الهاتف:
 )+1656(-2155412فاكس القسم القنصلي )+1656(-2155412 :
رقم الفاكس:
العنوان البريدي ( ukremb@nets.com.jo :السفارة )  ( ukrcons@nets.joالقنصلي)
 54آب
اليوم الوطني:
ساعات العمل01:11 - 11:11 : :
العطلة األسبوعية :العطلة االسبوعيه  :الجمعة والسبت العطله لقسم القنصلي  :الجمعه والسبت والثالثاء

ســفارة االتحاد الكونفدرالي السويسري  -عمان
( )01شارع إبراهيم أيوب  -الدوار الرابع  -قرب جامع صالح الدين  -جبل عمان  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2131407، 2130406
رقم الهاتف:
)+1656(-2131612
رقم الفاكس:
صندوق البريد 2340 :عمان  00013األردن
العنوان البريديvertretung@amm.rep.admin.ch :
 0 :آب
اليوم الوطني:
ساعات العمل06:11 - 3:31/ 03:11 - 11:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة البوسنة والهرسك  -عمان
فيال رقم ( - )67شارع سعيد المفتي  -الصويفية  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2126150
رقم الهاتف:
)+1656(-2126153
رقم الفاكس:
صندوق البريد 121136 :عمان  00012األردن
العنوان البريديembjoamm@wanadoo.jo :
06:11 - 1:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة الجمهورية اإلتحادية البرازيلية -عمان
عبدون )07( ،شارع إسكندرونة ،عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-2150117- 2153140/5هاتف القسم العراقي )+1656(- 2613111/0 :
رقم الهاتف:
 )+1656(- 2130111فاكس القسم العراقي )+1656( – 2613406 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد 2417 :عمان  00013األردن
العنوان البريديjorbrem@wanadoo.jo :
 7أيلول
اليوم الوطني:
 02:11 - 11:11القسم القنصلي 05:11 -11:11:
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة الجمهورية اإلسالمية اإليرانية  -عمان
شارع فوزي الملقي  -جبل عمان  -بين الدوار الثالث والرابع  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-4640510/5
رقم الهاتف:
)+1656(-4640313
رقم الفاكس:
صندوق البريد 073 :عمان  00001األردن
العنوان البريديpub-rel@iranembassyjordan.org www.iranembassyjordan.org :
 00شباط
اليوم الوطني:
ساعات العمل( 05:11 - 1:31 06:11 - 1:31 :الخميس)
العطلة األسبوعية :الجمعة

ســفارة الجمهورية اإلندونيسية  -عمان
شارع علي سيدو الكردي  ،مبنى رقم  ، 03الصويفية  ،عمان
عنوان البعثة:
2156111 ، 2156153 ، 2156130
رقم الهاتف:
 )+1656( -2156716تلكس INDOAM JO 53175 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  100714 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamman96@go.com.jo :
 07آب
اليوم الوطني:
06:11 - 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة الجمهورية اإلندونيسية  -عمان
شارع علي سيدو الكردي  ،مبنى رقم  ، 03الصويفية  ،عمان
عنوان البعثة:
2156111 ، 2156153 ، 2156130
رقم الهاتف:
 )+1656( -2156716تلكس INDOAM JO 53175 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  100714 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamman96@go.com.jo :
 07آب
اليوم الوطني:
06:11 - 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة الجمهورية التركية  -عمان
شارع علي سيدو الكردي  ،مبنى رقم  ، 03الصويفية  ،عمان
عنوان البعثة:
2156111 ، 2156153 ، 2156130
رقم الهاتف:
 )+1656( -2156716تلكس INDOAM JO 53175 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  100714 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamman96@go.com.jo :
 07آب
اليوم الوطني:
06:11 - 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة الجمهورية التشيكية -عمان
( )34شارع حلب ،عبدون ،عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2157120/5
رقم الهاتف:
)+1656(-2157123
رقم الفاكس:
صندوق البريد 5503 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamman@embassy.mzv.cz :
 51تشرين أول
اليوم الوطني:
02:11 - 11:31
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة الجمهورية التونسية  -عمان
شارع فوزي القاوقجي ،عبدون ،عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2155746 ، 2155743
رقم الهاتف:
)+1656(-2155761
رقم الفاكس:
صندوق البريد 07012 :عمان  00012األردن
العنوان البريديatamman@go.com.jo :
 51آذار
اليوم الوطني:
02:11 - 11:31
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة

ســفارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -عمان
شارع علي سيدو الكردي  ،مبنى رقم  ، 03الصويفية  ،عمان
عنوان البعثة:
2156111 ، 2156153 ، 2156130
رقم الهاتف:
 )+1656( -2156716تلكس INDOAM JO 53175 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  100714 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamman96@go.com.jo :
 07آب
اليوم الوطني:
06:11 - 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة الجمهورية العربية السورية  -عمان
عبدون الجنوبي  -شارع األمير هاشم بن الحسين
عنوان البعثة:
)+1656( - 2151641-2153140-2153710
رقم الهاتف:
 )+1656(- 2151632تلكس 50414 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد 0733 :عمان  00001األردن
العنوان البريديamman@mofa.gov.sy :
 07نيسان
اليوم الوطني:
ساعات العمل02:1 - 11:31 :
العطلة األسبوعية :الجمعة

ســفارة الجمهورية اليمنية
شارع األمير هاشم بن الحسين  ،دوار عبدون ،عبدون
)+1656(-2153775 – 2153770
)+1656(-2153773
 3112عمان  00010األردن

عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
صندوق البريد:
العنوان البريدي:
 55أيار
اليوم الوطني:
02:11 – 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة المملكة اإلسبانية  -عمان
شارع زهران  ،بين الدوار الثالث والرابع  -عمان
عنوان البعثة:
)+1656(– 4650361 - 4604066/7/1
رقم الهاتف:
)+1656(– 4604073
رقم الفاكس:
صندوق البريد 424 :عمان  00001األردن
العنوان البريديembespjo@mail.mae.es :
 05تشرين أول
اليوم الوطني:
ساعات العمل :أوقات الدوام ( 01:11 – 1:31 02:31 –1:31 :الثالثاء)
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة المملكة العربية السعودية
جبل عمان ،الدوار الخامس ،شارع فائق حلزون .القسم القنصلي  :شارع الرينبو ،الدوار األول.
عنوان البعثة:
)+1656(-2156140/5، 2154024/6/2
رقم الهاتف:
)+1656(- 2150024
رقم الفاكس:
صندوق البريد ،5033 :عمان  ،00010األردن
العنوان البريديjoemb@mofa.gov.sa :
 53أيلول
اليوم الوطني:
ساعات العمل02:11 - 11:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  /وشمال إيرلندا  -عمان
عبدون  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2111511
رقم الهاتف:
)+1656(-2111571
رقم الفاكس:
صندوق البريد 17 :عمان  00001األردن
العنوان البريديinfo@britain.org.jo www.britain.org.jo :
 05حزيران
اليوم الوطني:
ساعات العمل(02:11 - 11:11 :األحد واإلثنين) ( 02:31 - 11:11الثالثاء واألربعاء والخميس)
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة الهنــد
جبل عمان  ،الدوار األول
عنوان البعثة:
)+1656(-4637565 – 4655111
رقم الهاتف:
)+1656(-4600106 - 4621241
رقم الفاكس:
صندوق البريد 5061 :عمان  00010األردن
العنوان البريديamb.amman@mea.gov.in hoc.amman@mea.gov.in :
اليوم الوطني  56 :كانون الثاني (يوم الجمهورية) و  02آب (عيد االستقالل)
اليوم الوطني:
ساعات العمل 03:11 – 11:31 :ومن 07:11 – 03:31
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة الواليات المتحدة األمريكية  -عمان
عبدون  /عمان
عنوان البعثة:
) +1656 ( -2116111
رقم الهاتف:
) +1656 ( -2151063
رقم الفاكس:
صندوق البريد 324 :عمان  00001االردن
 4تموز
اليوم الوطني:
ساعات العمل06:31 - 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية ألمانيا االتحادية  -عمان
( )52شارع بنغازي  ،قرب مسجد صالح الدين ،ما بين الدوار الرابع والخامس ،جبل عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-2110071القسم القنصلي )+1656(-2110531
رقم الهاتف:
)+1656( 2131410-2151403
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  ،013 :عمان  ،00001األردن
العنوان البريديinfo@amman.diplo.de :
 3تشرين األول
اليوم الوطني:

