أصحاب المهن العقارية (المخمنين العقاريين) للعام 2022
اسم المخمــن

العنـوان

الهاتف

الفاكس

ص .ب

البريد اإللكتروني

عبد الكريم "محمد رشيد" سويسة

نابلس -شارع حيفا -بجانب مجمع المحاكم

09-2388041

09-2388041

نابلس122 -

a.swaiseh@hotmail.com

فضل أحمد إسماعيل العالم

رام هللا -عمارة طنوس ط4

ديب شـكري سليمان الصفدي

غزة -الرمال -شارع النصر -برج الصفدي

خالد وليد يحيى طوقان

نابلس -شارع فيصل-بناية الغرفة التجارية

راشد رشدي يوسف زيد الكيالني

جنين  -شارع أبو بكر-عمارة اليعبداوي

جاسر نجيب عيسى ياسر

البيرة -عمارة المالكي ط3

خليل عوض علي حمامرة

بيت لحم

0599-359387
0569-359387
02-2985051

02-2987117

Ahmad-al-alem@yahoo.com

0598-536422
08-2866683

safadimob@yahoo.com

08-2866683

0599-409930
0599253631

Wt231@hotmail.com

-

09-2388446
04-2436924

-

rashidkalani@hotmail.com

0599-266630
0599485280

-

رام هللا683 -

j.yaser@yahoo.com

02-2955854
02-2743013

02-2750950

-

-

0598-311277
حبيب وديع حبيب صليبي

بيت لحم -شارع الجامعة

0599328737 02-2744304

02-2744304

sleibihabib@hotmail.com

سامي علي البربراوي

الخليل-دوار بن رشد -مجمع الواحة التجاري
ط /4بيت لحم-شارع الخليل القدس-عمارة

0562-424242

02-2742020

mce237@yahoo.com

02 -2742020

خمشتا ط2

0599-225565
02-2294645
09-2672256

أديب يونس عبد الرازق عناني

طولكرم -مجمع بدران -الطابق3

شحدة فارس أحمد العمري

رام هللا-عمارة حنانيا وخراز

الياس جميل ميخائيل قمصية

بيت ساحور -اسكان المهندسين

ناجح عمر عبيد قاضي

رام هللا -شارع اإلرسال -عمارة حنانيا وخراز

الياس جودة أنطون ماريا

بيت لحم -واد معالي

جمال الدين جميل خليل جمعة

رام هللا-شارع اإلرسال-عمارة الزيتونة

09-2345526

نابلس-رفيديا

0599-202627

وجيه مصطفى أسعد حمارشة

جنين-عمارة الزيتونة

04-2436352

توفيق فرح حسن جبارين

رام هللا -شارع السالم -عمارة الحواري

0599-201817

نابلس -رفيديا

02-2981528

جنين-شارع عماد الدين-المراح

0599-357979

09-2672256

طولكرم244 -

Adibco2006@yahoo.com

0599208009
02-2954572

02-2954572

shehdehomari@gmail.com

0599325365
02-2774039

02-2774039

بيت لحم182-

En_eliasq@yahoo.com

0598-912710
02-2957817

02-2957817

-

-

0599-346662
02-2743497

02-2741786

-

-

0597-616445
09-2345526

-

atlasramallah@yahoo.com
atlaspal5@gmail.com

04-2436352

-

Almanar94@yahoo.com

0599-789300

محمود محمد أحمد كنعان

02-2981528

04-2417496

رام هللا2091-
_

tawfiq.jabarin@gmail.com

Kanan.mahmoud61@yahoo.com

04-2414386
09-2674037

سهيل محمد طه مصفر

طولكرم-مجمع التاج التجاري -ط-4شارع
المستشفى

0599678221

محمود محمد عيسى عطاطرة

جنين -حي البساتين -عمارة النعيرات

0599-714205

خميس منير خميس زنانيري

رام هللا– عمارة السنترال ط2

عيسى نزيه عيسى الصايغ

رام هللا– عمارة السنترال ط2

وائل أحمد محمود طه

قلقيلية -شارع البلدية -مبنى الغرفة التجارية

عوني مسعود شحادة أسعد

رام هللا –شارع الجامعة العربية -عمارة العتال

محمد عيسى مصطفى أبو دعموس

العيزرية -شارع العيزرية الرئيسي-مقابل البنك
العربي

أنور منصور عبد الرحمن منصور

طولكرم -شارع الكراجات القديمة -عمارة سامي
الجدع

0599-675864

ابراهيم محمد سلمان مشارقة

الخليل -دورا -شارع يافا

0599-387595

_

04-2436770

طولكرم209-
_

Shu33office@yahoo.com

Matatra2@yahoo.com

04-2436770
0594-227746
0599-302928

02-2951727

رام هللا-
2112

02-2951727

-

02-2953812
0599-201855

Z_khamis@hotmail.com

issasyg@yahoo.com

02-2953812
09-2942546

09-2941701

قلقيلية69-

Eng_wael@msn.com

0599-439878
052-2439878
02-2981834

02-2981834

Eid_usc@yahoo.com

0599-507306
0599-366787

02-2791712

العيزرية144-

02-2791712
09-2672227

Miadap1@hotmail.com
Miadap1@yahoo.com

09-2670071

-

طولكرم380-

-

_mansor office@yahoo.com

Ibmoq60@gmail.com

0599-465485

خالد مطلق بكر عيسى

غزة – الرمال-تل الهوا-شارع الصناعة

خميس ربحي أحمد بدوي

غزة -الرمال

محمد ماهر عطا حسن الصوراني

غزة-الرمال-خلف مسجد العباس

