قــائــمـة الـعــضـويـــة  -المحــافــظــات الشمالية والجنوبية
#

اإلسم بالعربي
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ابراهيم ايوب ابراهيم تكروري
ابراهيم حسني ابراهيم جلبوش
ابراهيم خليل ابراهيم فرعون
ابراهيم خليل أنور كردي
ابراهيم محمد صالح دحبور
احسان تحسين يوسف عوض
احمد عبد الجليل حسن انجاص
احمد عمر سعدي ميناوي
احمد عيسى محمود سباتين
احمد ماهر" عبد الرافع اسماعيل أبو شعبان
احمد محمد احمد اخليف
احمد مصطفى خليل حوامده
احمد هاني جوهر دعنا
اسامة جمال احمد ابو فرحة
اسامة مصطفى موسى صبري
اسكندر محمود حسين نشوان
اسالم بدوي محمود داعور التميمي
اسماعيل محمد احمد سليمان
اسيل احمد ابراهيم زبدة
اشرف فايز عبد هللا عوض
اكرم بشارة بوعاز ابو الزلف
اكرم محمود حسين نشوان
االء موسى سليمان هدمي
الياس ماهر فيكتور عمار
امجد ابراهيم صالح حمدان
انور علي ابراهيم فريحات
اياد عيسى محمد كريزم
ايمن كامل محمد جبيل
ايمن وليد موسى لحام
ايهاب "محمد ابراهيم" كاظم حسونة
ايهاب انور شعبان الترك
باجس زكي باسيل بيترو
باسل اسماعيل محمد سليمان
باسم احمد يوسف ابو شمه
بسام عبد الجبار عبد هللا شايب
بسام محمود محمد احمد
بشار حمدي رفيق فتوح
بشار سائد حكمت ابو حويج
بالل ابراهيم احمد ابو بكر
بهجت حميدي يوسف بكري
بيتر ميخائيل ابراهيم الحصري
تانيا تانيب" نصر هللا يوسف فراج
توفيق شكري سليم "امسيح اصبح"
تيسير داود يوسف الصايغ
جالل محمد حسن دويكات
جمال احمد عبد الهادي ابو فرحة
جمال جميل محمد ملحم
جمال زكريا رشيد الطريفي
جمال عيسى غريغوري ابو فرحه

رام هللا
رام هللا
القدس
رام هللا
جنين
طولكرم
رام هللا
نابلس
بيت لحم
غزة
نابلس
الخليل
الخليل
جنين
قلقيلية
غزة
الخليل
القدس
طولكرم
رام هللا
بيت لحم
غزة
رام هللا
بيت لحم
رام هللا
جنين
غزة
رام هللا
رام هللا
الخليل
غزة
رام هللا
رام هللا
بيت لحم
نابلس
غزة
نابلس
القدس
نابلس
القدس
رام هللا
بيت لحم
رام هللا
غزة
نابلس
جنين
رام هللا
رام هللا
بيت لحم

599233673
599827140
598312380
599270381
594686608
562550008
568334444
599732374
597506506
599207145
597142238
599201497
599154034
599286240
598804333
597412400
599315430
522254026
595190246
598959680
598998607
599418266
569770783
597613960
599267008
599206616
599455655
599316342
599764879
599272000
599409849
599878185
522037956
599110189
599222120
599404596
599671838
568600666
599711799
522588989
599207910
504409200
598621140
599416565
597741986
599206611
599420220
599228356
598511465

02-2402324
02-2951968
02-2791081
02-2404990
04-2505365
09-2675536
02-2985013
09-2335180
02-2741518
08-2828647
02-2210115
02-2229849
04-2503693
09-2941005
08-2830667
02-2214919
02-2975577
09-2682446
02-2987218
02-2772801
08-2847032
02-2966212
02-5401281
22988219
04-2433438
08-2820179
02-2422324
02-2422260
02-2222214
08-2862990
02-2986445
02-2975577
02-2744880
09-2376163
09-2371255
09-2336606
02-6261628
02-2962807
02-5401281
02-2956826
08-2844433
09-2383110
04-2503693
02-2988219
02-2405808
02-2743025