أوقات الدوام  4:31 – 7:31 :بعد الظهر (الخميس) من 0:31 – 17:31بعد الظهر أوقات المراجعة :
ساعات العمل:
 0:31 – 1:11بعد الظهر القسم القنصلي 03:31 – 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية إيطاليا  -عمان
شارع حافظ ابراهيم ( -)2جبل اللويبدة  /عمان
عنوان البعثة:
هاتف  )+1656(4654345-4636403، 4631012 :هاتف للحاالت الطارئة 1712216451 :
رقم الهاتف:
فاكس  )+1656(-4631556 :فاكس القسم القنصلي 4621731 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد ،1111 :عمان  ،00010األردن
العنوان البريديinfo.amman@esteri.it www.ambamman.esteri.it :
 5حزيران
اليوم الوطني:
ساعات العمل 07:11 - 1:11 04:42 - 1:11 :الثالثاء
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة جمهورية السودان  -عمان
الدوار السابع  -شارع موسى ارشيد الطيب  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2124211/4/6
رقم الهاتف:
)+1656(- 2124210
رقم الفاكس:
صندوق البريد 3312 :عمان  00010األردن
العنوان البريديsudani@nets.com.jo :
 0كانون ثاني
اليوم الوطني:
02:11 - 11:31
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة جمهورية النمسا
( )36شارع مثقال الفايز  -جبل عمان  -بين الدوار الثالث والرابع  /عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-4610010الملحقية التجارية هاتف  )+16300( 6004606 –6007770 :فاكس :
رقم الهاتف:
 )+16300( 6035171البريد األلكتروني  damascus@austriantrade.org :الملحقية العسكرية تلفاكس :
 )+16300( 6050603البريد األلكتروني damaskus-ob.bmlv@bmeia.gv.at :
)+1656(-4605752
رقم الفاكس:
صندوق البريد 131712 :عمان  00013األردن
العنوان البريديamman-ob@bmeia.gv.at :
 56تشرين أول
اليوم الوطني:
ساعات العمل02:31 - 7:31 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية باكستان اإلسالمية  -عمان
مقابل كنيسة البشارات  -جبل اللويبدة  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-4654611، 4655717
رقم الهاتف:
)+1656(-4636017 ، 4600633
رقم الفاكس:
صندوق البريد 0535 :عمان  00001األردن
العنوان البريديpakembjo@wanadoo.jo :
 53آذار
اليوم الوطني:
ساعات العمل 06:11 - 1:11 :القنصلي 00.11 -1:11:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية بلغاريا  -عمان
( )7شارع الموصل  -أم أذينه  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-5\2251310
رقم الهاتف:
)+1656(- 2231313
رقم الفاكس:
صندوق البريد 121271 :عمان  00012األردن
العنوان البريدي bulembjo@orange.jo : :الموقع األلكتروني www.mfa.bg/amman :
 3آذار
اليوم الوطني:
ساعات العمل04:11 - 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية بنغالدش الشعبية  -عمان
أم أذينة  ،شارع األمير زيد بن الحسين فيال رقم 47
عنوان البعثة:
)+1656(- 2251013، 2251015
رقم الهاتف:
)+1656(-2251014
رقم الفاكس:
صندوق البريد 2612 :عمان  00013األردن
العنوان البريديembangl@wanadoo.jo :
 56آذار
اليوم الوطني:
ساعات العمل06:11 - 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية بولندا -عمان
( )3شارع محمود سيف الدين اإليراني -التالع الشرقي ،الرابية  /عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-2205213هاتف القنصلية )+1656(-2205110 :
رقم الهاتف:
)+1656(- 2205212
رقم الفاكس:
صندوق البريد 145121 :عمان  00014األردن
العنوان البريديinfo@amman.polemb.net :
 3أيار
اليوم الوطني:
02:11 - 1:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية تشيلي  -عمان
( )51شارع حسين أبو الراغب  -عبدون  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2152741، 2153361
رقم الهاتف:
)+1656(-2154563
رقم الفاكس:
صندوق البريد 131663 :عمان  00013األردن
العنوان البريديechile@batelco.jo :
 01أيلول
اليوم الوطني:
04:31 - 1:31
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية جنوب إفريقيا  -عمان
شارع بشير الشريقي ،عبدون
عنوان البعثة:
+1656(-2150014 - 2155511
رقم الهاتف:
)+1656(-2151111
رقم الفاكس:
صندوق البريد 120211 :عمان  00012األردن
العنوان البريدي saembjor@cyberia.jo / saconsul@cyberia.jo :الموقع

األلكترونيwww.saembjor.com.jo:
 57نيسان
اليوم الوطني:
أوقات الدوام ( 06:02 – 17:31:االحد-اإلربعاء)  ( 04:02 – 7:31الخميس )
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية سريالنكا الديمقراطية االشتراكية  -عمان
شارع المدينة المنورة  /عمان
عنوان البعثة:
)+1656(-2151605، 2151600
رقم الهاتف:
)+1656(- 2151602
رقم الفاكس:
صندوق البريد ،131730 :عمان  ،00013األردن
العنوان البريدي lankaembjo@orange.jo :العنوان اإللكتروني www.slembassyjordan.com :
 4شباط
اليوم الوطني:
06:31 - 1:31
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية قبرص (عمان)
شارع عرار بناية رقم  ، 533وادي صقرة
عنوان البعثة:
2627467 ، 2627110 ، 2627043
رقم الهاتف:
2627112
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص1ب  2252عمان  00013األردن
العنوان البريديinfo@cyprusembassyamman.org :
 0تشرين األول
اليوم الوطني:
العطلة األسبوعية :السبت واألحد

ســفارة جمهورية كازاخستان
شارع أبو بكر النباتي – عبدون – عمان
عنوان البعثة:
 16 - 2157124هاتف القسم القنصلي 16-2157121 :
رقم الهاتف:
16-2157120
رقم الفاكس:
العنوان البريديkazemb@orange.jo :
 06كانون األول
اليوم الوطني:
ساعات العمل06:11 –11:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة جمهورية مصر العربية
( )4شارع رياض المفلح  ،ما بين الدوار الرابع والخامس  ،جبل عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-2612515 – 2612072/6القسم القنصلي -العقبة هاتف  )+6153( 5106010 :المكتب
رقم الهاتف:
التجاري هاتف  )+1656( 2613213 :مكتب ملحق الدفاع هاتف  )+1656( 2611162 :الملحقية اإلعالمية هاتف :
 )+1656( 2612207مكتب الملحق العمالي هاتف )+1656( 2612406 :
)+1656(-2614115
رقم الفاكس:
صندوق البريد 32071 :عمان  00011األردن
العنوان البريديegypt@tedata.net.com :
 53تموز
اليوم الوطني:
06:11 – 1:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة دولة أفغانستان اإلسالمية  -عمان
شارع الهاشميون  ،بناية رقم  ، 54عبدون
11165- 2155727
11165-2155212

عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
صندوق البريد:
 01آب (عيد االستقالل)
اليوم الوطني:
ساعات العمل04:11 - 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة دولة إسرائيل  -عمان
( )47شارع ميسلون ضاحية الرابية عمان
عنوان البعثة:
هاتف  )+1656(-2213211 :هاتف القنصلية )+1656(-2213251 :
رقم الهاتف:
فاكس  )+1656(-2213271 :فاكس القنصلية )+1656(-2252076 :
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  ،121166 :عمان  ،00012األردن
العنوان البريديembassy@amman.mfa.gov.il :
ساعات العمل06:11 - 11:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة دولة اإلمارات العربية المتحدة  -عمان
شارع جودت رشيد ش ّما ،حي الرضوان  -جبل عمان  -خلف وزارة التنمية اإلجتماعية
عنوان البعثة:
)+1656( -2134711/0/5/ 3
رقم الهاتف:
)+1656(-2135666
رقم الفاكس:
صندوق البريد ،5653 :عمان  ،00010األردن
العنوان البريديuaeemb@index.com.jo : :
 5كانون أول
اليوم الوطني:
ساعات العمل04:31 - 1:11 :
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة دولة الكويت (عمان)
عبدون  ،شارع الملكة زين الشرف – عمارة 55
عنوان البعثة:
 )+1656(-2611507 ، 2672032/6هاتف مكتب الملحق العسكري  )+1656(-2164470 :هاتف
رقم الهاتف:
المكتب اإلعالمي  )+1656(-4651563/4/0 :هاتف المكتب الثقافي )+1656(-2656637/1/1 :
 )+1656( 2611507 -2610170فاكس مكتب الملحق العسكري  )+1656(- 2164367 :فاكس
رقم الفاكس:
المكتب اإلعالمي  )+1656(- 4651526 :فاكس المكتب الثقافي )+1656(- 2656671 :
صندوق البريد :ص.ب  ،5017 :عمان  ،00010األردن
العنوان البريديamboff@kuwaitembassyamman.org Q8@kuwaiembassyamman.org :
 52شباط
اليوم الوطني:
04:11 – 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة دولة قطر (عمان)
عبدون – شارع ماجد الحاج حسن رقم  / 31عمان
عنوان البعثة:
4621754 )+1656( /01/00/05/04/02/2115311
رقم الهاتف:
)+1656(-5/2115310
رقم الفاكس:
صندوق البريد :ص.ب  ،2111 :عمان  ،00013األردن
العنوان البريديqataremb@go.com.jo :

 01كانون أول
اليوم الوطني:
04:31 – 11:11
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة روسيا اإلتحادية -عمان
( )55شارع زهران  -الدوار الثالث  -جبل عمان  /عمان
عنوان البعثة:
 )+1656(-4640551، 4640021هاتف القسم القنصلي )+1656(-2615211 :
رقم الهاتف:
)+1656(-4647441
رقم الفاكس:
صندوق البريد ، 5017 :عمان  ، 00001االردن
العنوان البريديRussjo@nets.com.jo :
 05حزيران
اليوم الوطني:
أوقات الدوام  04:11 – 11:11 :القسم القنصلي05:11-11:11 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة رومانيا
حي أم أذينة  -شارع المدينة المنورة  /عمان -بناية رقم 33
عنوان البعثة:
)+1656(-2103461، 2103453
رقم الهاتف:
)+1656(- 2105250
رقم الفاكس:
صندوق البريد 5161 / 5416 :عمان  00010 ،االردن
العنوان البريديroemb@batelco.jo :
 0كانون األول
اليوم الوطني:
ساعات العمل02:31 - 11:31 :
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة سلطنة بروناي  /دار السالم  -عمان
( )5شارع الحميدية  -عبدون  /عمان
عنوان البعثة:
)+2595(-5234225، 5298295/ 3
رقم الهاتف:
)+2595(-5298294
رقم الفاكس:
 855159عمان  55585األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديamman.jordan@mfa.gov.bn :
 93شباط
اليوم الوطني:
54332 - 8332
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

ســفارة ماليزيا عمان
 ،5شارع حسن الكايد المتفرع من شارع األمويين  ،عبدون
عنوان البعثة:
 )+2595( 5229422ملحقية شؤون الطلبة الماليزية  ، 94شارع محمد بسم الخماش  ،الصويفية ص2ب :
رقم الهاتف:
هاتف  5299228 / 5291155 )+2595( :فاكس info@msdjordan.jo 5295882 )+2595( :
 543352عمان 55585
)+2595( 5234343
رقم الفاكس:
ص.ب  5355 :عمان  55583األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديmwamman@go.com.jo malamman@kln.gov.my :
 35آب
اليوم الوطني:
55322 – 28322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة مملكة البحرين  -عمان

