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تأسست إدارة التأمني الصحي يف جامعة االرساء عام 2013 م حيث 

دأبت إدارة الجامعة بوضع الترشيعات والقوانني واالحكام الالزمة 

ليكون لحجم الطموح الذي تسعى اىل تحقيقه مبا يليق بأعضاء 

الهيئة التدريسية واإلدارية وعائالتهم ومواكبة املستجدات والظروف 

الصحية املحيطة، حيث هدفت أدارة التأمني الصحي اىل تسهيل 

وصول املؤمنني صحيا اىل تلقي الخدمات الطبية من خالل الشبكة 

الطبية املعتمدة بأقل كلفة ممكنه وجوده عالية من خالل لجنة 

إدارية تقوم بأدارة الصندوق كام حددتها اإلدارة ، ويتوىل مهام 

ومسؤوليات الدائرة لجنة من ذوي الخربات يف إدارة العمليات 

التأمينية ومبا يخص األمور الطبية واملالية املتعلقة بتغطية الحاالت 

املرضية الخاصة مبؤمنني الجامعة.

دائرة التـأميـن الصحي

نبذة عن إدارة التأمني الصحي
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المستشفيات والمراكز 
الطبية 

المستشفيات

العنوانالهاتفالمستشفى

عمان - مقابل مسجد الجامعة 065300300مستشفى االسراء
االردنية

العبدلي065101010المستشفى االسالمي 

شارع الملكة نور065608080مستشفى االردن

عمان - شارع الجاردنز065777111مستشفى الجاردنز 

الشميساني065609609المستشفى التخصصي

عمان - شارع المدينة المنورة065205555مستشفى ابن الهيثم

مستشفى العيون 
تالع العلي - شارع المدينة المنورة065511176التخصصي

مستشفى الشرق االوسط 
الجاردنز- قرب دوار الواحة -مقابل 065004646للعيون

مطعم السروات

مستشفى الحرمين 
عمان - ام السماق الشمالي - 065500002التخصصي

بجانب جريدة الغد

عرجان - شارع االستقالل065652600مستشفى االستقالل

الدوار الثامن - ضاحية االمير 065854801مستشفى فيالدلفيا
راشد

عمان - الدوار السابع065850008مستشفى دار السالم

مستشفى د.احمد الحمايدة 
المقابلين - مقابل جمرك عمان 064785555العام

خلف االذاعة والتلفزيون

ضاحية الحاج حسن - مقابل 064755400مستشفى الحنان العام
االذاعة والتلفزيون

مادبا053245541مستشفى المحبة

الزرقاء - االتوستراد053990990مستشفى الحكمة الحديث

الزرقاء - طريق االتوستراد053655555مستشفى جبل الزيتون
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مستشفى الصفاء 
جرش - طريق مخيم سوف026350055التخصصي

اربد027102100مستشفى ابن النفيس

المراكز الطبية

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جامعة االسراء064711710مركز صحي جامعة االسراء

الهاشمي الشمالي - شارع 065054600عيادات الكرم الطبية
البطحاء

مجمع عيادات ومختبرات 
مرج الحمام - دوار البرديني065733607بلسم عمان الطبية

مرج الحمام - شارع المنتخب 5735103عيادات هيلث كير الطبية
الوطني - مقابل مكيفات بترا

حي نزال - شارع الدستور064396069مركز المنجد الطبي

الوحدات - شارع مستشفى البشير0795352308مركز الخالد الطبي

ضاحية الياسمين - شارع القدس064203088مركز االمان الطبي

ضاحية الحاج حسن064747400مجمع الضاحية الطبي

عيادات الفيصل / د. 
المقابلين - شارع عائشه التيموريه 64200295محمود خاطر احمد خاطر

-عمارة رقم 66

خريبة السوق079295130مركز العطاء الطبي

مجمع الشفاء الطبي / د 
اليادودة - مجمع ابو السخن064123973عبدالرحمن وجيه حسن

مجمع االسراء الطبي / د 
إشارة خريبة السوق – شارع 064120100هنادي علي محمود

ضاحية األمير علي، اليادودة

الجيزة - الشارع الرئيسي4460128مجمع الجيزة الطبي

دوار المحبة - مادبا053240004مجمع الحياة الطبي

عين الباشا الجديده795693122مجمع السالم الطبي

المركز الطبي الوطني 
السلط - المجمع الطبي الوطني053532001االستشاري
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الفرع 1 : الزرقاء -شارع ياجوز 053856661مجمع البارئ الطبي
الفرع 2:الزرقاء الجديدة ش 36

