
الموقعالبنايةالشارع
Cardiologist962795412905البغال / ب�زاالسعادةعبدالقادر محمود عبد القادر عبد القادرقنع

مجمع القدس شارع الملك حسينحيدر سامح اسحق فرح
التجاري الطابق 

الثالث

Cardiologist053932993بجانب البنك ا+ھلي

داخل مستشفى ا2سراء - مستشفى ا2سراءالجامعة ا+ردنيةمحمد أكثم حسين عبد - الحياري
داخل عيادات ا2ختصاص

Cardiologist065300361

Cardiologist064656530مقابل مركز الخالديبشناق 42الخالديمصطفى تيسير سعيد الجمال

Cardiologist065663602خلف المستشفى التخصصيابن النفيسفاطمة ليلى مختار ھدام الجمالي

مركز عبدون سليمان الحديديحاتم س�مه عطا - الطراونه
الطبي 15

Cardiologist065924343مقابل المركز العربي

Cardiologist064655545عيادات المركز العربيالقريني 52شارع الخالديقاسم محمد قاسم الشمايله

ب�زا الخالدي الخالديخالد جمال صادق الس�يمه
38

Cardiologist064644377مقابل مركز الخالدي الطبي

العيادات شارع الملكة نورنزيه ناجح داود قادري
الخارجية 

لمستشفى ا+ردن

العيادات الخارجية لمستشفى 
ا+ردن

Cardiologist065680060

مجمع العقايلة شارع الخالديتيسير محمد علي قھوجي
34

Cardiologist064638347مقابل مستشفى الخالدي

العيادات المدينة المنورةعاصم أحمد محمود نماس
الخارجية 

لمستشفى ابن 
الھيثم 

262/260

العيادات الخارجية لمستشفى 
ابن الھيثم

Cardiologist065671712

مركز جابر بن حيانساكب مصلح أحمد النجار
كاليفورنيا 72

Cardiologist065670500مقابل المستشفى التخصصي

Cardiologist064655562عباس العقاد 3رمزي علي عبد الغني طبلت

Cardiologist065931190مقابل المركز العربيمركز عبدونسليمان الحديديأحمد مھنا جريد الحراسيس

شارع مستشفى منير قاسم أحمد الزقة
الخالدي (ابن 

خلدون )

مقابل صيدلية روحي / 23
بجانب بنك ا2تحاد

Cardiologist064637377

Cardiologist064641060خلداالسخاءشارع كفرنجةيوسف علي العبد العزيز السماره

مجمع رجاء ابن خلدونابراھيم حنا ابراھيم ابو عطا
الطبي رقم 54

قبل مستشفى الخالدي مقابل 
البنك ا2ردني الكويتي

Cardiologist064630333

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز ھاني سليمان الحديديمدحت سليمان عبد المنعم البكري
الطبي ا/لطابق 

ا+ول

Cardiologist065922450خلف فندق الشيراتون

مجمع بدر شارع زحلهابراھيم خليل ابراھيم جراد
الطبي

Cardiologist065921810بجانب المركز العربي الطبي

مجمع الحياة ابن خلدونخضر أمين يوسف شتات
الطبي 40

جبل عمان - الدوار الثالث - 
مقابل مستشفى الخالدي

Cardiologist064635364

مجمع البيروني يوسف موسى القسوس
الطبي الطابق 

الرابع

الدوار الثالث مقابل مستشفى 
فرح

Cardiologist064650888

شارع الشريف ابراھيم أحمد علي مفلح العبادي
ناصر بن جميل

مجمع أبو 
خجيل سنتر 

عمارة رقم (9)

Cardiologist065537186بجانب ميدكسا

شارع المستشفى سھيل رسمي محمد حمودة
التخصصي

مجمع ابن حيان 
54

Cardiologist065687484بجانب المستشفى التخصصي

مركز ا+ردن شارع ابن خلدونمحمد اسامة عدنان عبد الوھاب البغال
للعناية 

الصحية46

Cardiologist064646625جانب نيرمين ب�زا

ابو حسان شارع ابن خلدونمنير فؤاد نجيب عريضه
التجاري 81

Cardiologist064613613بجانب صيدلية الحوامدة

مركز الخير شارع ابن خلدونزاھر محمد خير رس�ن الكسيح
الطبي 59

Cardiologist064645138مقابل بنك ا2سكان

خلف مستشفى عمان عمارة بركات 7شارع الشرقھادي محمود أحمد ابو ھنطش
الجراحي

Cardiologist064644202

شارع مستشفى علي محمد الحلبي
الخالدي

مجمع العقايلة 
الطبي

Cardiologist064654044بجانب صيدلية روحي

مجمع الرازي شارع الرازيخميس تيسير مصطفى عاشوري
الطبي 149

بجانب شقق الرازي _قرب 
دوار الداخلية

Cardiologist065620321

128Cardiologist064656620الرجاء 2ابن خلدونفخرى أحمد على الحكيم

Cardiologist065926921مقابل المركز العربيجنا 8الرفاعياتمحمود ابراھيم محمود ازريق

مجمع سمور الرازيصادق عبد القادر حسين الناطور
الطبي الطابق 

ا+ول 145

Cardiologist065686645دوار الداخلية

شارع الملكة رانيا عبد الرحيم يوسف حسن قراقيش
العبد -

Cardiologist065334402الجبيھةعمارة 79
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع جابر بن نائل حسن أحمد الشوبكي
حيان

مجمع 
الزھراوي ط 3

الشميساني بالقرب من 
المستشفى التخصصي

Cardiologist065627327

شارع موسى صبري سالم حرب الحروب
الساكت

مجمع ابن 
الھيثم97

Cardiologist065519549بجانب مستشفى ابن الھيثم

شارع جابر بن عبد الباسط محمد يوسف الخطيب
حيان

مجمع 
الزھراوي 
الطابق 3

الشميساني بالقرب من 
المستشفى التخصصي

Cardiologist96265627327

القريني 52 الخالديعماد عبدالحميد سليمان خريسات
الطابق ا+رضي

Cardiologist064632331

أبو الحسن نايف رضا صالح الدبس
ا+شعري

مجمع الرشيد 
التخصصي 5

Cardiologist065699670بقرب المستشفى التخصصي

 د.نرمين 48الخالدينسيم ياسر عبدالقادر
ب�زا

Cardiologist064636261

Cardiologist065626268جانب المستشفى التخصصيابن النفيسابن حيانزكريا فالح محمد خليل

المستشفى شارع الكندي اياس نھاد ياسين الموسى
ا2ستشاري

Cardiologist065001016

Cardiologist064633346الدوار الرابعابن خلدونوليد كارلوس دعمس

Cardiologist064648088الطابق الثانيالمنى زھرانشارع الخالدينايف فريوان الصالح

مستشفى ا+ردن الملكة نورحران يعقوب صبح زريقات
العيادات 
الخارجية

Cardiologist065624840

Cardiologist02/7277281الرحالوصفي التلمروان عبدالكريم مراد حباب

عمارة أبو السينمامازن عيسى نمير أيوب
السميد

Cardiologist027278007بجانب صيدلية نبيه النابلسي

مجمع اربد شارع السينماانور عبدB س�مه عبيدات
الطبي

اربد بجانب بنايه الفانك فوق 
صيدلية معن

Cardiologist027247660

عيادات المركز ھاني عزمي اسماعيل عطيه
العربي الطبي

الدوار الخامس مقابل فندق 
الشيراتون

Cardiovascular Surgeon065921199

Cardiovascular Surgeon064622283السيفابن خلدونفؤاد عايد على الربيع

مجمع ابو خزنه شارع ابن خلدونعلي احمد مصطفى الكايد
رقم 55

عمان-زھران -شارع بن 
خلدون -مستشفى الخالدي

Cardiovascular Surgeon064610448
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع حنين بن عاصم محمد أحمد البلعاوي
اسحق

العيادات 
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي

العيادات الخارجية 
للمستشفى التخصصي

Cardiovascular Surgeon065660430

مستشفى ت�ع العلي / قرب شارع خليل السالميوسف محمود أحمد خصاونه
شركة أرامكس

Cardiovascular Surgeon065339006

Cardiovascular Surgeon065925633جانب المركز العربيبدرسليمان الحديديمحمدأسامه عبدالرحمن محمد حرز-

مجمع ألفا شارع ابن خلدونعبد- سلمان عبد الحافظ القضاه
الطبي 51

شارع ابن خلدون 51 جبل 
عمان مجمع الفا الطبي

Cardiovascular Surgeon064658190

Cardiovascular Surgeon064615252دوار فراسالبسمة2الجليلأمين أحمد عبيد - البشير القريوتي

Cardiovascular Surgeon064648485مجمع الحياة 40شارع ابن خلدونصبر غالب مصطفى الرواشده

مقابل حلويات السھل القدسالسعادةخالد منير محمد عبنده
ا+خضر

Dental Surgeon053977755

عمارة طارق شارع السعادةھيثم عبدالمنعم كامل الحاج حسن
سنتر (2)

Dental Surgeon053936160مقابل البنك ا2س�مي

مجمع العقاد شارع نابلسأنمار ابراھيم محمود ا+سمر
بناية رقم 99

جبل الحسين دوار الداخلية 
مقابل مستشفى ا+مل للتوليد

Dental Surgeon0795303941

ا+مير راشد ابن مھند عزام حسين عليوى
الحسن

Dental Surgeon065063366رقم 218

Dental Surgeon065522131مقابل مجمع جبر194مكةمحمود محمد محمود درس

مركز الدكتور شارع الرازيص�ح سليمان أحمد الطويل
ص�ح الطويل 
لطب ا2سنان 

141

Dental Surgeon065690535قرب مجمع سمور الطبي

الحاج ابراھيم العبدال�تسامي خالد شكري ابدير
زمزم

ماركا الشمالية حي 
العبدال�ت مقابل مكتب البريد

Dental Surgeon064888669

شارع علي سيدو منذر جميل محمد مصطفى
الكردي

عبدون الشمالي فوق دبس 
وزيت بجانب مخابز الرغدان

Dental Surgeon065933118

تقاطع شارع فوعرا مع ب�ط الشھداءباسم محمد حسن شخاتره
شارع ب�ط الشھداء

Dental Surgeon027257998
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

فوق بنك ا2سكان الطابق الشارع الرئيسيفراس احمد محمد القضاة
الثاني

Dentist

مقابل حلويات السھل شارع عمانحسن احمد الھندي بني نصر
ا+خضر

Dentist026420962

الساحة العامة اسماعيل سعادة خلف
(الشارع الرئيسي)

عمارة الدكتور 
اكرم حداد

Dentist026420900مقابل صيدلية عدنان

Dentist053595014فوق سوبرماركت شروقفيصل الشخريتيالرئيسيدرويش جمال درويش درويش

المجمع الوطنى الملكه رانيا العبد-ظاھر فايز ظاھر عطية
الطبى 

ا2ستشارى

Dentist053555568

Dentist0788223825الرئيسيعلي محمد علي ابراھيم

Dentist053532544جانب بنك التجاريالحماماشرف سليمان صالح خليفات

عمارة المركز دوار شاكروجدي سليمان ضيف - مخامره
الطبي الجراحي

Dentist064721834الفحيص

Dentist064729555الفحيص- الع�لىعمارة رقم 23الشارع الرئيسىرمزي جريس  صافي مضاعين

Dentist053556594مقابل قصر العدلفائق الدباسشارع عمان السلطوفاء معروف مفلح الطالب

مجمع ياسين شارع الحمامبشير عبدالحميد محمود أبو ھزيم
شرف

Dentist053550177السلط مقابل بنك ا2سكان

مجمع نائل  السلطعادل علي عطية القناص
الفاعوري

Dentist065379222جانب متصرفية عين الباشا

عمارة ابراھيم شارع البلديةاحمد غالب عبد الرحمن كوكش
الرحاحلة

السلط / بجانب بنك القاھرة 
عمان / فوق صيدلية 

العريض

Dentist053531591

مجمع طارق شارع البلديةموسى ابراھيم محمد الحياري
بن زياد

السلط / بجانب مدرسة عقبة 
بن نافع

Dentist053531293

شارع البلدية محمد طاھر عوده قطيشات
السفلي

محمد فاضل 
الحديدي

السلط/وسط البلد/مقابل 
مدرسة عقبة بن نافع_فوق 

صيدلية النابلسي

Dentist053556918

شارع البلدية تحسين عبد الحليم حسن الجزازي
العلوي

مجمع شموط 
التجاري الطابق 

الثاني

Dentist053556267السلط
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist064725280بجانب صيدلية الكرامةشارع العياداتجورج عيسى أسعد الحداد

Dentist064725119مقابل عيادة الوكالةشارع العياداتمحمد ابراھيم خليل الدرباشي

Dentist026233770مقابل البريد ا2ردني عمارة الوقفي شارع البلديهھنا محمد عيد شديفات

شارع الملك اياد عبد اللطيف اسعد سعاده
فيصل ا2ول

المفرق- بجانب صيدلية عمارة الحوامدة-
اليماني

Dentist026235190

Dentist026230454مقابل مكتب البريدشارع الملك ط�لمشعل عبد - ط�ل النمري

مقابل الضمان ا2جتماعي  شارع الملك فيصلعبير محمد الزعبي
قرب صيدلية الزعبي

Dentist026230458

المفرق /بجانب صيدلية ابو عمارة عرعطشارع الشھيدفتحي حسن س�مه درويش
عبيدة/مقابل معرض فلسطين

Dentist

Dentist032243480مبنى البلديةالرئيسيزايد محمد البدور

Dentist032250943مقابل جامعة الطفيلةعلي أحمد علي العوران

الطفيلة مقابل بنك ا2سكان- عاطف محمود نايف الرفاعي
فوق صيدلية نجم

Dentist032242796

Dentist09622242298مقابل ا2قراض الزراعيالشارع الرئيسىمحمد سليمان عبد المھدي الفريحات

عمارة البلدية الشارع الرئيسيزيدون مفضي محمد العمايره
رقم  21

Dentist032240642وسط البلد_بجانب البلدية

Dentist032240330الطفيلة / فوق بنك ا2سكانالشارع الرئيسيعمر موسى شحادة الحنيفات

مجمع سامح شارع مكة المكرمةمحمد عدنان زكي الحسن
التجاري 1

Dentist00962799997167الزرقاء الجديدة

الزرقاء شارع الملك حسين السعادة سنتر شارع الملك حسينمركز سدين لطب ا2سنان
السعادة سنتر

Dentist962795396897

 شارع الملك عبد فايز علي محمد جبر
-

الحي التجاري- 
بناية رقم 70

الزرقاء- مقابل صيدلية 
العاشوري

Dentist053960419

Dentist00962799197307الزرقاء الجديدهالبتراوىا+قصىمحمد فضل صدقى السرطاوى

الزرقاء- فوق مختبرات عمارة رقم 57 شارع الملك حسيناحمد نزار محمود ياسين
الكسواني

Dentist053982927
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist0795790706ضرارمكهياسر ابراھيم مصطفى دويكات

Dentist00962785661949الرقم 110ا+مير محمدأحمد أمين محمد حماد

Dentist962795435818الزرقاء بجانب مخابز الشرقبناية رقم 12 شارع السعادةفايز احمد فھد الخ�يلة

مقابل مسجد الفضل جانب عمر حسين 42الجھادعادل طه محمود ا2يراني
فاميلي مول

Dentist0788490043

ابو قاسم ام مكتومأريج محمد حسين الرجبي
التجاري

حي ا2سكان جانب مسجد 
ص�ح الدين

Dentist053859010

حي معصوم مثلث ابن الھيثم 3عماد الدين زنكيھاني محمد أحمد عبد الجليل
الكسارات فوق صيدلية 

معصوم

Dentist053859888

حي الزواھرة دوار خميس مھند عبدالفتاح اسعيد زين الدين
مقابل صيدلية ا2يثار

Dentist962796787874

Dentist053756277فوق صيدلية اشبيلية82الملك عبد - 2ع�ء تحسين عبدالغني سليمان

مجمع الزرقاء الحديث جانب الزرقاء الحديثالملك حسينبسام عبدالفتاح محمود الزعبي
صيدلية الزرقاء الحديثة

Dentist

Dentist00962788892852القدسا+توسترادعلى عثمان محمد زيدات

ضاحية الثورة عبد- محمد ابراھيم ھوجه
العربية الكبرى

Dentist0796693079جانب مسجد ب�ل بن رباح

تقاطع شارع بغداد يوسف محمد أحمد دغيم
وع شارع الملك 

فيصل

جانب البنك ا+ردني الكويتي 
فوق بنك ا+ردن

Dentist053995799

Dentist053984015ابو دواسالسعادهمحمد عزام حسن البيراوي

تقاطع ا+مير شاكر وشارع مجمع البندرشارع ا2مير شاكرمؤنس عبدالكريم عواد الشديفات
الملك عبد- فوق صيدلية 

الرأفة

Dentist053965296
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة البغال شارع الملك حسينعيسى خليل جريس حداد
ب�زا 1

Dentist053969844الزرقاء

الھاشمية اسكان الھاشمية رعد جھاد محمد ضمرة
مثلث الحرارية

Dentist0796533520

جانب مخابز جواد فوق ا+مير محمدرامي بسام أيوب شقوري
صيدلية عفانة

Dentist053985686

Dentist053980202مقابل سوبرماركت العوريفيالملك عبد-أحمد طلب الجندي

Dentist053811700مقابل مكتب بريد الھاشميةالرئيسيجھاد أحمد منصور الزيود

 فوق شركة احسان وتحسين 57عبدالمنعم رياضأكرم غازي محمد الجنيدي
البعلبكي

Dentist053985416

جانب عمارة الضمان 42شاملمفيد صبري سعيد مسعد
ا2جتماعي

Dentist053971124

شارع عمر بن محمد عبده سعيد الروسان
الخطاب

عيادة ابن 
الرازي

Dentist0777060562

دخلة البنك العربي مقابل 26السعادةمعاذ عبدالقادر سالم الربابعة
حلويات السھل ا+خضر

Dentist05393944

تقاطع شارع عبدالمنعم 61شاملفلنتينا فواز عبد - النمري
الرياض

Dentist053964004

مقابل حلويات السھل عمارة الكايدشارع السعادةليث نعيم سليمان المشني
ا2خضر/دخلة 

الصرافيين/الطابق ا2ول

Dentist053986131

قرب صيدلية يونس_بجانب الشارع الرئيسيص�ح أحمد رشيد
مجمع الدوائر الحكومية

Dentist053752040

الرصيفة /فوق صيدلية الصباح 153ش الملك حسينعبدالكريم ابراھيم خميس ابو خيران
السخن/ مقابل مجمع دوائر 

الحكومة

Dentist053741541
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الزرقاء الجديدة شاھر محمد فياض جردات
_شارع 16

بجانب صيدلية بيان_مقابل 
صيدلية مطرية

Dentist053856797

الزرقاء الجديدة - جانب 74عندليب مأمون حسن سعد
مكتب منير نشيوات 

للعقارات مقابل سوبرماركت 
ستب و لوك

Dentist0796646825

الرصيفة جانب مجمع 156الملك حسينعلي ص�ح الدين فارس خويرة
الدوائر الحكومية فوق 

صيدلية يونس

Dentist053741109

Dentist053933944جانب صيدلية الرأفةقاقيشا+مير شاكرھايل فريح جريس عياش

مجمع عدنان شارع الملك حسينعلي محمد حسني عبد القادر أبو حسنه
بركات رقم 

142

مقابل البنك العربي_فوق 
حلويات العنبتاوي

Dentist053743166

مقابل مجمع السفريات شارع الملك حسينعلي حسن محمد نزال
الداخلية

Dentist053985825

Dentist053937022مقابل البنك العربيمركز طارقشارع الملك حسينمعتز زھير محي الدين مراد

طلوع عين غزال- مقابل عمارة المحبةشارع البطحاءوسيله احمد محمد صافي
مسجد العباس

Dentist065058551

مركز المستقبل أنيس حسن محمد ع�ءالدين
لطب ا+سنان

العيادات الخارجية لمستشفى 
ا+ردن

Dentist065656116

عمارة التأمين شارع ا2مير محمدعيسى جميل عيسى مشربش
ا2ردنية

جبل عمان ش ا2مير محمد 
عمارة التامين ا2ردنية

Dentist064644083

نزال /الياسمين/ دوار المنارة23جبل عرفاتمنذر عبد الكريم عليان الھويدي
الياسمين/ فوق مطعم 

السلطان

Dentist064203343

مركز الدكتور جميل أحمد السبوبة لطب 
ا+سنان

Dentist065345070فوق مطاعم حضرموتأحمد الطراونة

Dentist065930754الصويفيةالبركةيعقوب معمررجائي فتحي محمد عبدالحي

وادي صقرة - مقابل بنك 63شارع عراركمال عبد الحميد عبد الوالي قطيشات
ا+ردن وجانب بنك ا2سكان

