
فئة المكتب
(A) تذاكر
(B) وافدة

(C) صادرة
(D) حج وعمرة

(E) ًداخلية حصرا

احه اهممكتب الحرم للس عمانAl Haramain Office of TourismDالعواد و

م،االم  دة والرق سمة وأبو علندا والج  الق
،ط  ة حط ل ل  سمة مقا الحسن،431،الق

ار 
ان  ام الح

47827824786786alharamain.tt@gmail.com‐

احة والسفر كهالشا األزرق للس ل و دالجل اسط رو ع د ال ،1 ،مجمع عقاركوعمانBlue Beach Travel & TourismDع ،الملك حس د ‐Jordanhaj@yahoo.com‐5651122 الع

احة والسفر والحج  ة للس س الدول مؤسسة الت
والعمرة

اە ت و س محمود ابو ال عمانAl Tayseer Interl  Travel & ToursDعمر ت
،73،الهاش الشما ،  مان الحل سمان،سل  

داء الط ‐‐ الطابق االر  قرب مركز الب
49012134901137omar.tayseer@ymail.com‐

احه والسفر والحج والعمرە كتهدهشان للس ماهر دهشان و
Dahshan Travel & Toursim & Hajj & 

Umra 
Dعمان

دة،  ،شارع الملك حس ،155، الل د  الع
ط ار 

0646533534653355iahl2030@hotmail.com‐

احة والسفر والحج  ت المقدس للس كة روا ب
والعمرة

ان قاسم دالفتاح وجهاد شع احمد محمد ع
Rawabi Bayet aL Maqdes for hajj & 

umrah for tourism & travel.co
D143،ط ار عمان، ، الملك حس د 46558514655850rawabi_bm_tourism@hotmail.comwww.travelhouse.jo الع

احة والسفر والحج والعمرة احة والسفر والحج والعمرةدار الهجرة للس ،ب السبع،30،عمانTravel House Travel AgancyDدار الهجرة للس ل الحس ‐56226635693292info@travelhouse.joج

احة والسفر ل اسعد ابو مرەأبراج مكة للحج والعمرە والس الزرقاءAbraj  Makkeh Travel & TourismDحنان اسماع
ل، ة , مقا  شارع االم محمد،‐،الغ
ش الحكو , دوار الحاووز المس

05‐39661600jordanhaj@yahoo.com0

قا احة والسفر/ الضفت سا رم الس ت ال سام رو عودەب اد عمان الزرقاء،12،وادي الحجرالزرقاءAlkaram Tours & TravelDعدي  س 053983939053983938odairobeen@yahoo.comwww.aldaleel.joالزرقاء،االو

احة والسفر والحج والعمرة ل للس دالن الدل ي وع ع عمانAl Daleel Travel & TourismDاحمد الم
،شارع وص التل،148،دوار الواحة ‐ تالع الع

ط ار 
56510025659007aldaleel.jordan@gmail.comwww.masratravel.com

احة والسفر وخدمات الحج والعمرە ى للس عمانAl Masra Travel & TourismDش احمد جمعه ابو محفوظالم
د شمس/لؤلؤة  ة بن ع ،ام د  الع

د  ،8،عمارة لؤلؤة الع د الع
46228124622812info@araktours.com‐

احة والسفر والحج والعمرة احة والسفر والحج والعمرةالتهادي للس عمانEltahady Travel & ToursimDالتهادي للس
د شومان،7،عمارة لؤلؤة  دالحم ،ع سا الشم

سا ،ط1 الشم
56756835664180mousa@travelcode‐jo.com0

احة والسفر كتهق للس فواز نا الزع و
Caesar Travel &Tourism&Hajj and 

Umrah
Dد إر

القرب   ، لواء الرمثا،خط الشام،17،ال ال
اء د األن ل مسجد س ة، مقا من االحوال المدن

0273854450Caesar.co@hotmail.com‐

احة والسفر كهالمسجدين للس م محمد المغر و عمانAl Masjedin Travel & TourismDمحمود ابراه
ف‐  د شمس،6،مجمع  ة بن ع ،ام د  الع