الطب العام

المستشفيات والمراكز 
الطبية 

طــب  و م  لعــا ا لطــب  ا
ة ــر س أل ا
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العنوانالهاتفاسم الطبيب

عمان- جبل التاج – شارع 064772477 محمد سليمان محمد يوسف
عبدالرحمن الكواكبي

االردن - عمان0796904110 عوض حسن نخاله

جبل التاج - عمان0795371645محمد ابراهيم الكسواني

ابو نصير - السوق التجاري065235222لودميال فالديمير تكاشينكو

تالع العلي - مقابل البريد065346070عبدالوهاب نديم عوض

ماركا الشمالية064888883محمود عبداللطيف عمير

المدينة الرياضية - بجانب حديقة 065167556امين ابراهيم ابوليل
الراية

ياجوز - عوجان - شارع طارق بن 0653742707احمد موسى الحاج
زياد

طبربور - شارع طارق065059844فيصل مدهللا المجالي

صويلح - الحي الشرقي065349140نور احمد ابراهيم

عمان - صويلح - مجمع البنك 077226007سامي علي ابو رمان
االسالمي - ط3

البيادر - مقابل عطا علي065823875اليف صبيح عبدالهادي

بيادر وادي السير065815262نارت محمد وردم

البيادر - مجمع الخطيب التجاري065823576محمد علي الطيب

وادي السير - شارع حسين حجرات0795158345سليمان عبدالحميد النسور

احمد عبدالحافظ محمود ابو 
الدوار السابع - خلف سي تاون065858343سفاقه

جبل النزهة - قرب االستقالل مول065675485وليد عبدالرحمن المصري

الهاشمي الشمالي - الشارع الرئيسي064923810ماهر عبدالرحمن ياغي

جبل االشرفيه - شارع المستشفيات064756670جهاد خالد المحروق

الجبل األخضر - مقابل صيدلية 064391880سليمان محمد الخياط
السماح

جبل النصر064925179رياض محمد اسماعيل

جبل الزهور - شارع ابوهريرة064389709علي خضر عواد

الزهور064381300نبيل جبريل عياش

مرج الحمام - خلف كلية القدس- 065001616امين حسني احمد القطامي
مقابل القيادة العسكريه

أنور نجم ابو الحسن 
مرج الحمام - اسكان عالية - 0785422284عالونه

مجمع ابراهيم الشوبكي

مرج الحمام - دوار الدلة065711200سامية نقوال مدانات

مرج الحمام - دوار ام عبهرة065714451خليل ابراهيم ازمقنا

ناعور0799079464موسى حامد الشهوان
القويسمة - بجانب البنك العربي064741342شعبان قاسم التكروري
اليادودة - مقابل محطة الوليد0795643042عزمي محمد الشناوي

سحاب 064022212زياد سعيد لهلوب

مادبا - شارع الهاشمي0553243368رياض جريس اليعقوب

مادبا - شارع الملك عبدهللا الثاني - 0777221827حسام جبرائيل الساليطة
مجمع النقليات

الزرقاء - شارع الملك حسين - 0553931733ميادة محمد الخطيب
دخلة البنك العربي

الزرقاء - شارع الملك فيصل0553985445طارق عبدالرحمن الحجاوي

السلط - شارع البلدية0553552047زياد يوسف النسور
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طب األسرة

العنوانالهاتفاسم الطبيب

زيزيا - الشارع الرئيسي مبنى 0797283853العيادات التخصصيه
المحكمه الشرعية

مركز طبيبك الطبي / 
عمان-ضاحية الياسمين - يجانب 0796407078الدكتور لؤي صالح دغمش

بنك االردن

عمان - طلوع نفين -0777105684عيادات الدكتور باسل زايد

الطيبه - مثلث الجمعية064120363مركز البراء الطبي

أمراض داخلية

العنوانالهاتفاسم الطبيب
شارع وصفي التل - عمان0798525845باسل محمد المشهراوي

عيادات المستشفى االسالمي065101010نهلة عيسى نجم

عبدالكريم عبدالقادر 
عيادات مستشفى االسراء065300300الخطيب

عيادات مستشفى االسراء065300300محمد عبدالحليم الشريف

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176علي فرج الصالح
العيون التخصصي