Dentist065521666



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

نعيم أبو شيخة صالح الصماديريھام ص�ح محمد صفوري
32

الدوار السابع جانب سفريات 
الثقة

Dentist0797541393

حي نزال مقابل صيدلية 52الدستورحسين جبر حسين الصوفي
كناكرية

Dentist0797987353

حي نايفة مقابل مستشفى 22ا2قصىايناس وليد عبدالرحمن عرار
ا+مير حمزة

Dentist065659556

دوار علي صقر جانب دبشعبد- السھيمحمد علي حمدان مصطفى
صيدلية المصري

Dentist064394522

مركز المجد لطب ا+سنان/امجد محمد أحمد 
عثمان

بناء شركة شارع بئر السبع
ا+راضي 

المقدسة للتأمين 
28

Dentist065698486مقابل المطعم الصيني

جبل عمان - جمال حسن داود الحجار
شارع موسى بن 
النصير المتفرع 
من شارع الكندي

باجاه وادي 
صقرة خلف 
المستشفى 

ا2ستشاري رقم 
84

Dentist065666525

شارع زيد بن لميس عادل سليمان مستكلم
حارثة

Dentist064658021جبل عمان- الدوار الثاني -عمارة 43

الدوار الخامس مقابل جنى 1سليمان الحديدي 1مركز ب�تينيوم لطب ا+سنان
المدخل الرئيسي للمركز 

العربي

Dentist065923326

عمارة كان الشارع الرئيسىليثم عطية - عبد الغني الرواشدة
زمان

اشارة ابو نصير - مجمع 
كان زمان - بجانب مطعم 

الكلحة

Dentist00962777268625

عبدالملك ابن  أسنان أطفال  /  على محمود حسن الرزي
مروان

Dentist065531018الصفا 37

شارع سكينة بنت احمد منيب عبد - جاموس
الحسين

جبل الحسين / مقابل بوابة مجمع الشطل 3
سكينة

Dentist065670069

جانب مستودع ادوية شفير ا+ندلس 273المدينة المنورةجرير أحمد صالح خريسات
مقابل سامح مول

Dentist065690765

المركز ا2ردني ا2لماني لطب وزراعة 
ا2سنان

Dentist065823345مقابل مطعم ھاشمعمارة رقم 5شارع مكة

Dentist065683885العرقسوسجابر ابن حيانطارق نبيل عارف عبداللطيف

بنك الدم عمارة شارع ابن خلدونرنا ھاني شفيق عريضة
28

Dentist00962795674188

 شارع ابراھيم 21مركز مبادئ لطب ا2سنان

 القطان- عمارة
الجزار والنبر

مقابل الجمعية 
الشركسية

Dentist065822606الدوار السابع
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الكرم  شارع البطحاءأمجد زھدي مصطفى ابو عفيفة
الطبي155

الھاشمي الشمالي قرب 
صيدلية ب�دي

Dentist00962796631366

 شارع ا2ميره ھزار شريف توفيق السماوي
علياء

Dentist00962776961888فوق صيدلية دروزة

فوق مخابز  الشارع الرئيسىلؤي منذر عبد الجليل سعيد
س�مه

Dentist064889995

Dentist00962777066115الفھد سنترالحسن ابت الفضلمحمد سلطى محمد العوض

مجمع عياش باب الخليلفؤاد جبريل حماد عياش
الطبى رقم 3

Dentist064381300

شارع شھداء حيدر نادر حيدر الحردان
الحرم ا2براھيمي 
موازي لشارع 
عبد اللة غوشة

فوق صيدلية 
عصمت الطابق 

الثاني

Dentist00962799875361

 عمارة رقم شارع عدنمنتصر حسين خليل عيسى
168

Dentist00962799934730جبل النصر - حي عدن

 شارع حسان بن احمد حسني كامل سمار
ثابت

ماركا الشمالية - حي عمارة رقم 91
المزارع

Dentist00962795784872

الوحدات- شارع اميل خليل بطرس بيترو
العائدين

بجانب مركز امن ا2شرفية 
ونادي الوحدات

Dentist064771553

شارع عبدالرحيم سھاد سليم خليل الراھب
محمد

Dentist065818371الصويفية7

المستشفى شفيق محمود حسين السعدى
التخصصى

المستشفى 
التخصصى

Dentist065603919

جبل الحسين- مقابل جاليريا عمارة الجنينيشارع الجليلحنان عبد - عيد ابو طويله
سنتر

Dentist065624922

عمارة ص�ح  شارع الدستورعبد الغني عزت عبد الفتاح خنفر
بكر 195

Dentist064394253حي نزال

مركز نھر ا2ردن لطب ا2سنان / وصفي 
العموش

شارع المدينة 
المنورة-

مقابل مدارس الجوھرة عمارة رقم 210
(عمر المختار)

Dentist065526061

شارع المدينة ھديل محمد عبد المحسن الخطيب
المنورة

مجمع ھشام 
س�مة2 رقم 

258

Dentist065659876

67Dentist00962795538845رو2 أحمد عوده عوده

دخلة مستشفى  شارع ابن خلدونمناف ھاني محمد مجلي
فرح مجمع 
النعمة الطبي

Dentist064652020جبل عمان

مجمع يافا رقم شارع الجاردنزانا ماريا ايفان فرنسيس كليمنس
5الطابق ا+ول

Dentist065533144مقابل بن العميد

مجمع بنك سحر محمود خالد مشتھى
ا2سكان

الصويفية- مقابل مخابز 
السفراء- عمارة بنك ا2سكان

Dentist065866621

مركز السعودي سليمان الحديديمحمد خالد راغب نوفل
الطبي3

Dentist065855001

Dentist0096265535636الرقم 145وصفى التلعبدالحميد محمد عبدالحميد عقده
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل الحسين احمد مفلح احمد الدباس
شارع خالد بن 

الوليد

بجانب مكسيم 
مول - مجمع 
ابده مقابل 

مستشفى ھبه 
ط1

Dentist065655705

الھاشمي الشمالي حسن" محمد تيسير" حسن محمد
شارع البطحاء

مجمع العميد 
144

Dentist9625052982

شارع عبد اللة حسام طلعت طالب القيسى
غوشة

عمارة زھرة 
المدائن 45

Dentist962796822066مقابل ناصر ابو خلف

خلدا ام السماق ايه حسنى علي السيد
شارع عامر بن 

مالك

عمارة رقم 78 
عيد الزيادات

Dentist96265535075مقابل صيدلية الدحنون

 شارع ابن بسام محمد توفيق العتوم
حيان54

مجمع ابن حيان 
الطبى

Dentist065679489الشميساني

Dentist962796234628مجمع العمر سوق السلطانحنين حسن عواد

المركز الطبي شارع الملكة نورطارق سعد عزت جرار
مركز المستقبل 
لطب ا2سنان

Dentist065689289الطابق السادس

مقابل جمعية  الشارع الرئيسىب�ل عبد الفتاح محمد عبد المجيد
المنارة للتنمية 

ا2جتماعية

Dentist96264707121جبل المنارة بناية رقم 123

عمارة دھشان مركز المدار لطب ا2سنان
30

Dentist065854473خلف بنك القاھرة

Dentist0796222362عمارة رقم 49 شارع الجليلخالد خليل احمد القيسى

عيادات عبدون شذى ا+نطاكي.
ط 5

الدوار الخامس مقابل مخرج 
طوارئ المركز العربي

Dentist962799451046

Dentist064642657جبل عمان الدوار الثانيعمارة رقم 15شارع أبو تمامتميم فھد عيسى الزعمط

Dentist064919995السيده زينبمھا عمران عبد- غنام

المركز الطبى البيرونىھند ھيثم عبدالس�م شھاب
التخصصى

Dentist0777972477

ابراھيم البصال ضاحية ا+مير علىھنادى محمود على ابو سيا2ت
( مجمع 

ا2سراء الطبى )

Dentist064133333

Dentist065672072مقابل مطعم ابو جبارهابو الرائد 72الجاردنزالمعتز باB محمد صالح التايه

Dentist0785805906جمعية اللدالجليلھبة عمر ھاشم جبر

Dentist065833345مقابل مطعم شھيلدابارك ب�زاص�ح سحيماتأيھم سميح موسى المومني

Dentist064611206مقابل مستشفى فرحالسخاءالدوار الثالثعارف سليم الحسن المومني

Dentist064776887فوق مياة الشامالھندىالشھداءخالد جمال طه حسين
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Dentist5661656الزھراوىجابر ابن حيانعصام عثمان ابراھيم السرطاوى

Dentist065656116بالقرب من مستشفى ا+ردنالمركز الطبىابن ماجدثائر محمد شريف ح�وه

Dentist065656116المركز الطبىابن ماجدنادين يوسف غالب حصوه

Dentist065833345الصويفيةبارك ب�زاص�ح السحيماتدانا صايل محمد عبيدات

 بيادر وادي السير فوق عمارة رقم 43جمانة محمد صالح حثناوي
البنك ا2ردنى الكويتى

Dentist065815292

ياجوز- دوار فرح عطا - عطا -
الجبيھة

اشارة السيفوي 
مجمع امير 
سالم اللوزي

Dentist065330636قرب البنك العربي ط2

313Dentist065350801الجامعهزھراء يوسف على محمود

مقابل البوابة شارع الملكة رانياطارق جودت الرشيد
الرئيسية للجامعة

مجمع خليفة- الطابق الثاني- 
مكتب 201

Dentist0795614743

Dentist065652231جانب بنك عودةالناجي 48عبدالحميد شرفمايا أحمد علي خلف

شارع عبيدة بن ھشام البستانى / عيادات الرعاية السنية
الصامت

عمارة رقم 14 
الطابق ا+رضي

الشميساني بجانب مستشفى 
الشميساني مقابل صيدلية آ2ء

Dentist0962788193441

الشركة الجليلعبدالرحمن خالد عوض المرموري
الشامخة 5

Dentist065656454

خلف مجمع جبر فوق 3 مكةابراھيم نبيل ابراھيم عبدالھادي
التصفية ا+مريكية

Dentist065864012

Dentist065333056جريساتخير الدين المعانىأ2ء نبيل عبدالحميد عصفور

عمارة ا+نوار شارع مكةالمركز ا2ستشاري لطب ا2سنان
الطابق ا+ول

Dentist065527702مقابل بنك ا2سكان

نائب عمران محمد أحمد سعيد عمرو
المعايطه

Dentist065854344الطابق ا+ول مكتب رقم 3السلطان

مجمع ضاحية شارع مكةع�ءالدين طلعت توفيق الخالدي
الحسين 22

Dentist065515701بجانب شركة اكسبرس

المأمون الرئيسييعقوب مصلح يعقوب يعقوب
التجاري

Dentist0777475612فوق مخابز الجبيھة

Dentist065699865جانب مسجد الطباعغازي 80وصفي التلأحمد عبدالرحيم محمد الرشدان

نيرمين ب�زا الخالديھديل نادر عبد اللطيف عودة
48

Dentist064641133

مجمع المدينة ا2ميرة رايةأيمن محمود عبد - الحياري
القديمة

Dentist065340033مقابل مخابز ا2يمان

Dentist065866443فوق ب�نت دوناتسحداد التجاريص�ح اسحيماتكوثر سمير محمد العباسي
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 عيادات 63عبدالمنعم رياضمحمود حامد  العقله العوده القضاه

ا+ردن
Dentist064612450الدوار الثالث

الصويفية مقابل فؤاد ا+مانةيعقوب معمرأحمد أمين اسماعيل
سوبرماركت

Dentist065817513

Dentist065681602وادي صقرةالھنديجبران خليل جبرانعيادة الريان لطب ا+سنان

Dentist065511563البداد 219المدينة المنورةلبنى غابي الياس قبطي

شارع أسامة بن عبدالناصر يوسف عبد الفتاح العزة
زيد

الوحدات أول شارع الث�ثين 126
قرب ا2شارات الضوئية 

العلوية مقابل صيدلية دولفين

Dentist064749595

الدوار الثاني جانب مطعم ملحس 36البحتريزيد سليم محمد أبو زيد
أبو جبارة

Dentist064632603

Dentist065333082ت�ع العلي51سوق السلطانبھاء محمود العناتي

شارع حسني تمارا وليد جميل الغ�ييني
صوبر

 مجمع 60
 محمود أبو

صعب

Dentist065866565جانب مسجد البيادر

أبو نصير مقابل البنك يوسف بدرانعبير محمد ذياب عبيدات
العربي فوق مطاعم بوبايز

Dentist0779737109

مقابل مستشفى الجامعة فرح 197الملكة رانيا العبد-مركز أوركيدا لطب وزراعة ا+سنان
ا+ردنية

Dentist065350669

وادي السير مقابل البنك 77الرئيسيمصطفى جمال نجم الشبي�ت
ا2س�مي

Dentist065833083

مدخل ضاحية ا+مير حسن 2ا2ستق�لمحمود مجدي أبو خيران
جانب مدرسة أرروى

Dentist065627861

Dentist065541859الرابية20شارع صقليةعيادات الرابية لطب وزراعة ا+سنان

جبل الحسين مقابل مركز 124خالد ابن الوليدبدر الدين محمد داود بدر
أمن الحسين جانب البنك 

العربي

Dentist064618619

Dentist0796233010سوق الذھب7مراد ساكومحمد مصطفى محمد الدغلس

Dentist065734447فوق بنك ا2تحادالنھارالمنتخب الوطنيعبدالحميد نبيل عبد الحميد عصفور

مركز الدكتور ابراھيم النشاشيبي لطب 
ا+سنان

شارع عبد - 
الحمود

مجمع 
النشاشيبي 11

الصويفية مقابل مبنى الملكية 
ا+ردنية للمسافرين

Dentist065812393



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist065562266جانب مطعم حمادةمركز مرام109الجاردنزرعد ياسين عايد الزعبي

وصفي التل مھا عبدالحميد يحيى زلوم
(الجاردنز )

Dentist065535037فوق تشيلي ھاوس31

Dentist065354610صويلحالبنك ا2س�ميراية بنت الحسينسعيد محمد سعيد الفرخ

 مجمع 115الجاردنزغسان محمد جمال حسين عبوشي
غوشة التجاري

Dentist065533946مقابل مطعم كودو

مجمع رجا المدينة المنورةمحمد حسام أحمد الطاھر
العبوشي 246

Dentist065510512مقابل حلويات عرفات

Dentist065673747جبل الحسين فوق ك�ج عمرخورما 2187را حسن سالم

ابو حسن الجاردنزعبدالناصر ھاشم محمود خصاونة
العساف 135

Dentist065533163فوق مطعم السروات

 ھشام 256المدينة المنورةبثينه محمود عبد - يوسف
س�مة

Dentist065529587جانب مستشفى ابن الھيثم

Dentist065696866جبل الحسينسكينةخالد ابن الوليدأحمد ص�ح احمود العضايله

Dentist065230833أبو نصيرآسياالرئيسيشركة مركز عمون لطب وزراعة ا+سنان

لؤلؤة الرزق وصفي التلغدير علي عبد الھادي الشوابكه
148

مقابل حلويات السھل 
ا+خضر

Dentist065697491

المركز الطبي لمستشفى المركز الطبيشارع الملكة نورأحمد حسن أحمد أبو حمدة
ا+ردن

Dentist065609070

قرب المستشفى التخصصي بناية ا+شھب 3جابر ابن حيانالمركز ا+ول لطب وزراعة ا+سنان
مقابل النادي الفيصلي

Dentist065699770

ضاحية الياسمين جانب ا+شھب 15رائد عبدالحميد سعيد يونس
مستشفى الحياة

Dentist064390464

عيادات النخبة الشورىعماد يحيى محمد مصطفى
الطبية 6

حي نزال منطقة بدر مقابل 
حيقة الشورى جانب مسجد 

علي صقر

Dentist064389389



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

 ٍ◌سوق أم أذينة التجاري13شط العربمركز الدكتور زيد باسل مخلص التخصصي

فوق مجوھرات بقلة وعكاوي
Dentist065541667

 شارع ابن منظور مركز العروبة لطب ا2سنان
17

Dentist064924488جبل النصر

 شارع وليد بلقز سوزان جمال موسى حداد
دابوق مول

Dentist065413606دابوقفوق كرمز

مجمع شارع الوفاق -ص�ح نجم الدين حسن البھتيني
الضيافةرقم 96

ضاحية الرشيد- فوق اسواق 
حمودي وعبودي

Dentist065163803

 شارع خالد بن خليل محمد احمد الشنطي
الوليد

Dentist96265681199جبل الحسين عمارة بطارسة

ت�ع العلي سليمان توفيق فارس مسروجة
المحمدية

Dentist065337450الياسمين42

Dentist064200662مجمع السھام 1القدسمركز كريستال لطب ا+سنان

غوق صيدلية العارف فوق حسونة 135ا+مير راشدمحمد أحمد خالد الخصي�ت
مخابز بسمان

Dentist064906701

Dentist065348615جانب مستشفى ت�ع العلي27خليل السالمحسيب حسن حسيب الداري

عمارة اللوتس جابر ابن حيانمركز اللوتس لطب ا+سنان
رقم 50

الشميساني جانب المستشفى 
التخصصي

Dentist065687445

Dentist064781808مقابل صيدلية العطاء245شارع ا2مير حسنمحمد فوزي عارف صبح

العبدلي مقابل البوابة بناية الكونية 7سليمان النابلسيھيثم فارس سليمان أبو فارس
الرئيسية لوزارة التعليم

Dentist064655399

مجمع البداد المدينة المنورةثامر محمود حسن ذيب
رقم 219

Dentist065563811

Dentist065653855دوار النزھةالكويتيةعبدالرحمن حافظ عبدالحفيظ عوض

شارع شداد ابن ماھر عمر موسى عيشه
اوس

جبل النصر حي عالية مقابل مجمع القدومي
المنتزه

Dentist064916463



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist065733545فوق ألبان ضبعةالبيكدوار الدلةخميس محمد خميس جاموس

مركز الدكتور محمود أبو زيد التخصصي 
لطب ا+سنان

 جانب حلويات السھل مأدبا
ا+خضر

Dentist064749683

Dentist065828080بنك ا2سكانالرئيسيع�ء الدين عبدالقادر يوسف قاسم حجاوي

مركز المراد التخصصي لطب وزراعة 
ا+سنان

شارع جابر بن 
حيان

الشميساني مقابل المستشفى كاليفورنيا
التخصصي

Dentist064655511

جوردان ھيلث شارع ابن خلدونھشام محمد حسين خضر
سنتر46

جبل عمان -شارع ابن 
خلدون-عمارة رقم 46- 

الطابق ا2ول

Dentist064624005

 بيادر وادي السير مقابل النعيمات44الرئيسيخليل محمد خليل شحادة
حلويات النجمة

Dentist065817032

محمود عيسى عبد- طلب يونس الطيطي
عبيدات

مجمع بنك 
ا2سكان

الصويفية مقابل مخابز 
السفراء فوق بنك ا2سكان

Dentist065866621

مجمع شقم حسني صوبرطارق نبيل جميل الضباعين
التجاري 8

مقابل وزارة ا2تصا2ت 
وتكنولوجيا المعلومات

Dentist065829829

ضاحية الياسمين الذراع 5جبل عرفاتايمان يوسف عمر القواسمي
الغربي فوق صيدلية ا2عتدال

Dentist064207515

جبل التاج آخر طلوع 41حطينحسام محمد ضيف - الفقيه
الحاووز

Dentist064756988

البنك ا+ھلي ا+مير راشدرعد وضاح مدحت شحالتوغ
ا+ردني195

Dentist064901100فوق  البنك ا+ھلي ا+ردني

بناية محمود شارع علي اللوزيمركز في�دلفيا لطب ا+سنان
عيده 8

قرب مسجد الجامعة ا+ردنية 
مقابل مخابز بسمان

Dentist065354124

بناية فا شن خالد بن الوليدجھاد عبدالحميد عقله الخصاونه
واي 200

Dentist065603123دوار فراس مقابل بنك عودة

سعد ابن أبي المركز ا+كاديمي التخصصي لطب ا+سنان
وقاص

رويال بيزنس 
سنتر 10

Dentist065541950مقابل المدارس ا2براھيمية

شارع الزبير بن مازن غازي سعيد شكوكاني
العوام

Dentist065660479جانب المستشفى ا2س�ميحكمت سنتر 1



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

كرادشة ب�زا خلداطارق ربحي خليل عبده
222

Dentist065370183امتداد شارع وصفي التل

Dentist064624658جانب مركز الخالدي الطبيالخالديمركز الحياة لطب ا+سنان

الجبيھة دوار المنھل فوق فراس مصطفى الشيخ
مكتب شمال عمان العقاري

Dentist065330789

 ِ◌القصرأرمينيا الياس زواد حتر

التجاري 1
Dentist065671299مقابل مستودع أدوية شقير

الشميساني جانب فندق ايمان فتحي الغ�ييني
الماريوت

Dentist065670722

Dentist064874620فوق بنك ا2تحادفرج -الرئيسينانسي سليمان محمود أبو سرية

جانب مستشفى عاقلة مقابل 49شارع ابو تمامعادل نبيل عادل النابلسي
صيدلية منذر

Dentist064623001

Dentist065823028جانب البرجر كنجالبركةالوكا2تعماد حافظ رشاد محمد صالح

شارع الملكة رانيا عبد الكريم ابراھيم أحمد الفتياني
العبد -

صويلح_ مقابل بنك القاھرة 416
عمان_فوق صيدلية الحناوي

Dentist065343465

مقابل مؤسسة الضمان 6مكةمحمد نور عثمان العبسي
ا2جتماعي فوق سوبر 

ماركت سكينة

Dentist065539573

ب�زا المنى الخالديعيادات ا2بتسامة لطب ا+سنان
الطبي 67

Dentist064612430

الصويفية- شارع حسنى نجيب مصطفى ا2حمد
ص�ح سحيمات

مجمع العمري 
عمارة 

23الطابق ا2ول

Dentist065822292

مجمع مجد2وي الرازيأحمد شكري موسى مجد2وي
122

Dentist065666168دوار الداخلية

Dentist065695880مقابل أجنحة أكاسياالبر 88يوسف ابن تاشفينمركز الدانه الدولي لطب ا+سنان