أحمد حسين عبد الجليل مخلوف

طولكرم-ساحة كراج فرعون

إحسان شهيل سعد دراغمة

طوباس-الشارع الرئيسي-مجمع العنبوسي
التجاري ط3

نشأت بهجت فطين طهبوب

البيرة -شارع اإلرسال -مجمع البزار التجاري
ط5

0599-130503

طارق سعيد علي هنية

بيت لحم-الكركفة

0599-350777

"محمد فتح هللا" عبد الرحيم
مصطفى صعيدي

طولكرم -شويكة -ضاحية حي األقصى-بجانب
مدارس األقصى الخاصة

نائل موسى عبد هللا عالء الدين

بيت لحم -شارع الكركفة -مقابل شركة التأمين
الوطنية

0597-111666

08-26444800

-108الرمال

engkh22@gmail.com

08-2644400
0599-892564

-

-

-

08-2863863
0599-458871

-

-

sorani@gmail.com

08-2862405
09-2679434

-

-

Makhlouf.mahmoud@gmail.com

0598-902738
0592-636366

09-2571184

-

hmassaed@yahoo.com

092-571184
02-2976472

02-2965856
02-2776001

-

etahboub@gmail.com
-

02-2776001
09-2672363

09-2680219

-

mfjsaidi@gmail.com

0599-203019
02-2751803

02-2751803

-

Nael..aladin.2018@gmail.com

جمال عبد اللطيف محمود ابراهيم

رام هللا-دوار الساعة-عمارة الريان

02-2980680

0599-679623

jamalqfs@yahoo.com

عالء عيد عودة دباري

غزة-الرمال-شارع الشهداء-عمارة عبد الواحد

08-2828320

08-2833195

adbari@chf-pal.org

0592-990943
0599-271148

باسم أسعد حامد حواري

قلقيلية-عزون

فاتن محمود سالم شريف

البيرة -عمارة االرسال ط3

نعيم توفيق سليمان أيوب

شعفاط -أبراج القدس

محمود يوسف أحمد معالي

رام هللا-مركز الخطيب التجاري ط4

أحمد فضل أحمد عالم

رام هللا -عمارة طنوس ط4

زياد طارق داود حمودة

رام هللا-الماصيون-عمارة الحياة

عالء سامي علي بربراوي

أريحا -شارع المتنزهات

0562-424241

بيت لحم -شارع الخليل القدس -مجمع خمشتا

02-2742020

-

-

aazoni@yahoo.com

0568-034454
0598-839673

02-2953993

-

fatensharif@hotmail.com

02-2956497
050-5535220

-

-

0598-967252
02-6566390
02-2984989

-

-

m.maali@bankofjordan.com.ps

0599-997269
0568-144437

02-2987117

-

Alem.ahmad@gmail.com

02-2985051
0592-970881

02-2970881

-

0599-290552

Dar.srv@gmail.com
Zd.hammoudeh@gmail.com

02-2970881
Ala6bar@hotmail.com

02-2742020

02-225565
ماجد سعدي حسين خيال

غزة  -الرمال شارع احمد عبد العزيز

08-2823373
0599-374122
0567374122

08-2823373

-

mskhayal@yahoo.com

خليل سالمة حسين شعالن

بيت لحم

0598-800834

-

-

khalil_shalan@yahoo.com

لؤي عبد المجيد مصطفى خليلية

رام هللا –شارع الجامعة العربية -عمارة العتال

0599-675474

-

-

Eng_loai1976@yahoo.com

نهيل محمد عادل رومي

الخليل -مجلس اإلسكان الفلسطيني-شارع نمرا-
شقة رقم1

0599-207399

02-2950979

-

naheilromi@hotmail.com

بشير عبد المعطي أبو عمر

الخليل -باب الزاوية -سوق فلسطين-

0599-315605

02-2228619

-

Bashabuomar66@gmail.com

عمارة نادي الشباب
علي حسين محمد دار يوسف

رام هللا -شارع اإلرسال -عمارة الهندي-

0599-598094

-

-

Ali.abubara@gmail.com

الطابق5
سعيد محمد سعيد ح ّماد

رام هللا –شارع الجامعة العربية -عمارة العتال

02-2981834

02-2981834

Saeed-usc@yahoo.com

0599-659725
إسراء خالد أحمد أبو هولة

طولكرم -ذنابة -شارع السور القديم

0597-150740

-

-

Engisraa24@gmail.com

محمود خلف فارس قواسمة

الخليل-حلحول -زبود -قرب مستشفى محمود
عباس

0599-721995

-

-

Aburashad054@gmail.com

02-2292971

إسراء أحمد يوسف لبدي

طولكرم -زيتا

0598-168985

-

-

Israalabadi90@gmail.com

علي لطفي عبد الغني العيسي

جنين -شارع أبو جهاد

0599-711268

-

-

Eng.aliayasi@yahoo.com

حسن فهمي حسن موسى

رام هللا -شارع االرسال -عمارة حنانيا وخراز

02-2981528

02-2981528

-

Hassan059@yahoo.com

فيفيان سامي أبو ريان

بيت لحم -شارع الخليل القدس -مجمع خمشتا
ط /2حلحول -الخليل-زبود -الشارع الرئيسي

0598-907025

02-2742020

vivad@live.com

سامر جمعه أحمد موسى

البيرة -شارع بلدية البيرة -مكتب فادي للمساحة

0599-522185

-

-

Samer.mosleh@gmail.com

منى منصور حسن حضيري

طولكرم-مجمع التاج التجاري -ط-4شارع
المستشفى

0599-751578

-

-

Muna_alhudairi@yahoo.com