الجبيهه - المركز الطبي االمريكي0799018089حسني صادق فالح الخطيب

الوحدات - شارع مادبا064752266مصطفى عبدالغني عزوقة
عيادات مستشفى الحكمة0795057141انس شالش الريماوي

ضاحية الحسين - بجانب شركة 065531310معن حنا خيطان
اكسبرس

الزرقاء - شارع الملك عبدهللا053984248سمير حسن سبوبة

الزرقاء - عيادات مستشفى الحكمة 0777400807احمد ابراهيم الياس
الحديث

الزرقاء -شارع ياجوز - مجمع 053746061معين سرب
البارئ الطبي

مادبا - شارع البترا053240075غازي عواد الصوالحة



1617

أمراض الكلى

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عمان-شارع الملكة رانيا-الجامعه 0776410940عبير فؤاد هنية
االردنية-مجمع االسراء الطبي

مستشفى االسراء - العيادات 0777409137شذى غالب عبد الكريم جالد
الخارجية

عيادات مستشفى الجاردنز065777111نبيل صالح مهيار

أمراض المفاصل والروناتيزم

العنوانالهاتفاسم الطبيب

مركز وعيادة الدكتور صادق 
جبل الحسين - العبدلي - مقابل 065680155الخالدي

مطعم البيت الصيني

ماركا الشمالية - عمان064894455 ياسر عيسى التميمي

شارع مستشفى الخالدي - مقابل 064658660جريس توفيق الداود
صيدلية فارمسي ون

الزرقاء-تقاطع شارع االمير شاكر 0795555201حسام نايف الملحم
وشارع السعاده -مجمع النبالء

الغدد الصماء والسكري

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عيادات المستشفى االسالمي065101010فراس عنابي

الجامعة - عيادات مستشفى االسراء065300366محمد ابراهيم هالل

عيادات المستشفى االسالمي065101010سوسن اسماعيل عيسى

جبل عمان - شارع الخالدي064644828سامي جميل حداد

أمراض الكلــى / وأمراض المفاصل 
الصمــاء  الغــدد    / والروماتيــزم 

الســكري  
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امراض الجهاز الهضمي والكبد - اطفال

العنوانالهاتفاسم الطبيب

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176محمد الرواشدة
العيون التخصصي

امراض القلب - اطفال

العنوانالهاتفاسم الطبيب

شارع الخالدي - مجمع بالزا 064644377خالد جمال الساليمة
الخالدي

أمراض نسائية وتوليد

العنوانالهاتفاسم الطبيب

شارع المدينه المنورة - مقابل 0796637503اميمه محمد الطيراوي
كارفور - مجمع االندلس

جبل عمان - شارع الخالدي0795519194سهيل حنا ابوعطا

جبل عمان - الدوار الخامس065924993خليل خليل البربراوي

جبل الحسين - بجانب مستشفى 065697583محمد امين المدني
االمل

جبل الحسين - عيادات مستشفى 065660142رانية فضل ابوعيد
االمل

جبل الحسين - عمارة سكينة065676433فهمي احمد الجابي

جبل الحسين0797717030محمد خلف الدبايبه

الدكتور حامد عبدالعظيم 
الجاردنز - بجانب جبري المركزي 0795197906احمد غبون

- عمارة المحتسب

عمان - وصفي التل - مستشفى 065777111مصطفى احمد ابو تينه
الجاردنز

امــراض الجهــاز الهضمــي والكبد   
امــراض القلــب   - أطفــال 

أمراض  نسائية   وتوليد
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عيادات مستشفى الجاردنز065777111وهيب ناصر