Dentist065927922مقابل المركز العربيدرع 9سليمان الحديديأثير أسعد شحاده عيد

الدوار الخامس جانب فندق ھاني 7سليمان الحديديماريا مكرم غالب القسوس
الشيراتون

Dentist065929007



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مرج الحمام دوار الدلة ا+جنحةالدلةمھند تيسير محمود منصور
مقابل صيدلية ميرا

Dentist065714287

مجمع يافا شارع وصفي التل ياسمين عبد العزيز عبد الس�م العطار
التجاري 5

فوق مطعم قصر الغاب 
بجانب زنبركجي

Dentist065533144

عمارة الحاج الشارع الرئيسيموسى سالم ف�ح الحسامي
محمد رمضان 

49

Dentist065819275مقابل جامع الشركس

ھشام س�مة المدينةالمنورةمروان عبدالقادر طالب الروسان
258

جانب عيادات مستشفى ابن 
الھيثم

Dentist065510413

Dentist064637687مقابل سرفيس المھاجرينالشيوخيشارع الملك ط�لعزيز علي ابراھيم دبش

مجمع الفيصلية الجاردنزمركز ا+سرة لطب ا+سنان
67

Dentist065518106

Dentist065685370جانب مستشفى ا+ملالعقاد 98نابلسمركز ا+مل لطب ا+سنان

مجمع الدباس عبد- بن رواحةمنصور عثمان محمد الطورة
التجاري 14

Dentist065562430فوق مجوھرات القھوجي

عمارة التوفيق شارع وصفي التللينا عوني نور الريحاني
57

بجانب مطعم المنقل /  فوق 
صيدلية ميادة

Dentist065533300

مجمع عقل شارع القدسسھير غصاب ناجي عويس
الطبي 

التخصصي 63

راس العين _ مقابل طلوع 
حي نزال

Dentist064750936

مجمع أبو شارع البطحاءرامي فاروق صبري خريم
الذھب 187

الھاشمي الشمالي / مقابل 
سوبر ماركت ا2نشراح

Dentist065061775

راس العين_ مقابل البنك ا2قصى 124عائشة التيموريةمحمد عالي حمدان حمد الصانع
العربي _ بجانب صيدلية 

راس العين

Dentist0788383690

مقابل مسجد نزال الكبير ( شارع الدستورعماد احمد العبد حماد
حي نزال )

Dentist064398599

مجمع أحمد شارع ا2ميرة ھيارائد مروان أحمد الخطيب
تاسو رقم 36

صويلح / مقابل مح�ت 
ساجدة

Dentist065335015



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة سليمان شارع طارقغادة محمد حسن الزين
الھبارنة 99

مقابل مدارس القادسية 
الخاصة

Dentist065055646

مستشفى شارع الملكة رانياثامر محمد حمدان المصالحة
ا2سراء طابق 

الميزانين

Dentist065300300

شارع فاطمة ميرفت جمال عطاري
الزھراء

مجمع ابو 
جاموس 
التجاري

ماركا الشمالية _حي 
العبدا2ت

Dentist064899533

Dentist064642222قرب مسجد الرباطشارع ا+ردنحسين ناجي حسين الرياحي

شارع عبد - بن ھالة ھاني ميخائيل حدادين
رواحة

مجمع لؤلؤة 
الرابية21 ج

Dentist065513053بجانب مطعم الكلحه

مخيم الحسين_ محمد يوسف محمد الشلعوط
الشارع الرئيسي_ 
شارع رقم (32) 

السفلي

Dentist064617111بجانب صيدلية مخيم الحسين

شارع ا+مير راشد عماد علي أحمد مطر
(الشارع الرئيسي)

مجمع الدكتور 
عماد علي مطر 

116

مقابل بنك ا2سكان أو 
صيدلية اRحسان

Dentist064919539

شارع الجمعية ھيثم محمد عصام علوي
العلمية الملكية

بناية ابو خالد 
اللوزي

Dentist065359069بجانب صيدلية سومة

دوار حبيبة بجانب البنك صقليةسامر عبد- عبد الفتاح أبوغوش
العربي

Dentist065522268

مبنى الجمعية شارع الملك حسينأحمد عبد - محمود أبو السي�ت
الخيرية 
الشركسية

مقابل الجامع الكبير _ 
بجانب بنك ا2سكان

Dentist065727300

عمارة البكري شارع الملك ط�لعميد قاسم أحمد الرمحي
الطابق الثاني 3

الدوار 
الثالث_الميدان_بجانب فندق 

الرويال

Dentist064640620

Dentist065685229 بجانب فندق بريستولعميرة 22الدوار الخامسأسامة سالم موسى الزريقات

السوق التجاري عدوان سيف الدين عبد الكريم قطيشات
الطابق الثاني

اسكان أبو نصير _فوق 
صيدلية أبو نصير

Dentist065235656

شارع ابو فراس سونيا عدنان علي ملكاوي
الحمداني

مجمع البوريني 
الطبي 22

الدوار ا2ول / بجانب 
مستشفى  فرح

Dentist064646460

مجمع الرواد شارع ابن خلدونأكرم يعقوب غانم زريقات
79

Dentist064655148الدوار الرابع



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مستشفى ا2ردن / المركز شارع الملكة نورديمه نادر محمد الظھيرات
الطبي

Dentist065657028

 ضاحية الياسمين سامي ھود مصطفى ربايعه
شارع  جبل 

عرفات

2ندمارك فوق 
مختبرات 

الياسمين مد2ب 
60

Dentist064386203بعد دوار الخريطة

جبل النصر دوار المركز ھشام علي محمد الع�وي
ا+مني فوق صيدلية تيماء

Dentist064909444

جبل الحسين مقابل صيدلية 14دير ياسين 14رامي معاذ داود عبادي
العصرية

Dentist065666081

النشاشيبي سنتر خالد ابن الوليدأمجد سليم دعاس
238

Dentist065657214

جبل النظيف مقابل صيدلية 32نورس العزيزاتمحمد خير اسماعيل الھموز
النظيف

Dentist064772399

ماركا الشمالية حي 1عمر بن الخطابھشام وديع سليم النمير
العبدال�ت فوق مكتب بريد 
ماركا محكمة شرق عمان 

سابقا

Dentist064883563

جبل النزھة دوار النزھة 204ابي ع�ء المعريمحمد صالح كايد وادي الرمحي
أول شارع القصور مقابل 

سور ا+من العام

Dentist064641202

مركز طب ا+سنان التجميلي الدكتور منير 
يوسف عمرو

جبل الحسين دخلة ليما للمياه 
أول دخلة على اليمين مقابل 

مكتب البريد

Dentist065661802

بجانب البنك ا2س�مي ا2قصىالملك عبد-ع�ء عصام سليم أحمد أمين
ا2ردني

Dentist065713402

Dentist0795110629جانب سوبرماركت فؤادعفيف شتيوييعقوب معمرأمجد محمد سعيد الف�ح

شارع المدينة نھاد توفيق محمد علي ا2حمد
المنورة

مجمع الخزندار 
198

Dentist065511586فوق حلويات ز2طيمو



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist064900657الھاشمي الشمالياليازوريا2مير راشدحسين محمد سالم ابو عدس

عبد المنعم ورده محمد سعيد الخطيب
المناصير

مرج الحمام / دوار أم 
عبھرة / مقابل بنك ا2سكان

Dentist065714451

دوار النزھة_ فوق مح�ت مجمع حسونةميسون عثمان موسى ابو حاشيه
شناق

Dentist064652166

شارع عثمان بن رغد صالح العقرباوي
عفان

مقابل صيدلية منارة 
سحاب_بجانب مخابز عفان 

بن عفان اSلية

Dentist064028243

حمدان ندى فوزي فايز صوان
العبدال�ت

ابو نصير / بجانب بنك 
ا2سكان

Dentist065235650

مجمع القدس شارع مادباغسان محمود عبد المنعم صالح
الطبي الطابق 

الثاني 233

Dentist064755671

ابراھيم يوسف الطراونة - المركز 
التخصصي لطب ا2سنان

شارع وصفي التل 
(الجاردنز)

مجمع رياض 
العساف

دوار الواحة / مقابل عمان 
مول / الطابق ا2ول / 

مكتب(112)

Dentist065525205

مجمع الدباس شارع اRمام مالكج�ل حسن علي الحاج عيد
التجاري

الدوار ا2ول_ خلف 
مستشفى ملحس

Dentist064624962

شارع الحاج محمد سفيان عواد جريس حدادين
عبدالرحمن

Dentist065820201مقابل لبناني سناكعمارة الواحة 2

دوار الداخلية_ مقابل ابو بكر 143شارع الرازينتاليا ف�ديمروفنه بافل روجالسينكا
مستشفى ا2مل

Dentist064616707

شارع عبد - جورج ابراھيم جورج ثيودوري
غوشة

مجمع غنمه 
التجاري رقم 

110

مقابل مجمع جبر _ فوق 
البنك ا2س�مي ا2ردني

Dentist065855525

شارع عبد المنعم س�م صالح قسطندي العمارين
رياض

عمارة مساعد 
القماز  رقم 72

Dentist064611005بجانب مستشفى عاقله

شارع سليمان شبلي جبرائيل عودة - الس�يطة
الحديدي

مجمع بدر 
الطبي 9

Dentist065925697بجانب فندق الشيراتون



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الشابسوغبسام حسن علي الفقير
الشابسوغ 

التجاري الطابق 
الرابع

Dentist064612246وسط البلد

Dentist064637396بجانب البنك ا+ھليعمارة الشابسوغشارع الرضاجودت محمد محمود القاضي

عمارة عبد - الشارع الرئيسيسنان احمد العمري
أبو جاموس

Dentist064882425فوق حلويات القاضي

شارع خالد بن طريف علي حسن الشعراوي
الوليد

عمارة الجقة 
228

Dentist065666698بجانب وزارة الصحة

زھرة عبدالحميد شرفخالد جمال حمدان حمدان
الشميساني 108

Dentist065654333مقابل فندق الكومودور

شارع الملكة رانيا مصطفى نھار حمد الشناق
(الشارع الرئيسي)

مجمع خلف 
التجاري الطابق 

الثاني442

قرب الدوار - مقابل فود 
سيتي

Dentist065333500

مجمع أبو احمد خليل محمد ابو رضوان
نصير الطبي

خلف السوق 
التجاري_بجانب صيدلية 

الكردي

Dentist065237999

شارع ناصر بن حسنيه بيرام حسين حجي
جميل

 عمارة ابو 
خجيل رقم 9

وادي صقرة / مقابل حدائق 
الملك عبد -

Dentist065537186

عمارة جوھرة شارع زھراننھى فريد داود قمر
الصويفية-

الطابق الخامس 
21

Dentist065857677مقابل كنتاكي

شارع جمال الدين ھشام صليبا دخل - الكرادشة
ا2فغاني

Dentist065680883دوار فراس سوق ھاني 21

جبل عمان /  مقابل القنصلية شارع الرينبورياض باسيل موسى الصناع
السعودية

Dentist064618712

مھند صالح موسى عادي / المركز 
ا+وروبي لطب ا+سنان

 الصويفية بجانب البنك قطر الندى 36عبدالرحيم الحاج
ا+ردني الكويتي _خلف 

كنتاكي

Dentist065816016

شارع الشھيد عبد مروان عثمان اسماعيل العطشان
الرحمن محمد

مجمع القدس 
التجاري 27

Dentist065862896الصويفية

شارع سعيد بن رابعة احمد محمد ابو السعود
المسيب

جبل النزھة _ مقابل البنك 69
العربي بجانب صيدلية بسام

Dentist065604989

حي قطنة / دوار المدينة شارع الزمخشريلينا علي منصور الرمحي
الرياضية

Dentist065163628



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع بدر محمد مناور الحديدخليل سليمان خليل الزيدانين السعودي
الحديد 8

القويسمة / مقابل بنك 
ا2سكان

Dentist064765267

البنيات / فوق صيدلية شارع الحريةرائدة عبد الكريم قاسم ابو الخير
الرنتيسي

Dentist064200226

الدوار السابع بجانب شركة 27الرونقلبنى عبدالمجيد أحمد عبيدات
موبايلكم

Dentist065856959

ش وصفي التل عمارة العقاد عمارة العقاد 75ش وصفي التلحيدر نبيه بشاره القسوس
الطابق ا2ول

Dentist065525000

العقبة المنطقة التجارية الطابق ا+ولشارع البتراءالمركز الحديث لطب وجراحة الفم وا+سنان
الثالثة فوق صيدلية العقبة 

الحديثة

Dentist962799442394

Dentist022051116خلف سوبرماركت ھمامالناظر 211ميسلوننايف خلف عوده الجراح

Dentist032022099مقابل كفتيريا المھندسالحواتمةالتجارية الثالثةفؤاد ياسين سالم الجوازنه

Dentist032034499المنطقة التجارية الثالثةالبركةشارع ا+مير محمدسامر موفق طه ياسين

المنارة جانب مسجد المنارةالدكتور ميسرة سلمان ابراھيم المحيسن
الشويكيني

Dentist032014442

شارع الحمامات رعد محمد أحمد الشواوره
التونسية

عمارة البنك 
التجاري 
ا2ردني

Dentist032022333العقبة

المنطقة التجارية أبو العز سنترحي المدينة الشماليأحمد محمد موسى الرواضية
الثانية_مقابل صيدلية العقبة 

الحديثة

Dentist032034672

عمارة الرشيدلوريس سليم الياس قمر
المحروسة

العقبة / بجانب بنك ا2ردن 
والخليج

Dentist032022521

المنطقة التجارية اياد بطرس سعد الزريقات
الثالثة

خلف صيدلية ھيا الطابق عمارة شويكيني
الثاني

Dentist032012727

العقبة المنطقة التجارية باسل توفيق حسني النسور
الثالثة فوق مطعم المھندس

Dentist032017044

Dentist032013921مقابل بنك كريندليزشارع مكتب البريدوليد محمد خالد علي عوده



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Dentist032022400مقابل مكتب البريدا+دھمالتجارية الثالثةعازمه منير محمد البسطامي

Dentist027271199ا2شارة الضوئية ل�سكانحيثان شطناويشارع الجامعةرامي عيسى رجا سواقد

 نزول شارع ھيثم كايد عبد الس�م ابو بكر
الحسين

Dentist00962795874135مخيم اربد

بناية البنك شارع الھاشميعماد احمد محمد الطوالبه
ا2ھلي

Dentist962777834375

شارع الملك عبد عاصم يوسف عبد اللة الرجوب
اللة الثانى

Dentist962797872252اربدس�م سنتر

مقابل البوابة الجنوبية جولدن ستارنوح محمد سليمان المومني
لجامعة اليرموك

Dentist0786539009

Dentist0776694375صيدلية المقدادىالشارع الرئيسىشفيق محمد شفيق الموسى

Dentist00962786728309سعيد التلالسينماحسام على محمد القواسمه

Dentist00962796165675ابو السميدالسينمامحمد خلف س�مه عبيدات

شارع عمر بن محمد اسامه عبد - علي الطوالبه
الخطاب

عمارة البلبيسي 
الطابق ا+ول

Dentist027245171فوق الصيدلية الحديثة

ابو حشيمة شارع الحصنشادية منصور عبد المجيد حتاملة
التجاري

Dentist027251911دوار القبة

عبدالكريم الھاشمىيحيى كمال عبدالرحمن عثمان
البلبيسى

Dentist027248144

Dentist0795954157مقابل بنك ا2سكانأحمد الجملالھاشميأسامة أحمد محمد الجمل

Dentist027240407فھمي العابدبغدادأحمد ج�ل الدين حسين كتانه

مركز الدكتور حسن حجاب لطب وزراعة 
ا+سنان

Dentist027109096جانب مستشفى ابن النفيسا+مير حسن

مجمع الشبول شارع الحصن-زكريا محمود أسعد الناصر
ط2

Dentist027242628

مجمع ا2برار الحصنمحمد مصطفى عبد الحفيظ مستريحي
التجاري

مقابل مسجد اربد الكبير- 
سوق الصاغة القديم

Dentist027257998

Dentist027270924مقابل مضافة آل التلعثمان ناصيففلسطينيوسف موسى محسن بطاينة

مركز أرابي� لطب وجراحة الفم وا+سنان/ 
الدكتور أيمن زقيبة

أبو حشمة الحصن
التجاري

دوار القبة مقابل محطة 
المناصير

Dentist027248605

مجمع حسين شارع الھاشميصفوان محمود حامد حمادنه
ابو سالم

Dentist027101242مقابل صيدلية الفار

مجمع ا+غوار شارع فلسطينھشام محمد سالم الطويل
القديم

Dentist027249414قرب ا2شارات الضوئية

شارع الوحدة فراس محمد فالح بشابشة
العربية

Dentist027380161بجانب بنك اRسكان



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مقابل مح�ت سمير اميس_ شارع الوحدةخالد يوسف حسن الزعبي
قرب صيدلية الرمثا الجديدة

Dentist02738072

Dentist027242050فوق صيدلية الحسنشارع الملك ط�لزھير ابراھيم محمد شھاب الدين

Dentist027243524مقابل بنك ا2سكان الرئيسيشوكت الشاميشارع الھاشمياحسان عبد الرزاق حماده حماده

شارع عمر بن محمد عيسى الكايد عبيدات
الخطاب

سوق البخارية مقابل صيدلية بناية الخطيب
فلسطين

Dentist027245778

سوق الذھب_ دخلة مخبز شارع الشعبعامر احمد عقله  النھار
الجھاد

Dentist026340705

Dentist0777596113مقابل صيدلية خالدجمال حدادالملك عبد-نجاة محمد حسين عزيز

Dentist0777771418جانب صيدلية الفرقانغرناطةباجس منصور ابراھيم عضيبات

شارع الملك عبد بثينه وليد عبد الرحمن وھدان
-

Dentist026354200مجمع الليث

Dentist032390090البلدية الجديدةمؤتة الرئيسيروان وائل حكمت الشخشير

شارع المستشفى سماح محمود خليل الصعوب
ا2يطالي

الكرك / بجانب المستشفى د.محمد ع�وي
ا2يطالي

Dentist032354056

الكرك- شارع اسامه يونس مفلح كساسبه
المسجد العمرى

فوق صيدلية 
ھمسه عمارة 

الج�مده

Dentist96232354459

الكرك-بجانب صيدلية زياد عامر اسماعيل عبد - المعايطة
الدولية- مزار الكرك

Dentist00962795870434

Dentist032353955الكرك / مقابل فاست لينكشارع ا2يطاليرياض يوسف سليمان زريقات

Dentist032360026مقابل صيدلية مؤتةالشارع الرئيسيسھام عبد المھدي عبد الرحمن الھواوره

Dentist032355100فوق صيدلية بھاءشارع العمريايسال فواز خريس الھلسة

مركز الفاروق مھند جليل عيسى الزريقات
الطبي

Dentist032355550مركز الفاروق ا2س�مي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع اتحاد  شارع الملك حسينمحمد محمود محمد أبو صالح
الجمعيات 
الخيرية 

(الطابق الثاني)

Dentist032134236معان

Dentist032165514الشوبك- بجانب بنك ا2سكانالشارع الرئيسىعبد الوھاب معتصم عبد - الزويري

 عمارة علي سعد احمد عبد اللة غريز
عقلة الفرجات

حي الف�حات- مقابل مجمع 
الباصات فوق محطة الشعلة

Dentist962776109199

وادي موسى جانب صيدلية الرئيسيرسمي ضيف - رجا السعيدات
قمر الوادي

Dentist032154854

مقابل مكتب العمل شارع ابن سيناھيا سند أبو درويش
والعمال_ قرب مركز الكفاح

Dentist032134311

دخلة عبده نقاوه فوق كراج محمد الفازع 2الملك عبد -مجدي محمود حسن أبو خيران
بطيخة وقرب صيدلية س�مة

Dentist064892549

Dentist053240188مقابل البنك ا2س�مي شارع البتراءاسحاق احمد ابراھيم جعاره

Dentist053240004بيت المقدسمحمد ابراھيم داود جاموس

مقابل غرفة التجارة فلسطينمكرم ط�ل جبرائيل فراج
والصناعة

Dentist0796019391

مأدبا دوار محافظة مأدبا اليرموكالدكتور مروان ضرار نواف الرواش
فوق صيدلية جوانا

Dentist0799835666

شارع الحسين بن ھاشم س�مة عيسى أبو نعال حدادين
علي

Dentist053244185مقابل البنك ا+ردني الكويتي

Dermatologist/Venerologist053552523السلط _ فوق  بنك ا+ردنعمارة شموطشارع اليرموكعبد الحليم محمد صالح حياصات