02-2945600
02-2986985
02-2791080
02-2404990
04-2504924
09-2675536
02-2985069
09-2335180
02-2741518
08-2821004
02-2290180
02-2229849
04-2503693
09-2941712
08-2830667
02-2214919
02-2975576
09-2682446
02-2987218
02-2772801
08-2827304
02-2966210
02-2776175
02-2988220
04-2504553
08-2822564
02-2421011
02-2422260
02-2220001
08-2845636
02-2986445
02-2975576
02-2745656
09-2376172
08-2831001
09-2378737
09-2336606
02-6280918
02-2962807
02-2776175
02-2957762
08-2844433
09-2325976
04-2503693
02-2988220
02-2405808
02-2743025

ibrahim.takrori@ps.ey.com
IBRAHIM@JALBOUSH.COM
ikfaroun@gmail.com
kurdiaudit@yahoo.com
ibrahim-d-68@hotmail.com
s.audit93@gmail.com
Injas126@yahoo.com
Islam-minawi@hotmail.com
ah_sabateen@hotmail.com
Maher.abushaaban@ps.ey.com
ahmadikhleif@gmail.com
Ahmad.petra@hotmail.com
Ahmaddana1111@gmail.com
J_abufarha@yahoo.com
Aboo_kareem@yahoo.com
Dr.eskandar.n@gmail.com
islamdt@yahoo.com
ismail@suleimanco.com
aseel_ahmed90@hotmail.com
a.nasr2012@hotmail.com
Cpa_akram@yahoo.com
acc.nashwan@gmail.com
Alaa.abudieh@mazars.ps
eliasmammar@yahoo.com
amjhamdan@tagi.com
Anwarfr_1986@hotmail.com
arabexperts@hotmail.com
Ayman.Jbail@ps.ey.com
ayman_lahham@hotmail.com
ehab@aramgroup.ps
ehabturk@hotmail.com
Bages_petro@yahoo.com
info@suleimanco.com
Basem.a.s@hotmail.com
Bassam_alshayeb61@hotmail.com
bassam@kaac.ps
fattouhb@yahoo.com
bashar.abuhwaij@gmail.com
bel.abubaker@gmail.com
phusarry@quality-cpa.com
taniafarrage@gmail.com
samer.asbah@gmail.com
t_sayegh@yahoo.com
society1921@yahoo.com
J_abufarha@yahoo.com
jmilhem@tagi.com
ztarifi@hotmail.com
Jamal@alshayebco.com
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جمال محمد حمدان ابو شمه
جمال محمود ذيب حوسو
جميل حافظ حسن المصري
جميل خالد محمد العملة
جورج عادل امين خضر
حازم احمد عبد اللطيف ابو غربيه
حازم حنا جبر صبابا
حازم عيسى طه "سلهب تميمي"
حسام جليل جريس وهاب
حسام عبدو يوسف عقروق
حسن احمد حسن عوض
حسن احمد قاسم ابو دية
حسني ابراهيم اسعد ربايعه
حسني ابراهيم حسن جلبوش
حمدي عمران محمد نابلسي
حنين عبد الكريم محمد سالم
خالد انور علي فريحات
خالد هاني ناجي عبد المسيح
خليل ابراهيم علي عريقات
خليل فؤاد خليل غاوي
خليل محمد عبد هللا خليل (حج علي)
خليل يوسف احمد رزق
رامي اسعد سليمان عيساوي
رامي ماهر حسن زغل
رانيه عارف محمد شاويش
رائد ابراهيم فريد سعد
رائد ايليا ابراهيم ابو العظام
رأفت فارس فؤاد عواد
رتيبه عبد الحميد محمود العيسه
رزان معروف حسين صبح
رنا حسين علي زحالقة
رنا عزيز الياس اليتيم
رنده احمد حسين اسماعيل
روحي مفلح احمد كنعان /ابو عون
زكريا جمال زكريا الطريفي
زهدي محمد حسن شبيطة
زهره عبد الفتاح محمد صغير
زهير محمد حسن الحاطوم
زياد اسحق رشدي بالي
زياد سليم علي الخطيب
زياد فتحي محمد العالول
زياد محمد يوسف بليه
سامح صالح ناصر الدين ناصر الدين
سامر ريمون عيد قواس
سامي متري قسطندي بنورة
سامي محمد صالح دحبور
سامية غريغوري ابو فرحة
سائد سليم يوسف علي ( عبد هللا )
سحر "محمد صادق" عثمان التكروري
سعد "محمد عمر" جالل التميمي
سفيان حمادة شعبان الترك
سالمة عبد الغفور سعيد القيشاوي
سليم حمدي تيسير خفش
سليمان موسى سليمان ابو دية
سمير بسيل جورج سحار
سهام عبد الحكيم خليل غزال
سهيل عبد المعطي شكري نيروخ
سهيل نعيم محمد ميالة
شادي زكريا توفيق ابو مرخية
شادي شكري حنا قرع

