
 أرقام الموظفين الداخلية  

 رقم االنتركم  رقم المكتب اسم الموظف رقم االنتركم  رقم المكتب اسم الموظف

 106 106 د محمد العقيلي 102 - عطوفة المدير العام مجدي الشريقي

  123 د محمد المستريحي  193 193 ساعد المدير العامم محمد القرشي

  202 سحر الدويك 214 214 ايمن ابو الرب مساعد الشؤون الفنيه

  217 حسن العوامله 105 102+101 مدير مكتب المدير

  113 غيث القضاه 121 105 محمد ابو رحمه

  201 محمد عالونه 101 147+128  مكتب السكرتاريا

  221 ياسر التميمي 209 209 د خليفه الزيادات

  141 هناء القضاء 129 129 حلمي صالح

  135 ورده الفقهاء 111  111 عبدهللا الشبلي

 166 166 كرم البطوش  145 عبدهللا الرواشده

  194 خالد عابدين  154 مراد عبدالحليم

  205 محمد الهباهبه  179 نائل الدويري

  146 محمد العفيف  115 عال عبد الرحيم

  212  كوثر نوفل 200 200 اياد الفقهاء

  Server 178غرفة   121 اسامه صالح

 109 109 م لينا الجواسره  103 ا حدادريم

  182 لينا الشريف  118 روان العفيف

  195  م تحرير يوسف 170 170 ناصر ابراهيم

 107 107 موسى جرادات   229 لؤي حمدان

  189 سالم النوايسه  124 احمد مصطفى

  137 فاتن بدوي  108 فارس ابو غازي

  126 انعام الوريكات  118 نجوى العزه

  151  هأماني المدادح 210 210 فراس  الصعوب

  169 + اسماء مسودهمفيده النعيمات  148 حازم الشعيبي

  192 رياض بابيه  149 محمد الصباغ

  160 لؤي الرواشده  180 اشرف الجرايده

  157 قيس ابو خيط  187 صفاء الزيود

  168 كفايه محفوظ   213 213 د فيصل السعايده

  127 خلود مارديني  130 ههيثم دحادح

  136 نايف الخرابشه  140 يوسف صالح

  199 عمر الحديد  176 والء السلمان

  211 محمد العتيبي  132 ريم فوده

  177 سهى بني هاني 164 164 منتصر مساعده

  175 ناديا عطيوه  244 ضياء خضير

  183 ريم حنانيا  174 قتيبه حجازي

  125 صفاء العرب  155 محمد ابو العينين

  173 فاطمه العلي  165   نجالء الزعبي

  161 + محمد جبريلحسين  197 ايمن قطيشات 

  172 رامي علي)مكتب التصوير( 134 134 سامر الرجوب

  185 الحركة بسام+حاتم+بشار  207  محمد ابو شلحه

  163 مكتب المراسلين  156 روان ابو كركي

  191 المطبعه 167 167 حسان ابو درويش

  0 فواز مقابله المقسم  198 سامر حماد

  122 االستعالمات مدخل الموظفين)طارق ابو الراغب(  290 فاظل المساعفه

  188 االستعالمات الباب الجنوبي  162 162 د زياد صافي

  159 قاعه االجتماعات الرئيسيه  206 محمد يزن المدادحه

  196 ائره)الحرس(مكتب امن الد  120 جهاد التيم

  222 البوفيه  112 أمل شالش

  5666050 رقم مباشر عطوفة المدير العام 116 116 لما عمر

  5666063 ب المدير العامتفاكس مك  153+150 هعبد الحليم الخرابشغااب الخطيب +

  5653484 لفنيهللشؤون ا  رقم مباشر مساعد المدير العام  181+    139 +  خالد المغربي سوزان ابو الرب

  5666040 فاكس الديوان 208 208 فتحي محادين

  5667888 فاكس قسم المشتريات  186 امجد القريني

     184+223 احمد مقابله + جودت ابو غزاله

 ثم اغالق سماعة الهاتف.  64حويل يتم طلب الرقم اللغاء الت -3، ومن ثم الرقم المراد التحويل عليه 60لتحويل الرقم الفرعي من مكتب  إلى مكتب اخر يتم طلب الرقم   -

         . ومن ثم الرقم المراد التحويل الي    FLASHلتحويل مكالمة من مكتب الى مكتب اّخر يتم الضغط على كبسة   -4ثم الرقم المراد سحبه.   71لسحب خط فرعي من مكتب اّخر يتم طلب الرقم  -2