شارع فارس خوري  -الشميساني  /عمان الملحقية العسكرية  :الرابية شارع عاهد السخن  ،المتفرع من شارع
عنوان البعثة:
عمر عبد العزيز  ،عمارة()5
 )+2595(-5583225/9 - 5554548/2هاتف الملحقية الثقافية  )+2595(-5558449 :هاتف الملحقية
رقم الهاتف:
العسكرية )+2595(-5552234:
 )+2595(- 5554522فاكس ملحقية الثقافية  )+2595(- 5558443 :فاكس الملحقية العسكرية - 5593291 :
رقم الفاكس:
()+2595
 5992عمان  55583األردن ص.ب الملحقية العسكرية  242298:عمان  55524االردن
صندوق البريد:
العنوان البريديAmman.mission@mofa.gov.bh :
 55و  51كانون أول
اليوم الوطني:
54332 - 8322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سـفارة الملكية الدانمركية (عمان)
شارع حنا قعوار – مبنى رقم  - 3جبل عمان – حي الرضوان  -زهران
عنوان البعثة:
هاتف 25-5295592 :
رقم الهاتف:
فاكس 25-5295532 :
رقم الفاكس:
ص2ب  832323 :عمان 55583
صندوق البريد:
العنوان البريديammamb@um.dk www.amman.um.dk :
 5حزيران
اليوم الوطني:
ساعات الدوام 55322 – 2332 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة مملكة السويد – عمان
عبدون  ،شارع عبدالمجيد رضوان 95
عنوان البعثة:
)+2595(- 5225322
رقم الهاتف:
)+2595(- 5232512
رقم الفاكس:
 832535عمان  55583األردن
صندوق البريد:
العنوان البريدي ambassaden.amman@foreign.ministry.se :الموقع اإللكتروني www.swe-embamman.org :
 5حزيران
اليوم الوطني:
أوقات الدوام ( 55345 – 28332 :أالحد – األربعاء ) ( 54332 – 8332الخميس)
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة مملكة بلجيكا  -عمان

شارع بومدين  -بين الدوار الرابع والخامس  /عمان
عنوان البعثة:
)+2595(-5239583، 5235852
رقم الهاتف:
)+2595(-5232481
رقم الفاكس:
 249عمان  55558األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديamman@diplobel.fed.be :
 95تموز
اليوم الوطني:
55322 - 8332
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة مملكة تايالند  -عمان
عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:

شارع الهاشميين  ،33دير غبار ،عبدون الجنوبي  ،عمان
)+2595(-5295524، 5293322
)+2595(-5293355

 544392عمان  55854االردن
صندوق البريد:
العنوان البريديthaibgw@mfa.go.th :
 5كانون أول
اليوم الوطني:
55332 - 54322 ، 59322 - 28332
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

ســفارة مملكة هولندا
شارع أبو بكر سراج رقم  ، 3عبدون الشمالي
عنوان البعثة:
)+2595(- 5229922
رقم الهاتف:
 )+2595(- 5232555فاكس الشؤون القنصلية )+2595(- 5232954 :
رقم الفاكس:
 245355عمان  55524األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديamm-info@minbuza.nl , www.nlembassy.jo :
 32نيسان
اليوم الوطني:
 55322 – 28322للمراجعين 59322 – 2322 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة الجمهورية الفرنسية

جبل عمان ،شارع المتنبي ،عمان
عنوان البعثة:
هاتف  )+2595(-4524532 :القسم التجاري  :جبل عمان ،شارع أبو فراس الحمداني ،ص.ب  5525 :عمان
رقم الهاتف:
 55583األردن هاتف  )+2595(-4525242 :فاكس  )+2595(-4525522 :العنوان اإللكتروني  amman@dree.org :القسم
الثقافـي  :جبل عمان ،شارع عبد الحميد شومان ،ص.ب  35981 :عمان  ،55583األردن هاتف -4549522، 4549818 :
( )+2595فاكس  )+2595(-4549812 :العنوان اإللكتروني  ambfrsct@go.com.jo :القسم العسكري :جبل عمان  -شارع
المتنبي ،ص.ب  5348 :عمان  ،55583األردن هاتف  )+2595(-4545913/4 :فاكس  )+2595(-4545528 :العنوان اإللكتروني
 adfrance@go.com.jo :قسم األمن الداخلي  :جبل عمان ،شارع عبد الحميد شومان ص.ب  35981 :عمان  55583هاتف :
 )+2595(-4542554فاكس  )+2595(-4542151 :العنوان اإللكتروني asi_amman@yahoo.fr :
فاكس )+2595(- 4524555 :
رقم الفاكس:
 ،5348عمان  ،55583األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديcad.amman-amba@diplomatie.gouv.fr :
 54تموز
اليوم الوطني:
51355 – 28332
ساعات العمل:

العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة الجمهورية اللبنانية
( )51شارع محمد علي بدير ،عبدون
عنوان البعثة:
)+2595(-5292555/9
رقم الهاتف:
)2595+(5292553
رقم الفاكس:
ص.ب  ،855112 :عمان  ،55585األردن
صندوق البريد:
 99تشرين الثاني
اليوم الوطني:
 55322 – 28322القسم القنصلي 55322 – 28322 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة الجمهورية الهيلينيـة ( -اليونان)
عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
صندوق البريد:
العنوان البريدي:

عبدون  ،شارع سليمان سكر رقم 1
)+2595(- 5299195 - 5299194
)+2595(- 5291599
 35252عمان  55582األردن
greekemb@nol.com.jo

 95آذار
اليوم الوطني:
3332 – 22322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة الكرسي الرسولي الفاتيكان (عمان)
عبدون الوسطى ،شارع  54انطون النبر
عنوان البعثة:
)+2595(-5234855– 5292234
رقم الهاتف:
)+2595(-5292235
رقم الفاكس:
 ،549255عمان  ،55854األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديmunicature.jordan@gmail.com nuntius@nol.com.jo :
 92حزيران
اليوم الوطني:
53322 – 22322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة واألحد

سفارة المملكة المغربية عمان
( )5شارع الحريري  ،تقاطع يوسف ابن تاشفين  ،الشميساني  ،عمان
عنوان البعثة:
)+2595(-5582525/9
رقم الهاتف:
)+2595(-5582953
رقم الفاكس:
ص.ب  9515 :جبل عمان 55583
صندوق البريد:
العنوان البريديambmaroc@batelco.jo :
 32تموز
اليوم الوطني:
54332– 28332
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة اليابان

شارع فائق حلزون  ،بين الدوار الخامس والسادس  ،الصويفية
عنوان البعثة:
)+2595(-5239225
رقم الهاتف:
)+2595(-5235225
رقم الفاكس:
 9835عمان  55585األردن
صندوق البريد:
mail@embjapan.org.jo , www.jordan.emb-japan.go.jp
العنوان البريدي:
 93كانون أول
اليوم الوطني:
 55322 – 53345 59345 – 28322القسم القنصلي 55322-54322 / 53322 – 8322 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة جمهورية أذربيجان (عمان)
شارع األوابد  ،منطقة الكرسي  ،مبنى رقم  53عمان
عنوان البعثة:
+2595 - 5235595
رقم الهاتف:
)+2595( 5239895
رقم الفاكس:
 ، 855824عمان 55585
صندوق البريد:
العنوان البريديamman@mission.mfa.gov.az :
 98أيار
اليوم الوطني:
55322 - 22322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة جمهورية الصين الشعبية  -عمان
عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
()+2595
رقم الفاكس:
صندوق البريد:
اليوم الوطني:
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية:

( )2شارع جاكرتا ،حي السالم ،شميساني
 )+2595(-5555555هاتف القسم العسكري  )+2595(-5555538 :هاتف القسم الثقافي -5552531 :
 ) +2595(-5558153فاكس المكتب االقتصادي والتجاري )+2595(-5531451 :
 ،1355عمان  ،55558األردن
 5تشرين األول
54322 – 28322
الجمعة والسبت

سفارة جمهورية العراق

الدوار األول ،جبل عمان
عنوان البعثة:
 )+2595(- 4593518، 4593515الملحقية العسكرية  :الدوار السادس ،خلف فندق كراون ،فيال رقم  52هاتف
رقم الهاتف:
 )+2595(-5559534، 5559531 :فاكس  )+2595(-5593855 :الملحقية التجارية  :الدوار الرابع ،منطقة زهران ،حي
الرضوان ،شارع بنغازي مجاور السفارة األلمانية هاتف  )+2595( – 5232553/ 4 :فاكس)+2595(-5239548 ، 5232942 :
الملحقية الثقافية  :جبل عمان ،الدوار األول ،ص.ب  ،9295 :عمان هاتف  )+2595(-4552159 -4552852 -4552841 :فاكس :
)+2595(- 4552152
فاكس )+2595(-4531398، 4552519 :
رقم الفاكس:
 ،9295عمان ،االردن
صندوق البريد:
أوقات الدوام  54332– 28332:القسم القنصلي 55322 – 22322 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة جمهورية جورجيا -عمان
( )35شارع عوده ابو تايه ،الشميساني
عنوان البعثة:
)+2595(-5523123
رقم الهاتف:
)+2595(-5523852
رقم الفاكس:
 ،855223عمان  ،55585األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديgeoemb@orange.jo geoconsul@orange.jo :
 95آيار
اليوم الوطني:
51322 - 22322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة و السبت

سفارة جمهورية كوريا

شارع بهجت الحمصي ،بين الدوار الرابع والخامس،
عنوان البعثة:
)+2595(-5232145، 5232145
رقم الهاتف:
)+2595(-232982
رقم الفاكس:
ص.ب  3252 :عمان  55585األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديjordan@mofat.go.kr :
 3تشرين أول
اليوم الوطني:
55322 – 28322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة جمهورية نيجيريا اإلتحادية عمان
عنوان البعثة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
صندوق البريد:

 39شارع الهاشميين  ،عبدون
هاتف )+2595(- 5293489 – 5293485 :
)+2595(-5294538
 855215جبل عمان  55585األردن

العنوان البريديnigemb@yahoo.com :
 5تشرين أول
اليوم الوطني:
 55322 – 22322للمراجعين 54322 – 52322 :
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة جمهورية هنغاريا
( )53شارع يعقوب عماري  ،عبدون الشمالي
عنوان البعثة:
 )+2595(5234255 -5295554هاتف  94ساعة )+2595( -5295255 :
رقم الهاتف:
)+2595(- 5232835
رقم الفاكس:
 3445عمان  55585األردن
صندوق البريد:
mission.amman@kum.hu www.mfa.gov.hu/emb/amman
العنوان البريدي:
 93تشرين األول
اليوم الوطني:
54322 – 28322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة دولة فلسطين
وادي صقرة  -شارع رياض المفلح – بناية رقم ()91
عنوان البعثة:
)+2595(- 5558952 ،5511551
رقم الهاتف:
)+2595(-5555191
رقم الفاكس:
ص.ب  ،295151 :عمان ،األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديpalemp@no.com.jo :
 5كانون ثاني
اليوم الوطني:
54322 – 28332
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة

سفارة سلطنة عُمان

شارع زهران ،بين الدوار الرابع والخامس ،جبل عمان
عنوان البعثة:
 )+2595(- 5585555/5الملحقية العسكرية  :ص.ب ،955245:عمان  ،55595األردن هاتف -5585542 :
رقم الهاتف:
( )+2595فاكس  )+2595(-5525828 :الملحقية الثقافية  :ص .ب  ،295294 :عمان  ،55552األردن هاتف 5525595 :
 )+2595(-5525525،فاكس )+2595(-5525555 :
)+2595(-5582424
رقم الفاكس:
 ،92529عمان  ،55558األردن
صندوق البريد:
 58تشرين الثاني
اليوم الوطني:
54322 – 28322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة كندا

عمارة لؤلؤة الشميساني ،الشميساني،
عنوان البعثة:
)+2595( -5923322
رقم الهاتف:
 )+2595( - 5923322فاكس التأشيرات  )+2595( - 5923329:فاكس القسم التجاري - 5923324:
رقم الفاكس:
( )+2595فاكس القسم السياسي  )+2595( - 5923322 :فاكس القسم القنصلي واإلداري )+2595( -5923325:
ص.ب  ،855423 :عمان  ،55582األردن
صندوق البريد:
العنوان البريديamman@international.gc.ca :
 5تموز
اليوم الوطني:
( 55332 – 28332األحد – االربعاء) ( 53332 – 28322الخميس) قسم الهجرة ( 52332 - 28332 :األحد-
ساعات العمل:
األربعاء )
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

سفارة منظمة فرسان مالطا ذات السيادة

شارع المدينة المنورة  ،مجمع الخازندار
عنوان البعثة:
)+2595( 5538452 - 5543289
رقم الهاتف:
)+2595(- 5538412
رقم الفاكس:
 3138عمان
صندوق البريد:
العنوان البريديSmomjo@lkzn.org :
 94حزيران
اليوم الوطني:
58322 – 22322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

مكتب االخوة العربي الليبـي للجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

شارع جبران خليل جبران  ،وادي صقرة  ،الشميساني
عنوان البعثة:
)+2595(-5523525/9/ 3
رقم الهاتف:
)+2595(-5513588 – 5523424
رقم الفاكس:
 ، 9281عمان  ، 55585االردن
صندوق البريد:
 5أيلول
اليوم الوطني:
54322 – 28322
ساعات العمل:
العطلة األسبوعية :الجمعة والسبت

البعثات والهيئات الدبلوماسية األردنية في الخارج

السفارة االردنية ( أبو ظبي)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449440 :
ساعات الدوام  0-4:مساءا
فرق الساعات :ساعه صيفا وساعتين شتاءا
العطلة االسبوعيه :الخميس و الجمعة
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :الحي الدبلوماسي  /شارع المطار

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1119444:
رقم هاتف مكتب السفير 1114444 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 1114444:
عنوان البريد االلكتروني abudhabi@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( اثينا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4424044 :
ساعات الدوام  0324 - 9 :مساءا
فرق الساعات  :اليوجد
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة
21 Papadiamandi Street
Palio Psychico 15452
)Greese-Athens P.o.box(65253

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 8414444 :
رقم هاتف مكتب السفير 8411044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 8411484 :
عنوان البريد االلكتروني jor_emb1@otenet.gr :

القنصلية العامة ( أربيل)
رقــم فـاكـس الســفــــــارة :
رقم هاتف مكتب السفير :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة :
4444441110
4441111444
4444441114
عنوان البريد االلكتروني erbil@fm.gov.jo :

رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44981 :
ساعات الدوام :
فرق الساعات :
العطلة االسبوعيه :
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :فيال رقم  442و 444
دريم سيتي  -اربيل

السفارة االردنية ( استانا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44444 :
ساعات الدوام  44 .:صباحا –  4مساءا
فرق الساعات 2 :صيفا و  1شتاءا
العطلة االسبوعية :السبت واالحد
عنوان الـسـفارةJordan Embassy:
,Novostroitelnaya street 0/4
Microdistrict,Chubary - Astana

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 40014042 :
رقم هاتف مكتب السفير 40012844 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 40014044:
عنوان البريد االلكتروني astana@fm.gov.jo :

( السفارة االردنية ( اسالم اباد)
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 0049404 :
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449044 :
رقم هاتف مكتب السفير 0049408 :
ساعات الدوام  9 :صباحا  2 -مساءا حسب توقيت باكستان
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 0049404/0049401 :
فرق الساعات  2 :ساعات
رقم هاتف القنصل المباشر 0049424 :
العطلة االسبوعية  :السبت و االحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  House No : 1,St. 88,G-63 :عنوان البريد االلكتروني islamabad@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( انقرة)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4494240 :
ساعات الدوام  :من  2-9بعد الظهر
العطلة االسبوعية  :السبت و االحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة Mesnevi Dede Korkut :
Sok.No:18 A.Ayranci
Ankara 06690

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1141204 :
رقم هاتف مكتب السفير 1148044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 1141491/1140441 :
عنوان البريد االلكتروني Ankara@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( أوتاوا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444842 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا وحتى  2ظهرا
فرق الساعات  4 :ساعات
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة Bronson Ave.Suite 701444:
-Ottawa on KIB 6G8-Canada

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 0202214 :
رقم هاتف مكتب السفير 0244494 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 0244494:
عنوان البريد االلكتروني Ottawa@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( باريس)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44224 :
ساعات الدوام  :من  9ولغاية 44 .44
فرق الساعات + 4 :
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة:
GMT 92200 NEUILLY SUR SEINE 44
BOULEVARD MAURICE BARRES-FRANCE

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 44804448 :
رقم هاتف مكتب السفير 44804444 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 44804444 :
عنوان البريد االلكتروني amjo.paris@wanadoo.fr :

السفارة االردنية ( باكو)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4499140 :
ساعات الدوام 1-9 .:
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1242402 :
فرق الساعات  -:ساعتين
رقم هاتف مكتب السفير 4944400 :
العطلة االسبوعية -:السبت واالحد
عنوان الـسـفارة:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 1242400/1242404:
Cafar
Cabbarli11
عنوان البريد االلكتروني baku@fm.gov.jo:
Caspian Plaza 2 – Floor no 16
Baku – Azerbaijan

السفارة االردنية (بخارست)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة :
441404
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  2ظهـرا .
فرق الساعات  :ساعة واحد في الصيف
العطلة االسبوعيه  :السبت واألحـــــــد
عنوان الـسـفارة:
St. Dumbrava rosie No.1 Sector
Bucharest Romania 0

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 0444444/0444204 :
رقم هاتف مكتب السفير :اليوجـــــد رقــــم
هـــاتـــف السفــارة 0441444 / 0444444:
عنوان البريد االلكتروني embassy@jordanembassy.ro :

السفارة االردنية ( برازيليا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444484 :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 20144894 :
ساعات الدوام 2-9:
رقم فاكس مكتب السفير20144249 :
فرق الساعات  8 :ساعات صيفاو  1ساعات شتاءا
رقم هاتف مكتب السفير 20144448 :
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :ص  .ب  944-44142رقــــم هـــاتـــف السفــارة 20144144/20144141 :
SHIS QI 09 CONJ UNTO 18 CASA 14
عنوان البريد االلكتروني emb.jordania@apis.com.br :
LAGO SUL-BRASILIA-DF CEP 71650-180

السفارة االردنية ( برلين)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 441924 :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 28998444 :
ساعات الدوام  :من التاسعه صباحا ولغاية  2بعد الظهر
رقم هاتف مكتب السفير 28998424 :
فرق الساعات  ( 4 + :توقيت غرينتش )
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 2899844 :
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني jordan@jordanembassy.de :
Heerstr .201 13595 Berlin

السفارة االردنية ( بروكسل)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44200 :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 8140498 :
ساعات الدوام 2 - 9 :
فرق عات  :ساعة واحدة (  GMT + 1) 1050 Bruxelles /رقم هاتف مكتب السفير 8144924:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 8144444 :
Belgique
عنوان البريد االلكتروني
العطلة األسبوعية  :السبت واالحد
jordan.embassy@skynet.be:
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Av.Franklin, roosevelt,104

السفارة االردنية ( بريتوريا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 440440 :
ساعات الدوام 48 , 44 - 9 , 44 :
فرق الساعات  4 - :خالل التوقيت الصيفي في عمان
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Olivier Street Brooklyn,Pretoria 0075 040

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 2184844 :
رقم هاتف مكتب السفير 2108444 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 2184844 / 4 :
عنوان البريد االلكتروني embjordpta@telkomsa.net :

السفارة االردنية (بغداد)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44981 :
فرق الساعات  :ساعة واحدة
العطلة االسبوعية  :الجمعة
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
الحي الدبلوماسي –مجمع دجله( )0فيال رقم 2
خلف السفاره االمريكيه-المنطقه الخضراء

رقــــم هـــاتـــف السفــارة 4440444884 :
رقم هاتف مكتب السفير :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني Baghdad@fm.gov.jo :
ساعات الدوام  :من 4 , 24صباحا  0 -بعد الظهر

السفارة االردنية ( بكين)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444844 :
ساعات الدوام  :من 24و 4صباحا وحتى 24و 2مساءا
فرق الساعات  :عمان  8 +شتاءا و عمان 4 +صيفا
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Sanlitun Dongliu Jie No .5
Beijing 444844

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 84202042 :
رقم هاتف مكتب السفير 84201841 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 84202948 :
عنوان البريد االلكتروني Beijing@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( بيرن)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 441424 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  0 , 24ظهرا .
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 2414144 :
فرق الساعات  :ساعه واحده
رقم هاتف مكتب السفير 2414144 :
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 2414141 :
Embassy
of
the
Hashemite
Kingdom of Jordan
عنوان البريد االلكتروني info@jordanembassy.ch :
THORACKER STRASSE 3
MURI .B.BERN-SWITZERLAND– 2441

السفارة االردنية ( بيروت)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44984 :
ساعات الدوام  4 , 24 :صباحا  0 , 24 -ظهرا
فرق الساعات  :اليوجد
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
بعبدا  /شارع الياس الحلو
ص .ب (  ) 4442بيروت –  449بعبدا

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4900440 :
رقم هاتف مكتب السفير 900442 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 4900444 / 4900444 :
عنوان البريد االلكتروني joremb@dm.net.lb :