رام هللا
طولكرم
غزة
الخليل
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
الخليل
بيت لحم
نابلس
نابلس
الخليل
جنين
رام هللا
القدس
نابلس
جنين
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
طولكرم
رام هللا
نابلس
رام هللا
رام هللا
طولكرم
رام هللا
رام هللا
بيت لحم
رام هللا
جنين
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
رام هللا
رام هللا
الخليل
غزة
الخليل
غزة
رام هللا
نابلس
الخليل
القدس
بيت لحم
جنين
بيت لحم
رام هللا
الخليل
الخليل
غزة
غزة
رام هللا
رام هللا
القدس
غزة
القدس
نابلس
الخليل
رام هللا

599181918
599762329
599348724
599735186
599658855
594422294
595886601
599040560
599256648
599803335
599579362
599200602
599774233
599644446
505502034
599566577
599963268
599040849
598016575
599267001
597678999
599266155
599659735
597123353
598252166
599202421
599207916
599393959
599201891
569500089
599679112
569365941
598034508
569876603
599858149
599857413
598198282
599848963
599208189
599350404
599149149
599555474
599732850
522301130
599272736
599312837
599207775
599209941
599220667
599205254
599109666
599881879
568289219
599129121
525683150
599489367
546276615
599252852
598888495
599358784

02-2966441
09-2672935
02-2297594
02-2777382
02-2980400
02-2420231
02-2251364
02-2775172
09-2385972
09-2386087
02-2256813
04-2435093
02-2951968
02-6264996
09-2376163
04-2433438
02-2772679
02-2950443
02-2980400
02-2413309
09-2383859
02-2988220
02-2965193
09-2680427
02-2984703
02-2405808
02-2770543
02-2959153
02-2774121
02-2966107
02-2971766
02-2405808
02-2954573
02-2250774
08-2878329
02-2298119
-

02-2966441
09-2676553
02-2297594
02-2777383
02-2980300
02-2420230
02-2220982
02-2775172
09-2385972
09-2301017
02-2256813
04-2434680
02-2986985
02-6288499
09-2376172
04-2504553
02-2772679
02-2980300
02-2413307
09-2383859
02-2988219
02-2965193
09-2680427
02-2954714
02-2405807
02-2770543
02-2980048
02-2774503
02-2966107
02-2971766
02-2405807
02-2957701
02-2250774
08-2878329
02-2290789
-

09-2336302
02-2232130
02-6260571
02-2774696
04-2505365
02-2743025
02-2422324
02-2220667
02-2292511
08-2862990
08-2828513
02-2966212
02-6276057
02-2344487
02-2253317
02-2952366

09-2336302
02-2224327
02-6285331
02-2774696
04-2504924
02-2743025
02-2421011
02-2220667
02-2214832
08-2845636
08-2828513
02-2966210
02-2980048
02-2342558
09-2328212
02-2253318
02-2952366