ان الخليج جانب ط
4632680‐
4621030

4621030mughrabi_m@yahoo.com‐

احة والسفر ي والصمادي للحج والعمرة والس اەخ د الصمادي و دالمج دKhairi and Smadi travel and tourismDع إر
ة ،مجمع شوكت،‐ غان ،‐، المس  الهاش

الشا التجاري ،ط ار 
027279007027252716khiry123@hotmail.com‐

احة والسفر اة مكة للحج والعمرة والس كهح صل الطراد و ف
Hayat Makkah For Travel & Haj & 

Umrah 
Dعمان

دە , قرب  ،143، الل ،الملك حس د  الع
حة طة العاصمة، مجمع قم

46348004610400Fesal_marze@hotmail.com‐

احة والسفر ه للحج والعمرة والس ي همؤسسة اس ي د عارف حسن اس ورثة محمد سع
Istatieh  Foundation for the Hajj and 

Umrah, Travel and Tourism 
Dالزرقاء

 قاسم بوالد،،  الحس ، اخر موقف،‐
س ف ال

القرب من عمارة رقم 222

053938444/
053933176

053996000ist1992@hotmail.com‐

احة والسفر كتهالعطاء للحج والعمرە والس الزرقاءAl‐AtaaTravel &Toursim Dفادي محمود حسان و
م ،4،الوسط التجاري  الزرقاء،شارع عمان القد

جانب مطحنة زعي  ،
05/397404005/3974040ataa.travel@gmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة د القادر فالح الحوريبركة الهدى للس ،المدارس،‐،الوحدات،فوق مخابز الجمالعمانBaraket Al Hoda Travel & tourismDاحمد ع ‐baraketalhuda@gmail.com‐0795652559حط

احة والسفر كتهمشاعل النور للحج والعمرة والس اش و الزرقاءMashael Al Noor Travel & TourismDشاهر حسن ع
‐، ه الن از ل  اط‐مقا ،3،اول  الض  الرئ

طابق 1
053960003053960003Mashael_tourism@gmail.com‐

احة والسفر كتهالسف العر للحج والعمرة والس م ،4،الوسط التجاريالزرقاءAl Safer Travel and ToursDمحمود حسان و ‐05/397404005/3974040safer.travel01@gmail.comالزرقاء،شارع عمان القد

احة والسفر اەالرواجيح للحج والعمرة والس قوم و اAl RwaJeh Travel  & TourismDسم الرواجيح ال ماد
،‐،وسط المدينة ، ،‐  شارع الملك حس
جانب مؤسسة الرواجيح للمواد  الرواجيح , 

ة التم
053244626053244626sameeralrwageh@yahoo.com‐

الموقع االلكترونيالبريد االلكترونيالفاكس شأةاالسم التجاري الهاتفالعنوانالمدينةاسم المكتب باللغة اإلنجليزيةاسم الم



احة و السفر اەمكتب رضا الزاهر للحج والعمرة والس دهللا،‐جرشRida Al Zaher Travel & TourismDحسن ع قوقزة و ‐026340880026340880hassanqoqazh_2030@hotmail.com،‐،الملك ع

احة والسفر دون للحج والعمرة والس كتهالوح دAl Waheedon for Travel & TourismDمحمد احمد حس احمد و إر
كه،‐ ارحة، مجمع ال  ،غاندي،‐،طوال ال

الجوازات العامه
02‐7240964027240964alwaheedon_h@hotmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرە كتهاضواء للس ك و د السالم محمد احمد الحا دAdwaa Travel & Tourism&Hajj &UmarhDع إر
لد،  د،الملك طالل،29،وسط ال مدينة إر
ة ات الخ ة اتحاد الجمع ،بنا 7242381adwaa_hayek@hotmail.comwww.leader‐travel.net‐724238102‐02الهاش

احه والسفر والحج والعمرة احه والسفر والحج والعمرةالقائد للس عمانLeader Travel and TourismDالقائد للس
ز،7،ام اذينه ، ال ،‐ د الع صل بن ع  الملك ف

الجنو ، مجمع عمرة التجاري

5546417/55
46418/5527

118
5527119leader_travel@flyjordan.com.jowww.mesktransport.net

احة والسفر اەمسك للس عمانMesk Tourism& TransportDسلطان أبو حسان و
،22،قرب  ،محمد فالح الشنق اسم  ال