المجمع الطبي رضوان مفلح أحمد الدباس
ا2ستشاري

وادي الشجرة مقابل محطة 
يا ھ�

Dermatologist/Venerologist053555568

شارع الشھيد عبد - محمد ارشيد الشديفات
فرحان

Dermatologist/Venerologist026236729مقابل بنك ا2سكان

مجمع مؤتة الشارع الرئيسيختام سالم عوده الرفوع
الطبي 3

بجانب صيدلية جوھرة 
الطفيلة

Dermatologist/Venerologist0795050339



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الحي التجاري_ دخلة سوق شارع ا+مير شاكرھشام عبد الكريم محمد عميرة
طاش_مقابل صيدلية الشفاء

Dermatologist/Venerologist053985500

شارع الملك حسين أحمد حسن محمد نزال
(السعادة)

Dermatologist/Venerologist053981168الزرقاء / مقابل موبايلكم69

Dermatologist/Venerologist053987430الزرقاء36شارع الملك حسينذيب جبرائيل ذيب سواقد

Dermatologist/Venerologist053936606عاقلهالسعادهزھور محمود على القاضى

شارع عبد المنعم عبدالحافظ محمد موسى سلمان
رياض

مجمع الحكمة 
الطبي 48

Dermatologist/Venerologist053972323فوق صيدلية الحكمة

سوق عبد - الملك حسينجمال محمد شفيق الشيخ عوض التميمي
عميره رقم 63

Dermatologist/Venerologist053995717فوق صيدلية السعادة

شارع الملك حسين برھان سليمان محمود ع�ن
(السعادة)

بجانب البنك ا2ھلي / مقابل عمارة ابو دواس
مدارس الروم الكاثوليك

Dermatologist/Venerologist053932442

عمارة ا+مل سطام حمد ابوزيد
الطابق الثالث

Dermatologist/Venerologist065691692مقابل مستشفى ا+مل

مجمع الحياة شار ع الخالديزياد عبدالرحمن أحمد الزعبي
الطبي40

مقابل مستشفى الخالدي 
الطابق ا+رضي

Dermatologist/Venerologist064656888

عيادات المدينة المنورةنسرين محمد عثمان شكري أبو رميله
مستشفى ابن 

الھيثم

Dermatologist/Venerologist065680975

البنك ا2س�مي شارع وصفي التلعثمان وفيق عثمان صابر
ا+ردني23

مجمع البنك ا2س�مي 
ا+ردني

Dermatologist/Venerologist065514148

شارع ابو فراس اسامة عبد الرحيم عون المجالي
الحمداني

 مجمع السخاء 
رقم 21

Dermatologist/Venerologist064649222مقابل مستشفى الفرح

شارع خالد بن وليد محمد علي عبد القادر الناصر
الوليد 189

 مجمع البنك 
ا2س�مي 

الطابق الرابع 
189

Dermatologist/Venerologist065665569دوار سكينة _ أمام لونا بارك

 نائب عمران ھالة خليل سليم زبانه
المعايطة

دير غبار عمارة ستاربك و السلطان 33
تشي تشي

Dermatologist/Venerologist065868024

شارع خالد بن ابراھيم حربي حسين مسك
الوليد

دوار سكينة_فوق مطعم أنشاصي 191
المنقل الطابق الثالث

Dermatologist/Venerologist065672291



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الجليل شارع الجليلمحمود يوسف عبدون المصري
الطابق الثاني

Dermatologist/Venerologist064648299دوار فراس

Dermatologist/Venerologist065864922مقابل البنك العربيالباير 40الشارع الرئيسيطارق عبد العزيز عبد الحفيظ سلھب

شارع أبو فراس وليد طالب سعدو البيطار
الحمداني

مجمع البيروني 
الطبي22

Dermatologist/Venerologist064646250مقابل مستشفى فرح

عمارة شارع عكاكامل محمد درباس العبدال�ت
الفرماوي 2

Dermatologist/Venerologist065695872بجانب مدينة لونا بارك

شارع الدكتور مدحت محمد عبد المالك
محمد البشير

الشميساني ش الدكتور محمد 27
البشير بنايه 27 بالقرب من 

كابيتال بنك

Dermatologist/Venerologist065689814

Dermatologist/Venerologist064775499الوحدات/ فوق حلويات حبيبة212شارع مادباخليل محمد خليل حمزه

شارع الرازي رقم مكرم عبد الكريم محمد النابلسي
145

مركز آدم 
الطبي رقم 118

الشارع ا+ول من يمين دوار 
الدخلية

Dermatologist/Venerologist065681601

مجمع الرواد شارع ابن خلدونعمر أحمد سعد البطاينة
79

Dermatologist/Venerologist064618899جبل عمان / الدوار الرابع

مجمع مفيد ابو شارع الجامعةأحمد حامد محمود الروسان
شيخه الطابق 2

Dermatologist/Venerologist962777688290مستشفى ا2سراء

شارع خالد بن ھاشم حسين ابراھيم الكردي
الوليد

مجمع الحسين_ 
عمارة برج 

الحسين 197

Dermatologist/Venerologist065675813

عبد القادر سليمان صبحي عبد القادر 
العمري

شارع زيد بن 
حارثة

قرب الدوار الثاني والكلية مركز ملحس36
العلمية ا2س�مية ومطعم 

بيتزا ھت

Dermatologist/Venerologist064646100

Dermatologist/Venerologist064630086الطابق الثالثنرمين ب�زا 48شارع ابن خلدونمھند فتحي عبد القادر عدس

مجمع ا2سدي  شارع الحمراءمعاوية فيصل حسن الرواشدة
10

Dermatologist/Venerologist065820316

شارع حسني وفاء عبدالس�م محمد المتوكل العلمي
صوبر

Dermatologist/Venerologist065816412خلف السيفويالحسيني

Dermatologist/Venerologist00962795500340ابن الھيثمالمدينة المنورةمحمود حاج على أحمد حمدان

Dermatologist/Venerologist065693636ت�ع العليالقصر 1  89خليل السالمجيھان عطا - عبد القادر العموش

Dermatologist/Venerologist065601614الصفاالملكه نورمحمد أحمد موسى المحيسن



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع ابن منى فيصل نبيه ا2دريسى
النفيس

Dermatologist/Venerologist065663668

مجمع يافا ريم عبدالرحيم اسماعيل شلباية
الطبي رقم 
العمارة 21

الدوار الخامس مقابل مدخل 
طوارئ مستشفى المركز 

العربي

Dermatologist/Venerologist065921509

كاليفورنيا رقم جابر ابن حيانرشا سعيد عبد القادر رشيد
26

Dermatologist/Venerologist065676221مقابل المستشفى التخصصي

الزھراوى رقم جابر ابن حيانج�ل محمد أحمد الزعبى
4

Dermatologist/Venerologist065685080

Dermatologist/Venerologist064620031القريني 52الخالديحيدر محمد مطلق الھباھبة

شارع سليمان ماھر سليمان ابراھيم الحاج سالم
الحديدي

Dermatologist/Venerologist065925341عبدونبدر

شارع خالد بن يوسف محمد حسن البلبيسي
الوليد

جبل الحسين اشارات مخيم 
الحسين فوق بسمة شمس 

للكھربائيات

Dermatologist/Venerologist064630936

8Dermatologist/Venerologist064640640الخالديعميش يوسف سليمان عميش

مجمع الرشيد حسن ا2شعريحسين صبح كريشان
التخصصي رقم 

5

Dermatologist/Venerologist065603300مقابل المستشفى التخصصي

Dermatologist/Venerologist065822836الصويفيةالحوراني 8الوكا2تعمر عبدالقادر سليمان الخطيب

الحاج  عيسى شارع جمال قيتوقةبسام منصور عيسى جنب
بلوخ 46

نزلة عطا علي جانب مخابز 
قب�ن

Dermatologist/Venerologist065822990

Dermatologist/Venerologist064745622القدس 233مأدباعمر خميس محمود أبو لبن

Dermatologist/Venerologist065665418فوق مح�ت جبريبطارسة 195خالد ابن الوليدمحمد جويدان الجمل

الدوار الخامس مقابل البوابة مجمع حنانياسليمان الحديديطارق سامي مشعل
الرئيسية للمركز العربي 

الطبي

Dermatologist/Venerologist065931090

Dermatologist/Venerologist064626788جانب بنك ا2سكانالزنبقة 60الخالديوفاء فايز محمد شرعان

ب�زا الخالدي الخالديميس عارف صالح عزوقة
38

Dermatologist/Venerologist064644377مقابل مركز الخالدي

دوار الداخلية مقابل مستشفى اللدشارع الكرملمجدي فتحي صادق الخالدي
ا2مل

Dermatologist/Venerologist0796084935

المركز الطبي لمستشفى شارع الملكة نورعبدالجليل عيد عبد النبي المجالي
ا+ردن

Dermatologist/Venerologist065693777

Dermatologist/Venerologist065540045خلدافي� 39محمد علي السكرضياء الدين عمر نمر طبازة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز ھاني سليمان الحديديليديا مخلص موسى العمارين
الطبي 7

Dermatologist/Venerologist065926133بجانب المركز العربي الطبي

Dermatologist/Venerologist065603124جبل الحسينأبو بكر 143الرازيعصام عزت على المصري

خلدا شارع وصفي مصطفى حسن عطا عفانة
التل

Dermatologist/Venerologist065371388مقابل مخابز برادايس307

منھل سنتر الجبيھةنصر أحمد  حسن العايدي
عمارة 105

Dermatologist/Venerologist962799661581مكتب 111

Dermatologist/Venerologistخلف مستشف فرحالنصرالخالديزيد زياد ماضي

شارع خالد بن محمد حسان محمد صدقي كمال
الوليد

مجمع ياسين 
157

جبل الحسين مقابل بنك 
ا2ردن

Dermatologist/Venerologist064622012

المركز الطبي / شارع الملكة نوررانيه عواد موسى الزحلف
الطابق الثاني

Dermatologist/Venerologist065609042مركز طبي مستشفى ا2ردن

عمران جابر بن حيانحامد محمد محمودعمرو
الطبي60

بين دوار المستشفى 
التخصصي والنادي الفيصلي

Dermatologist/Venerologist065699944

عمارة روحي شارع الخالديعبد - أنور عبد - الداوود
30

Dermatologist/Venerologist064628800صيدلية روحي

الزعبي ونصار الخالديعبد- علي قاضي الحنيطي
29

Dermatologist/Venerologist064647888مقابل صيدلية روحي

Dermatologist/Venerologist032019528العقبةشارع الحماماتعدنان احمد مفلح الفراھيد

Dermatologist/Venerologist027248131اربد ش السينمااربد الطبيالسينمامحمود عبد - أحمد أبو سالم

بناية أبناء شارع بغدادمحمد علي محمد حمود
سوسان

Dermatologist/Venerologist027242240جانب بنك كريندلز

مجمع الحمراء شارع السينماسلمى محمد منيب جوده الرفاعي
الطبي

اربد ش السينما فوق صيدلية 
السمان

Dermatologist/Venerologist027275875

Dermatologist/Venerologist027245074مقابل صيدلية مغايرةالجيزاويالسينماعبد - احمد عبد - الضايع

سوق الحلبي شارع السينمافوزي خلف غيشان
الطابق الثاني

Dermatologist/Venerologist027245559مقابل صيدلية النابلسي

Dermatologist/Venerologist962795757809طعمه الفانكالسينمافواز نوفان فواز عبيدات

Dermatologist/Venerologist027249404ابو السميدالسينماماجد يعقوب ابراھيم سھاونه

Dermatologist/Venerologist0776490530مجمع الفانكشارع السينماسالي ابراھيم عبد الرحمن الخطيب

Dermatologist/Venerologist026342042جانب مخابز النحاسعارف شوقةالشعبنھار أحمد حسين قطوم



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع المستشفى دقمر جوزيف جوزيف فوبروفا
ا2يطالي

بجانب المستشفى ا2يطالي 
وبجانب مديرة التربية 

والتعليم

Dermatologist/Venerologist032351953

الكرك /  مقابل صيدلية شارع القلعةبدري لطفي مخائيل الصناع
الشفاء

Dermatologist/Venerologist032351919

الكرك / مقابل المسجد الرابيةفؤاد صالح يوسف الحدادين
العمري / فوق صيدلية بھاء

Dermatologist/Venerologist032351880

Dermatologist/Venerologist0788486119فوق صيدلية زينأبو حشيشالملك عبد- الثانييوسف توفيق أحمد ابراھيم

عمارة عبد - شارع الھاشميرياض خليف شداخ العنزي
الطالب

E.N.T026230005مقابل حلويات الجنيدي

E.N.T053982212مقابل البنك ا2س�ميشارع السعادةمعن عبد اللطيف محمد صالح مريش

مجمع ا2وتوسترادعمر احمد طاھر ابو ليلى
ا2ستشارين

E.N.T053655577بجانب مستشفى جبل الزيتون

عمارة بنك الشارع الرئيسيعبد الحميد عليان محمد مثقال
ا2ردن

الرصيفة / بجانب مجمع 
الدوائر الحكومية

E.N.T053745018

E.N.T053992288الزرقاءعمارة البغالشارع الملك حسيننمر شاكر نمر العقاد

شارع الملك حسين يوسف أنيس محمد السفاريني
(السعادة)

E.N.T053998155بجانب أوبتكوس الجوھرة49

E.N.T053981240المشاقبةالسعادةعبدالفتاح عبدالحميد أبو حسان

مجمع يوسف شارع الكرملنضال عيسى صليبا حتر
التجاري رقم 

10

مقابل مستشفى ا+مل 
للتوليد_فوق صيدلية المدار

E.N.T065655585

امتداد شارع عمر محمود يوسف حزين
الجاردنز

عمارة ريف 
سنتر 193

E.N.T065534948فوق بنك ا2سكان

جبل عمان-بجانب صيدلية مجمع لؤي 67شارع الخالديسمير يوسف مسعد زريقات
النب�ء

E.N.T064637647

مجمع فوزي أحمد الصاحب
الشابسوغ 
الطبي 

التخصصي

E.N.T064643438وسط البلد

مجمع الزعبي شارع ابن خلدونمحمود مفلح سالم القطارنه
ونصار 29

E.N.T064618111فوق بنك اRتحاد



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع شكري محمود احمد ابراھيم عليان
القوتلي

جبل ا2خضر / مثلث اللوزة 
/ بجانب صيدلية ا2خضر

E.N.T064393229

مجمع الحكمة شارع مادبامحمد حسين محمد الزحلف
الطبي 235

E.N.T064749666بجانب ألبان ضبعة

عمارة روحي شارع الخالديمازن اسماعيل احمد الرحاحله
30

E.N.T064619440بجانب صيدلية روحي

شارع خالد بن نبيل فريد فرح النمري
الوليد264

عمارة رام - 
سنتر

E.N.T5697690دوار الداخلية

شارع المثنى بن زياد عبدالحليم رضوان الحياصات
الحارث

مقابل البنك العربي _أول 198
نزول قرية الطيبات اRشارة 

الضوئية

E.N.T064775540

شارع وصفي التل عيسى عليان ابراھيم النعيمات
(الجاردنز)

عمارة عساف 
سنتر137

الجاردنز /دوار اليوبيل / 
قرب مطعم السروات / 
بجانب البن البرازيلي

E.N.T065537181

شارع دير ياسين معاذ داوود محمد العبادي
14

جبل الحسين / بجانب 14
المركز الطبي والصيدلية 

العصرية

E.N.T065699980

مجمع الرشيد عبد الرؤوف سليم عبد الرؤوف القرم
التخصصي 5

الشميساني / مقابل 
المستشفى التخصصي

E.N.T065682638

شارع مصطفى بسام محمد الخطيب
خليفة

مجمع البيروني 
الطبي

مقابل مستفى فرح / الدوار 
الثالث

E.N.T064643088

شارع مستشفى سلوان جمال رشيد بابان
الخالدي

مجمع الرواد 
الطابق الثالث 

79

الدوار الرابع_ فوق صيدلية 
الحوامدة

E.N.T064655633

بناية سعيد شارع ا2مير محمدسمير حنا بشاره جھشان
الحاج حسن 

245

جبل عمان / مقابل البنك 
ا2ردني الكويتي / قبل 

عمارة البرج

E.N.T064644147

شارع خالد بن عادل عبد- حسن شقبوعه
الوليد

عمارة البنك 
ا+ردني 

الكويتي سابقا

E.N.T064637074دخلة مخيم الحسين



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملكه رانيا حسن محمد عوض النجار
العبد -

مستشفى 
ا2سراء 
(العيادات 
الخارجية)

E.N.T065300300مقابل مسجد الجامعة

بداية شارع خالد على الف�ح القضاه
الخالدي

مجمع أبو 
حسان التجاري 
مجمع رقم 81

E.N.T064654810

مركز يافا شارع الجاردنزسھيل حلمي علي الكايد
التجاري 5

بجانب السيفوي / فوق 
صيدلية غزوة

E.N.T065529885

E.N.T065656066الزھراوىجابر ابن حيان 5حسن عبدالحى داود القواسمى

العيادات شارع ابن حيانصادق محمد صادق زيد الكي�ني
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي 
الطابق الثاني

E.N.T065678003

مجمع رياض شارع ابن خلدونمحمد مھدي الحاج صديق شاكر كمال
41

بجانب المستشفى الخالدي_ 
قرب صيدلية أمير

E.N.T064638290

E.N.T064649000الزنبقه رقم 60شارع الخالدىسحر خليل على الحسون

E.N.T064622858نرمين ب�زاابن خلدون رقم 48ھاله أحمد عبدالرحيم الديرى

مجمع الرجاء شارع ابن خلدونھشام احمد عبد الفتاح القيسي
54 (1)

بجانب بنك ا2سكان فوق 
صيدلية بلقيس

E.N.T064618525

شارع طارق نبيل محمد سعيد نھار سليم
الرئيسي

 متر غرب أسواق 100لورانس 102
بدران

E.N.T0795099172

عمارة احمد الشارع الرئيسيمحمود طاھر اسماعيل ماتكري
الحاج سليم 43

البيادر /فوق البنك ا2ردني 
الكويتي

E.N.T065829880

شارع ھاني محمد نائل صادق محمد شنار
الشيشاني امتداد 

شارع ا+مير محمد

عمارة شركة 
الكمبيوتر 
ا2ردنية 8

جبل عمان شارع ا+مير 
محمد بعد عمارة البرج

E.N.T064636006

مجمع بدر شارع زحلةمحمد يعقوب محمود النجار
الطبي 9

E.N.T065925209الدوار الخامس

E.N.T064624586جبل الحسين / دوار فراسعمارة بانوراماشارع الجليلجميل علي حامد ملكاوي

دوار فراس_ فوق مطعم الشامخة 5شارع الجليلوصفي توفيق برجس العدوان
جواد

E.N.T065620450

شارع الجليل رقم امجد فؤاد عبد الكريم الحديدي
11

مجمع الس�م 
الطبي

E.N.T065653388جبل الحسين / بجانب رنوش



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة شارع نابلسريمون فرح عوده وھاب
الحياة109

جبل الحسين / دوار الداخلية 
/ بجانب مستشفى ا2مل

E.N.T065698554

عمارة عقاركو شارع الملك حسينياسر حافظ توفيق الدجاني
" الطابق الثاني 

244

E.N.T065688414العبدلي / مقابل القيادة العامة

شارع مستشفى مصطفى فاضل عبد - مصطفى التايه
الخالدي

مجمع فيضي 
32

E.N.T064641664بجانب صيدلية روحي

جبل عمان الدوار الثالث في�دلفيا 11الملكة مصباحرائف فارس مصطفى حاج اسعيد
خلف فندق حياة عمان

E.N.T064623030

مجمع الحمادني شارع ا2ميرة رايةوائل زكي خليل طعامنه
رقم 3

بجانب البنك العربي الطابق 
ا+ول

E.N.T065339977

E.N.T064399055مسجد نزال الكبيرالرقم 100الدستورمحمد حسن خالد ياسين

E.N.T065670604الشفاء 116الرازييوسف برھان محمد ص�ح

مجمع الفيحاء شارع رفيق العظمحسان عبدالحليم عايش بدران
13

الشميساني عيادات مستشفى 
الشميساني

E.N.T064621241

القريني الطبي شارع ابن خلدونھاشم نصري زيدان فاخوري
52

E.N.T064633221

العيادات الخارجية عرفات ايوب معروف النعيرات
للمستشفى التخصصي

E.N.T065666056

رياض العساف الجاردنزنصر حسن عبد القادر البطاينة
165

E.N.T065517517دوار الواحة

ب�زا الخالدي الخالديطارق حسني ابراھيم خريس
38

E.N.T064644377

E.N.T064640040ھيثم عمر عادل عبدالھادي

ب�زا الخالدي الخالديمجدي ص�ح عبد الحليم عبدالكريم
38

E.N.T064622588

مجمع ضاحية مكةع�ء الدين محمد ابراھيم الشيخ
الحسين الطبي 

22

E.N.T065520098جانب اكسبرس

المركز الطبي شارع دير ياسيننبيل محمود عبد الفتاح عارضة
17

E.N.T5658471مقابل وزارة الصحة

E.N.T065605550مقابل المستشفى التخصصيكاليفورنيا 26جابر ابن حيانھيثم رشاد داود الداود

مرج الحمام دوار ابراھيم حافظ نجم قبيعه
الدلة

E.N.T065732685

E.N.T064894806جانب بنك ا2سكانالملك عبد- ا+ولمحمد ابراھيم محمد أبو رعد



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل الحسين- جانيت اندراوس ميخائيل الدير
شارع سلمة عمارة 