jamalauditing@gmail.com
Jamalmh58@hotmail.com
jalmasri@outlook.sa
jnimer17@gmail.com
georgek@khaderaudit.com
habugharbieh@kpmg.com
Hazem.sababa@jo.pwc.com
hazem.salhab@gmail.com
h.wahhab@gmail.com
hosam-aqrouq@hotmail.com
hasan.awad@paltelgroup.ps
Hasan_abu_dayyih@hotmail.com
yaqeen_yca@yahoo.com
H_jalboush@yahoo.com
Nabulsi_accounting@hotmail.com
Hanen.salem@live.com
FREHATKH@HOTMAIL.COM
kha196led@gmail.com
kiriqat@gmail.com
kghawi@kpmg.com
khalilhajali@yahoo.com
khalil_rizeq@yahoo.com
Isawi_rami@yahoo.com
ramihz87@hotmail.com
Rania.shawesh@gmail.com
raed.saad@aaup.edu
rabueletham@deloitte.com
rafatawad@outlook.com
ralayassa@yahoo.com
sobohrazan@gmail.com
rana.khz@gmail.com
ranaacs@yahoo.com
Randk951@hotmail.com
Rkanan.audit@gmail.com
ztarifi@hotmail.com
Zuhdi48@hotmail.com
Zahra_z217@yahoo.com
zuhair.a11@outlook.sa
Ziyad_71@yahoo.com
ziadaloul@hotmail.com
Zead.m.bileih@hotmail.com
Sameh_n@yahoo.com
samer.kawass@yahoo.com
Eldar_acs@yahoo.com
s_sdahbour@yahoo.com
Samia.alshayeb@gmail.com
Saed.abdallah@ps.ey.com
sahartakroory@yahoo.com
saadtamimi@yahoo.com
turk-ghassan@hotmail.com
salama_kishawi@hotmail.com
elaohd@gmail.com
Suleiman.abudieh@mazars.ps
ssahhar@deloitte.com
neiroukh@hotmail.com
smayalah@qou.edu
shadi_z_a@hotmail.com
shadi@integrity.ps

110
111
112

شحادة مصطفى شحادة بدر الدين
شحدة محمد جاد هللا ابو خليفه
شركة ارنست ويونغ –الشرق االوسط

113
114
115

الشركة الفلسطينية للتدقيق والمحاسبة
شركة القواسمي وشركاه KPMG
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز  -فلسطين
المحدودة

116

شركة ديلويت اند توش (إم.إي)

117
118

شركة سليمان وشركاه – مدققو حسابات قانونيون
شركة طالل ابو غزالة وشركاه

119

شركة فراج ونشوان وشركاهم لتدقيق الحسابات

120
121

شركة مزارز محاسبون قانونيون واستشاريون
شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

شركة نوح وأبو حاكمة لتدقيق الحسابات
شريف عاهد احمد الخطيب
شعيب محمد عبد الرحمن ابو حاكمة
شفيق محمد حسين عواشرة
صابر ربيع عبد الرزاق عالمه
صالح عمر حسين االسعد
صالح خليل علي االشقر
صالح عبد محمود ابو وطفة
طارق عيسى حسن خضور
طارق غسان محمد صوفان
طارق كامل مصطفى الكوالغاصي
طالل توفيق سالم ابو غزاله
عادل امين منصور خضر
عادل جالل فريد جرادات
عارف محمد عارف شاويش
عبد الحكيم عبد اللطيف ابراهيم العلمي
عبد الحكيم محمد عبدالفتاح ابو دغيم
عبد الرؤوف موسى عبد هللا غبن
عبد الغني صبري خليل شمالي
عبد الفتاح سعيد محمد صالح /سرطاوي
عبد الفتاح عيسى سرحان فروخ
عبد الكريم ثابت عبد الكريم محمود
عبد اللطيف احمد عبد اللطيف نجار
عبد هللا سالم "محمد هندي" صايمة
عبد هللا عدنان عبد هللا صبرة
عبد هللا مصلح عبد غنام
عبله سميح يعقوب معايعة
عثمان داود شكري زلوم
عدنان احمد عسكر خطيب (محامده)
عدنان عبد المحسن عبد الهادي التوايهة
عزت وائل عزت نوح
عصام عدنان عبد هللا جفال
عصام محمد سليم صوفان
عطية مسلم عطية قرمان
عالء شعيب محمد ابو حاكمة
عماد داود اسعد ابراهيم
عمر مصطفى ابراهيم قنيص
عمران حمدان محمد ناصر
عنان عدنان عبد الرحمن قيمري
عيسى جوزيف عيسى سابا
عيسى طه عبد السالم "سلهب تميمي"
عيسى غريغوري سابا ابو فرحة

غزة
بيت لحم
رام هللا
غزة
رام هللا
رام هللا
رام هللا
غزة
القدس
رام هللا
القدس
رام هللا
رام هللا
غزة
بيت لحم
غزة
رام هللا
رام هللا
نابلس
رام هللا
رام هللا
رام هللا
رام هللا
الخليل
طولكرم
غزة
غزة
الخليل
رام هللا
القدس
رام هللا
بيت لحم
جنين
اريحا
غزة
غزة
غزة
جنين
رام هللا
الخليل
رام هللا
رام هللا
نابلس
رام هللا
بيت لحم
رام هللا
الخليل
نابلس
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
رام هللا
غزة
رام هللا
رام هللا
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
رام هللا
الخليل
بيت لحم