ة ص كة الق ال
43965554396606Info@mesktransport.comtc_shatat@hotmail.com

احة والسفر كهمؤسسة شتات للحج والعمرە والس محمد حامد شتات و
Shatat Travel & Tourism Hajj and 

Umrah
Dالزرقاء

،0،ام اجرادة ، قرب  فة،الملك حس الرص
سامح مول

ان ل بنك االس مثلث عوجان ، مقا
05‐365530305‐3655302tc_shatat@hotmail.com‐

احة والسفر دهللا ابو كفمؤسسة ابو كف للحج والعمرة والس سالمه مصلح ع
ABU KAFF HAJJ AND UMRAH TRAVEL 

AND TOURISM
Dا ماد

لد ‐قرب مسجد،‐  شارع القدس،‐،وسط ال
حاء الف

05‐3246655‐abu_kaff_madaba@hotmail.com‐

احة والسفر كتهمؤسسة الجنوب للحج والعمرة والس ركAl‐Janoub Travel& TourismDاس المطارنه و ال
ه السالم،‐،وسط،‐  شارع الخ عل

ل مقام الخ  المدينة،مقا
032353721‐janob2@hotmail.com‐

احة والسفر ولخدمات الحج والعمرة ث للس الغ
احة والسفر ولخدمات الحج  ث للس الغ

والعمرة
Al ‐Ghaith For Travel 
&Toursim&Haj&Umra

Dد عمان ت شمس،8،عمارة لؤلؤة الع ة ب ،ام د ‐46366904636690alsanna‐alabdli@hotmail.com الع

احة والسفر والحج والعمرة ة للس م قاتابن ت م الزر ع محمد ابراه
Ibn  Taymiyyah Travel & Tourism 

Pilgrimage 
Dعمان

موك ة ال دل هة،المدارس،273،فوق ص  ال
ب د بن المس شارع  سع

0799643786‐ibntayma@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة مان للس جنور اال م ف م محمد ابراه ابراه
Noor  Al‐Eman Travel & Tourism‐ Hajj 

umrah
Dعمان

ل الحس  د شمس،8،ج ت ع ة ب ،ام د  الع
 مجمع لؤلؤة ط2 مكتب 205

46441494644146noor_aliman@windowslive.com‐

احة  ة للحج والعمرة والس ة الشمال اد مكتب ال
والسفر

ز الحوته د الع الل احمد ع
Northern Badia Office for Hajj and 

Umrah travel and tourism
Dالمفرق

الملك غازي،20،المفرق،‐
اط  الض

026236698026236698ab155776@hotmail.comAlhaya‐altayba.com

احة والسفر ة للس اة الطي اەالح عمانAl Hayat Al Tayba Travel & ToursimDشه الشعي و
د شمس،8،مجمع لؤلؤة  ة بن ع ،ام د  الع

د  الع
07963362260rashadsilwadi@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرە/الفنان  النوافلة للس
قا سا

د مو النوافله مو عا
Nawafleh Travel & Tours & Hajj & 

Umrah / Artist Tours قا سا
Dمعان

‐، ،الشارع الرئ اء وادي مو لواء الب
القرب من  ،  ع مو  ،منطقة وادي مو

اط 1 فندق االن
03‐21599503‐215995Nawafleh.tours@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة كتهالتواصل للس جرشAl Tawasol Travel & TourismDح ابو عمرە و
دهللا الثا ،‐، عمارة دندن ،ط3،‐ الملك ع

ة االوقاف ل مدي مقا
02‐710108802‐7101077altawasolhajj_umra@yahoo.com‐

احه والسفر همودة للحج والعمرة والس ي فا وعائد اس احمد ال
Mawadah For Haj &Umrah& Travel 

and Toursim
Dعمان

ة،‐ ف اطو،‐، اال ة شارع   ‐ ش التاج نها
نة ل مدرسة  ام ت ة مقا ف ‐ist19922017@hotmail.com‐4754756مجمع اال