باسم محمد يوسف ابو 
عيادات مستشفى الجاردنز065777111حميدان

عيادات مستشفى الجاردنز065777111فايز ابو حميدان

بجانب مستشفى التخصصي065679692وجدان محمد علي العطيوي

شارع المدينه المنوره -بجانب 065670588نيلم حاجي عبداللطيف
مستشفى ابن الهيثم

عيادات مستشفى االسراء065300300انور عبدهللا الجدوع

عمان - الهاشمي الشمالي - اشارة 0799321982هبه حلمي الداود
حلويات العنبتاوي

الوحدات - الشارع الرئيسي064751551ايرينا فالديميروفنا اسماعيل

جبل النصر - الشارع الرئيسي064913057فوزيه قاسم محمد المصري

البيادر - مجمع حيمور التجاري065833848خلود صبحي الخطيب

الدكتورة امنه عطا اشنيور 
مادبا- المجمع776104723القبيالت

مادبا - شارع الملك عبدهللا الثاني053245475صبحية كتكت ابو عرقوب

مروان سليم سلمان 
مادبا - دوار المحافظه053240340الصوالحه

عيادات مستشفى الحكمة/ الزرقاء053984914عبدالهادي حامد ناصر

الزرقاء - عيادات مستشفى الحكمة 0795245566حسام توفيق الخالدي
الحديث

الزرقاء - مجمع االستشاريين - 053656365احمد محمد عبدالواحد
مستشفى جبل الزيتون

الجراحة
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جراحة عامة

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جبل الحسين - دوار فراس - فوق 065670818منذر احمد البديري
رنوش للعصير

عمان0772139557علي عقيل الصرايره

جبل عمان - شارع الخالدي0795108628عبدالناصر سمير خلف

عيادات مستشفى االستقالل065609609نشأت بسيم هلسه

عيادات مستشفى االسراء065300300محمد عبدالوهاب الزيتاوي

الشميساني - مقابل مستشفى 065697770عبدهللا محمود السفاريني
الشميساني

عيادات المستشفى االسالمي065101010حسن ابو سبيت

عيادات المستشفى االسالمي065101010حسان محمد القضاة

شارع الجامعة االردنية0795013165محمد عيسى الحلحولي

عيادات مستشفى الجاردنز065777111داود محمد المحتسب

عيادات مستشفى الجاردنز065777111حيدر سعيد الطويل

عيادات مستشفى الجاردنز065777111اسامة محمد السفاريني

عيادات مستشفى الجاردنز065777111بشير احمد بني مصطفى

الشميساني - عيادات مستشفى 065694545غازي حسن رمضان
التخصصي

صويلح -الحي الشرقي - الشارع 0795520298جمال جبارة
الرئيسي

الوحدات - شارع مادبا0795651741عايش عبدالرحيم نعالوي

عمان-شارع مادبا-مجمع القدس 064748881عبدالحكيم خالد احمد العجل
الطبي -مقابل البان ضبعه

مرج الحمام - دوار الشهيد0785422284انور نجم العالونة

مادبا - مستشفى المحبة053245541امجد زوايده

الزرقاء - شارع السعادة053966217فهد عبدالسالم البوريني

عيادات مستشفى الحكمة053989345كامل درويش

عيادات مستشفى الحكمة053966217فهد جابر البوريني

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661محمد الشوبكي
البارئ الطبي

الزرقاء - مجمع االستشاريين - 053655555علي احمد مصطفى الكايد
مستشفى جبل الزيتون

الكرك - الشرع االيطالي0798604760زياد عبدالرحيم شمايلة
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جراحة عظام ومفاصل

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جبل الحسين - بجانب وزارة الصحة065653431هشام رشيد الكخن

عيادات مستشفى االستقالل065634354صفوان موسى البكور

مستشفى االردن - العيادات 0797247374خالد جمال عطا
الخارجية

جبل عمان - شارع الخالدي0799722800حازم تحسين الدروبي

جبل عمان - شارع الخالدي064644053ايمن عبدهللا البطوش

عبداللطيف عبدالرؤوف 
عيادات مستشفى االسراء065300300ابوحسين

عمان االردن064652900زياد محمد الزعبي

عيادات المستشفى االسالمي065101010مازن محمد كرديه

عيادات المستشفى االسالمي065101010محمود محمد المحتسب

عصام الدين مصطفى 
شارع الجاردنز - دوار الواحة065517517ابوشيخ

عيادات مستشفى الجاردنز065777111محمد جمال الحميدي

عيادات مستشفى الجاردنز065777111وائل فضل العزازي

عيادات مستشفى الجاردنز065777111حاتم فالح الرواشدة

الشميساني - مقابل المستشفى 065676995سرور احمد سرور
التخصصي

عيادات مستشفى االسراء065300300ناصر سليمان الرواشدة

عيادات مستشفى االسراء065300300محمد عبد الرحيم ابو عبود

الجامعة - عيادات مستشفى االسراء065337773طارق ابورجب التميمي

الوحدات - قرب شركة زين064734331خالد يحيى تيم

العيادة االولى مادبا العيادة الثانية 0775530975رافع عبدالقادر العرواني
خريبة السوق م االسراء