599409876
599595088
-

08-2842126
02-2743081
02-2422324

08-2820855
02-2743081
02-2421011

shhada@bbg.ps
shkhalefah@hotmail.com
Ramallah.office@ps.ey.com

-

02-2951190
02-2980400
02-2420231

02-2961561
02-2980300
02-2420230

palaudit@palaudit.ps
kghawi@kpmg.com
info.palestine@pwc.com

-

02-2959153

02-2980048

mbandak@deloitte.com

-

02-2975577
02-2988219

02-2975576
02-2988220

info@suleimanco.com
tagco.ramallah@tagi.com

-

02-5401281

02-2776175

ramallah@fncps.com

-

02-2966212
02-2405808

02-2966210
02-2405807

musa.abudieh@el-wafa.ps
bkrpalestine@gmail.com

599550574
599763665
599740020
599719500
599700514
599409925
599047777
599201496
599942249
505540316
599598407
599297828
598560280
599424050
599408739
599166741
599355008
569719971
599206069
599207138
599720820
599311885
592997799
599658885
599369838
599737034
599737930
599081405
595601625
597539987
599266232
599779324
569240569
599857771
599663922
599456928
522381787
595888845
599513413
599030017

02-2966395
02-2988219
02-2966395
02-2987182
02-2291215
09-2686616
08-2869462
02-2412201
02-2258171
02-2402658
02-6263276
02-2988219
02-2777382
04-2435093
02-2313253
08-2820179
08-2641731
08-2825477
04-2505321
02-2254728
02-2422324
02-2422324
09-2333329
02-2422525
02-2758066
02-2959513
02-2250032
09-2339941
02-2744287
02-2966395
02-2421323
02-2958220
08-2550799
02-2966395
02-2988219
02-2740949
02-2986114
02-2403533
02-2420231
02-2251364
02-2743025

02-2961738
02-2988220
02-2961738
02-2987181
02-2291215
02-2673398
08-2848177
02-2412201
02-2258171
02-2402656
02-6271531
02-2988220
02-2777383
04-2435093
02-2323368
08-2827123
08-2641732
08-2821231
04-2436020
02-2254728
02-2421011
02-2421011
09-2333329
02-2422525
02-2758066
02-2955294
02-2226061
09-2339941
02-2744870
02-2961738
02-2421322
02-2980017
08-2550799
02-2961738
02-2988220
02-2740950
02-2986114
02-6283664
02-2420230
02-2220982
02-2743025

nh_cpa2000@yahoo.com
Shalkhatib@tagi.com
Nh_cpa2000@yahoo.com
Assacc_est@yahoo.com
saberalameh@yahoo.com
Alasad_cpa@yahoo.com
shuaact@gmail.com
elwafaco@palnet.com
Tariq_khdour@yahoo.com
soufan.audit@hotmail.com
tareqkul@gmail.com
Tagco.ramallah@tagi.com
info@khaderaudit.com
Jradatadel2014@gmail.com
Office_shawish@yahoo.com
hakim.elwafaco@gmail.com
dac-co@hotmail.com
Asab_jp@yahoo.com
Sartawi_vat@yahoo.com
froukhabed@gmail.com
Abdelkarim.mahmoud@ps.ey.com
abdellateef.najjar@ps.ey.com
a.saymaa.93@gmail.com
asabra@granada.ps
zababdh@yahoo.com
abla@maayah.com
al_manar_est1@hotmail.com
Khateebcompany@gmail.com
mueen.altawayha12@gmail.com
izzat.nouh@gmail.com
ijaffal@hotmail.com
Soufan_i@yahoo.com
atiyaqaraman@hotmai.com
alaaabuhakma@gmail.com
ialyyat@yahoo.com
Omar24-9@hotmail.com
Omran_h_nasser@yahoo.com
adnanqaimarioffice@gmail.com
Issa.saba@pwc.com
/
info@alshayebco.com