احة والسفر كهلج للحج والعمرة والس د الغفار العمري و دLujain Travel & Tourism &Hajj &UmrahDاحسان ع إر
د،‐ د،‐، مجمع عمان الجد  ، مجمع عمان الجد
س / مجمع القدس ش ابن النف غرب مس

02/710108802/7101088lujaintrvl@hotmail.com‐

احة والسفر /  دروب الخ للحج والعمرة والس
قا  رك سا ال

كته دة و م السعا ابراه
Droub Al khair Travel& Tourism & Hajj 

& Umrah
Dعمان

م،شارع  دة والرق سمة وأبو علندا والج  الق
كة‐ط2‐  ا‐ عمارة ال ا،19،ش ماد ماد

ة حط  ل مكتب203، قرب 
07997808884747666saaydah1@yahoo.com0

احة والسفر دAl Haq Travel & TourismDخالد محمد نزال العمؤسسة الحق للحج والعمرة والس إر

جانب االحوال،‐ لد،  ،األحوال،ال  الشارع الرئ
ة االحوال ة و الجوازات ‐ بنا المدن

02‐72460470Alhaaq‐travel@hotmail.com‐

احة والسفر ف صالح محمد أبو عودەاراماس للحج والعمرة والس عمانAramas Travel &TourismDا
د شمس /مجمع لؤاوة  ه بن ع ،ام د  الع

د ،8، الع
46228124622812info@masratravel.com‐

احة و السفر والحج والعمرة عمانNasamat Travel & TourismDيوسف و محمد مسلمسمات للس
طة  جانب  ،171، ،شارع الملك حس د  الع

العاصمة
46010924601093Nsmat_2012@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة اء للس احة والسفر والحج والعمرةال اء للس لقاءAl Bara` Travel  haj &  UmraDال ال
ضا  ،40،ا د الخط الرئ اشا،عمان ار ع ال

د الخط  شارع عمان جرش (نفس شارع ار
شة الرئ )، مجمع حامد التجاري،  الخرا

0790904473‐albaratravel@live.com0

احة و السفر و الحج و العمرة ة للس ام الذهب األ
احة و السفر و الحج و  ة للس ام الذهب األ

العمرة
Golden Days Travel & TourismDعمان

ة،0،ام  ق دران،شارع جامعة العلوم التطب شفا 
ل سامح مول. ة، مقا ن زو

07928093660dawod72@hotmail.com‐



احة والسفر دةمؤسسة الشهم للحج والعمرة والس ا رضا ال دAl Shahem Travel & TourismDشهم الدين زك إر
دالوهاب الشيخ  ة ع ة،‐،بنا د،دوار الق مدينة إر

سالم
0‐Shahm19971@gmail.com‐

احة والسفر نوز للس د هللال م سالم الع دال م ع دAl Kunooz Travel & TourismDابراه إر
ة، مجمع شوكت،‐ غان ،‐، المس  الهاش

الشا ،ط2، مكتب رقم 15
027256002027252716alkunooz.jordan@hotmail.com‐

احة والسفر اەالفجر للحج والعمرە والس ك و محمد الحا
Al‐ Fajer for haj and umrah and 

tourism
Dد إر

 شارع سطعان الحسن،يوس الط،ط1‐ عمارة،‐
يوس الطعا 

027252750027252650al_fajerhayek@yahoo.com‐

احة والسفر وان للحج والعمرة والس اەالق عمانAl Kairawan Travel & Tourism Dعمر الحن و
م،ش  دة والرق سمة وأبو علندا والج  الق

ق االوسط،   دان ال االم حسن،333،م
ة ،ط ار  ل الشع

47360504736051alkairawancompany@yahoo.com‐

ة للحج و العمرة ة المتم اەالقصور الذهب الل رو عودە و
Al Qusour Al Thahabyah Al 

Motamayezeh 
D222،عمان، ،شارع الملك حس د ‐56511225651121Belal_69@yahoo.com الع

قا /  اء سا احة والسفر / ال اطاللة األردن للس
قا  ضاء سا القلوب الب

كه عمانJordan Itlalat Travel & ToursimDعز الدين شقبوعه و
ل عرفات، مجمع  ،53، ج اسم ،ال ل المقا