رقم 11

11E.N.T064638003

جانب بنك ا2ستثمار القدس 233شارع ا2مير حسنزھير سليمان عليان عليان
والتمويل

E.N.T064742777

مركز سمور شارع الرازيوليد ابراھيم حسن الجلخ
الطبي 145

E.N.T065656006جبل الحسين

شارع الملكة رانيا حاتم زھدي سمارة شديد
العبد -

416E.N.T065339945

شارع أبو فراس عاصم ياسين نوري العمري
الحمداني

مجمع السخاء 
الطابق ا+ول

E.N.T064628133بجانب مستشفى فرح

جبل عمان / الدوار الثاني / الصباغ 75البحتريبسام أحمد عامر الشراونة
مقابل الرغيف الفرنسي

E.N.T064624719

E.N.T064649000 جانب بنك ا2سكانالزنبقة / 60شارع ابن خلدونمصطفى مفضي خليل العبادي

E.N.T065691017 مجمع آدم 8/1الرازياحمد عطا حسن الجزار

E.N.T064623076ساحة الجامع الحسينيعمارة الحجيريمحمد نذير خالد يوسف الحجيري

شارع خالد بن محمد علي عبد القادر مساعده
الوليد

جبل الحسين / دوار فراس / 
بجانب مجمع البسمة

E.N.T064645540

الوحدات / مقابل مخفر مجمع الرحمةشارع ا2مير حسنجھاد محمد عبد الحافظ الدبس
الوحدات / فوق محمص 

شاھين

E.N.T064781186

عمارة المؤسسة رياض فواز عوده المومني
التعاونية

المنطقة التجارية 
ا+ولى_فوق صيدلية العقبة

E.N.T032033313

عمارة ابو شارع السينمابسام محمد عقله نصير
السميد

E.N.T027278002مقابل صيدلية النابلسي

E.N.T0096227251722الغرايبهوصفى التلأحمد محمد فالح عرايضه

مجمع اربد السينمارضوان خليل عبد غرايبه
الطبي

E.N.Tاربد مقابل ضراغمة
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سوق الحلبي شارع السينماشفيق يوسف نھار منسي
الطابق الثاني

E.N.T027245467مقابل صيدلية نبيه النابلسي

E.N.T02724213الجيزاوىالسينمااحمد عبد- عبد- الحميدى

E.N.T027254089جانب سوق ضراغمةمكةالسينماكفاح سلمان محمد القضاة

مجمع الفانك ( شارع السنمامحمود علي محمد مطالقة
الطابق الثالث) 

عيادة (9)

E.N.T027253625

E.N.T032351222الكركشارع ا2يطاليمحمود يحيى سليمان الح�لمه

E.N.T032352206المستشفى ا2يطالىرمزى فريد موسى البقاعين

E.N.T032386105الثنيةالحاج الصعوبالرئيسيھاني مصلح ضيف - الحمايده

E.N.T032352444الكرك / فوق صيدلية نصارشارع ا2يطاليعبد الس�م عطا- محيسن الكساسبة

E.N.T032132882معان / بجانب البنك ا2ھليقاسم كريشانشارع الملك حسينخليل طه دعسان علي

شارع الملك نبيل محمد سالم الراعي
عبد- الثاني

E.N.T053240870فوق مطبعة مادبا الجديدةصليبا المصو

ابراھيم عثمان حمدان أبو تينه / أنف أذن 
حنجرة مأدبا

شارع الملك عبد 
- الثاني

E.N.T053242526جانب المجمعالوراد

سوق الصوالحة _ بجانب الشارع الرئيسيمركز الضيافلة الطبي
البنك ا+ھلي

Emergency Center053573060

عين الباشا / بجانب البنك الشارع الرئيسيمركز النور الطبي
العربي

Emergency Center065370370

شارع تسنيم بنت شركة المراكز الطبية الجراحية
غازي

مجمع الفارس 
التجاري

Emergency Center064721381دوار شاكر

وادي الشجرة مقابل محطة المركز الطبي الوطني ا2ستشاري
يا ھ�

Emergency Center053555568

مبنى المركز شارع الفاروقمستوصف الفاروق
ا2س�مي

Emergency Center053985600

Emergency Center00962786838326سامحرقم 36مجمع البارئ الطبى

عيادة الجراحة والطوارىء - محمود صالح 
عثمان اسعد

بناية مؤسسة 
المدن الصناعية 

قرب الباب 
ا+ول

Emergency Center064029299مدينة سحاب الصناعية
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أم نوارة / مقابل الدفاع الشارع الرئيسيمركز ا2قصى الطبي (ا2وروبي سابقا)◌ً 
المدني

Emergency Center0795203944

شارع ابراھيم مركز زلوم الطبي
الراشد

مجمع فراس 
الحنيطي 34

Emergency Center064162092

مركز قعوار لتنظير المفاصل الدكتور فادي 
حنا قعوار

Emergency Center065669069جبل الحسين18جنين

عيادة ابن النفيس الطبية / الدكتور  أحمد 
أبو سفاقه

شھداء الحرم 
ا2براھيمي

مجمع الخياط 
التجاري 4

الدوار السابع / خلف السي 
تاون / مقابل محطة وفا 

الدجاني

Emergency Center065858343

مجمع حاكم الرئيسيرائد حمدان منصور المريحيل
الفايز

Emergency Center064420500مقابل قيادة البادية

Emergency Center065735103مقابل مكيفات بتراالمنتخب الوطني  عيادات ھيلث كير الطبية

مرج الحمام دوار أم عبھرة-بلسم عمانشارع البلديةمجمع عيادات ومختبرات بلسم عمان الطبية
مقابل مكتب تحصيل فواتير 

الكھرباء

Emergency Center065733606

 الطيبة - س�مة مركز البراء الطبي
البصال

مقابل صيدلية الغصن 
ا2خضر

Emergency Center064120363

مركز نداء ا2مل الطبي - الدكتور اسامة 
شاكر ابو بدر

سحاب /دوار الشھيد / فوق 
صيدلية دوار الشھيد

Emergency Center064029353

مجمع الجيزة شارع المطارحسين ضيف - المصري
الطبي 27

الجيزة / طريق المطار / 
بجانب صيدلية زيزيا

Emergency Center064460128

Emergency Center032157443البتراء / وادي موسىعيادة وادي موسى الحديثة

ابو حربي فلسطينمركز الزھراء الطبي
محمد خليل

Emergency Center032134171جانب بنك ا+ردن

Emergency Center032156694فوق البنك العربيالشارع السياحيمجمع البتراء الطبي

شارع ھاني جھاد عادل يوسف حداد
الحديدي

مجمع بدر 
الطبي

الدوار الخامس / جبل عمان 
/ خلف المركز العربي

Endocrinologist065933353

Endocrinologist064646652مقابل مركز الخالدي الطبيالعقايلة 34الخالديسماح عصري جريس الصناع
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Endocrinologist065300366مقابل مستشفى الجامعةمستشفى ا2سراءالملكة رانيامحمد ابراھيم نھاد ابراھيم ھ�ل

Endocrinologist064643334السخاء 21أبو فراس الحمدانيمحمد علي خليل محمد علي ا+رناؤوط

Endocrinologist064621716مقابل مستشفى الخالديالرجاء 56شارع ابن خلدونعبدالكريم مصطفى عقيل الخوالدة

العيادات المدينة المنورةمحمد جمعة أحمد ابراھيم
الخارجية 

لمستشفى ابن 
الھيثم 262

الطابق الثاني عيادة رقم 
2010

Endocrinologist065678359

مقابل طوارىء المركز يافا الطبي 21الدوار الخامسنديمه شوكت عمر شقم
العربي الطبي

Endocrinologist065930645

مجمع الفا شارع الخالديأحمد صبحي علي خير
الطبي 51

Endocrinologist064633303-4جبل عمان

جبل الحسين الدوار ا+ول مجمع الحياةيوسف عبد-  زيد الكي�ني
مقابل مستشفى ا+مل للتوليد

Endocrinologist065695152

شارع ابن خلدون سامي جميل جبرائيل حداد
(مستشفى الخالدي)

مجمع فيضي 
32

Endocrinologist064644828جبل عمان

Endocrinologist00962796007989اربد - جنوب دوار الثقافةريما موسى ابراھيم طشطوش

Family Doctor053931322حي الحسينشارع قاسم بو2دنبيل محمود أحمد زيدان السفاريني

Family Doctor00962797020106شموط 31السعادهنمر حسنى عبد- الخطيب

الرصيفة  مثلث الجبل الكرامةالملك عبد- الثانيبشير عبدالفتاح محمود الزعبي
الشمالي

Family Doctor05374056666

مقابل صيدلية الوافي 26طه خليل محمد موافي
الزرقاء الجديدة

Family Doctor0777910483

Family Doctor065924790بجانب فندق أوليمبيامنزل خاصنھر دياليحنا فرح حنا حلبي

Family Doctor065063808الحنتولى 53طارقمحمد ابراھيم اعتيق الطراونه

رياض العساف شارع وصفى التلعبد الس�م علي عبد القادر مساعدة
رقم 165

دوار الواحة- مقابل عمان 
مول

Family Doctor065520251

Family Doctor065933950جانب المركز العربيمجمع بدر 9سليمان الحديدينغم حسني عريف أبو شقرة

المركز ا+ردني لطب ا+سرة الدكتور مازن 
البشير

Family Doctor065513651مكة
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Family Doctor065667670الوفاق 38عبد- العزبايمان صبحي مسعود الجابي

Family Doctor065607155عيادات مستشفى ا+ملسھى ف�ح خليفة

شارع ا2ميرة دعاء محمد رفعت صادق الحموري
تغريد محمد

الصويفية عمارة رقم (6) 2
الطابق ا2رضي

Family Doctor065825895

Family Doctor064777979جانب البنك ا+ردني الكويتيالعابد 228مأدبارنده وجيه محمد النابلسي

Family Doctor064620131الجليل 18الجليلزياد عبدالحميد خليفه المحادين

المنطقة التجارية كنانه عدنان مصطفى الداغستاني
الثالثة

Family Doctor032012350جانب مفروشات الكسوانيالناظر

Family Doctor0772266656الحي الشرقيزمزم التجاريالث�ثينعبدالكريم محمد القاسم عبابنة

الفحيص / دوار الحصان / 45 الفحيصتيتيانا ف�نتين الكساندر سماوي
مقابل مكتب تكسي صويص

G.P064720940

عمارة بنك شارع الحمامبشير عبد - العلي الحياري
القاھرة عمان

G.P053552206مقابل المسجد الصغير

الفحيص/ الع�لي/دوار 92الملك عبد- الثانيسفيت�نا جايوفنا نيكو2ي جيلتسوفا
الحصان/ بجانب البنك 

العربي

G.P064729747

فوق صيدلية البقعة_مقابل الشارع الرئيسيانعام ابراھيم جبران مطر
الكراجات

G.P064725278

بجانب صيدلية البقعة_مقابل الشارع الرئيسيخالد محمود أحمد عبد الواحد
الكراجات

G.P064726775

إبراھيم أحمد حمدان أبو تينة/ طب عام / 
البقعة

G.P064726621مقابل بنك القاھرة عمانالمدخل الرئيسي

عين الباشا / مثلث الشعب / الرئيسيعبد الرحيم صبحي علي الفاعوري
مقابل صيدلية دار الس�م

G.P065349655

السلط / وسط البلد / مقابل ال�ذقانيشارع البياضةاحمد محمد يوسف عرمان
المركز الثقافي

G.P053555050

مركز نبيل الشارع الرئيسينبيل محمد سعيد عبد الرحيم الھرش
الھرش الطبي

G.P064725024البقعة / قرب الكراج
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الشونة الجنوبية / مقابل شارع عمانكامل يعقوب محمود عطيه
صيدلية الشونة المركزية

G.P053581080

مقابل صيدلية السالم_منطقة النصرلميس محمد حسن ملحم
الكراجات_مح�ت الزمرد

G.P064725942

البقعة / مقابل عيادات  العياداتإميل واكيم حباس ابو عيطة
الوكالة / بجانب صيدلية 

الكرامة

G.P064726317

مخيم البقعة / منطقة القدس / شارع الناديرمزي يوسف عبده عازر
قرب مح�ت خطاب

G.P064725005

مثلث خطاب مقابل عين الباشا الرئيسيمجمع الس�م الطبي
مفروشات المدينة

G.P065372610

الشونة الجنوبية الروضة _ زياد مسلم الخ�يلة
بجانب صيدلية الحوراني

G.P053591150

G.P053595152الشارع الرئيسينبيل سعود صالح المزيد

الشونة الجنوبية جانب القدسمروان خضر ابراھيم الدويك
صيدلية وادي ا+ردن

G.P053581370

G.P065372525عين الباشا حي المصانعالعدنانالسلطعدنان محمد عبد- اللوزي

G.P065351282ا+مير علىسامر فھمى حمد طبيب

البقعة شارع العيادات مقابل شارع العياداتعثمان محمود عبد الرحمن محمد
الكراجات

G.P065356721

G.P026341371جرش - مقابل صيدلية الوفاءشارع النصرسليمان موسى غطاس عويس

بجانب بريد صخر علي مطلق خليفات
ماحص

G.P962796205494البلقاء - ماحص
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G.P053552047بجانب البنك ا+ھليشارع البلديةزياد يوسف عبد - النسور

المفرق /مقابل المجمع شارع الھاشميابراھيم محمد سويلم الحسبان
الغربي

G.P026233958

G.P0777031086الھاشميةشارع وصفي التلمحمد سعد شحاده المومني

G.P032241390الطفيلة بجانب مجمع البتراءشارع البلدية القديمسميح حكمت سليمان الحكيم

G.P032242370فوق البنك ا2س�ميشارع البلديةماريا  أنتونيتا أنطونيو بالميجاني المريات

عمارة بنك الشارع الرئيسىصبري احمد سليمان الحنيفات
ا2سكان

G.P962777788697الطفيلة

G.P962795018796الطفيلة - بصيراشارع الحمراءعبد الناصر سامي محمد عثمان

الرصيفة  / بجانب البنك شارع ص�ح الدينصعب ربحي ذيب ابوغوش
العربي

G.P053741097

الزرقاء / مقابل صيدلية شارع الملك حسينعبدالكريم ساري أحمد الخشاشنة
فلسطين

G.P053983022

مجمع الشفاء شارع مخيم حطينشكري سعيد محمد أبو خريبة
الطبي رقم 410

G.P053614991جبل ا+مير فيصل

G.P053851743الزرقاء الغويريةشارع ابو عبيدةوليد نبھان عوض ا+خرس

مجمع الحجاوي شارع الملك فيصلطارق عبد الرحمن حسين حجاوي
20

G.P053985445الزرقاء / قرب سوق حجاوي

مركز ا2سراء الطبي - انيس يوسف 
الوريدات

عمارة ابو ياجوز
عويس 180

الرصيفة / ياجوز / مثلث 
الجبل الشمالي / مدخل 

القادسية

G.P053743288

الرصيفة / مثلث الجبل شارع البتراءمحمود محمد عبد الرازق دحيدل
الشمالي /قرب حلويات 

النجمة

G.P053743411

G.P053989000فوق صيدلية فلسطينمجمع مرادشارع الملك حسينيوسف فضل محمود ابو سعد

بجانب مخابز جواد / مقابل شارع الحاووزاسماعيل محمد جبر الت�وي
صيدلية خليفة

G.P053933469
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الرصيفة / الجبل الشمالي / الشھيدمعين محمود حسين بابيه
وسط السوق

G.P053741104

مصباح شارع بغدادمصباح احمد ناصر قاسم الحجاوي
الحجاوي 44

الزرقاء / مقابل البنك 
ا2ردني الكويتي

G.P053981217

بجانب مدرسة أم شريك الشارع الرئيسيتوفيق احمد عبد - قاسميه
ا2نصاري للبنات

G.P053811816

شارع ياجوز محمد بھجت فضل محمد عبد الرحمن
(الشارع الرئيسي)

G.P053740199عوجان_فوق صيدلية دودين

بجانب الصيدلية شارع الملك حسينرنده رشدي ذيب شاھين
ا2ھلية

G.P05-3995710

الزرقاء / بجانب مختبرات شارع الملك حسينص�ح عبد - عبد اللطيف اسعيد
ابو سارة

G.P053987565

مجمع الدواس شارع السعادةعيسى ص�ح حسن العمري
رقم 41

الزرقاء / مقابل صيدلية 
الرأفة

G.P053931266

شارع ابو بكر غسان عبد الجبار محمد الفقيه
الصديق

الزرقاء / الغويرية / مقابل 
البنك ا2ھلي

G.P053856130

الزرقاء  / مقابل السھل شارع الملك حسينوليد جميل ھويشل ھلسه
ا2خضر

G.P053982799

مجمع العندليب الملك عبد-اكرم اديب أيوب حداد
8

الحي التجاري بجانب 
صيدلية الوحدة

G.P053985550

مثلث الجبل الشمالي_فوق شارع ياجوزعبد محمد عبدالرحيم اللوزي
صيدلية قنديل

G.P053743747

حي الحسين مفيد عبدالمجيد توفيق ضمرة
_شارع بو2د

G.P053985522فوق صيدلية جابر بن حيان

شارع الملك حسين ارينا الكندروفنا بزوفيفيا ع�ن
(السعادة)

الزرقاء / مقابل مدارس 
الروم الكاثوليك / بجانب 

البنك ا2ھلي

G.P053993006

حي ا2سكان شارع أم مكتوم ام مكتومب�ل فوزي صادق أبو الطيب
قرب مسجد ص�ح الدين

G.P053859010
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مجمع الزرقاء السعادةميادة "محمد كامل" أحمد الخطيب
الحديثة

G.P053931733دخلة البنك العربي

الزرقاء الحديثة السعادةأسامة مختار شاكر كمال
سنتر

G.P053960066دخلة البنك العربي

G.Pمقابل المحكمة الشرعيةصالح ضبانباب الوادعمار شكري احمد الج�د

 مقابل مجمع الدوائر مجمع الصباحشارع الملك حسينمحمد محمود محمد سرحان
الحكومية

G.P053740244

G.P053854623الغويرية حي ا+مير عبد-الملك غازيمحمد علي محمد العزام

G.P053824262شارع الملك حسينعبدالرحيم حسن عبد الرحمن تفال

مجمع القدس السعادةيوسف عمر يوسف حرز -
22

G.P05-3988075مقابل السھل ا+خضر

G.P0777480024فوق صيدلية حسين الكبرى210مثلث التلوينزكريا محمد أبو خلف

الرصيف وسط الجبل منير علي أبو السمن
الشمالي مقابل صيدلية فادي

G.P053740699

فواز حمد - شارع القادسية 16فواز حسن فريج حمد-
51

الزرقاء الجديدة بجانب 
صيدلية البيان

G.P053853644

G.P053811010مقابل مكتب البريدشارع الملك حسينحميدان علي العريمط الزيود

حي الحسين/ مقابل صيدلية شارع بو2دسمير بدر علي اللوزي
الصادق

G.P053989601

شارع عبد المنعم عبير برھان الدين مسعود من�
رياض

تقاطع شارع عبدالمنعم قباعين سنتر
رياض مقابل صيدلية الحكمة

G.P053935633

G.Pجبل ا+ميرة رحمةابن زيدونحسن فايز أبو حجر

غرب جمعية عثمان بن 104شارع مكه رقم 36عصام يوسف سعيد درويش
عفان وبجانب مركز فرح 

للياقة البدنية

G.P053861683

G.P053611944الرصيفة _حطينمجمع عيادشارع الملك حسينجميلة ھاشم عبدالنبي الخدر

الضليل مثلث الح�بات صباح صبحي محمد أبو سرية
مقابل بنك ا2سكان

G.P053824070



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

ا+زرق حارة ا+عور حي السعوديةسامي نواف جھاد ا+عور
المدرسة

G.P053835383

مثلث الجبل الشمالي مقابل ياجوزفادي محمد محمود العطي
صيدلية قنديل

G.P053748020

الملك عبد- عبدالفتاح مصباح يوسف حسن
الثاني 190

مجمع البري 
التجاري رقم 

190

الرصيفة الجبل الشمالي 
جانب مطعم مكس جرل 

والجيزاوي

G.P053741433

اسكان الھاشمية جانب شارع الحديثةعبد- محمد فائق أبو الرب
صيدلية نزيه الردايدة

G.P0788854074

السخنة جانب صيدلية عين التجاريمحمد عبد محمد عيد
السخنة

G.P0776306294

G.P00962776114629فوق حلويات القاضىالرئيسىمحمد طه محمد الخوالده

G.P00962795146125الزواھرهبيرينريما مصطفى ابراھيم أبو مسلم

الزرقاء - ضاحية غالب سليمان سعيد ارشيد
الثورة العربية 

الكبرى

G.P053996364الزقاء - وادي الحجر

G.P00962795782879صيدلية فائقبيرينشوقى مصطفى يوسف الصادود

2G.P065055795الملك حسينرئيسه ياسين سليم الھنداوى

تقاطع شارع عمر ابن ابو خضرالغويريةعيادة ابن الرازي الطبية
الخطاب مع شارع الملك 
غازي فوق صيدلية سمر