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

غسان محمد سليم صوفان
غسان محمود يوسف عبد الرازق
فادي سعيد جادهللا قطان
فارس محمد عبد الرحمن كريزم
فايز بنايوت يوسف خير
فراس ابراهيم موسى معلم
فراس حنا خليل فواضله
فراس سمير قاسم بركات
فرج هللا حمدي ياسين مرتجى
فريد بطرس جريس سعيد
فوزي جمعة حامد الخولي
فوزي محمود حسين صالح
كمال ابراهيم عبد اللطيف الميدنة
كمال احمد عسكر خطيب
ماجد احمد حسين اسماعيل -كسواني
ماجد حسين خميس كريزم
ماجد خليل عبد الغني سليمان
ماجدة انور احمد مقبول
مأمون "محمد جميل" جاسر ذرة
مجدي شفيق الياس شوملي
محمد ابراهيم" عادل عبد المنعم ناصر الدين
محمد احمد اسماعيل االطرش
محمد احمد حمدان البدارين
محمد احمد هليل الضميدي
محمد اسامة" عبد الحافظ مصباح مسوده
محمد اسماعيل محمد ازحيمان
محمد اكرم" كاظم ابراهيم حسونه
محمد امجد "محمد جميل" محتسب
محمد انس كاظم حسونة
محمد جمال محمد بلبيسي
محمد جودي" عبد المحسن الجعبري
محمد خالد محمود عرفات

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

محمد راشد احمد الشيخ
محمد رمضان حسن دواني
محمد شعيب محمد ابو حاكمة
محمد عارف محمد شاويش
محمد محمود ذيب حوسو
محمد محمود محمد ارفاعيه
محمد نضال" بسام "محمد منيب" عرموش
محمد يوسف محمد ابو رميله
محمود شاكر حرب البدارين
محمود عبد هللا حامد زيتاوي
محمود فريد سعيد جيوسي
محمود مصطفى عيسى طعمة
مخيمر محمد خليل ابو زيد
مروان احمد العبد حسين
مروان عطية اسماعيل الشيخ
مصطفى عودة حسين طويل
مصطفى محمود محمد عويس
معاذ حسن محمد بلوط
مفيد فطين احمد جبر
ممتاز فايز احمد حمدان
منذر احمد حسين اسماعيل
منذر جريس يوسف البندك
منذر غازي محمد البردويل
منذر كامل داود الناظر
منذر ماجد عاشور الجعبري
منذر محمد مفلح نجم
منير محمد خليل "علي حسن"

رام هللا
طوباس
بيت لحم
غزة
بيت لحم
رام هللا
رام هللا
القدس
غزة
بيت ساحور
غزة
غزة
غزة
نابلس
رام هللا
غزة
اريحا
نابلس
قلقيلية
بيت لحم
القدس
القدس
رام هللا
نابلس
الخليل
القدس
الخليل
الخليل
الخليل
القدس
الخليل
نابلس
جماعين
رام هللا
القدس
رام هللا
اريحا
طولكرم
الخليل
نابلس
رام هللا
الخليل
رام هللا
طولكرم
رام هللا
غزة
رام هللا
غزة
رام هللا
رام هللا
رام هللا
القدس
رام هللا
القدس
رام هللا
غزة
الخليل
الخليل
رام هللا
غزة

599457457
599370624
599756451
599409976
597165174
597180241
599671896
599252086
599834747
599772561
599600301
599210920
599500520
599318518
599353571
599405500
599279412
599841178
599257744
599678833
505383797
522963989
599364587
599968691
599333030
522885644
599334335
599643800
592225556
592998891
598909970
599739310

02-2402658
09-2573175
02-2744440
08-2841700
02-2771847
02-2420231
02-2953755
02-2774456
08-2810913
08-2864395
08-2842760
09-2339941
02-2423324
08-2820179
/
09-2398159
09-2941234
02-2748949
02-2790364
02-2975577
02-2984703
09-2593593
02-2255184
02-6283520
02-2256504
02-2250032
02-2213213
02-2360480
02-2229296
09-2386087

02-2402656
09-2573175
02-2742997
08-2841700
02-2771847
02-2420230
02-2953755
08-2625010
02-2772292
08-2810915
08-2864395
08-2842760
09-2339941
02-2423495
08-2822564
02-2310037
09-2398159
09-2941234
02-2748757
02-6283005
02-2975576
02-2954714
09-2593593
02-2224656
02-6283520
02-2255750
02-2250558
02-2213213
02-2360480
02-2229296
09-2384450