مستشفى المحبة0788851888 ثابت عجيالت

عيادات مستشفى الحكمة053990990ايوب سعود الشمري

الزرقاء-تقاطع شارع األمير شاكر 0795555201حسام نايف الملحم
وشارع السعادة مجمع النبالء

عيادات مستشفى الحكمة053934200محمد البستنجي

عيادات مستشفى الحكمة0799924822عنان شحادة

عيادات مستشفى الحكمة0796389977عبدالرزاق العبسي

جرش - عيادات مستشفى الصفاء026350055علي ابو الكشك
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جراحة التجميل والترميم

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عيادات مستشفى الجاردنز065777111فهمي عقاب

طب وجراحة العيون

العنوانالهاتفاسم الطبيب

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176محمد صالح نور
العيون التخصصي

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176عصام الراوي
العيون التخصصي

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176معتز حرارة
العيون التخصصي

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176عدي جمعة
العيون التخصصي

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176فواز فالح
العيون التخصصي

جبل الحسين - شارع الرازي065602666عزمي لطفي شرايحة

جبل الحسين - بجانب مستشفى 065676669ممدوح عبدالسالم عيسى
االمل

جبل الحسين دوار الداخلية - قرب 065676669ممدوح عبدالسالم عيسى
مستشفى االمل للتوليد

جبل الحسين - مقابل مستشفى 065681503خلف عبدالفتاح هوشان
االمل

عيادات المستشفى االسالمي065101010يحيى الزرقان

جبل عمان - بجانب مستشفى فرح064646403نادر محمد عدس

جبل عمان - الدوار الخامس065861425محمد ابراهيم زريق

الشميساني - قرب المستشفى 065606990عزام محمد شاهين
التخصصي

الشميساني - عيادات مستشفى 065668533سرى فايز سبع العيش
التخصصي

الشميساني - شارع الشريف 065656333مركز اي كير للعيون
عبدالحميد شرف رقم 95

الجاردنز - مجمع سالمة التجاري065607788محمود خليل ابراهيم السالم

عيادات مستشفى االسراء065300300عبدهللا ابراهيم زريق

شارع مكة - مجمع الربيع065561011مركز ديكارت للعيون

صويلح065349095علي حسين الرمحي

شركة مركز الليزر 
التخصصي للطب وجراحة 

العيون
البيادر - الشارع الرئيسي065865290

مادبا - شارع الملك عبدهللا الثاني0653242030طالل خلف الهروط

العيادة 1 - الزرقاء العيادة 2 - 053931183موسى احمد بيضون
مستشفى العيون التخصصي

الزرقاء - مجمع االستشاريين - 053655510احمد شحادة المومني
مستشفى جبل الزيتون

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661مهند المحسيري
البارئ الطبي

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661مركز الرؤى للعيون
البارئ الطبي

عيادات مستشفى الحكمة053930810صالح قاصد مزيد

شارع اليرموك - ساحة السالم - 053248884كفاح احمد المومني
مقابل مديرية الصحة

الكرك032353330مكرم صالح العمارين
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أمراض الدماغ واألعصاب

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عيادات المستشفى االسالمي065101010عبدي توفيق الرياالت

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661ايمن الحريري
البارئ الطبي

جراحة الدماغ واألعصاب

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عيادات المستشفى االسالمي065101010ابراهيم البدور

عيادات مستشفى االسالمي065101010حسن سعدي الجوهري

عيادات مستشفى الحكمة053992362سعيد عبدالرحمن

مراكز العالج الطبيعي

العنوانالهاتفاسم الطبيب

مركز الخالدي للعالج 
جبل الحسين - العبدلي - مقابل 065624304الطبيعي

مطعم البيت الصيني

مركز فلوريدا للعالج 
الشميساني - خلف فندق تاكي 0795213863الطبيعي

سابقا -شارع السفاره الليبيه

جراحة األطفال

العنوانالهاتفاسم الطبيب

م.االسراء - مجمع االسراء الطبي 0796288808بالل هاشم عزام
-ط2

عيادات مستشفى االسراء0796288808بالل هاشم عزام

الشميساني - عيادات المستشفى 065660107بسام بدري خير
التخصصي

الدمــاغ واألعصاب   
مراكــز العــاج الطبيعي   

 جراحــة  األطفال 
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األمراض الجلدية والتناسلية