العدنان، الطابق الثالث
0797421222‐jordanitlalit@hotmail.com‐

دات للحج والعمرە  ف الدين عب انور شطناوي وس
احة والسفر والس

دات ف الدين" عب انور شطناوي و"س
Anwar. Shantawi & Saif AlDin Abiedat 

Company
Dد 02/725998002/7259980anwar.shatnawi54@yahoo.comwww.arabtower‐travel.comش الملك طالل،‐،مجمع المدينة المنورة ،ط 1،‐إر

احة و السفر ج العرب للس احة و السفرب ج العرب للس الت ،6،وادي الس عمانARAB TOWER Travel & TourismDب ة،شارع الو ف ‐58298005829801info@arabtower‐travel.com الص

احة والسفر ان للس مان جمعه ابو محفوظدي ةعمانDerban For Travel & Toursim Dع سل در،شارع الدستور،110،قرب االحوال المدن  43816164388686ali_abumahfoz@yahoo.com0

احة والسفر والحج والعمرة سا للس احة والسفر والحج والعمرةالشم سا للس عمانShmeisani Travel&TourismDالشم
،وص التل،73،الجاردنز تالع الع

الطابق الثالث
مكتب رقم 302 + 303

56223445682344Hazem_shmeisani@hotmail.com0

احة والسفر سوا الروا للحج والعمرة والس الزرقاءAl Rawasi Travel & TourismDامجد عزت محمد ال
م،0،شارع الملك طالل،‐  ،شارع الزرقاء القد

ع الديرعمارة اط , طل  الوسط التجاري،  الض
اللؤلؤة

05‐393997705‐3939977odeh.mansor@yahoo.com‐

احة و السفر ال حدود للس ة  كهاطي س و عمانTeebah  Unlimited Travel & TourismDفلسط ابو دعا
ة  ا،424،فندق ق طي ة ران لح،ش المل  ص

،ط1
53433255343116Teebah99@hotmail.com‐

احة والسفر ا وفارسالزاهد للحج والعمرة والس عمانAl Zahed Travel & TourismDابو ر
،143،مجمع  ،شارع الملك حس د  الع

ة التجاري/الطابق االر  قمح
46530304653031alzahed‐2014@hotmail.com‐

احة  ة للحج والعمرة والس مؤسسة النور الذهب
والسفر

اها ة سالم و فاطمة احمد عط
Golden Light Foundation Travel & 

Tourism
Dعمان

،143،143 ط 1  ،شارع الملك حس د  الع
ة التجاري مجمع قمح

46129464612943artest_mr@hotmail.com‐

احة والسفر الزرقاءQaswarah Travel & TourismDأمل عزت محمد حس مؤسسة قسورة للحج والعمرة والس
،3،عوجان، مثلث  فة،شارع الملك حس الرص

ان القرب من بنك االس عوجان، 
00osama10203076@gmail.comwww.altawheed‐travel.com

احة والسفر والحج والعمرة د للس احة والسفر والحج والعمرةنور التوح د للس نور التوح
Noor Al Tawheed for Travel,Hajj and 

Umrah
D55446615544661شط العرب،2، ط3،ام اذينة ال ال  ،‐عمانaltawheed.travel@gmail.com‐

احة والسفر احة والسفرحملة الدعاء للس عمانHamalat Al‐Doaa Travel &TourismDحملة الدعاء للس
،143،الطابق االر ,  ،الملك حس د  الع

مكتب 8
46472724647271aldoaatravel@yahoo.com‐

احة والسفر حاتمؤسسة الواضح للحج والعمرة والس اب الص المفرقAl Wadeh East Travel & ToursimDع ضا ذ
د وص ، ة‐ الشارع العام،‐، الشه  الخالد

د ل ال ة, مقا التل، الخالد
026256666026256666alwadeh55@gmail.com‐

احة و السفر /  الجمحاوي للحج والعمرة و الس
قا ال سا

اە اد الجمحاوي و دAl Jamhawi Travel & TourismDز إر
هة،  د،شارع سطعان الحسن،‐، ال مدينة إر