G.P053981422

G.P00962799352135الزرقاء الجديدها+قصىع�ءالدين على قاسم عمري

G.P00962795443368قرب مياه الفرات الح�باتالح�باتھيثم يوسف أحمد عبدالرزاق

G.P96278730009الرصيفة-مقابل دوار القادسيةعيادة ا2نوارمحمد جمال محمد عشا

عمارة طارق شارع السعادةابراھيم مصطفى عيسى سعاده
سنتر

G.P053994449فوق حلويات القاضي- ط2

مقابل دخلة السرفيس- فوق رقم 47السعادهبسام طاھر أحمد خضر
اوبتكس الجوھرة

G.P00962797646674



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

G.P053743821بجانب البنك العربيالبلوطي 129الملك حسينقاسم محمود مصطفى أبو يامين

G.P00962777491720المخيمليلى زھدي حسن فرفوره

G.P0785595810الرصيفة مثلث الشماليالكرامةالملك عبد- الثانينتاليا ف�ديميروفنا بيوتر السراحنه

شارع صرح محمد خيري فارس امين لباده
الشھيد

عمارة اللوزي 
الطابق 

ا+رضي مكتب 
(11)

G.P065153585فوق صيدلية عقل

ماركا الجنوبية جانب خلف العبوسرفعت لطفي عبد المجيد برغش
صيدلية قباء

G.P064904611

شارع طارق بن احمد موسى الحاج علي عبد -
زياد

مجمع الدكتور 
زكريا أبو خلف 

الطبي

مقابل مدرسة عوجان _ 
قرب صيدلية دودين

G.P053742707

شارع جعفر محمد عقيل بكر حلمي الحنبلي
الحسني (41)

جبل ا2خضر / مقابل عمارة 41
اللوزي

G.P064390579

شارع المدرج نجوى جياد حافظ القطب
الروماني

G.P064611080مقابل مجمع رغدان

جبل ا+شرفية_ دوار عمارة رقم 59شارع أبو ظبيجوزيف جورج قسطندي مسيح
ا+شرفية ا+ول_قرب 

صيدلية ا+شرفية

G.P064770560

شارع عائشة اكرم سليم عبد الرحمن حموده
التيمورية

مجمع الغرير 
التجاري الطابق 

الثاني 60

G.P064200553

مجمع النھار تغريد بنت محمدابراھيم محمد اسعد تفاحة
التجاري

G.P065711635مرج الحمام

المنارة / مقابل صيدلية 96الشارع الرئيسياحمد علي خميس خميس
جيھان

G.P064747684

مقابل بنك اRسكان ومكتب المعمارية 196شارع وصفي التلعبد الوھاب نديم عبد الوھاب عوض
البريد

G.P065346070

G.P064771020النظيف ا2وسطانور موسى الحاج علي عبد -

البيادر / مقابل حلويات عطا 58شارع جمال قيتوقةاليف صبيح واصف عبد الھادي
علي / فوق صيدلية دعاء

G.P065823875



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملك عبد منير خليل فرح قاقيش
-

مركا الشمالية / فوق صيدلية مجمع ابو جنيد
س�مة / بجانب البنك العربي

G.P064886440

ماھر عبد الرحمن ياغي - مركز النداء 
الطبي

شارع ا+مير راشد 
بن الحسن

مجمع الھادي 
143

G.P064923810مقابل ب�زا مول

فاضل بزادوغ أبو زمعة البلويتيسير عبد الرحمن محمد السعدي
47

جبل الجوفة / المثلث ا2خير 
/ بجانب صيدلية الوطن

G.P064777636

شارع محمد تيسير عبد الكريم مصطفى خضر
الحطاب

ضاحية ا2مير حسن / خلف 
مسجد الفلوجة / بجانب 

صيدلية التوائم

G.P065606857

فوق مطعم جبري/ بعد عمارة 9شارع البلديةابراھيم محمد خليل الغبيش
مخابز بسمان

G.P065345565

بجانب صيدلية نزيه / 3شارع الفروسيةمحمود اسماعيل محمد البو
بجانب مكتب بريد ھم�ن

G.P064917888

شارع ابراھيم محمد عبدالعزيز حسين الصوي
الراشد الحنيطي

G.P064162056فوق صيدلية الميدان26

شارع محمد شعبان قاسم ذيب التكروري
منصور الحديد

مجمع محمد 
منصور الحديد 

76

G.P064741342القويسمة _فوق صيدلية جبر

صويلح / مقابل البنك ا+ميرة رحمةعبد الكريم احمد سالم ابو رمان
ا2س�مي

G.P065341102

مقابل صيدلية سرين_ شارع التاجخليل محمد خليل أحمد
اشارات شارع 30

G.P064784450

مبنى الجمعية الملك حسيننبيل عبد الغني عبد - العتوم
الخيرية 
الشركسية

G.P065727377ناعور / بجانب بنك ا2سكان

ا2شرفية فوق الصيدلية الفردوس 10ا2مام الشافعيسعيد توفيق محمود علي
الكونية

G.P064788285



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

أول طريق القصور مقابل دوار النزھةنضال فارس محمد عيسى
الدرك

G.P064625559

مثلث البلدية القديمة_ بجانب شارع زيد بن خالدعنان نعيم صالح الخفش
صيدلية القناعة

G.P064127743

جبل التاج _آخر موقف 92شارع الكواكبيمحمد سليمان محمد يوسف
تكسي 21

G.P064753395

مجمع ابو لودمي� ف�ديمير فاسيليفتش تكاشنكو
نصير الطبي

ابو نصير / السوق التجاري 
/ خلف صيدلية الكردي

G.P065235222

حي الزغاتيت بجانب 166شارع البطحاءعدنان محمود الزين الزغلول
صيدلية اRخوان

G.P065058140

شارع ا+ميرة ربحي محمد محمد مراد
راية بنت الحسين

G.P065341140بجانب البنك العربي6أ

عمارة بنك الشارع الرئيسييوسف داود عبد راشد
ا2سكان 88

G.P064925792

شارع عبد الرحمن احمد عبد عثمان يوسف
الكواكبي

حي المحاسره_بجانب 72
صيدلية الجيل

G.P064910384

شارع نورس محمد علي حسني شحده المحتسب
العزيزات

G.P064749898مقابل جامع الشركس

عمارة المفتي شارع قريشعصام علي عيد الحوامدة
98

وسط البلد _ فوق صيدلية 
نيروخ

G.P064624830

G.P064161267مقابل بنك ا2سكانابو فراسالرئيسيحسين محمد أمين الحداد

شارع حسني نارت محمد علي جري وردم
صوبر

مقابل وزارة ا2تصا2ت 4
ا+ردنية جانب مديرية 

الشرطة

G.P065815262

شارع خالد بن طارق محمد يحيى أحمد الكيالي
الوليد

جبل الحسين / قرب البنك 124
العربي وبنك القاھرة

G.P064648453

عائشة بنت فيصل مد- حمود المجالي
الحسين (121)

مركز الدكتور 
فيصل المجالي

G.P065059844بجانب صيدلية الحجاز



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

قرب نادي الوحدات_مركز علي زكي علي القاحوش
أمن ا+شرفية

G.P064705222

شارع شكري مركز خليل الرحمن الطبي
القوتلي

G.P064391578بجانب صيدلية سامي29

حي الطفايلة_قرب مسجد 41شارع حطينيوسف ضيف - محمد الفقيه
جعفر الطيار

G.P064756988

عمارة ابو خلف فالح الدبوبياحمد حماده يعقوب شاھين
4

فوق صيدلية أبو خلف_ أول 
طلوع النظيف الممنوع

G.P064774155

جبل الجوفة_ المثلث شارع الجھادجمال فايز يوسف ابو بكر
ا+وسط_ مقابل صيدلية 

مريش

G.P064746426

حي ا2مير حسن_مقابل الشارع الرئيسيرياض محمد حسن إسماعيل
مسجد الرحمة

G.P064925179

مقابل عمارة النتشه_فوق شارع مادباغالب لويس عوده - الزوايده
م�حم شنان

G.P064126123

الھاشمي الشمالي / بجانب 139شارع ا2مير راشدفخري راضي الحاج حسن تايه
صيدلية الكوثر/  دوار نقاوة

G.P064915880

حي الضباط _ مقابل مسجد عمارة الدحلةشارع الجيشفرحان سعد سويلم قاقيش
المحطة

G.P064902660

البيادر / مقابل بنك المؤسسة مجمع 2مبر 28الشارع الرئيسيخلدون رشدي سعيد اسحاقات
المصرفية

G.P065861820

G.P065169891داوود التجاريضاحية الرشيدشاھر طاھر عبد- العتوم

شارع عبد- خليل صبحي عبدالفتاح الحمود
العزب

مجمع البلبيسي 
17

ت�ع العلي- قرب حديقة 
الوفاق

G.P065050943

الشارع الرئيسي حسن على أحمد الحسني
+بو نصير

المأمون 
التجاري 2

اشارات أبو نصير مقابل 
مديرية أبو نصير ( ا+مانة

G.P065231899



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مقابل البوابة ا+ولى للمدينة محمد حمدالصناعيةھيثم محمد يوسف أبو فرده
الصناعية

G.P064022212

شارع يعقوب بن سعيد سيد ابراھيم بركات
معمر

يعيش التجاري 
4

G.P065865556الصويفية

G.P962785560506طبربور مقابل البنك العربي67الرئيسيحسام محمد سالم عوض -

جانب حديقة الراية مقابل المدينة الرياضيةأمين ابراھيم أحمد أبو ليل
مدرسة ا+مين

G.P065167556

G.Pزاھي زكي الحسن

لبابيدي وعرب الملكة رانيا العبد-نور أحمد محمود إبراھيم
398

صويلح الشرقي بالقرب من 
فندق اماكن ب�زا

G.P065349140

محمد اياد عبد الرحيم عبد الرحمن ابو 
حاكمه

شارع طارق بن 
زياد

جبل المريخ خلف قرية 
الطيبات _ بجانب صيدلية 
عذاري _ عمارة جمعية 

التضامن

G.P0788604602

ابو رضا زيد بن خالدسھير عبدالرحيم عبد - العقرباوي
التجاري

اشارة السوق المركزي 
خريبة السوق باتجاه اليادودة

G.P064122881

G.P064888883ماركا الشمالية84حسان ابن ثابتمحمود عبداللطيف محمود عمير

G.Pحي نزالالنتشة رقم 76الدستورخليل أحمد عبد القادر عبده

167G.P064776751شارع ا+مير حسنسلمان فالح العايد الدبوبي

جبل النصر فوق صيدلية الرئيسيعلي عبدالحافظ سعيد أسعد
جبل النصر

G.P064907919

G.P064911148مقابل مسجد التقوى112السيدة زينبجھاد زياده حسن زياده

ناعور حي الشھيد مقابل القدسأحمد نايف 2في عبابنة
شركة أفيكو

G.P065726062

ماركا الشمالية جانب كلبونة 2الشارع الرئيسيأيمن "محمد شحدة " طه المحتسب
المستشفى العسكري

G.P064875748

G.P065131676جانب صيدلية سميراميسعلى النجارعثمان بن عفانخليف أحمد ھ�ل الرويضان



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الدوار ا+ول فوق صيدلية المجمع الكنسيالرينبو2ريسا ف�ديمير صايج
رحمة

G.P064617119

بيادر وادي السير دخلة عطا مجمع الرضوانيحيى محمود رشيد الطريفي
علي مقابل المؤسسة 
ا2ستھ�كية المدنية

G.P065850344

G.P064778526مقابل صيدلية غسانالسمھوري104التاجداود سليمان داود السمھوري

G.P064916463مقابل المنتزه14شداد بن أوسسفيت�نا جودت أمين رزيابفا

الدوار الثاني _خلف الكلية مركز ملحسزيد ابن حارثة 36محمد صالح رشيد  شقير
العلمية ا2س�مية

G.P064652693

حي نزال_ بجانب شركة 123شارع الدستورھشام ذيب أحمد كنعان
ا2تصا2ت ا+ردنية

G.P064390286

شارع حسني شفيق نعيم شفيق مھيار
صوبر

G.P065814265البيادر / مقابل مطعم القدس66

عوجان_مثلث ياجوز_قبل عمارة جبريشارع وصفي التلأحمد موسى فاخر تيف
المؤسسة ا2ستھ�كية 

العسكرية

G.P053651306

مقابل ا+من العام _ فوق مجمع الجودشارع مادبايلينا سيمونوفنا إيفان فيمالتفكيا
استوديو ابو خضرا اكسبرس

G.P064772446

شارع ممدوح محمد علي محمود الطيب
اسحاقات

عمارة الخطيب 
التجاري رقم 2

G.P065823576فوق ستوديو عمرة

G.P064649028جانب مسجد المرابطينشارع أبو اليسرص�ح موسى مصطفى العسود

شارع محمد منور محمد سامح عبدالرحمن محمد نور
الحديد

قرب كازية القھيوي_بجانب محمد الثوابتة
صيدلية النھارية

G.P064784511

شارع الملك عبد مصطفى محمود مصطفى زيتون
-

الشارع الرئيسي- قرب البنك 
العربي

G.P064898101



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة الشروق شارع البطحاءابراھيم مفلح ھزاع أبو جاموس
81

G.P065057432الھاشمي الشمالي

حي نزال / مقابل صيدلية 116شارع الدستورمحمود ھاشم أحمد اسماعيل
ا+نصار

G.P064390677

دوار نقاوة جانب صيدلية العكارمة 128ا+مير راشدحنان كامل شريف جرار
الصديق

G.P064919436

الجبيھة / دوار المنھل / 103شارع ياجوزعارف عبد الكريم عارف أبو حويج
فوق صالة الجبيھة للحف�ت

G.P065354557

G.P064900933خلف صيدلية الجود3السخاويمحمد عبد القادر محمد أبو شرار

شارع س�مة احمد عبد الرحمن الحمايدة
الحويان

العيادات 
الخارجية 
لمستشفى 
الحمايدة

G.P064785555

G.P065526363فوق البنك ا2ردني الكويتيشارع الجاردنزعرفات عبدالمجيد ا+شھب

حي العماوي_مقابل جامع ب 12شارع ابن بسامزياد علي احمد عطيه
ابراھيم الخليل _فوق مطعم 

القدس

G.P064396515

G.P064133333ابراھيم البصالضاحية ا+مير علىأيوب جمعه ابراھيم أبو خضره

مجمع عياش الزھورنبيل جبريل حماد عياش
الطبى 3

G.P064381300

عمارة عبد سامية نقو2 اسبير مدانات
الحافظ درويش

دوار الدلة/ بجانب  بنك 
القاھرة عمان

G.P065711200

G.P0777789605جانب صيدلية ھايلخلف الحامدالشھيدھناء محمد بھاءالدين  كمال الص�ح

مجمع الس�م الجليل رقم /11زينب سليموفا سيريزوفا حديدي
الطبي/11

G.P065653388جبل الحسين / بجانب رنوش

مطرانية الروم الدوار ا+ولعماد خالد الحطبة
الكاثوليك

G.Pمقابل مستشفى ملحس

G.P0777767777اليادودة فوق صيدلية الصباحجنان عدنان الكامل

عمر ابن موسى رسمي شاكر مقبل
عبدالعزيز

G.P065545306ديز ان20



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

G.P00962777171471طلوع نيفينالبلبيسى ب�زاالجامعهنور الدين أنور جميل اخميس

G.P065353635فوق صيدلية أرض الس�مالفارس 99ياجوزھناء محمد مصطفى أبو العدس

G.P064773500جانب مطعم عزوتناسعيد رشيدمأدبا 196سعيد عبدالقادر رشيد رشيد

شارع ا2ميرة باسل فيصل أحمد صوافطه
راية بنت الحسين- 
الشارع الرئيسى

مجمع الباسل 
الطبي

 صويلح بالقرب من المسجد 
الكبير

G.P065357726

G.P064614206قرب فارمسي ونطارق 53الرازي 53نبيه الياس حنا حناوي

مجمع ا2وقاف وسط البلدجريس اسكندر خميس امسيح
التجاري

G.P064779300

G.P065165568جانب مدارس المنھلضاحية الرشيدع�ء محمود مشعل

شارع عبد الس�م حنان ابراھيم خالد أبو ندى
كمال

ماجد الطاھر 
45

G.P065531646جانب مطعم السروات

شارع الملك عبد مركز الرعاية الطبية
- الثاني

G.P065732996جانب مكتب البريد

مرج الحمام مقابل صيدلية الدلةاياد ص�ح عبد - أبوص�ح
ميرا

G.P065714201

مقابل المدينة الصناعية بين سحابصامد محمد النابوت
البوابة ا+ولى والثانية

G.P0795153270

G.P065733266مرج الحمام مقابل البريدالسوق الشعبيلودمي� يوريفنا ايفان قنفوشفا

جبل الزھور خلف مسجد الرواسأحمد جميل عبد القادر عشا
الرواس

G.P064390991

G.P064389709جبل الزھور33أبو ھريرةعلي محمد خضر

وادي حبدون المھاجرين حي يوسف عبد- الفسفوس
القيسية دوار القيسية جانب 

مسجد الرملة البيضاء

G.P065851435

منطقة اللوزي مقابل صيدلية 67شكري القوتليعبدالمجيد مصطفى العبد الشاعر
ا+خضر

G.P064391405



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل النصر حي ا+مير حي ا+مير حسنجمال محمد عارف صبح
حسن آخر موقف السرفيس

G.P064909397

مقابل البريد القديم _ بجانب عمارة ناصرشارع البريديوسف مصطفى يوسف نصر
نادي الوحدات

G.P064751144

عمارة الزغاريد البطحاء 155ابراھيم محمد خالد حماد
155

G.P065054600

مجمع حيدر المنتخب الوطنيوليد كامل فؤاد دعنا
النھار

مرج الحمام مقابل مكيفات 
بترا

G.P065734447

G.P0795158345مقابل بلدية وادي السير10البلديةسليمان عبدالحميد السالم النسور

عبدالرحمن ايرينا جينا ديفنا بيتر بابيشنا
الكواكبي

جانب صيدلية جبل التاج 11
فوق مطعم الحناين

G.P064772025

ماركا الشمالية مقابل شركة محمد رضا ذيب كامل العجم
مرسيدس سابقا

G.P064894184

G.P065345662مقابل ا2تصا2ت ا+ردنية416الملكة رانيايوسف أحمد محمد عبدالخالق

المقابلين المثلث الرئيسي 4ھيثم محمود ابراھيم أبو عواد
مقابل ألبان ضبعة

G.P064202635

G.P065933567 / 8عبدون الشماليفراس 19علي سيدو الكرديسھيلة فخري حسن الطوال

G.P065050158طبربور فوق أسواق بدرانالعرقاوي105طارقفيصل رشيد توفيق الخولي

الشارع الرئيسي بين مثلث مجمع النورخريبة السوقفايز وصفي سعيد نمر
الجمعية والبريد قرب 

صيدلية آيات

G.P064127681

المدينة المنورة أمين راتب محمد درس
258

G.P065625848ھشام س�مة 2

حي نزال منطقة بدر مقابل 6الشورىأكسانا ميخائيل بيتر أبو زينة
حديقة الشورى

G.P064389389



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

 البيادر جانب مسجد أبو صعب 60الرئيسيمحمد يونس عبد- محسن
الشركس

G.P065810826

مصطفى ماجد مراد أحمد فائق ج�د
العدوان

عصام التجاري 
16

حي البركة جانب مسجد 
الوفاق

G.P065545700

وادي الحدادة جانب صيدلية ا+ردنجابر صابر جابر كنعان
الفالوجة

G.P064610102

G.P065051557طبربور قرب بنك ا2سكانب 79الرئيسيساميه عايد عطيه المصاروه

G.P064882838فاطمة الزھراءفيكتوريا أناتولي فيكتور أبو شعيرة

مجمع شارع التاججھاد خالد حسين المحروق
الخالد228

G.P064756670ا2شرفية

ضاحية الياسمين مقابل البنك 35جبل عرفاتبشار علي محمود أحمد
العربي ا2س�مي

G.P064202806

ضاحية ا+مير حسن آخر 74شرحبيل ابن حسنةعماد يوسف الحاج مسلم أبو سليمان
دوار الضاحية مقابل صيدلية 

السنديان

G.P065604056

شارع خير الدين شركة جا2 للخدمات الطبية
المعاني

مجمع جريسات 
1

G.P065333056

مركز البتراء شارع البدر 25مخلص توفيق يوسف مزاھره
التجاري 25

أم أذينة / حي الروابي / 
الدوار السابع

G.P065820425

جبل النصر - حي عدن- احمد نظمي محمد محسن
مقابل المركز الصحي الشامل

G.P0096264900109

شارع حسني ليديا ميخائيل ديديرير ديديرير
صوبر

 مجمع 
الديرباني83

G.P065818330مقابل البنك ا2ھلي

G.P00962799247976جبل النصر51شارع البطحاءاحمد سھيل محمد حمدان

جمعية القديس لوقا ا+رثوذكسية للرعاية 
الصحية

الصويفية بجانب كنيسة عمارة رقم 22شارع البشارة
الروم ا+رثوذكس

G.P065930443

عمارة المنار شارع السيدة زينبزياد سعيد حسين لھلوب
91

G.P962796249965مقابل البنك العربي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع خالد بن سليمان أحمد الدبعي الحياصات
الوليد