السفارة االردنية ( تل ابيب)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة :
449402
ساعات الدوام  9 , 44 :ولغاية 44 , 44
فرق الساعات 0 + :
العطلة االسبوعيه  :الجمعه والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Rehov Abba hillel silver Ramat Gan
P.O.Box (3511) 14 40484

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4444440 :
رقم هاتف مكتب السفير 4444442 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 4444400 :
عنوان البريد االلكتروني jordanembassy@012.net.il :

السفارة االردنية ( تونس)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4404844 :
ساعات الدوام  4 :صباحا الى الثانيه ظهرا .
فرق الساعات  :ساعة و احدة شتاءا وساعتين صيفا
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
 94شارع يوغرطه  /ميتوال فيل/تونس
ص.ب ) 4440 ( :

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 448184 :
رقم هاتف مكتب السفير 444484 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 444444-444409 :
عنوان البريد االلكتروني emb.jordan@planet.tn :

السفارة االردنية ( جاكرتا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 448004 :
ساعات الدوام  :من  - 4 , 24لغاية  2 , 24ظهرا
فرق الساعات  4 :ساعات صيفا و  1ساعات شتاءا
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
.Gedung Artha Graha ,9th FloorJI. Jend
Sudlrman Kav, 52-53 Jakarta 12190

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4442140 :
رقم هاتف مكتب السفير 4442144 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 4442141 -4442142 :
عنوان البريد االلكتروني jordanem@scbd.net.id :

القنصلية االردنية ( جدة)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449880 :
ساعات الدوام  2 - 4324 :مساءا .
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 8844841 :
فرق الساعات  :ساعة واحدة شتاءا
رقم هاتف مكتب السفير 8814444:
العطلة االسبوعيه  :الخميس والجمعه
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 8844824/8844822 :
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني jordanconsulate@sps.net.sa :
جده-حي الحمراء -شارع االميرمحمد بن عبد العزيز
ص  .ب (  041جدة ) 04144

السفارة االردنية ( الجزائر)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4404204 :
ساعات الدوام 44 - 9 :مساءا
فرق الساعات  :في الصيف ساعتان وفي الشتاء ساعة واحدة
العطلة األسبوعيه  :الجمعة والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
44شارع النخيل جنان المالك حيدرة
 48424الجزائر

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 894441 :
رقم هاتف مكتب السفير 892949 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 892428/890424 :
عنوان البريد االلكتروني jordan@wissal.dz :

البعثة األردنية ( جنيف)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 441400 :
ساعات الدوام  4 , 24 :صباحا –  4 , 44مساءا
فرق الساعات  :ساعه
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Rue de Vermont , 29– 24 :
ص  .ب Geneval 4044/44-48

رقــم فـاكـس البعثة 4140444 :
رقم هاتف مكتب السفير 4140444 :
رقــــم هـــاتـــف البعثة 4140444 :
عنوان البريد االلكتروني info@jordanmission.ch :

السفارة االردنية ( الخرطوم)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44019442 :
ساعات الدوام  1324 - 4324 :مساءا
فرق الساعات  :ساعة واحدة
العطلة االسبوعية  :الجمعـــــة والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
الخرطوم /منطقة الطائف عقار رقم ()480مربع 00

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 400094 :
رقم هاتف مكتب السفير تلفاكس400090 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 400098/400094 :
رقم هاتف مكتب القنصل تلفاكس400092 :
عنوان البريد االلكتروني Khartoum@fm.gov.jo:

القنصلية االردنية ( دبي)
رقــم فـاكـس القنصلية 2944844 :
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449441 :
رقم هاتف مكتب القنصل 2944141 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا الى  2ظهرا
عـــــنـــــوان القنصلية  :دبي  /بر دبي  /شارع خالد بن الوليد مجمع رقــــم هـــاتـــف القنصلية 2944444 :

القنصليات ص.ب) 0444( :
فرق الساعات  :ساعتان شتاء وساعة صيفا () GMT + 4
العطلة األسبوعية  :الجمعة والسبت

عنوان البريد االلكتروني
jorcnslt@emirates.net.ae:

السفارة االردنية ( دمشق)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4498244 :
ساعات الدوام  4 :صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر .
فرق الساعات  :اليوجد
العطلة االسبوعية  :الجمعة والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
دمشق -مزه فيالت شرقيه دخلة جامع االكرم
شارع طرابلس الغرب رقم البناء  04ص.ب ( ) 22842

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 8428082 :
رقم هاتف مكتب السفير 8428084 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 8428084/8428084 :
عنوان البريد االلكتروني embjor@yahoo.com :

السفارة االردنية ( الدوحـة)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44941 :
ساعات الدوام  4 :صباحا  2 -مساءا
العطلة األسبوعية  :الجمعة والسبت
فرق الساعات  :متشابه صيفا واضافة ساعة في الشتاء
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
الدفنه-المنطقة الدبلوماسية  -الخليج الغربي-شارع
السفارات
ص  .ب  0288 :الدوحة  -قطر

رقــم فـاكـس الســفــــــارة /1420044:
1420442
رقم هاتف مكتب السفير 1420044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة /1420042/1420040 :
1420041
عنوان البريد االلكتروني jordand@qatar.net.qa :

مكتب التمثيل االردني ( رام هللا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44944 :
ساعات الدوام  :من  4صباحا الى  2بعد الظهر
فرق الساعات  :اليوجد
العطلة االسبوعيه  :الجمعه والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
*حي الماصيون قرب فندق جراند بارك -رام هللا

رقم هاتف رئيس المكتب المباشر00941804 :
رقم فاكس المكتب00941801 :
رقم هاتف المكتب 00941808/ 00941804 :
عنوان البريد االلكتروني jorreb@planet.com :

السفارة االردنية ( الرباط)
رمـــــــز
44040424
:
الــــــدولـــــــــــــــة
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 444400 :
ساعات الداوم  :من 24و 4صباحا رقم هاتف مكتب السفير 844494 :
ولغاية الثالثه بعد الظهر
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 449044 – 444404 - :
فرق الساعات  :ساعتين شتاء وثالث
رقم هاتف الحاالت الطارئه والضروريه ويستعمل الرد االلي بعد الدوام وايام
ساعات
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
00212578682601
العطل لتسجيل رساله صوتيه
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  84 :فيال
عنوان البريد اإللكتروني jo.am@iam.net.ma:
وفاء  ,الحي العسكري
صيفا السويسي  -الرباط/المغرب

السفارة االردنية ( رومـا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 442948 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  2بعد الظهر
فرق الساعات  4 :ساعة عن االردن
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة AMBASCIATA

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4848400 :
رقم هاتف مكتب السفير 48044092 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 48044241/48044242 :
عنوان البريد االلكتروني
embroma@jordanembassy.it:

:DIGIORDANIA
VIA GIUSEPPE MARCHI 1/P
ROMA – ITALIA 44484

السفارة االردنية  -الرياض
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449884 :
ساعات الدوام  :من  4صباحا الى  2عصرا
فرق الساعات  4 + :شتاءا
العطلة االسبوعيه  :الخميس والجمعه
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  :حي السفارات  -الرياض
ص  .ب  ) 91248 ( :الرياض ( ) 44892

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1444440 :
رقم هاتف مكتب السفير 1444014:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة
1449444/1444444/1444444/1444429:
عنوان البريد االلكتروني riyadh@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( سنتياجو)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44480:
ساعات الدوام  9 :صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر
فرق الساعات  4 :ساعات خالل التوقيت الصيفي و 4
ساعات خالل التوقيت الشتوي
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد .
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
San Pio X 2460
Depto. 1307 – Providencia
Santiago - Chile

رقــم فـاكـس الســفــــــارة :

005629756178

رقــــم هـــاتـــف السفــارة :

005629756187

005629756186
عنوان البريد االلكتروني
embajadadejordania@movistar.cl:

السفارة االردنية ( سيؤول)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44400 :
ساعات الدوام  9 :صباحا –  1بعد الظهر
فرق الساعات GMT +9 : :بفارق  8ساعات عن عمان حسب
التوقيت الصيفي وسبعه ساعات شتوي
العطلة االسبوعية :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
)Twin Trcc Bldg, Floor 6 , Tower (B
Joonghak – dong, Jongro 41
Seoul, 110-792

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 2442811 :
رقم هاتف مكتب السفير 2440494 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة :
84488448/84488444/2440494
رقم هاتف القسم القنصلي2442824:
عنوان البريد االلكتروني seoul@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( طرابلس)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4404404 :
ساعات الدوام  4 :صباحا وحتى  0ظهرا
فرق الساعات  :صيفا زيادة ساعة بتوقيت االردن  ,شتاء
العطلة االسبوعيه  :الجمعه والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  :شارع عبد الرحمن بن عوف متفرع من
شارع بن عاشور
طرابلس,الجماهيرية الليبية نفس التوقيت
ص  .ب  ) 944 ( :بريد ميدان الجزائر  -طرابلس

رقــم فـاكـس الســفــــــارة :
2841480
رقم هاتف مكتب السفير 2844028 :
رقــــم هـــاتـــف السفارة -2841484 :
2841482
عنوان البريد اإللكتروني em-jo-tri- :
ly@lttnet.net

السفارة االردنية ( صنعاء)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449844 :
ساعات الدوام  4 :صباحا  2 -عصرا
فرق الساعات  :يتفق مع االردن صيفا وبتقديم التوقيت ساعة شتاء ص.ب
( 2+ ( ) 0440ساعات جرنيش )
العطلة االسبوعية  :الخميس والجمعة
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  :صنعاء – حدة -شارع دمشق

رقــم فـاكـس الســفــــــارة :
141448
رقم هاتف مكتب السفير 142044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة :
142048 / 142049/142044
عنوان البريد االلكتروني
Sanaa@fm.gov.jo:

السفارة االردنية ( طشقند)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4499444 :
ساعات الدوام  9 :صباحا وحتى  4مساءا .
فرق الساعات  2 :ساعات شتاءا و  0ساعة صيفا
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة Diplomatic Village , 9:
FarkhadskAya - street
Akamal Ikramov District , Chilanzar V-15
TASHKENT
P.o.Box 700173 Tashkent -Uzbekistan

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4144411 :
رقم هاتف مكتب السفير 0418142 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 0410149 :
عنوان البريد االلكتروني
jordanembuzb@mail.ru :

