
2019دة لعمل دراسات تقييم االثر البيئي لسنة مالمكاتب المعت  

 التلفون الفاكس صندوق البريد
درجة 

 الفئة
 رقم التأهيل اسم االستشاري المجال التخصص الفئة

 

 الرقم

 المتسلسل

 1 9 شركة بيطار مهندسون مستشارون البيئة البيئة 1  4613198-4641884 4655390 عمان11196 /962070

 البيئة البيئة 1  5903030 5903040 
دار الهندسة "االردن" للتصميم واالستشارات 

 الفنية
17 2 

 3 20 الدار العربية للهندسة البيئة البيئة 1  5659991-5668188 5660188 عمان 11121 / 8049

11118الرمز  /20076 مستشارونشركة سيجما مهندسون  البيئة البيئة 1  5661031-5662612 5678320   29 4 

11190 -ص ب 

926963 
 5 39 شركة المستشار للهندسة البيئة البيئة 1  4602120 4602130

830746 / 

11183الرمز  
 6 42 شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة البيئة البيئة 1  4612377 4612380

11941-الجبيهة 1075  

5333585 

0776521799 

0795540326 

5347516 

0776521799 

0795540326 

 7 129 مكتب الشامل للهندسة البيئة البيئة 1 

140011 -11814 5347332 
5347332-

0777425839 
 8 157 الروابي الستشارات البيئة والطاقة البيئة البيئة 1 

 البيئة البيئة 1  5681000 5690057 942365-11194
 -شركة دار العمران للبنية التحتية والبيئة 

 مهندسون مستشارون
162 9 

 10 175 شركة المستقبل لالستشارات الهندسية والبيئية البيئة البيئة 1  5663611-/5662783 065923601 2084-11821

 11 184 الشركة الحديثة للحلول البئية البيئة البيئة 1  4645456 4645459 البيادر -141829

للمياه و البيئةشركة ارابتك جردانه  البيئة البيئة 1  5857167 5824532 11191/ 9532  190 12 

 5527742 

5527742-06  

0795419258 

0795408802 

 192 شركة البدائل المستدامة الستشارات البيئة البيئة البيئة 1 
 

13 



140011-11814 4721230 
0799901061-

4721230 
 14 174 حمى الستشارات البيئة واإلدارة البيئة البيئة 2 

 البيئة -  5344701 5344806 
اعتماد 

 الوزارة
 15 - الجمعية العلمية الملكية

 05-3491351 
05-3491111 

3582فرعي   
 البيئة - 

اعتماد 

 الوزارة
 16 - جامعة البلقاء التطبيقية

 
053826870 

5344086 

05390333 

4163فرعي/   
 البيئة - 

اعتماد 

 الوزارة

جامعة العلوم  -مركز الملكة رانيا العبدهللا

 والتكنولوجيا االردنية
- 17 

 الجامعة االردنية

11942 

5355511 

21035فرعي   

5300803 

5355000 

21120فرعي   
 البيئة - 

اعتماد 

 الوزارة
الجامعة االردنية -مركز المياه والطاقة والبيئة  - 18 

 البيئة -  032372380 032375540 61710
اعتماد 

 الوزارة

لبحوث البحر الميت والبيئةمركز االمير فيصل   

جامعة مؤتة -والطاقة   
- 

19 

 

-( معان 20ص.ب )

 االردن
 البيئة -  03/2179000 03/2179050

اعتماد 

 الوزارة
 20 - جامعة الحسين بن طالل

35247 

االردن-عمان  11180  
 البيئة -  4444 06/429 06/4300215

اعتماد 

 الوزارة

 كلية هندسة الموارد الطبيعية و ادارتها       

ة االردنيةالجامعة االلماني  
- 

 

21 

 

 

 