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جبل الحسين - شارع الرازي065681601مكرم عبدالكريم النابلسي

جبل الحسين بجانب حلويات جبري 0795303239هاشم حسين ابراهيم الكردي
- عمارة مجمع برج الحسين

عيادات المستشفى االسالمي065101010محمد عارف العرموطي

عيادات مستشفى االردن065693777عبدالجليل عيد المجالي

جبل عمان064646100عبدالقادر سليمان العمري

عمان -البيادر -مقابل محمص 0796393171احمد مطلق سالم البكور
شاهيين

الوحدات - شارع مادبا064745622عمر خميس ابولبن

السلط - وادي الشجرة053555568رضوان مفلح الدباس

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661نضال ابو صبحية
البارئ الطبي

الزرقاء - شارع السعادة053981168احمد حسن نزال

الكرك - شارع القلعة0795317457بدري لطفي الصناع

األمــراض الجلديــة والتناســلية
أمــراض الجهــاز الهضمــي والكبد

جراحــة المســالك البوليــة والكلى 
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أمراض الجهاز الهضمي والكبد

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جبل الحسين - قرب دوار الداخلية0777788940احمد زيدان

عيادات مستشفى االسراء065300300نزيه شريف عبابنة

عيادات المستشفى االسالمي065101010كساب الحرفوشي

جبل عمان - الدوار الثالث064646440سامي محمود خورما

عرجان - عيادات مستشفى 065634333محمد تيسير ابورجب
االستقالل

الشميساني - بجانب المستشفى 065693040ايمن ابراهيم مشعل
التخصصي

مستشفى االردن - الدوار الرابع - 065691500اشرف محمد صبري علي
العيادات الخارجيه

الشميساني - عيادات مستشفى 0796667122محمود خليل الشيخ
التخصصي

الدوار الخامس065924311سميره محمد يعقوب

شارع المدينة المنورة - مستشفى 065511176محمد زاهر زياد مخيمر
العيون التخصصي

جراحة المسالك البولية والكلى

العنوانالهاتفاسم الطبيب

ابراهيم فتحي الغالييني / 
الطبيب المعتمد لتفتيت 

الحصى
عيادات مستشفى االردن065609057

عيادات مستشفى االستقالل065652600تغلب محمد ابوخيط

جبل عمان - بجانب مستشفى 0795525060حسين محمد اسماعيل
الخالدي

الجامعة - عيادات مستشفى االسراء065300300سعدي محمد الخياط

عيادات مستشفى العيون 065511176 سامر الجيزاوي
التخصصي

باسل محمود عبد الرحمن 
طلوع نفين - مقابل المعلومات 0775313219زايد

الجنائية

بيادر وادي السير065862101احمد طالل العدوان

السلط - المجمع الوطني االستشاري055684001علي محمد العمايرة

اربد - شارع السنيما027258899احسان علي عثمان
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أمراض األنف واألذن والحنجرة

العنوانالهاتفاسم الطبيب

جبل الحسين065670604يوسف برهان صالح

العبدلي - مجمع عقاركو الطبي065688414ياسر حافظ الدجاني

عيادات المستشفى االسالمي065101010علي القريوتي

الشميساني - عيادات مستشفى 065609609صادق محمد الكيالني
التخصصي

جبل عمان - الدوار الثالث064619440مازن اسماعيل رحاحلة

جبل عمان - الدوار الخامس - 065101010مراد نور فالحالنوايسة
خلف فندق الشيرتون

عمان065584769نمر شاكر العقاد

عمان0795250062 حسن عبدالحي القواسمي

عيادات مستشفى الجاردنز065777111فوزي الصاحب

حي نزال - بجانب مسجد نزال 064399055محمد حسن خالد ياسين
الكبير

مادبا - شارع البترا053240870نبيل محمد الراعي

مادبا0795256646ابراهيم عثمان ابوتينة

الزرقاء الجديدة ش 36 - مجمع 053856661خالد االبرهيم
البارئ الطبي

الزرقاء -شارع ياجوز - مجمع 053746061فؤاد قطب
البارئ الطبي

الزرقاء - شارع الملك حسين053998155يوسف انيس السفاريني

الكرك0796887766محمود يحيى الحاللمة

أمــراض األنــف واألذن والحنجرة
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طب األطفال