السفارة االردنية ( طهران)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449404 :
ساعات الدوام 44 : 44 - 4 : 24 :
فرق الساعات ) 4 : 24 ( + :
العطلة االسبوعية  :الخميس والجمعة
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :طهران –شهرك قدس (غرب)
الحي رقم ( )1شارع زرافشان شمالي-شارع فرعي رقم (-)0
رقم المبنى ) 4442
ص  .ب ( ) 41884-424

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 44444198 :
رقم هاتف مكتب السفير 44444999:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 44444248/44444444 :
عنوان البريد االلكتروني
jordanemby_teh@hotmail.com:

السفارة االردنية ( طوكيو)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44442 :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 41444420 :
ساعات الدوام  :من  4 - 9مساءا
رقم هاتف مكتب السفير 41444424 :
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
فرق الساعات  4 :ساعات شتاء و  8ساعات صيفا
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 41444444 :
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  Kamiyama-cho,shibuya-,4-29 :عنوان البريد االلكتروني jor-:
.ku
emb@bird.ocn.ne.jp
Tokyo 150-0047 JAPAN

السفارة األردنية ( القاهرة)
رمــــــز الــــــــدولــــــــــــــــة 44040 :
ساعات الدوام  2 - 9 :بعد الظهر
العطلة األسبوعيه  :الجمعه والسبت
فرق الساعات  :نفس التوقيت المحلي لألردن
عـــنــــوان الــســــفــــــــارة  8 :شارع باسم الكاتب متفرع من
شارع التحرير  -الدقي

رقــــم فــــاكـــس السفـارة 24844404 - :
رقم فاكس المراسالت الخاصه بالقسم القنصلي-:
22289440
رقم هاتف مكتب السفير 22241140 - :
رقـــم هـــاتـــــف السـفـارة / 24144488 :
24199940/24148489
عنوان البريد االلكتروني jocairo2@ie-eg.com :

السفارة االردنية ( فيينا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44124 :
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1444424 :
ساعات الدوام  9 :ولغاية  4مساءا
رقم هاتف مكتب السفير 1444449 :
فرق الساعات  :ساعة واحدة GMT+1
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 1444404/08 :
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عنوان البريد االلكتروني
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة Rennweg 17/4,1030 vienna :
info@jordanembassy.at:
-Austria

السفارة االردنية ( كانبيرا)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44840 :
ساعات الدوام  :من  2 - 9بعد الظهر
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
فرق الساعات (4 :صيف االردن)و(9شتاء االردن)
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة RED HILL ACT 2603:
AUSTRALIA 20 Rocbuck Street

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 80294028 :
رقم هاتف مكتب السفير 80944482:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 80949944:
عنوان البريد االلكتروني
jordan@jordanembassy.org.au :

السفارة االردنية ( كوااللمبور)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44842 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية 2بعد الظهر
فرق الساعات  8 :في الشتاء و 4في الصيف
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
No.2 Jalan Kedondong
Off Jalan Ampang Hilir 55000 Kuala Lumpur
Malaysia

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 10404844 :
رقم هاتف مكتب السفير 10404149:
رقــــم هـــاتـــف السفــارة / 10404084 :
10422844/10404419
عنوان البريد االلكتروني jorembkl@unifi.my:

السفارة االردنية ( الكويت)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44984 :
ساعات الدوام  :من  4صباحا ولغاية  2ظهرا
فرق الساعات  :ساعه واحده شتاءا(غرينتش )2 +
العطلة االسبوعيه  :الجمعه والسبت
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  :منطقةالجابرية/قطعة()4شارع
رقم()4
فيال رقم()04ص.ب( )29494الرمز البريدي  42449الكويت

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 04240094 :
رقم هاتف مكتب السفير 04240044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 04240091/04240094 :
04240092/
عنوان البريد االلكتروني kuwait@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( الهاي)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 442444 :
ساعات الدوام  1 - 9 :مساءا
فرق الساعات  :ساعه واحده GMT +1
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
,Badhuisweg – 79, 2587CD
the Hague the Netherlands

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 1484049 :
رقم هاتف مكتب السفير 1484044 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 1484044 :
عنوان البريد االلكتروني
info@jordanembassy.nl :

السفارة االردنية ( لندن)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 4411044 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  2بعد الظهر
فرق الساعات  :ساعتان
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Upper Phillimore Gardens8
London W8 7HA

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 9244494 :
رقم هاتف مكتب السفير 9241428 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 9242844 :
عنوان البريد االلكتروني london@fm.gov.jo :

السفارة االردنية ( مدريد)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 94:
4421
ساعات الدوام  :من  9صباحا الى  2مساءا
فرق الساعات  :ساعه واحدة
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
P Gral Martinez Campos, 41
ESPANA Madrid - 04444

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 2440428 :
رقم هاتف مكتب السفير 2440441 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 2494444/2494441 :
عنوان البريد االلكتروني jordania@telefonica.net :

السفارة االردنية ( مسقـط)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44984 :
ساعات الدوام  4 :صباحا ولغاية  0بعد الظهر
فرق الساعات  :ساعة صيفا و  0ساعة شتاءا
العطلة االسبوعيه  :الخميس والجمعه
عـنوان الـسـفــارة  :المنطقة الدبلوماسية  ,شارع جامعة
الدول العربية
ص.ب( )44الرمز البريدي ( )424العذيبة

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 01890480 :
رقم هاتف مكتب السفير 01899444 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 01890482:
01890484/01890484/
عنوان البريد االلكتروني
embhkjom@omantel.net.om:

السفارة االردنية ( موسكو)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444194 :
ساعات الدوام  44 - 9 :مساءا
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 8991241 :
فرق الساعات  :ساعة واحدة الى االمام
رقم هاتف مكتب السفير 8992124:
العطلة االسبوعية  :السبت واالحد
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 8999481/8994010/8991211 :
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني emjordan@umail.ru :
MAMONOVSKY PEREULOK,3
 Russain Fedص  .ب ()MOSCOW 123001

السفارة االردنية ( نيودلهي)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 449444 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  2324مساءا
رقــم فـاكـس الســفــــــارة 01842242 :
فرق الساعات 24 :و 2شتاءا و 24و 0صيفا
رقم هاتف مكتب السفير 01842249:
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 01842244 / 01842499:
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني jordan@jordanembassyindia.org :
golf links,24
New delhi-110003 - India

المندوبية الدائمة ( نيويورك)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444040 :

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 4204218 :

رقم هاتف مكتب السفير 4204412 :
ساعات الدوام  4 - 9 :مساءا
فرق الساعات  4 :ساعات بعد عمان)4(+/ساعات عن رقــــم هـــاتـــف السفــارة 4209442:
عنوان البريد االلكتروني
جرنيش
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
missionun@jordanmissionun.com:
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
Second Avenue . 4th floor 488
New york , N.y. 10017

السفارة االردنية ( واشنطن)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 444040 :
ساعات الدوام  :من  9صباحا ولغاية  4مساءا
رقــم فـاكـس السفارة 9882444 :
العطلة االسبوعيه  :السبت واالحد
رقم هاتف مكتب السفير 0114440 :
فرق الساعات  :سبع ساعات
رقــــم هـــاتـــف السفارة 9880881 :
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة :
عنوان البريد االلكتروني hkjembassydc@aol.com :
Interntational , DR , NW 2441
Washington ,DC20008

السفارة األردنية ( المنامة)
رمـــــــز الــــــدولـــــــــــــــة 44942 :
ساعات الدوام  :من  4صباحا الى  2عصرا
فرق الساعات 4 + :
العطلة االسبوعيه  :الخميس والجمعة
عـــــنـــــوان الـســفـــــــارة  :مبنى  12طريق 4944
المنامة  249ص.ب()4010

رقــم فـاكـس الســفــــــارة 44094944 :
رقم هاتف مكتب السفير 44090201 :
رقــــم هـــاتـــف السفــارة 44094449 :
عنوان البريد االلكتروني jordemb@batelco.com.bh :