ط1، مكتب رقم 104
07977868130jomh6@hotmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة كتهاالنفال للس س ابو حسونة و عمانAl Anfal Travel & TourismDخم
جانب  ة،  المنارة،ابو طالب،10، عمارة عم

د  مخابز الع
41404184140418alanfal‐2019@hotmail.com‐

احه والسفر والحج والعمرە د والمناص منابر الحرم للس حات والمحام السل
Mnaber Al Harameen travel and 

tourism and haj &umrah
Dعمان

 ، د ،181،مجمع الع ،الملك حس د  الع
س  كة م جانب 

46595124659512mnaber.alhramen2013@hotmail.c
om

‐

احة  مؤسسة االستغفار للحج والعمرة والس
والسفر

دهللا جابر الزواهرة الزرقاءAl Isteghfar Travel & TourismDغالب ع
 الرئ /  الزواهرة،‐، الزواهرة، دوار،

ن ق ب الدلة، اول ط
0797910793‐allsteghfar.travel@gmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة / حماد  قات للس الم
قا  سا

كته اجنه و دAl ‐Megat Travel & ToursimDح محمود ه إر
د، عمارة ا،ال ،  شارع مجمع عمان الجد

داوي/فوق بنك االتحاد الجنو /مجمع الص
‐‐yahyahyajneh@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة لة للس لةالخال م حمد طلب الخال الزرقاءKhalayla Travel & TourismD ابراه
جانب ، ل االم حسن،   سعد بن معاذ،‐،ج

مسجد سعد بن معاذ
عوجان

053654640053656087hamadalkhalaila@yahoo.com‐

احه والسفر دالقادر فالح الحوريمكتب الحوري للحج والعمرە والس دAlhawary for Travel and TorusimDمروان ع ،‐،مجمع شوكت الشا ،‐إر ‐027258600027259900Alhawaryhaj@yahoo.comشارع الهاش

احة والسفر د الوهاب وعطا الخض الخض للحج والعمرة والس د السالم وع اAl Khudair Travel & TourismDع جانب المجمع،‐ماد د بن حارثة/القدس،‐، ‐alkhudeir.jo@yahoo.com‐0772330459شارع ز

احة والسفر والحج والعمرة ة للس كهالمقصد الدول ة و حسام حس
Al Maqsad Al Dowaleyeh for Travel 

and Tourism
Dعمان

د  ه بن ع د ‐ شارع ام ،الع د  الع
دو شمس،فندق تول،فندق تول

46160044616004almaqsad@live.com‐



احه والسفر والحج والعمرە ە للس ا محفوظ ابو عوضالس ماهر زك
 AL Sera pilgrim Umra& Travel 

&Tourism
Dالزرقاء

الزرقاء،شارع الملك طالل ،31،الملك طالل، 
ل مطحنة زعي ‐ الوسط التجاري مقا

ل مسجد االم محمد  االم محمد مقا
05‐397377705‐3973777maherabuawz@hotmail.com‐

احة والسفر مت حسن وعو غانمجنة العطالت للس عمانJannah Travel Dح
ج  د،197،عمارة ب ،خالد بن الول ل الحس ج

الحس التجاري
ط2

56810955681094jannahtravel@yahoo.com‐

احة والسفر ت الحرام للحج والعمرة والس كهالب شه و احمد العوا
Albiet Alharam for Hajj and Umrah & 

Tourism
Dد إر

‐، د، الشارع الرئ ورة،دير ا سع لواء ال
ب  ل المسجد ال ،مقا

026522151026522151amnngg5@gmail.com‐

احة والسفر ة للحج والعمرة والس ع اەاسدان ال ب يوسف الع و صه
Asdan Al kabah for Haj &Umrah 

&Travel &Tourism
Dد دإر ورة،الملك حس ،‐،دير ا سع ‐02/652060002/6520600asdanalkaba@yahoo.comلواء ال

احة والسفر  ة للس د العالم مجموعة التوح
والحج والعمرة

د محمود احمد عمري الزرقاءAlTawheed Group Travel &TourismDول
ل،‐ ،الوسط التجاري، مقا  شارع شامل،الشل