Gh-soufan@hotmail.com
Ar.ghassan@yahoo.com
fkattan@bethlehem.edu
faris-1962@hotmail.com
/
Ferasmuallem@gmail.com
Feras.fawadla@gmail.com
brakatferas@yahoo.com
alabasoffice@hotmail.com
fareedsaed@gmail.com
mypost22@hotmail.com
almanar.office1994@gmail.com
kamalcooo@gmail.com
kamalkhateebcompany@gmail.com
advisors.auditors@gmail.com
arabexperts@hotmail.com
majedmari60@gmail.com
Majeda_manko@yahoo.com
mamoonjaser@yahoo.com
shomalicpa@gmail.com
nefc.102.2020@gmail.com
Mohammad@suleimanco.com
malbadarin@deloitte.com
Mdomaidi_56@yahoo.com
Ossama72m@yahoo.com
m.izhiman@hotmail.com
A_hassouneh@yahoo.com
M_a_cpa@hotmail.com
mahassouneh@gmail.com
mohammad.j.bilbeisi@gmail.com
M-j-jabari@hotmail.com
Arab.consultants@gmail.com

599114414
502868488
569433505
595191718
599205015
599219907
597891008
525033643
599210200
599677992
599694503
599253932
599407434
599245010
599401785
599535255
598796139
598963312
509344477
599138457
522313546
595594466
599550553
599388583
599380468
599673876
599404603

02-2955012
02-6264996
02-2966395
02-2313253
09-2685718
02-2251937
09-2371249
02-2213933
02-2988219
09-2674233
02-2951008
08-2841015
02-2956793
08-2833822
02-2973234
02-2951190
02-2980400
02-6287579
02-2988219
02-2347536
02-2959153
08-2145488
02-2212733
02-2210075
02-2956437
08-2626074

02-2953503
02-6288499
02-2961738
02-2323368
09-2672045
02-2251936
09-2370779
02-2959469
02-2224311
02-2988220
09-2674233
02-2951009
08-2841015
02-2956793
08-2834088
02-2952527
02-2961561
02-2980300
02-6287571
02-2988220
02-2347536
02-2980048
08-2147735
02-2224130
02-2297710
02-2956457
02-2626071

rashedecpa@gmail.com
nabulsi_accounting@hotmail.com
abu-7akma@hotmail.com
Mohdsh_81@hotmail.com
Mh_husu@hotmail.com
mohrfe@hotmail.com
armoush2016@outlook.sa
yousef.14492@gmail.com
mobadarin@yahoo.com
mzitawi1984@hotmail.com
Mah.jayousi@hotmail.com
Khleifco2@yahoo.com
ahram1263@hotmail.com
qmeeha@yahoo.com
m-attia1961@hotmail.com
Mustafa_taweel@hotmail.com
m.aweiscpa@gmail.com
mbalout@kpmg.com
mofeedjabr@yahoo.com
Tago-ramallah@tagi.com
Muntherl3@hotmail.com
mbandak@deloitte.com
monther_cpa@hotmail.com
Munther.alnazer@hotmail.com
montherjabare@yahoo.com
mnijim@pal-fortune.com
mohasan@tagi.com
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224
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

مهنا صالح محمد سنان
مهند عبد اللطيف حسن حج علي
موسى سليمان قاسم ابو دية
موسى محمد موسى بني عودة
موفق "محمد اكرم" كاظم حسونة
مؤيد احمد عبد المهدي عموري
ميرابو نائل بولص شماس
نادر بشارة جريس نصار
نادر محمد حافظ دجاني
ناصر الدين اكرم راغب عسلي
ناصر عدنان سليمان طاهر
نافذ احمد يوسف عمرو
ناهض عثمان خليل حبوش
نبيل ابراهيم عبد الحميد االيوبي
نبيل لويز نعمة هللا عودة
نبيل محمد عيسى طنينة
نبيل محمود سالمة زيدان
نرمين جورج جبرا طويل
نسرين رضوان رضا يحيى
نضال "صالح عطيه" صالح مناصرة
نضال عبد المعطي شكري نيروخ
نعمان عبد الجواد نعمان تميمي
نهاد احمد عبد المعطي حمادة
نيقوال جورج نيقوال سحار
هاشم "محمد رشيد" صالح "سيد احمد"
هاني جوهر محمود دعنا
هاني محمد محمد احمد
هشام محمود يوسف مساد
هيراش يوسف ميساك (شهركيان)
وائل عزت فهد نوح
وسيم ماهر عبد الفتاح الشرباتي
وضاح سعدي محمود المحتسب
وليد طاهر عبد اللطيف عودة
وليد محمد سالم الخليلي
وليد هاشم احمد حيمور
يحيى سالمة عبد الرحمن أبو ارميله
يحيى مصطفى رجب ابو جبل
يعقوب عبد االحد يعقوب علون
يوسف ماهر يوسف ساحلية
يوسف محمد رشيد حمودة