المستشفيات الحكومية
المحافظة

الهاتف

اسم المستشفى

الرقم
1

البشير

العاصمة

4775111

2

االمير حمزة

العاصمة

5053814

3

الكرامة للتأهيل النفسي

العاصمة

4200404

4

د .جميل التوتنجي

العاصمة

4020092

5

المركز الوطني لتأهيل المدمنين

العاصمة

5233045

6

النديم

مادبا

3241700

7

االميرة سلمى

مادبا

3207101

8

الزرقاء

الزرقاء

3982604

9

االمير فيصل

الزرقاء

3740251

10

المركز الوطني للصحة النفسية

البلقاء

4729018

11

الحسين /السلط

البلقاء

3552957

12

الشونة الجنوبية

البلقاء

3581051

13

االميرة ايمان/معدي

البلقاء

3584934

14

االميرة بسمة

اربد

7275555

15

االميرة رحمة

اربد

7102985

16

االميرة بديعة

اربد

7101662

17

االميرة راية

اربد

6521666

18

الرمثا

اربد

7383458

19

اليرموك

اربد

7585980

20

ابي عبيدة

اربد

6570018

21

معاذ بن جبل

اربد

6587354

22

جرش

جرش

6351114

23

االيمان/عجلون

عجلون

6421914

24

الكرك

الكرك

2386191

25

غور الصافي

الكرك

2302436

26

النسائية واالطفال

المفرق

6236201

27

المفرق

المفرق

6231234

28

الرويشد

المفرق

6292183

29

معان

معان

2132222

30

الملكة رانيا العبدهللا

معان

2150634

31

االمير الحسين بن عبدهللا الثاني

البلقاء

المستشفيات الخاصة
اسم المستشفى

الرقم

العنوان

الهاتف

العبدلي

5680127

جبل عمان  /الدوار الرابع

5608080

الشميساني

5609609

طريق الجامعة األردنية

5353000

جبل عمان  /الدوار الثالث

4644281
5921199

1

االسالمي

2

االردن

3

التخصصي

4

مركزالحسين للسرطان

5

الخالدي

6

المركزالعربي الطبي

جبل عمان  /الدوار الخامس

7

االسراء

شارع الملكة رانيا العبد هللا

5300300

8

االستقالل

شارع االستقالل

5652600

9

االستشاري

عمان شارع وادي صقرة

5681661

10

الحياة

العاصمة  /الذراع الغربي

4393111

11

ملحس

جبل عمان  /الدوار االول

4636140

12

ابن الهيثم

تالع العلي

5516808

13

القدس

جبل الزهور

4387181

14

الشهيد ابو دية

جبل الحسين

5666177

15

الهالل األحمر

المصدار

4779131

16

الدولي

جبل عمان  /الدوار السابع

5853466

17

فرح

جبل عمان  /الدوار الثالث

5603777

18

عمان الجراحي

جبل عمان  /الدوار الثالث

4641261

19

الشميساني

الشميساني

5607431

20

لوزميال

جبل اللويبدة

4624345

21

تالع العلي

تالع العلي

5347175

22

االهلي

العبدلي

5664164

23

االيطالي

المهاجرين

4777101

24

فلسطين

دوار الداخلية

5607071

25

المواساة

ماركا الشمالية

4896842

26

ماركا التخصصي االسالمي

ماركا  /حي الزارع

4893855

27

الجزيرة

عمان

5657581

28

العيون التخصصي

تالع العلي

5511176

29

فيالدلفيا

ضاحية االمير راشد

5854806

30

الحنان

ضاحية الحاج حسن

4750800

31

هبة

جبل الحسين  /دوار فراس

5696103

32

عاقلة

جبل عمان  /الدوار الثالث

4642441

33

األمل

جبل الحسين  /دوار الداخلية

5674150

34

األقصى

عمان  /منطقة طارق

5065064

جبل عمان

4627628

35

عبد الهادي للعيون

جبل عمان  /الدوار الرابع

4644919

36

جبل عمان

5853375

37

البيادر

بيادر وادي السير

38

ميالد

ماركا الشمالية

4886003

39

الحمايدة

شارع مادبا

4785555

40

المحبة

مادبا

3245541

41

قصر شبيب

الزرقاء

3982294

42

جبل الزيتون

الزرقاء

3655555

43

الحكمة الحديث

الزرقاء  /طريق اوتستراد

3990990

44

الزرقاء الوطني

الزرقاء

3900560

45

الرازي الجديد

الزرقاء  /ياجوز

3954167

46

الرشيد النفسي

ابو نصير

5233882

47

ابن النفيس

اربد

7247100

48

راهبات الوردية

اربد

7272011

49

اربد التخصصي

اربد

7103100

50

القواسمي

اربد

7243401

51

الروم الكاثوليك

اربد

7272275

52

النجاح للتوليد

الحي الجنوبي

7100170

53

اربد االسالمي

ابد

7273112

54

الصفاء التخصصي

جرش

6351055

55

مصح النور

المفرق

6231014

56

االيطالي  /الكرك

الكرك

3351045

57

البوتاس

الكرك

3665116

58

السالم

الكرك

3240073

59

العقبة الحديث

العقبة

2016677

60

االسالمي  /العقبة

العقبة

2011844

المستشفيات الجامعية
الرقم

اسم المستشفى

المحافظة

الهاتف

1

مستشفى الجامعة االردنية

العاصمة

3535555

2

مستشفى الملك المؤسس عبد هللا الجامعي

اربد

0077577

فنادق خمس نجوم
أسم الفندق

أسم المدينة

رقم الهاتف

Crown Plazza Amman

5510001

6

962

عمان

جراند حياة

4651234

6

962

عمان

هوليدي ان

5528822

6

962

عمان

انتركونتننتال

4641361

6

962

عمان

Kempinski

5200200

6

962

عمان

مريديان عمان

5696511

6

962

عمان

Le Royal

4603000

6

962

عمان

راديسون ساس عمان

5607100

6

962

عمان

ريجنسي باالس

5607000

6

962

عمان

شيراتون

5934111

6

962

عمان

فور سيزنز

5505555

6

962

عمان

عمان ماريوت

5607607

6

962

عمان

منتجع موفنبك العقبة

2034020

3

962

العقبة

راديسون ساس

2012426

3

962

العقبة

خليج العقبة

2016636

3

962

العقبة

Aqaba Inter-continental

2092222

3

962

العقبة

قصر النبطية

2157201

3

962

البتراء

Petra Marriott

2156407

3

962

البتراء

البتراء موفنبك

2157111

3

962

البتراء

طيبة زمان

2150111

3

962

البتراء

البتراء بالزا

2156407

3

962

البتراء

جراند فيو

2156871

3

962

البتراء

البحر الميت ماريوت

3560400

5

962

البحر الميت

منتجع البحر الميت

3561000

5

962

البحر الميت

موفنبك البحر الميت

3561111

5

962

البحر الميت

ميركيور ماعين

3245500

5

962

ماعين

فنادق أربعة نجوم
أسم الفندق

أسم المدينة

رقم الهاتف

ديز ان

5519011

6

962

عمان

بريستول

5923400

6

962

عمان

القصر

5689671

6

962

عمان

عالية

4451000

6

962

عمان

عمان انترناشونال

5341712

6

962

عمان

عمان ويست

4657615

6

962

عمان

عمون

5680090

6

962

عمان

Arwad

5672635

6

962

عمان

Dana Plaza

5924455

6

962

عمان

Belle Vue

4616144

6

962

عمان

جراند باالس

5691131

6

962

عمان

Amman Alsham Palace

5659270

6

962

عمان

امبريال باالس

5651333

6

962

عمان

القدس الدولي

5151121

6

962

عمان

Arena Space

5515550

6

962

عمان

Aqaba Gulf

2016636

3

962

العقبة

Radisson Sas Aqaba

2012426

3

962

العقبة

DAYS INN Hotel & Suites

2031901

3

962

العقبة

البتراء كروان بالزا

2156266

3

962

البتراء

Golden Tulipطريق الملوك

2156799

3

962

البتراء

بانوراما البتراء

2157398

3

962

البتراء

البحر الميت SPA

3561000

5

962

Mercure Ma'in spa

3245500

5

962

البحر الميت
حمامات
ماعين

فنادق ثالثة نجوم
أسم المدينة

رقم الهاتف

إسم الفندق

عمان

962

6

5667790

Gardenia

عمان

962

6

5862464

Al-Waleed

عمان

962

6

4648883

Abjar

عمان

962

6

5605161

Ambassador

عمان

962

6

4758180

Crown عمان

عمان

962

6

5522111

Amman Orcida

عمان

962

6

5515550

Arena International

عمان

962

6

5672635

Arwad

عمان

962

6

5656010

Beirut International

عمان

962

6

5607185

Commodore

عمان

962

6

4654200

Carlton

عمان

962

6

5536166

Cordoba

عمان

962

6

5622200

Darotel

عمان

962

6

4650404

Feras Palace

عمان

962

6

5858100

Geneva

عمان

962

6

5359481

Hill Side

عمان

962

6

4644028

Hisham

عمان

962

6

5858125

Liwan

عمان

962

6

4657778

Land of Dreams

عمان

962

6

5517150

center East

عمان

962

6

5517280

Ocean

عمان

962

3

5850955

LARASA

عمان

962

6

5339939

Palmyra

عمان

962

6

5159314

Region

عمان

962

6

5513800

San Rock

عمان

962

6

5621102

Sandy Palace

عمان

962

6

4639197

Shepherd

عمان

962

6

5100400

Fanar Palace

عمان

962

6

4657777

Toledo

العقبة

962

3

2016250

1 أكوامارينا

العقبة

962

3

2015166

0 أكوامارينا

العقبة

962

3

2032634

5 أكوامارينا

العقبة

962

3

2013521

كورال بيتش

العقبة

962

3

2022001

كريستال

ميرامار

2014340

3

962

العقبة

البتراء

2016255

3

962

العقبة

Amra Palace International

2157070

3

962

البتراء

إيدوم

2156995

3

962

البتراء

قصر البتراء

2156723

3

962

البتراء

استراحة البتراء

2156266

3

962

البتراء

طريق الحرير

2157222

3

962

البتراء

Sella

2157170

3

962

البتراء

Candles

2155333

3

962

البتراء

الجود

7275515

2

962

اربد

قصر الحجازي

7279500

2

962

اربد

اربد بالزا

7247043

2

962

اربد

Madaba Inn

3259003

5

962

مادبا

متفرقات
الوظيفة

اإلسم

الهاتف

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

السيد مصطفى البراري
الدكتور خلف الهميسات
السيد سعد شهاب
معالي السيد عقل بلتاجي
معالي الدكتور زياد فريز
الدكتور أحمد زيادات
عمر العمري
م .معن إرشيدات
سماحة الشيخ أ.د .أحمد محمد
هليل
الصيدالني محمود خالد بطاينة
األستاذ الدكتور محمد حامد
المهندس محمد الطعاني

3371107

هيئة االعالم المرئي والمسموع

الدكتور أمجد القاضي

3349007

المجلس االعلى للشباب

الدكتور سامي المجالي

دائرة المطبوعات والنشر

عطوفة فايز الشوابكه
معالي الدكتور محمد المومني

3574075
- 3537051
3537050
 /4005111التلفزيون

معالي الدكتور محمد المومني

 /4004111االذاعة

ديوان المحاسبة
ديوان الخدمة المدنية
محافظ اربد
امانة عمان الكبرى
البنك المركزي االردني
ديوان التشريع والراي
صندوق التنمية والتشغيل
المؤسسة التعاونية االردنية
دائرة قاضي القضاة
دائرة الشراء الموحد
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء

مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون

3375555
3574167
4505111
4557571
3500055
4516643
3551315
3570055
3315005
3673777

وكالة االنباء االردنية  /بترا

معالي الدكتور محمد المومني

4519155

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

السيد عبد الحميد العبادي

3577000

دائرة الموازنة العامة

الدكتور اسماعيل زغلول

3555753

دائرة الجمارك العامة

العميد منذر العساف

دائرة اللوازم العامة

66/4505165
0/33515151

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

السيد اياد القضاة

4574444

دائرة األراضي والمساحة

المهندس نضال السقرات

4550571

صندوق االستثمارألموال الضمان

الدكتور هنري عزام

3371111

االحوال المدنية والجوازات العامة

السيد مروان القطيشات

3555555

دائرة العطاءات الحكومية

المهندس محمد خالد الهزايمة

3617506

صندوق المعونة الوطنية

نسرين بركات

3553457

دائرة االرصاد الجوية

المهندس محمد سماوي

4690476

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

السيدة ناديه عبد الرؤوف الروابده

3371667

المركز الوطني للبحوث الزراعية و نقل
التكنولوجيا

الدكتور فوزي الشياب

3535015

البريد االردني

السيد احمد عبيدات

4095777

المركز الثقافي الملكي

السيد محمد ابوسماقه

3559705

دائرة المكتبة الوطنية

محمدأمين يونس مرزوق العبادي

3550643

هيئة الطاقة النووية االردنية

معالي الدكتور خالد طوقان

3057906

مديرية االمن العام

الفريق الركن توفيق حامد الطوالبه

-------

سلطة المياه

السيد توفيق الحباشنه

-------

مؤسسة االقراض الزراعي /بالوكالة

السيد عبدهللا فريج

-------

مديرية صحة اربد

د .حيدر مصطفى العتوم

--------

متفرقات
اسم الدائرة
شرطة الرمثا
مخابرات الرمثا
استخبارات الرمثا
حدود الرمثا
بلدية الرمثا الجديدة
بلدية سهل حوران
التربية والتعليم الرمثا
االحوال والجوزات الرمثا
اوقاف الرمثا
اتصاالت الرمثا
اشغال الرمثا
مركز البحوث
اراضي الرمثا
بنك االسكان
غرفة التجارة الرمثا
مواصالت الرمثا
زراعة الرمثا
بريد الرمثا
مكتب سياحة الرمثا
االقراض الزراعي
الهندسة
مالية الرمثا
مكتب صناعة الرمثا
مكتب عمل الرمثا
التنمية االجتماعية
مستشفى الرمثا
احواض مائية  /الرمثا
مياه الرمثا
مكتب كهرباء الرمثا

