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Jordan Intercontinental 
Hotel - Amman  

Tel+962-6-4641361
Fax+962-6-4645217
    

فندق خليج العقبة
AQABA GULF HOTEL0

03 2016636 
 فاكس: 2018246 3 0

 info@aqabagulf.com

landmark ammanHotel 
فندق الندمارك  

tel::+962 6 5607100
FAX:+ 962 6 5665160 
   info@landmarkamman.com

www.landmarkamman.com

فندق كراون بالزا -عمان
  Tel: 00962 (6) 5510001
Fax: 00962 (6)  5510003

Hotels فنادق

DEAD SEA SPA HOTEL
.Tel-:+9626 5601554/5601544 fax+96265688100

Tel.hotel++96253561000/fax+96253561012
www.jordandeadsea.com

فندق البحر الميت العالجي

فندق دايز ان عمان 
منطقة الرابية، شارع عمر بن عبد العزيز 

5519011        
5517077        

info@daysinn.com.jo  
http://www.daysinn.com.jo  

The Regency Palace  Hotel . 
Tel:+962-6-5607000
 Fax+962-6-5660013

Email:regency@nets.com.

Petra Panorama Hotel
فندق  بانوراما البتراء

Petra: +962-3-2157393
Fax: +962-6-5684706 / Petra: +962-3-2157389

reservation@petrapanorama.com

Tel:+962 6 5659270
fax:+ 962 6 5659271

www.ammanchamhotel.com
P.O.Box:942275-shmeisani-amman11194 jordan

AMMAN CHAM PALACE
فندق عمان شام بالس

 فندق  ومنتجع
انتركونتيننتال  العقبة

 
TEL+962-3-2092222 

 Fax: +962-3-2092223   

فندق كراون بالزا البتراء
Tel: +962 (0) 3 215 6266
Fax: +962 (0) 3 215 6977E-mail: ammhc@cprpetra.com
  rservations@cprpetra.com

فندق القدس الدولي
tel: 5151121
fax: 5158882       

alquds@jerusalem.com.jo

 فندق ومنتجع كراون بالزا البحر الميت 
Crowne Plaza Jordan Dead Sea Resort & Spa

TEL:+96253494000

Marriott Hotels - Jordan 
tel:962 6 5607607 

Fax       962 6 5670100 

فندق سنشري بارك  5680090
جبل عمان - الدوار الرابع

 شارع تونس - بين الدوار الرابع والدوار الخامس

رئيس واعضاء مجلس األدارة واملدير عام 

وكافة العاملني يف  

رشكة الكهرباء األردنية 

يتقدمون من مقام صاحب الجاللة

امللك عبدالله الثاين ابن الحسني املعظم 

باسمى معاين التهاين واملباركة 

مبناسبة عيد الفطر السعيد

داعني الله ان يحفظ الله جاللته  وان يفيض بالخري عىل 

الشعب االردين 

شهد محيط مسجد عمرو بن العاص مبرص القدمية، أعامل تطوير، وإنشاء ساحة جديدة للمسجد، تسع 10 آالف مصل، 
باإلضافة إىل ترميم املسجد بالكامل حفاظا عليه، ضمن خطة الدولة إلنشاء حديقة تالل الفسطاط. حيث يتم تنفيذ املرشوع 

عىل مساحة 12 ألف م2، ويضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافري، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير 
البوابات.

ويشهد املرشوع تنفيذ حديقة االستقبال، ومميش البستان، واملركز اإلبداعي لألطفال، ومبني متعدد االستخدامات، ومنطقة 
تفاعل األطفال مع الحيوانات األليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، واملجسم االيقوين، والساحة االحتفالية،