اء، عمارة الشل  ه كة ال
00altawheedgroup1@hotmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة ة للس ال اإلجا د ال م ز م حسن ابراه دةعمانAl Ejaba For Umrah Travel & Tourism&Dابراه ،19، الل ل مان النا ،سل د 56504005650401alejaba_travel@hotmail.comwww.dioofalrhaman.com الع

احة  ل غانم للحج والعمرة والس حب مؤسسة 
والسفر

ل معاذ احمد غانم حب
Sharhbeel Ghanem Establishment For 

Haj, Omra, Tourisim and Travel
Dد إر

موك،‐  /شارع الجامعة،عبندة ،دوار جامعة ال
مجمع عبندە التجاري 817

027242447027242447sharhbeel@hotmail.comnoor.jerusalem@yahoo.com

احه والسفر والحج والعمرە اەنور القدس للس ،الملك حس ،28،عمانNoor Jerusalem for Travel and ToursimDماجد دهشان و د ‐46333860noor.Jerusalem@yahoo.com الع

احة والسفر والحج والعمرة ة للس اەروا الممل نضال العموري و
JABAL ALMUKABER FOR TRAVEL 

TOURISM HAJJ & UMRAH
Dالزرقاء

الزرقاء،ش. الفاروق،204، معصوم /  
داح جانب محطة  ر،  شا

07959036000jabal.almukaber2016@hotmail.co
m

www.alalbeit.com

احه والسفر ت للس احه والسفرآل الب ت للس الزرقاءAl Albayt For Tourism & TravelDآل الب
جانب مسجد االردن،‐ هة ‐ ‐ الزهور،98،ال

ان جرش ‐053937775053937776al_albayt@outlook.comفوق ال

احة والسفر اق للحج والعمرة والس ائهال احمد نا منصور الشلول و
Al Teryak  for hajj and omrah and 

tourism andTravel 
Dد إر

دي التجاري، طابق،‐  عمر الختار،‐،مجمع ال
، مكتب رقم 14 .الثا

0770099171‐at‐tiryak@hotmail.com‐

احة والسفر والحج  مؤسسة فاطمة الزهراء للس
ضاء والعمرة/ االجنحة الب

د القادر السعود ي ع محمد ع
Fatema Al‐Zahra Travel & Toursim / 

White Wings Travel & Tourism
Dلة الطف

ة الطابق،‐ لد ة،عمارة ال لد ،ال  الرئ
ى لة ال الثا /المنطقة الطف

065698383065698383operation@whitewings‐jo.com‐

احة والسفر ة للحج والعمرة والس و دهللا فدعوس الخزاعلهال خالد ع
AlTarwiah Hajj & Umrah Travel & 

Toursim
Dالمفرق

اب،‐ جانب  لد‐ دهللا،‐،وسط ال  الملك ع
محطة القطار

0797835758‐altarwya1@gmail.com‐

احه والسفر /  روا عرفه للحج والعمرە والس
قا العائدون سا

كه اوي" و رم "ابو سعدون الج ا
Alaadoun for haj and umrah and travel 

and toursim
Dعمان

د مناف ابن شمس،6،عمارة  ،ش. ع د  الع
ف

06472349406/4723494akram.jezawi@gmail.com‐

احه والسفر ه للحج والعمرە والس همؤسسه الفق دAl Faqeeh Travel & TourismDمحمد احمد برات فق إر
ل  د‐مقا ،‐،دير أ سع ورة،ش. الرئ لواء ال

ب  المسجد ال
026520082026520082alfaqihtravel@hotmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة ة للس ستراب طي مان ابو دعا عمانTurab Teeba For Travel & Tourism Dع حسن سل
ر،72،  ،شارع حس صن وادي الس

ل الجندو
54433255343116Teebah99@hotmail.com‐

احة والسفر والحج والعمرة ال للس احة والسفر والحج والعمرةمون ال للس معانMontreal Travel & TourismDمون
ل مجمع  ق الصحراوي،12،مقا معان،الط