جبل الحسين / مقابل مدرسة 88
الحسين

G.P064615015

مركز الدوايمه دوار الصحابهبسام يوسف أحمد السباتين
الطبى

G.P064384410

الصويفية- شارع ناصر حمدي محمد الخطيب
نائب عمران 

المعايطة

مجمع السلطان- 
بجانب روان 

كيك

G.P065815857ط 1

 شارع ابراھيم حسام موسى درويش ابو طالب
الحنيطي

G.P064160333فوق صيدلية راتب -ابو علنداعمارة12

G.P00962797286410سما رقم 8أم الفضل رقم 8ع�ء عثمان محمد الطويل

G.P065520793الدوار الخامسمجمع الربيع 2سعد بن ابي وقاصعلي عبدالرحيم علي ابراھيم

G.P064745922جبل التاج مثلث الحاووزرقم عمارة 128الشارع الرئيسيعبدالرزاق أحمد حسين خالد

32G.P065053400الرئيسىعمرو عزيز أحمد أحمد

سوق عكاظ _ مقابل صيدلية عمارة البلديةشارع ا+مير حسنيوسف حسن أمين وفا
سمير اميس

G.P064021519

عمارة ا+وقاف شارع الطليانيالياس اسكندر خميس امسيح
الطابق الثاني

G.P064774023

شھداء الحرم محمد محمود محمد الغول
ا2براھيمي

G.P065862992أم السماق الجنوبي97

مجمع المنارة شارع المنارةغازي محمد أحمد أبو شيخة
الطبي 68

G.P064752405 مقابل صيدلية المنارة

2G.P064645776دوار فراسعمر نجم محمد البورينى

 شارع حسنى فوزي عبد الرحمن عبد العظيم الجو2ني
صوبر

G.P962795844413البيادر- بجانب البريد63

G.P064381340مقابل البنك ا2س�ميعمارة البتراءشارع الدستورمحمد فخري عبد الكريم الشلمي

مجمع الضاحية خديجة بنت خويلدجمعه ابراھيم محمد أبو ذياب
الطبي 71

ضاحية الحاج حسن جانب 
مجمع الجنوب

G.P064747400

دوار أم عبھرة -مقابل بنك خليل ابراھيم خليل ازمقنا
ا2سكان

G.P065714451

G.P064022770مقابل صيدلية الباديةشارع الحجازاح�م عباس منيب شديد



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

نجوى عبد الرحمن رفعت عبد الحميد عبد 
الحميد

 شارع السلطان 
ق�وون

النزھة ضاحية ا2مير حسن 
مقابل صيدلية اسوار القدس

G.P962796902087

ماركا الشمالية فوق صيدلية الرئيسيزھير عيسى نجيب عريضة
س�مة

G.P064886440

G.P064205166ؤقم 30البشر ابن البراءخالد محمود جبر جبر

G.Pقيس الشنطي

الجيزة_ مخيم الشارع الرئيسيعيسى حسين عيسى الخطيب
الطالبية_مقابل مخابز 

الحاوي

G.P064460111

G.P064200251المقابليندرويش واخوانهعائشة التيموريةماھر عبدالحميد محمد القدسي

البيادر / فوق البنك ا2ردني الشارع الرئيسيزھير سعيد محمود القصص
الكويتي

G.P065821801

شارع ابو در وائل صبحي مصطفى السيد
الغفاري

جبل النزھة / فوق صيدلية عمارة تاغوج
الصعيدي

G.P064654848

شارع محمد منور محمد الحاج حامد أحمد عيد
الحديد

مجمع عوده 
الباير 74

بجانب بنك اRسكان_حي 
النھارية

G.P064780431

وسط المدينة_ المنطقة سميح إسحاق ميخائيل المدانات
التجارية الثالثة _ منطقة 
بريد العقبة _ بجانب بنك 

ستاندرد تشارترد

G.P032014500

 فوق صيدلية أوزون المجمع التجاريمحمد عبد الحكيم مرتضى الرشق
المنطقة السكنية السادسة 

المجمع التجاري

G.P032013112

G.P032013790العقبة / البلد القديمةشارع طه ياسينخليل حسان سالم ابو حسان

مركز أبو زھرة شارع الحزاماياد احمد عمر الدويك
التجاري

G.P032012945بجانب فندق البتراء

G.P032014243الش�لهالشارع العاممنير عيسى سعيد البطارسه

المنطقة التجارية عرموش سنترالجامع الكبيرزياد ابراھيم ديب دمياطي
الثانية_بجانب صيدلية طبيلة

G.P032019226

العقبة  المنطقة التجارية ابراھيم محمود ابراھيم البني
الثالثة

G.P032012933



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة الروابي شارع الرشيدمنال ياسين أحمد ريان
2

فوق صيدلية العقبة_وسط 
البلد

G.P032033311

عمارة قرية  شارع القدسماريا سيرجفنا فاسيلي بدوان
ا2طفال

G.P032016501العقبة بجانب صيدلية المرسا

G.P027244468فوق صيدلية الوحدة العربيةالبلبيسيالھاشميامين فوزي محمد ابو عيده

شارع شفيق نبيل يوسف يوسف ابو الع�
ارشيدات

عمارة فوزي 
الخياط

G.P027278478مقابل صالة البتراء

تقاطع شارع الملك ط�ل مع الشفاءالملك ط�لفايز محمد فارس القاضي
شارع عمر بن الخطاب

G.P027248743

مقابل مختبرات النابلسي ا+طباءزياد عيسى يوسف ا+عرج
مخيم اربد

G.P027270398

ا2غوار الشمالية / الكريمة / الشارع الرئيسيابراھيم احمد مسلم الشوبكي
قرب صيدلية الكريمة

G.P026575188

G.P027272054دوار أبو خليلالعباسحكماعلي عبدالرحيم عبد - سمان

G.P0777883690دير ابي سعيدمحمد يونسالرئيسيساطع حسين رجا الصالح

G.P026521646دير أبي سعيدلينا جورجينا ف�سينكا ف�سينكا

G.P027383476مقابل المحكمة الشرعيةشارع الوحدهمحمد علي محمد زعيتر

G.P026351921جرش / وسط البلدشارع غرناطةسھيل محمود اسماعيل عويدات

جرش / مقابل صيدلية عمارة البلديةشارع الحريةكوثر نمر محمد سرحان
ا2سراء

G.P026352660

الكرك / بجانب صيدلية شارع القلعةمصطفى حسين عبد المنعم ع�وي
الشفاء

G.P032352811

G.P032352270الكركمجمع الحكمةشارع ا2يطاليزياد عبد الرحيم محمد الشمايلة

بجانب مديرية التربية الشارع ا2يطالينضال أديب سالم مسنات
والتعليم

G.P032351953



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع حجازين مثلث الثنيةنايف عبدالحافظ عبد المعطي الصعوب
التجاري

مثلث الثنية جانب البنك 
التجاري ا+ردني

G.P0795857272

G.P0096279528229المستشفى ا2يطالىشبلى توفيق حنا مدانات

G.P032131325معان / بجانب ا2تصا2تشارع الملك حسينص�ح الدين احمد عبده نجم

 جمعية وادي بشرى جودي الوزير
موسى الخيرية

G.P032156720وادي موسى

G.P962312164291بجانب بنك ا2سكان الشارع الرئيسىاموفق محمود عبد ربة البدور

دوار الشرطة  الشارع الرئيسىعلي عبد زيد عبد السعيد
مقابل المؤسسة 

العسكرية

البتراء وداي موسى مدخل 
المدينة

G.P96232155579

G.P053241918بجانب صيدلية سناءشارع البتراءفواز ميخائيل سالم كرادشة

مادبا ش ميشيل معايعه بناية ميشيل المعايعةغسان ميشيل يوسف معايعه
ميشيل معايعة

G.P053244061

مركز الحياة بيت المقدسوضاح محمد ابراھيم البسيونى
الطبى

G.P053240004

شارع الملك نايل بطرس زايد زوايدة
عبد- الثاني

G.P053244361مقابل البنك ا2س�مي

G.P053251551جانب صيدلية سناءالملك عبد- الثانيحسام جبرائيل عودة - الس�يطه

G.P053243003مأدبا جانب مجمع السياراتالسماعينالملك عبد- الثانيصليبا حبيب س�مة الجعنيني

شارع الملك عبد نوفان ف�ح عبيد اللة معايعة
اللة الثاني

مادبا - بجانب البنك عمارة ا2وقاف
ا2س�مي

G.P053244454

مادبا - خلف كنيسة الروم شارع المعايعةصباح سالم فراج
بجانب صيدلية رنده

G.P96253243227

Gastroenterologist053998044مجمع القدسالسعادةمصطفى ابراھيم أبو العوف

Gastroenterologist053984933فوق صيدلية فلسطينمراد سنترشارع السعادةعوني نمر اسماعيل البوريني



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع جابر بن بسام "محمد سعيد" حمد غنمة
حيان

مجمع ابن حيان 
رقم 54

بجانب المستشفى 
التخصصي / خلف نادي 

الفيصلي

Gastroenterologist065679001

مجمع عقاركو الملك حسينجواد يحيى عبد الرؤوف عبد الھادي
(الطابق 

الثاني222)

مقابل القيادة العامة_بجانب 
شركة جت

Gastroenterologist065683792

شارع مستشفى مدحت سعيد راجح جدعان
الخالدي(ابن 

خلدون)

قرب صيدلية روحي / مقابل 33
مجمع العضايلة

Gastroenterologist064649971

شارع ابو اموسى ايمن ابراھيم محمد مشعل
ا2شعري

مقابل صيدلية الزنبقة /  الرشيد رقم 5
مقابل البوابة الرئيسية 
للمستشفى التخصصي

Gastroenterologist065693040

Gastroenterologist0799018777الرواد 79الخالديوليد علي عبيدات

Gastroenterologist064642118مقابل بنك ا2تحاد57شارع المتنبيتوفيق محمد الشيخ حسين يحيى

Gastroenterologist064656651الزنبقة 60الخالديميسم وعد عيسى عكروش

مجمع ھاني طارق صبحي قطب
الطبي

Gastroenterologist065921816

مجمع ھاني ع�ء الدين طوقان
الطبي

Gastroenterologist065921816جبل عمان

الخواجا عمارة زياد خليل سليمان شرايحة
رقم 88

الشميساني مقابل البوابة 
الرئيسية للماريوت

Gastroenterologist 065605997

Gastroenterologist064610448الخالديسلوى علي أبو لبن

Gastroenterologist064635559فوق أوبتوكوس شاميالبشناق 42شارع الخالديھشام محمد ابراھيم الناظر

مقابل بنك ا2سكان جانب الخير 59ابن خلدونفادي حسن علي دياب
مستشفى الخالدي

Gastroenterologist064650544

Gastroenterologist065300300/1658مقابل مسجد الجامعة ا+ردنيةمستشفى ا2سراءرانيا العبد-محمود مصطفى محمود حلوة

Gastroenterologist064635558الفا 51الخالديأحمد جميل أحمد قرقش

شارع حنين بن لورنس محي الدين محمد الروسان
اسحق

Gastroenterologist065662535جانب المستشفى التخصصيابن النفيس 5

الشميساني مقابل فندق الخواجا 88بشار زھير البقاعين
الماريوت

Gastroenterologist065605997



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

ب�زا د. نرمين شارع بن خلدونسمير موسى عويس عويس
رقم 48

Gastroenterologist064654588

مركز جميعان سليمان الحديديسميرة محمد عيسى يعقوب
الطبي 13

Gastroenterologist065924311جانب المركز العربي

شارع المدينة مھند خالد حسين قعدان
المنورة

Gastroenterologist065696622مستشفى ابن الھيثم

Gastroenterologist064659597لؤي 67الخالديكريم عيسى العيد لطفي

مجمع الحياة ابن خلدونسالم سليمان سليمان الختاتنة
الطبي 40

Gastroenterologist064620777مقابل مركز الخالدي الطبي

مجمع الرياض شارع ابن خلدونباسم أحمد سعيد أبو بكر
الطبي 41

Gastroenterologist064630033الدوار الثالث

عمارة ا+مل شارع نابلسعدنان عادل عيسى صبيح
105

دوار الداخلية_مقابل 
مستشفى ا+مل للتوليد

Gastroenterologist065601660

مجمع السخاء نبيل كامل عارف ابو الرب
22

الدوار الثالث / جبل عمان / 
مقابل مستشفى فرح

Gastroenterologist064640998

مركز السعودي نعيم يوسف ابو نبعة
الطبي

الدوار الخامس / مقابل فندق 
الشيراتون

Gastroenterologist065921593

Gastroenterologist064621129مقابل مجمع العبدليالفاخوري 34العبدليھاني ابراھيم فاخوري

شارع مستشفى فايز عيسى صبيح صبيح
الخالدي

Gastroenterologist064610434جبل عمانمجمع الشطل 7

مركز حداد شارع الجاردنزغسان فرحان حداد
التجاري

Gastroenterologist065537967الجاردنز

Gastroenterologist064630680العقايلة 34الخالديھاشم حمدان أحمد أبو حسان

Gastroenterologist027271959الفانكالسينماأمجد س�مه محمد عبيدات

Gastroenterologist027276994اربد شارع السينما أبو السميدالسينمااحمد خالد ابراھيم جھماني

General Hospital053825145مثلث الح�باتالرئيسيمستشفى الضليل الخاص/ داخل المستشفى

General Hospital053655555الزرقاءطريق ا2وتوسترادمستشفى جبل الزيتون

طريق ا2وتوستراد _ مقابل مستشفى الحكمة الحديث
محافظة الزرقاء_ قرب 

موقف الباصات

General Hospital053990990

حي شبيب _ مقابل مدرسة 151شارع الملك فيصلمستشفى قصر شبيب
الزرقاء الثانوية

General Hospital053992325



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع المدينة مستشفى العيون التخصصي
المنورة

مستشفى العيون 
التخصصي 14 

ب

General Hospital065511176قرب مستشفى ابن الھيثم

General Hospital065377704الزعبىوصفى التلالظاھرة الذكية للحلول وا+عمال المتفوقة

ا+مير شاكر ابن شركة التجھيزات الطبية الحديثة ولوازمھا
زيد

الشميساني مقابل روضة الوفاء 149
وھبي تماري

General Hospital065676176

General Hospital065339006قرب أرامكسشارع خليل السالممستشفى ت�ع العلي

المدينة الرياضية بجانب عمارة 54شارع ابن زريقحجازي لVجھزة الطبية
مدرسة ابن عباس

General Hospital065154826

شارع الكلية مستشفى عمان الجراحي
العليمة ا2س�مية

General Hospital064641261الدوار الثالثعمارة رقم 82

General Hospital065520033فخرى العقرباوىشركة العلوم والتنميه للشرق ا+وسط

General Hospital064777101المستشفى ا2يطالي عمان داخل المستشفى

شارع عصام مستشفى فلسطين
العجلوني

الشميساني / بجانب فندق 
الماريوت

General Hospital065607071

مركز قعوار لتنظير المفاصل الدكتور فادي 
حنا قعوار

18General Hospital065669069جنين

General Hospital064644375الخالديمستودع أدوية روحي

General Hospital064624727الخالديشركة سيجما الطبية  للتجھيزات الطبية

General Hospital065001000المستشفى ا2ستشاري

5General Hospital065533406مكةشركة المھنيون للخدمات والتوريدات الطبية

General Hospital065526660ا2قصى 8أحمد الظاھر - 10مؤسسة ا2سراء ل�ستشارات والتجارة

الدوار الثامن - ضاحية مستشفى في�دلفيا
ا+مير راشد خلف شركة زين

General Hospital065854801/9

General Hospital065162971أميمةضاحية الرشيدمستودع أبو شيخة لVدوية

المركز ا+ردني للع�ج با+كسجين 
المضغوط

General Hospital065660426المستشفى ا2ستشاري

اوبتكوس شامي الملك عبد العزيزمركز الشامي للعيون داخل المستشفى
38

General Hospital065520003

General Hospital065513435الرابيةلؤلؤة الرابيةعبد- ابن رواحةالشركة المبتكرة للتكنولوجيا الطبية

المدينة الرياضية مقابل مستشفى الجزيرة ومركز الكلى التخصصي
البوابة رقم 2

General Hospital065657581

General Hospital064896842شارع الترمذيمستشفى المواساة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

General Hospital065563434أم أذينة2سعيد ابو جابرمؤسسة النخيل للمستلزمات الطبية

مركز الخالدي لتفتيت الحصى / داخل 
المستشفى

جبل عمان / مقابل صيدلية مستشفى الخالديشارع ابن خلدون
روحي / بجانب مستشفى 

فرح

General Hospital064644281

General Hospital065609609الشميسانيمستشفى التخصصي

شارع المدينة مستشفى ابن الھيثم
المنورة

مبنى مستشفى 
ابن الھيثم

General Hospital065205555مقابل مستودع ادوية شقير

General Hospital065608080الشميسانيشارع الملكة نورمستشفى ا+ردن

الدوار الخامس _ خلف المركز العربي الطبي
فندق الشيراتون

General Hospital065921199

شارع الشريف مستودع أدوية الرضا
ناصر بن جميل

عمارة الدكتور 
فادي الشمايلة 

(الطابق الثالث) 
107

General Hospital065519941

General Hospital064652000جبل اللويبدةعمارة الشخشيرشارع نمر العدوانمستودع ادوية الشرق-شخشير

الدوار الرابع / خلف شارع زھرانمستشفى عبدالھادي للعيون
مستشفى الخالدي

General Hospital064627628

General Hospital064644281جبل عمانابن خلدونمركز الخالدي الطبي

General Hospital065690780خلف بن العميد4الجاردنزالمتفوقة للمستھلكات الطبية

شارع الملكة رانية مستشفى ا2سراء
العبد-

General Hospital065300300مقابل جامع الجامعة ا2ردنية

شارع محمد فريد مستشفى الحياة العام
ابو حديد

حي نزال _ ضاحية 
ا2سمين _ مقابل مدرسة 

عبد - السراج

General Hospital064391111

ضاحية الحاج حسن _ مقابل شارع الضمرةمستشفى الحنان العام
اRذاعة والتلفزيون

General Hospital064750800

General Hospital065652600تقاطع شارع ا2ردنشارع ا2ستق�لمستشفى ا2ستق�ل

طلوع المصدار _ امتداد شارع المصدارمستشفى الھ�ل ا2حمر ا2ردني
شارع مادبا

General Hospital064779131/5

General Hospital065664164مقابل المستشفى ا2س�ميمستشفى ا2ھلي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل الزھور _ مقابل قرية مستشفى القدس
الطيبات

General Hospital064387185

حي المزراع _ مقابل مستشفى ماركا اRس�مي
المستشفى العسكري

General Hospital064893855

شارع دائرة مستشفى لوزمي�
ا+راضي والمساحة

General Hospital064624345

شارع الزبير بن المستشفى اRس�مي
العوام

مركز قنديل 
شاكر

العبدلي / مقابل المؤسسة 
ا2ستھ�كية المدنية

General Hospital065101010

شارع عبادة بن مستشفى الشميساني
الصامت

General Hospital065607431مقابل  حديقة الطيور

ياجوز _ بجانب المدرسة شارع الرازيمستشفى الرازي العام
الصناعية

General Hospital053744167

مقابل جمرك عمان _ خلف مستشقى الدكتور أحمد الحمايدة العام
ا2ذاعة والتلفزيون

General Hospital064785555

شارع ا+مير المستشفى ا2س�مي - العقبة
شاكر بن زيد

General Hospital032018444الحي ا+خضر

General Hospital032016677المنطقة السكنية الثالثةمستشفى العقبة الحديث

دوار القيروان مقابل سلطة راتب البطاينةمستشفى اربد ا2س�مي/داخل المستشفى
المياه

General Hospital027273111

General Hospital027243402قرب مجمع عمان القديمشارع النزھةمستشفى القواسمي

اربد / مقابل شركة فاست شارع الحصنمستشفى الروم الكاثوليك
لينك

General Hospital027272275

اربد / شرق مجمع عمان شارع ا2مير حسنمستشفى ابن النفيس
الجديد

General Hospital027102100

مقابل مدينة الحسن مستشفى اربد التخصصي
الرياضية البوابة الجنوبية

General Hospital027103100

General Hospital027102011الحصنمستشفى راھبات الوردية

حسن الكايد / مستشفى الصفاء التخصصي/داخل المستشفى
مخيم سوف

General Hospital026350055
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

General Hospital032351045الكركشارع ا2يطاليالمستشفى اRيطالي / الكرك

شركة مستشفى الكرك التخصصي للنسائية 
والتوليد

الكرك / المرج / بجانب 
اسكان المرج

General Hospital032305885

General Hospital053245541مادبا / دوار المحبةشارع البتراءمستشفى المحبة

عمارة المشيني شارع البياضهرافع يوسف موسى دحابرة
الطابق ا+ول

General Surgeon053531461مقابل البنك ا2س�مي

قرب البنك العربي الفرع شارع السعادةكامل رشاد  كامل ا+سير
الرئيسي

General Surgeon053989345

عمارة البغال شارع شاكرعمر عبدالفتاح عبد الرحمن أبو طاحون
32

General Surgeon053986186الطابق ا2ول

مجمع صب لبن الملك حسينعبدا2له عبدالكريم الكسواني
رقم 50

General Surgeon053984540مقابل بنك ا2تحاد

General Surgeon053650070مقابل موبايلكمجبل الزيتونالملك حسينمحمود عبدالغني عبد الصمد الجبور