جنين
رام هللا
رام هللا
رام هللا
الخليل
رام هللا
رام هللا
بيت لحم
القدس
رام هللا
رام هللا
الخليل
غزة
الخليل
رام هللا
الخليل
رام هللا
بيت لحم
جنين
بيت لحم
القدس
نابلس
غزة
رام هللا
الخليل
الخليل
غزة
جنين
رام هللا
رام هللا
الخليل
الخليل
جنين
رام هللا
بيت لحم
القدس
غزة
رام هللا
رام هللا
رام هللا

599664433
599659193
599205140
599751678
599339331
599240044
599844678
599181619
544495956
599925448
597222285
599204904
599172006
562230063
599111440
599314601
599339996
568216320
599868284
597831016
522877669
598180406
599717787
523564033
599558877
599839650
599603358
599664422
522253492
597600101
599676634
599381538
598013499
599849750
597136493
505311025
599848447
522237415
524027755
598073393

04-2433330
02-2422324
02-2966212
02-2988219
02-2256504
562333345
02-2982963
02-2775172
02-5830395
02-2987218
02-2414305
02-2236282
02-2810091
02-2215572
02-2963055
02-5401281
04-2438016
02-2744880
02-2344487
09-2383778
08-2848166
02-2959153
02-2233328
02-2229849
08-2825477
04-2505063
02-2420231
02-2966395
02-2297314
02-2228087
04-2433762
02-2963252
02-2765340
02-5814386
08-2627877
02-2420231
02-2984703
02-2951190

04-2438314
02-2421011
02-2966210
02-2988221
02-2255750
02-2986114
02-2982183
02-2775172
02-5830632
02-2987218
02-2414304
02-2231184
08-2844818
02-2231282
02-2810922
02-2215572
02-2963020
02-2776175
04-2438016
02-2745656
02-2342558
09-2377120
08-2824335
02-2980048
02-2233329
02-2229849
08-2821231
04-2505062
02-2420230
02-2961738
02-2297314
02-2228894
04-2433762
02-2963252
02-2765340
02-5828568
08-2627877
02-2420230
02-2954714
02-2961561

s.muhanna@yahoo.com
mohannad.hajali@ps.ey.com
Musa.abudieh@mazars.ps
msalman@tagi.com
mwafaakram@gmail.com
mamouri001@yahoo.com
mshammas@birzeit.edu
nassarian@hotmail.com
cl@palnet.com
n.assali@hotmail.com
nassertahercpa@gmail.com
Nafiz.amro123456@yahoo.com
nahedosman-2008@hotmail.com
indian-house@hotmail.com
odehnlo@yahoo.com
nabeeltanienah@yahoo.com
nabeelz@bdo-ps.com
ngrtawil@gmail.com
Nasreen_yahya@yahoo.com
N_manasrah@hotmail.com
nneiroukh@yahoo.com
tamaud@gmail.com
hamada.est@hotmail.com
nsahhar@deloitte.com
royal.co.2006@gmail.com
hanidana@hotmail.com
hkhalil19@hotmail.com
massadh@gmail.com
Hratch.y.shahrikian@ps.pwc.com
Nh_cpa2000@yahoo.com
waseem.sharabati@yahoo.com
Waddah_muh@yahoo.com
Walid_auditing@yahoo.com
Waleed.alkhalili@gmail.com
x1991250@gmail.com
yahiasalameh@msn.com
yehyaa20200@gmail.com
Yacoub.a.alloun@pwc.com
ysahlieh@deloitte.com
palaudit@palaudit.ps