العنوانالهاتفاسم الطبيب

ماركا الشمالية - الشارع الرئيسي064894455غسان عيد قاقيش

جبل الحسين - مجمع شقير065603001نضال محمد سعيفان

العبدلي - شارع المستشفى 065688980ظافر محمد الطوباسي
االسالمي

عيادات المستشفى االسالمي065101010مجلي احمد حسن

الشميساني - مقابل مستشفى 065154844نائل صبحي الدحلة
الشميساني

الشميساني - مقابل مجمع ابن 065692615محمود علي جبر
حيان

جبل عمان -الدوار الخامس065921199يسرى محمد زلوم

خلدا065526764محمد صالح المومني

شارع المدينه المنوره - خلف 065695720مي خالد الموحد
مستشفى ابن الهيثم

الجامعة - عيادات مستشفى االسراء777382272فرات عبداللطيف كريشان

الجبيهه -شارع الملكه رانيا -قرب 785243406د.محمد عيسى سماره
محمص الشعب

الحي الشرقي - صويلح065349554 كمال حماد

الوحدات - شارع مادبا4739703مفيد عبدالقادر ابواسماعيل

الوحدات - شارع مادبا4751646حنان نعيم الخفش

ابو علندا - دوار االسكان796394749فؤاد ابراهيم السيد

بيادر وادي السير5863263اسمى محمود عشا

البيادر - بالقرب من ثانوية ام حبيبة5821438فوزي محمد حسين

مرج الحمام - الشارع الرئيسي5711234زهير عبدالفتاح المدني

األطفال  طب 
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عين الباشا5352395بهاء الدين عطاونة

السلط - شارع الميدان53533703سامي مصلح النسور

السلط - المجمع الوطني الطبي 5684001محمد محارب نجيب
االستشاري

مادبا - شارع الملك عبدهللا53251745رائد خليل البشيش

الزرقاء – شارع السعادة053961395شوقي عزت رامز كامل

الزرقاء الجديدة – شارع 05385666836 ماهر وحيد عبدالهادي

مستشفى جبل الزيتون - الزرقاء053654242 ابراهيم الحموز

الزرقاء053984940موسى مصطفى الزغول

مستشفى الصفاء التخصصي026350055سمير العتوم

جرش - عيادات مستشفى الصفاء026350055اياد احمد

اربد - شارع السينما - مجمع الفانك0777399820ليلى محمد خير فارس العقلة
أمراض القلب والشرايين  المختبرات 
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عمان - الهاشمي الشمالي4906711مختبرات الهاشمي الطبية

عمان - خلدا - مجمع لؤلؤة خلدا 82-797265360مختبرات جين الطبية
ط1 مقابل روان كيك

الدوار السايع - شارع الملكية - مجمع 777909199مختبرات تيم الب الطبية
الوزان التجاري

مجمع بوابة عمان - طريق المطار 584444جلوسانتي هيلث كير
-دير غبار - االردن

الخليه البيولوجيه للمختبرات 
شارع المطار4711917واالبحاث الطبية

مرج الحمام -اسكان عالية - قرب دوار 775714453مختير قدروة الطبي
الجندي

عمان مرج الحمام مرج الحمام65733607مختبر بلسم عمان الطبي
مختبر نسيم المرج للتحاليل 

عمان-مرج الحمام- دوار البكري - 5731865الطبية
مجمع حسن الشلبي

مختبرات طيبة و وليد للتحاليل 
عمان - خريبة السوق4129929الطبية

شركة دمشق لالستشارات 
المخبرية - مجموعة سلطان 

مديكا
عمان - الوحدات 4622222

الوحدات - شارع مادبا4786906مختبرات فلسطين الطبية

سحاب - مقابل مدخل طوارئ مستشفى 06/4024919مختبرات النخبة الطبية
التوتنجى

سحاب - دوار الشهيد4029399مختبر البشير للتحاليل الطبية
مادبا53244101االهتمام الطبي