رقم الفاكس
4244044
4240400
4240499
4240821
4240912
4284484
4240088
4242024
4240244
4241444
4244102
4494049
4244484
4240412
4241144
4242188
2440089
4244084
4242441
4244998
4242044
4242424
4242202
4241412
4240944
4240288
4244404
4240084
4244214

مالحظات

متفرقات
االسم
ادارة السير
استعالمات شركة االتصاالت االردنية
البرلمان
الدوريات الخارجية
الديوان
القصور الملكية
القيادة العامة
المخابرات العامة
المركز الثقافي الملكي
امانة عمان الكبرى
بنك الدم
اعطال الهاتف
حرس الحدود
دائرة الترخيص
دائرة الجمارك
دائرة المطبوعات و النشر
دائرة ضريبة الدخل
دائرة قاضي القضاة
ديوان الخدمة الملكية
شركة الكهرباء ( الطوارئ(
شكاوي التموين
شكاوي الجمارك
شكاوي المجاري
شكاوي المياه
غرفة التجارة عمان
مؤسسة االذاعة االردنية
مؤسسة التلفزيون االردني
مؤسسة الضمان االجتماعي
مؤسسة المدينة الصناعية
مؤسسة المنطقة الحرة
مؤسسة الموارد الطبيعية
مؤسسة تشجيع االستثمار
مديرية البديات و البيئة
مديرية الدفاع المدني
مديرية الحسين للشباب
مطار الملكة علياء الدولي
وكالة االنباء االردنية
شكاوي السياحة
الدفاع المدني
شرطة النجدة
شرطة العاصمة
عمليات السير
عمليات ادارة الدوريات الخارجية
الصهاريج
تموين العاصمة

رقم الهاتف
190
121
5664121
5343402
4637341
4637341
4622131
5685131
5661026
4636111
4749121
139
5062155
4892283
4623186
4641241
5517151
5607346
5604181
4750981/83/82
5661176
80022999
4891892/93
4897468
5601742
4637711
4773111
4643000
4022101
4029641
5571081
5857600
4641393
4617101
5687271
4453200
4644455
80022228
199
191
192
190
194
4895410
5661176

مالحظات

تموين اربد
تموين الكرك
تموين الزرقاء
تموين الطفبلة
اعطال الهواتف
طوارئ الكهرباء
شركة توزيع الكهرباء العام
طوارئ األمانة
شكاوي البريد
شكاوي الفنادق
شكاوي النقل العام
ج حماية المستهلك
المدينة الطبية
االحوال المدنية العالقات العامة
ضريبة الدخل

277715
351132
983768
341191
139
4750981
5163400
5359970
5863588
4642311
5063554
5153211
5336813
4644496
5517151

البنوك في االردن
االسم
المركزي األردني
اإلتحاد لالدخار واالستثمار
األردن
األردن والخليج
األردني الكويتي
األردني لالستثمار والتمويل
االستثمار العربي األردني
اإلسكان للتجارة والتمويل
اإلسالمي األردني
اإلنماء الصناعي
األهلي األردني
تنمية المدن والقرى
الرافدين
ستاندرد تشارترد كريندليز
سوستيه جنرال
سيتي بنك
الشرق األوسط لالستثمار
HSBCالشرق األوسط
الصادرات والتمويل
العربي
العربي اإلسالمي الدولي
العقاري المصري العربي
عوده
فيالدلفيا لالستثمار
القاهرة عمان
الكويت الوطني
لبنان المهجر
المؤسسة العربية المصرفية
جمعية البنوك في األردن

رقم الهاتف
4630301
5607011
5696277
5603944
5688814
5665145
5607126
5607315
5661310
4642116
5622282
5668151
4624365
5607201
5695470
5675100
5624010
5518090
5660081
5667231
5694901
5650181
4604000
5609800
4616910
5608800
5654380
5664183
5684361

مالحظات
شارع الملك حسين
الشميساني
لشميساني
لشميساني
العبدلي-قرب مجمع السفريات
الشميساني  -مقابل غرفة التجارة
الشميساني  -شارع كلية الشرطة
العبدلي  -شارع كلية الشرطة
لشميساني
جبل عمان  -الدوار الثاني
وسط البلد
لشميساني
شارع سينما الحسين
لشميساني
لشميساني
لشميساني
لشميساني
جبل عمان  -الدوار الخامس
الشميساني
الشميساني  -مقابل غرفة التجارة
شارع وصفي التل (الجاردنز)
دوار الداخلية  -مقابل مجمع بنك اإلسكان
الشميساني
الشميساني
وادي صقره
الشميساني
الشميساني
الشميساني -منطقة البرج
شارع وادي صقره

المطاعم العربية
االسم
دار أوتيل
موزاييك
قصر الضيافة
بيبلوس
تنورين
قصر الصنوبر
ورد وكباب
أرض الديار
ديرتنا
أيام
ميس الريم
طواحين الهوا
الشرق(أبوأحمد)
ريم البوادي
فيصل القاضي
األرجيله
التالل السبعة
البحار السبعة

رقم الهاتف
4844492
4440442
4424148
4848444
4444944
4442442
4449944
4844444
4484444
4844444
4428994
4219948
1814449
4444149
4844444
1849404
1400444
4444444

المطاعم الفرنسية
الميزون فيرت

5685746

المطاعم االيطالية
أوه ماربيا
ميالنو
روميو
ماماميا
أوه ماربيا

5818637
5669569
4644227
5682122
5818637

المطاعم الصينية
حدائق سيتشوان
تشن

4424441
4444041

المطاعم الهندية
التراس
كشمير
ماما جونيتا
ال سلسا
الصين
الهندي

5601675
4659520
4641361
5539094
4638968
4642437

مالحظات

خطوط الطيران
االسم
الخطوط الملكية األردنية /المكتب الرئيسي
حجز الملكية األردنية
االملكية األردنية مكتب المبيعات
Aeroflot
طيران الجزائر
الخطوط الكندية
الخطوط الفرنسية (حجز)
الخطوط الهندية
الخطوط األوكرانية
Airlanka
الخطوط اإليطالية
الخطوط األمريكية (الركاب)
الخطوط النمساوية
الخطوط األذربيجانية
خطوط البلقان
الخطوط البلجيكية
الخطوط البريطانية
British Midland
كاثاي باسيفيك
الخطوط التشيكوزلوفاكية
الخطوط الصينية
طيران كونتينانتال
الخطوط القبرصية
طيران دلتا
الخطوط المصرية
الخطوط اإلماراتية
الخطوط األثيوبية
طيران الخليج
االيبيرية
طيران إيران
الخطوط اليابانية
خطوط جت
الخطوط الكينية
K. L. M
الخطوط الكورية
الخطوط الكويتية
طيران ليبيا العربي
لفتانزا
الخطوط الماليزية
الهنغارية
طيران الشرق األوسط
الخطوط األولمبية
طيران عمان
الخطوط الباكستانية الدولية
الخطوط الفلبينية

رقم الهاتف
5607300
5678321
5663525
4641510
5688301/5695876
4630879
5666055/5667824
5695876/5688301
5535610
5682140/462859
4625203
5669068/5668069
5694604/5693845
4646155
4611740/5682146
5675888/5683674
5828801/5862288
5694801/5694802
4653691/2
4630956/5682140
5670449/4613680
5682140/4628598
5670267/5670493
4643661
4630011
4643341/4643353
5688301/5695876
4653613/4653621
4637827/4644036
4630879
4630879
4646190/4653613
5688301/5695876
4655267
5662236/5676624
5690144/5690145
4643831/2
5601744
4639575/4653446
4640200/1
4636104
5682140/4630125
4646190/4653621
4625981
4640200/1

مالحظات

الخطوط البولندية
طيران قنطاس
الخطوط القطرية
الخطوط السعودية
الخطوط االسكندنافية
طيران سنغافورة
الخطوط السودانية
الخطوط السويسرية
الخطوط السورية
الطاروم (الخطوط الرومانية )
الخطوط التايلندية
Trans Mediterranean Airways
الخطوط التركية
TWA
الخطوط األمريكية
طيران إوز باكستان
الخطوط البرازيلية
الخطوط اليمنية
الخطوط اليوغسالفية
)Aeroflot (cargo
الخطوط الفرنسية (مبيعات)
الخطوط الكوبية
الخطوط األمريكية (بضاعة )
الخطوط األمريكية الغربية
الخطوط النمساوية
البريطانية
طيران ايفا
الخطوط ا لفلسطينية
الخطوط السويسرية
طيران ترانزاريو
الطيران البوسني
)TWA (Cargo
الخطوط اإلندونيسية
الخطوط الملكية األردنية /المكتب الرئيسي
حجز الملكية األردنية

4625981
5862288/5828801
5684526/5684576
4639333
5699701/2/3
5676177/5676186
5667100/1/2
4642943/4641906
4622147/8
4630380/4613670
5699701/2/3
5699701/2/3
4659102/4659112
4623430/4622684
5694801
5691768
4630011
5514165
5604911
4621775
5698317/8
4641391/2
4621775
5694802
5684526/5694604
5866151
5684775
5688301/5695876
4659791
5665269/5665688
5698128/5698129
5688301/2
5680801/5680944
5607300
5678321