سمه/ط 2 ة  االم
032136777032136777montreal2019maan@gmail.com‐

احة والسفر /  الضفت للحج والعمرة والس
قا  سا سا ال

كه اجنه و ع ه
Al Defatain for Hajj, Umrah, Travel & 

Tourism
Dالزرقاء

الزرقاء،الملك حس /الحاج مراد،‐،الوسط 
التجاري

05‐397030305‐3970303hatem99jo@hotmail.comwww.z‐almadaen.com

احة والسفر والحج  مؤسسة زهرة المدائن للس
والعمرة

ل مان حماد خل ل سل دZahrat Al Madaen Travel &Toursim Est.Dاسماع إر
حسن ،51،مجمع عمان  د،االم مدينة إر

داوي سن  د/مجمع الص الجد
027104300027104300info@z‐almadaen.com‐

احة و السفر كهالهالالت للحج و العمرة والس جهاد الهالالت و
Al Helalat for haj and Umrah 

andTravel and Tourism 
Dاء،‐وادي مو ‐03215681700321568170alhelalat2020@yahoo.com الفالحات،‐،الب

احة و السفر والحج و العمرة ة للس لالصح فة ومحمود اسماع م ابو عف ابراه
Al Suhba &Travel &Tourism & Hajj 

&Umra
Dة،التاج،273،عمان ف 47050094705009alsuhbaumra@hotmail.comwww.wefadeh.com اال

احة والسفر دAl‐Wefadah Travel &ToursimDفلحة رزق محمد غزاويمؤسسة الوفادة للحج والعمرة والس إر
ة،‐ غان ،الزحراوي،الهاش ‐ المص  شارع الهاش

ة،عمارة الزحراوي التجاري الشمال
02‐727702002‐7277020wefadeh.2018@yahoo.com

احة والسفر مان المحسنراحتك للس دRahtak Travel & TourismDع خالد سل إر
ل،‐ د‐ مقا  االم حسن ،،مجمع عمان الجد

افة العالونة لل
02‐724144402‐7241444info@rahtaktravel.com‐

احة والسفر ب للس در الخط بمؤسسة عثمان  در محمد الخط عثمان 
Othman Bader Alkhateeb Travel & 

Tourism
Dعمان

ف نا بن  ،ال تالع الع
ل،135،الجاردنز / وص التل جم

56578005657800otman‐75@hotmail.com0

احة والسفر اەالموم للس خلدون الموم و
Almomani for hajj Umrah & Travel & 

Tourism
Dعجلون

،0،منطقة الصخرة،   صخرة،الشارع الرئ
د الجن

07721126570Quraish2013@yahoo.com‐

احة والسفر والحج والعمرة د الهاديالنجم المم للس د حسن ع لقاءSuperStar Travel & TourismDمراد سع ال
قعة/ المدخل،‐ لقاء/ ال ،‐،ال  المدخل الرئ
ل بنك القاهرة عمان م/ مقا .الرئ للمخ

47220254722025info.superstar1@yahoo.com‐

ار المقدسة احة والسفر / الد د للس احة والسفرمدر د للس عمانMadrid Travel & Tourism / Holy land Dمدر
،3،مب رقم 3/  ،ابو الفداء االيو ل الحس ج

الطابق االر .
56639395663938Odai@holylandjo.com0



احة والسفر نان للس كهال عمانAl Kinan Travel & TourismDمعتصم الشاعر و
اير،  ارس مجمع حجازي وال ة شارع  ف الص

الطابق الثالث.
58512225851222alkinan.travel@gmail.com

احة والسفر والحج والعمرة ة مكة للس احة والسفر والحج والعمرةبوا ة مكة للس دMakka Gate Travel & TourismDبوا د منطقة الطوال شارع االم حسنار 7953538100mbk‐1985@live.com0ار

احة  مؤسسة نور الهدى للحج والعمرة والس
والسفر

ل مو شطناوي ح دNour Alhuda Travel &TourismDانور م ة ، ش الملك طاللار د ،  الهاشم 2725998027259980Anwar.shatnawi54@yahoo.com0ار

احة والسفر ال للحج والعمرە والس احة والسفرات ال للحج والعمرە والس عمانEtikal For Travel & TourismDات
سا شارع عصام العجلو مجمع  عمان الشم

ش 
68656867770INFO@ITIKAL‐JO.COM0