الزرقاء -شارع ياجوز - مجمع البارئ 05/3746061مختبرات سريرية
الطبي

أمراض القلب والشرايين

العنوانالهاتفاسم الطبيب

عيادات مستشفى االستقالل0795574762صبري سالم الحروب

عرجان - عيادات مستشفى 065634336عبدالباسط محمد الخطيب
االستقالل

جبل عمان - شارع الخالدي064645138زاهر محمد الكسيح

جبل عمان - الدوار الخامس065928484اسامة اسعد عكة

تالع العلي - شارع عبدهللا ابن 0799462542نسيم ياسر عبدالقادر
جبير - بجانب طواريء ابن الهيثم

الشميساني - شارع ابن حيان065670500ساكب مصلح النجار

الجامعة - عيادات مستشفى االسراء065300361“محمد اكثم” حسين الحياري

عمان - مستشفى االسراء065300300محمد أكثم الحياري

المختبرات

العنوانالهاتفالمختبر
شركة المخبريون العرب / 

Biolab5920036عمان - جميع الفروع

مجموعة االستشارات 
MedLabs جميع انحاء المملكة األردنية / جميع 4631525المخبرية االردنية

االفرع
جبل الحسين - مقابل البيت الصيني5691381مختبرات جدعون الطبية

جبل الحسين - بجانب وزارة الصحة5696350مختبر هال للتحاليل الطبية

عمان - شارع الملك عبدهللا - عمارة 775200066مختبر كاليفورنيا الطبيه
كلبونه

مختبرات مجدل الطبية 
مقابل مستشفى االردن - شارع الملكة 5665772المتحدة

نور
مختبرات زهرة المدائن 

عمان  - جبل التاج4737325للتحاليل الطبية
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الصيدليات

العنوانالهاتفالصيدلية

داخل  جامعة االسراء064711710صيدلية المركز الصحي

عالم الصيدله الواسع 
عمان - الردن 0798706183وفروعها

 regular صيدلة رجاء
Chronic-065676710الشميساني

عمان 064370206صيدلية السماح

عمان - طبربور065057380صيدلية االمة الدولية

الجامعة - بجانب فندق اماكن بالزا065340980صيدلية الفيحاء

البيادر الشارع الرئيسي- عماره رقم 0665810162صيدلية البيادر
32-بجانب بنك القاهرة عمان

جبل التاج - حي المحاسرة - شارع 064707400شركة صيدلية بيت محسير
عبدالرحمن الكوكبي

جبل التاج - شارع عبدالرحمن 064765650صيدلية القسام
الكواكبي

ماركا الشمالية - مقابل البنك 064898371صيدلية الشيماء
العربي

عمان - مرج الحمام - شارع 0796920802صيدلية صحتك في الدنيا
احسان

ماركا الجنوبية064903219صيدلية نزيه

سحاب - البوابة الرئيسية - المدينة 064029008صيدلية الفريد
الصناعية

سحاب - قرب دوار الطيارة064029485صيدلية خليط الدواء

الجيزه الشارع الرئيسي064461333صدليبة بوابة الجيزه

الصيدليــات 
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زيزيا064460095صيدلية زيزيا

مادبا - حي الفاتح - شارع فلسطين0796606172صيدلية نوفان

مادبا - مقابل مستشفى المحبة053241404صيدلية ادهم

الزرقاء - المجمع الجديد053932395صيدلية بالي وفروعها

الكرك - شارع المستشفى االيطالي022352225صيدلية الكرك الجديدة

صيدلية المدينه\
الكرك - شارع الميدان0223351750

األشعة 
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األشعة

العنوانالهاتفمركز األشعة
المركز الوطني االستشاري 

عمان - السلط5684001لالشعة التشخيصية

جبل عمان - الدوار الثالث06/4639997مركز االردن لالشعة

مركز الدكتور طه شهاب 
لالشعة والرنين المغناطيسي 

المفتوح
جبل الحسين - شارع الرازي - 799077007

مقابل الضمان االجتماعي

شركة اوربت لالستثمارات 
الدوار الخامس - خلف فندق 06/5935454الطبية

الشيرتون

مجمع بوابة عمان - طريق المطار 06/5804444جلوسانتي هيلث كير
- دير غبار -االردن

مركز فراج لالشعة وهشاشة 
عمان - الوحدات06/4756301العظام

مجمع وعيادات بلسم عمان 
عمان -  مرج الحمام5733607الطبيه

عيادة د حسام محمد امين 
مادبا - شارع الملك عبدهللا الثاني3251818-05القاضي لالشعة

عيادة االشعة التشخيصية 
اربد - شارع الشهيد27262886والسونار
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