General Surgeon053659500ا2توسترادمحمد أحمد اسماعيل درس

General Surgeon053935553البغال ب�زاالسعادةعبدالرازق جميل محمد الت�لوه

General Surgeon053991760الوسط التجاريأبو دواس41شارع الملك حسينأكرم حمود  عويد الصعوب

مركز طارق السعادةھشام محمد محسن الظاھر
35

General Surgeon053983088مقابل البنك العربي

مجمع الحكمة شارع الجيشفھد عبدالس�م نمر جابرالبوريني
ل�طباء 

ا2ستشاريين

مقابل البنك العربي بجانب 
حلويات القاضي

General Surgeon053966217

جانب النفق فوق انترنت ا+ردن 4السعادةسعيد رضا ا+حمد عبيدات
نيويورك

General Surgeon053986969

حي ا+مير عبد- شارع سعادة سنترالملك حسينمفيد جمعه حسن عبدالعال
عبدا2له بجانب البريد القديم

General Surgeon0796245235

شارع الملك عبد زياد فوزي محمد فارس النجار
-

الزرقاء / بجانب صيدلية ابو 20
الليل / مقابل اورانج مول

General Surgeon053995590

مقابل البنك العربي_فوق الشارع العامغطاس الياس سابا يعقوب
حلويات العنبتاوي

General Surgeon053744444



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع جمال ثلجي فريح نمري
ا2ستشاريين 

رقم 2 في 
مستشفى جبل 

الزيتون

General Surgeon053655004الزرقاء

General Surgeon053982100مجمع الزيودشارع الملك حسينسامي سمعان ميدا ليوس

General Surgeon064641150جانب بنك ا2سكانالزنبقة 60الخالديبشير رزق محمد الجراح

رقم العمارة شارع مادباسالم مسلم المطارنة
243 مجمع 

الشفاء

General Surgeon064788444الوحدات-

General Surgeon00962796664317عرقسوس 48جابر ابن حيانأسامه سعيد فؤاد أبو زيد

General Surgeon00962795478066مفيد أبو شيخهالملكه رانيافراس نظمى يوسف اليوسف

General Surgeon064644377الخالدى ب�زاابن خلدونمحمد سعيد الحاج عوده حسن زلوم

General Surgeon064618628القرينىابن خلدونعبدالناصر سمير محمود خلف

General Surgeon065524240مجمع زمزمخلدامحمد نبيه نافع نوفل

مجمع الرجاء شارع ابن خلدونسليمان احمد سليمان الحوراني
(56)2

General Surgeon00962797339555جبل عمان

General Surgeon065933221مقابل المركز العربي الطبيحنانيا الطبيكمال جنب�طمروان ابراھيم محمد عساف

General Surgeon065824911جانب بنك ا2سكانالنعيمات 44حسني صوبرأمين وجيه صالح نزال

مجمع ابو خزنة شارع الخالديمصطفى رجب مصطفى استيتيه
الطبي 55

General Surgeon064658230فوق البنك ا2ردني الكويتي

General Surgeon065300364مستشفى ا2سراءالجامعة ا+ردنيةداوود محمد محمود المحتسب

عمارة رنوش شارع الجليلمنذر احمد سعيد اسحق البديري
للعصير

General Surgeon065670808جبل الحسين-دوار فراس

شارع المدينة موسى مصطفى علي صالح
المنوره

ط3- عيادة 9  
مجمع ابن الھيثم

General Surgeon065205555/ 6187

General Surgeon065300364مستشفى ا2سراءالجامعة ا+ردنيةحيدر سعيد جبر الطويل

المستشفى جابر بن حيانمروان محمد حجازي سعد ص�ح
التخصصي

الشميساني / العيادات 
الخارجية /الطابق الثالث

General Surgeon065669809

شارع خالد بن سمير محمد دب�ن رضوان
الوليد

مجمع عادل 
القاسم 293

General Surgeon065603010جبل الحسين
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

العيادات فرحان ياسين عبدالرحمن  حسين
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي 

الطابق ا+رضي

General Surgeon065690545الشميساني

عمارة لؤلؤة دوار فراسمازن محمد يوسف السردي
القريني198

General Surgeon065669406جبل الحسين

مجمع الوحدات شارع ا2مير حسنعايش عبد الرحيم اسماعيل نع�وي
224

General Surgeon064746381الوحدات

General Surgeon064634036جانب مستشفى الخالديألفا 51شارع الخالديمحمد احمد عبد الھادي خريس

مجمع مجد2وي شارع الرازيباسل موسى نمر أبو غوش
122

General Surgeon065650515جبل الحسين

General Surgeon065650388بالقرب من جمعية اللدعمارة 49 شارع الجليلطارق عادل محمد عطية

مجمع ا2سراء رانية العبد-محمد عيسى محمد الحلحولي
الطبي

مقابل البوابة الرئيسية 
للجامعة ا+ردنية

General Surgeon065300300/1085

مجمع رياض المدينة المنورةمحمد صالح محمد عابد
العساف

General Surgeon065524332

227General Surgeon064396043الدستوراحمد عبدالحليم محمد الغول

مستشفى المركز العربىنادر يوسف حنا الحلته
المركز العربى

General Surgeon065921199

General Surgeon065682638مقابل المستشفى التخصصىمجمع الرشيدحسين موسى اسماعيل أحمد

عيادات سعيد محمد الناطور
المستشفى 
التخصصي

General Surgeon065655550

General Surgeon064647296الزنبقةالخالديخليل يعقوب زيادين

General Surgeon064655648جانب مستشفى الخالديالخالديحسن درويش رجب

General Surgeon064633338مقابل مستشفى فرحالسخاءابو فراس الحمدانيفادي كمال الشعبان

7General Surgeon064641802رداد الزبنرفيفان صالح رفيفان المجالي

ب�زا مستشفى عباده بن الصامتعبد- محمود عبد - السفاريني
الشميساني 15

General Surgeon065697770

مجمع أبو ابن خلدونجون إميل حنا منصور
حسان التجاري 

81

General Surgeon064640046قبل صيدلية الحوامدة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عيادات المدينة المنورةجمال محمد عبد الفتاح العارضة
مستشفى ابن 

الھيثم

General Surgeon065602780

مجمع الشفاء الشارع الرئيسيمحمد عونى أحمد صالح صالح
الطبي الطابق 

الثاني 62

جبل النصر مقابل بنك 
ا2سكان القديم

General Surgeon064915840

شارع المدينة فؤاد عبدالحميد حسن الصوري
المنورة

مجمع عيادات 
ابن الھيثم ط3

General Surgeon065680802ت�ع العلي

الدوار الخامس ايمن عبد الرحمن البيطار
شارع سليمان 

الحديدي

General Surgeon065936370مقابل المركز العربيمركز حنانيا

General Surgeon065922644يافا 21الدوار الخامسابراھيم توفيق ابراھيم شوباش

General Surgeon065604559جانب مدرسة سكينةالشطل 3قاسم الريماويجمال عبدالخالق حسين يغمور

General Surgeon064629624جانب بنك ا2سكان54الرجاءالخالدينبيل سليمان عبده بطارسه

المركز الطبي الملكة نورمحمود عبدالقادر محمد خطاب
لمستشفى ا+ردن

General Surgeon065608080

المركز الطبي الملكة نورمحمد صالح محمد افتيحة
لمستشفى 

ا+ردن 29

General Surgeon065609054

الرجاء 1 ( 54 الخالديوائل طاھر فطاير
(

General Surgeon064633398

شارع سليمان عايد رزق عايد حداد
الحديدي

عيادات عبدون 
15

مقابل طوارىء المركز 
العربي

General Surgeon065937375

General Surgeon064748881مقابل ألبان ضبعةالقدس الطبيمأدباعبدالحكيم خالد أحمد العجل

الملك عبد- المنذر عيسى ذيب الخطيب
الثاني الشارع 

الرئيسي

مرج الحمام جانب مختبرات الشابسوغ
المد2ب

General Surgeon065736464

General Surgeon065051557طبربور قرب بنك ا2سكان الشارع الرئيسيمنير يعقوب ابراھيم البقاعين

General Surgeon064622116مركز الخير 59الخالديزكي محمد ناجي ا+سعد

 ب�زا 38شارع ابن خلدوناياد أسعد شحادة عيد
الخالدي

General Surgeon064644377

General Surgeon064659993الرواد 79ابن خلدونجمال سليمان مرسال حداد

General Surgeon065694600جبل الحسينمركز ب�زا 15شارع بئر السبعحمدي محمد أحمد أبو العدس

خميس حسني صوبرطارق عطا - صالح الحوامدة
البلبيسي34

General Surgeon065862224البيادر

مجمع 53 ابن خلدونابراھيم عبد على جعافرة
الطبي

شارع الخالدي مقابل بنك 
ا+ردن

General Surgeon064642000



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مقابل طوارىء مستشفى العقايلة 34الخالديمحمود محمد محمود الزعاتره
الخالدي

General Surgeon064622717

General Surgeon065668442جانب المستشفى التخصصيفرح6جابر ابن حيانمعن فؤاد محمد خصاونة

General Surgeon064622854مقابل مركز الخالدي الطبيالحياة الطبي40الخالديالدكتور أسامة محمد محمود سفاريني

General Surgeon064644457الشميسانيالفيحاء 13وفيق العظمخالد موفق عادل خزنة كاتبي

جانب بوابة طوارىء عيادات عبدونالدوار الخامسوليد عفيف خوري
المركز العربي

General Surgeon065929109

General Surgeon065657601المستشفى التخصصيوليد محمد حسن مسعود

شارع الرازي نزار احمد محمود العوضات
118

اول شارع على اليمين بعد مجمع آدم
دوار الداخلية باتجاه جبل 

الحسين

General Surgeon065685859

مجمع شقير شارع بئر السبعسناء حاتم فخري الحموري
الطبي 2

General Surgeon065626464مقابل المطعم الصيني

شارع مستشفى أنور توفيق سليم الخصاونه
الخالدي

مجمع لؤي 
الطبي 76

جبل عمان /فوق البنك 
البريطاني

General Surgeon064635522

المركز الطبي  دير ياسيناحمد سليمان ابراھيم حماد
17

جبل الحسين / مقابل وزارة 
الصحة

General Surgeon065607174

مجمع الرواد شارع ابن خلدونعلي سليمان  العقيل عتوم
الطبي 79

General Surgeon064635554

عمارة شارع القدسزھير فائق عبد الحميد القيسي
النح�وي 15

راس العين _ مقابل بنك 
ا2سكان

General Surgeon064783202

مجمع الحكمة شارع مادباعلي شكري عيد العطاري
الطبي

General Surgeon064751471

شارع خالد بن زياد فھمي عبد- صيفي
الوليد

عمارة أنشاصي 
191

فوق مطعم المنقل/ دوار 
سكينة

General Surgeon065678005

General Surgeon065609039جانب مستشفى ا+ردنالمركز الطبيالملكة نورسامي سالم محمود احمد

مجمع الس�م شارع ابو تمامنشأت بسيم سليمان ھلسه
الطبي الطابق 

الثاني 51

الدوار الثالث / دخلة 
مستشفى عاقلة

General Surgeon064644186



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الحياة شارع ابن خلدونحسام سعيد محمد شعبان
الطابق الرابع 

رقم 40

General Surgeon064641290مقابل مستشفى الخالدي

General Surgeon064656156جانب مستشفى الخالديرياض 41الخالدينزيه س�مه مرزوق العمارين

شارع جابر بن عكرمة محمد سعيد صابر الحاج علي
حيان

الشميساني / بجانب مستشفى 45
التخصصي / خلف نادي 

الفيصلي

General Surgeon065692627

شارع إيليا ابو حسام الدين غالب مصباح الزاغة
ماضي

مجمع عبد 
الرحيم معروف 

18

الشميساني / خلف مركز ھيا 
الثقافي / بجانب صيدلية مراد

General Surgeon065680669

شارع عبد - محمد ازعيل داود اسماعيل
ا+ول

ماركا الشمالية /مقابل بنك الحواري 8
ا2سكان مجمع الحواري

General Surgeon064889649

General Surgeon065680859بجانب مستشفى ا2ملالعقاد98نابلسيوسف احمد حسن عبد الفتاح

General Surgeon032061505جانب مستفى ا+ميرة ھياأبو زھرةا+مير محمدمصطفى ابراھيم عبدالرحيم مسعد

General Surgeon032033309الحي التجاريطريف تيسير عارف النابلسي

General Surgeon027246800أبو السميدالسينمامالك عبدالرحمن محمد الخصاونة

مجمع شوكت شارع الھاشميأحمد خليل محمد فوده
الشامي

General Surgeon027240790اربد

General Surgeon00962795648269رقم 8الفانكالسينماشايش حمد العوده حراحشة

General Surgeon027240025جانب صيدلية النابلسيمجمع أبوالسميدشارع الشھيدمحمود حسين موسى العمري

مجمع ابو شارع السينماشاكر ضامن ذيب أيوب
السميد التجاري

اربد / مقابل صيدلية نبيه 
النابلسي

General Surgeon027247590

مجمع مكة السينمامعن عبداللطيف فضل أبو الھيجاء
التجاري

General Surgeon027241249دخلة ضراغمة

General Surgeon00962795572926حلويات الضيعهالحاوىالحصنعونى صالح اسعيد ابو زيتون

General Surgeon027255777شارع السينما عمارة الفانكالفانكالسينماسليم احمد سليم ملكاوي

مجمع ابو شارع ا2مير نايفعلي موسى عبد القادر عتوم
الشعر التجاري

General Surgeon027245514اربد

General Surgeonجانب المستشفى ا2يطاليالفاروق الطبيالشارع ا2يطاليعوض مصلح محمد الضمور



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الدكتور محمد شارع ا2يطاليمكرم غالب عودة القسوس
الع�وي

الكرك ش المستشفى 
ا2يطالي عمارة الدكتور 

محمد الع�وي

General Surgeon032353051

عمر ابن ايليا أبو ماضيالمركز ا+ردني للسمعيات
الخطاب

Hearing Center065688666

عمارة  شارع المتنبيمركز الخبراء للسمع والتوازن والنطق
بتروميدكا 67

Hearing Center064601818

الدوار الرابع مدخل شارع 77ابن خلدونالشركة ا+ردنية لصناعة السماعات الطبية
الخالدي

Hearing Center064611331

الشفاء الطبي شارع الرازيشركة البراءة للتجھيزات الطبية
116

جبل الحسين / مقابل وزارة 
الصحة

Hearing Center065658105

الثنية بالقرب من مديرية مركز بسمة للتربية الخاصة
مالية الكرك

Hearing Center032300730

Immunologist064653388مقابل صيدلية روحي33الخالديمحمد جميل ھاشم

شارع الملكة سيد باسل عثمان امين الناظر
مصباح

جبل عمان / الدوار الثالث / 21
مقابل فندق حياة عمان

Immunologist064655893

شارع الرازي فيصل محمد سليم طبيلة
145

مجمع سمور 
الطبي 145

Immunologist065695151جبل الحسين / دوار الداخلية

Infectionist / Epidemiologist 064644011جانب بنك ا2سكانالرجاء 2/ 56الخالديابراھيم عبدالرحمن خريسات

Infectionist / Epidemiologist 065683691منتصر عبدالعزيز البلبيسي

Infectionist / Epidemiologist 065687770عرقسوسجابر ابن حيان 48أسامة مصطفى حسين أبو عطا

المركز الطبي الملكة نورجمال أحمد مصطفى وادي
لمستشفى ا+ردن

Infectionist / Epidemiologist 065686551

Internist053556965السلط / بجانب بنك ا2سكانشارع الحماممحمد عبد الرزاق عبد - الحياري

فوق صيدلية شروق _ شارع الميدانصالح بركات صالح العدوان
مقابل دائرة اSثار

Internist053531056

البقعة / بجانب حلويات محمود عيسى الشيخ يوسف
عنبتاوي

Internist064726322

Internist053554690السلط / مقابل مركز الثقافةنذير الرشيدشارع البياضةمصطفى فياض مصطفى حجاب



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المفرق / مقابل المسجد شارع البلديةكمال فائق كامل عفيفي/ باطنية
الكبير

Internist026230305

Internist0799456788مقابل صيدلية العانودبطارسةعلي عابديهمحمد عواد ھ�ل العظامات

عمارة عطا- شارع الملك فيصلمحمود عودة سالم الحسبان
شعيب

Internist026230301المفرق

Internist026231808بجانب البنك ا2س�ميعمارة ا2وقافشارع علي عابدينعبد ربه سليمان وراد علي

Internist032240330مقابل مجمع البلدالرئيسيأحمد حمد عبد ربه السبايلة

Internist0795213668مقابل مخابز الشرق الحديثة13السعادةحسن محمد مسعود مسعود

Internist00962796645073سامح 1رقم 36سامر عبدالكريم خليل كريم

بجانب مجمع الدوائر ا+وقافشارع الملك حسينخالد محمد عبدالھادي أبوفضة
الحكومية في الرصيفة

Internist00962795516299

Internist053990990مجمع الحكمةا2وتوسترادسليمان ابراھيم سليمان إسعيد

Internist0777742289مقابل كلية رفيدةياجوزمروان سليمان سعيد ارشيد

سوق عميرة الملك حسينكمال فريد عبد الرحمن  زيد الكي�ني
التجاري

Internist053983931

شارع الملك عبد رمزي ابراھيم انطون الترزي
-

مقابل سوق الج�د_ فوق 
بنك سوستيه جنرال 
والصيدلية ا+ھلية

Internist053983311

الزرقاء / سوق الج�د / شارع الملك حسيننزار عبد الفتاح عبد الرحمن س�م
فوق سنجر

Internist053996933

شارع الملك حسين عوني رشدي سليم حداد
(السعادة)

مجمع محمد 
صالح مھيار 55

الزرقاء / مقابل المطبعة 
ا2ھلية

Internist053986859

Internist053659988جانب مستشفى جبل الزيتونا2ستشاريينا2وتوسترادمصطفى حسين محمد جرادات

Internist053659900جانب مستشفى  جبل الزيتونا2ستشاريينأتوستراد الزرقاءمعاوية عبد القادر سالم الكي�ني

Internist053744392الرصيفة / قرب بنك ا2ردن158شارع الملك حسينمحمد عليان محمد مثقال

Internist053983445قرب البلديةشارع باب الواداحمد عيسى ھ�ل الج�مدة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة البغال شارع الملك حسينعبد العزيز محمد عبدالفتاح ابو شرار
الطابق ا+ول

الزرقاء الحي التجاري 
بجانب البنك العربي 

ا2س�مي

Internist053986453

شارع الملك عبد سمير حسين محمد سبوبة
-

Internist053984248فوق صيدلية الحكمة61

شارع الملك حسين احمد ابراھيم الياس
(السعادة)

Internist053984914الزرقاء

مجمع الوحدات شارع مادباحسين علي محمود الطيب
الطبي 224

Internist064748576بجانب مطاعم القاضي

عمارة اللبادي الشارع الرئيسينزار راشد محمد الحلبي
64

مقابل صيدلية 
الحسن_بجانب مسجد 

الشركس

Internist065818274

مركز ا+مل ا2مير راشدعادل اسماعيل خليل حمزة
الثقافي

Internist0795768644مقابل ب�زا مول

Internist064645567جانب صيدلية روحيروحي 30الخالديأحمد رامي أنيس محمد زند ا2يراني

مركز ملحس شارع البحتريزھير عايد سليمان زيادين
الطابق ا2ول 

38

جبل عمان / مقابل مطعم ابو 
جبارة

Internist064633601

شارع جابر بن سعيد أحمد حماد جبريل
حيان

بجانب المستشفى 45
التخصصي_خلف النادي 

الفيصلي

Internist065692615

بجانب مثلث شارع الدستورمحمد رمضان غيث
المدارس

Internist96264396755حي نزال

Internist065661169مستشفى ا+ردنالملكه نورحسن عثمان حسين نداف

 ضاحية ا2مير ع�ء ماجد محمد خير يبرودي
راشد

Internist065854801/9الدوار الثامن

شارع رايا بنت رمضان عبدالواحد رئيس رئيس
الحسين

مجمع صويلح 
الطبي34

Internist065342441صويلح

مجمع ماركا الشارع الرئيسيخليل سليم خليل فرعوني
الطبي 

التخصصي

Internist064892206مقابل بنك ا2تحاد

Internist065525449خلف المطعم الصيني6المدينة المنورةيوسف عبدالرحيم محمد خريشي

Internist065735515عمون 2ا+ميره تغريدوليد عبدالمجيد يحيى مرقه

المركز ا2ردنى ابن خلدوناياد محمد عبدالقادر السويطى
للرعايه 

الصحيه رقم 46

Internist064624005مقابل مشتشفى الخالدى



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع جمال الدين مصطفى احمد عبد الحفيظ سلھب
الفغالي

عمارة ا2ردن 
19

جبل الحسين / بجانب سي 
تاون

Internist065604588

Internist064644147مقابل البنك ا+ردني الكويتي245الدوار الثالثأسامة حنا صويص

Internist065354450مقابل محطة يا ھ�ابو شيخةجمال عبدالكريم محمد الدباس

مجمع السيف شارع ابن خلدونأحمد غضيان أحمد العرموطي
الطبي61

Internist064654658

Internist065601935جانب جبريالمحتسب 104الجاردنزب�ل ناجح داود قادري

أبو خزنة الطبي الخالديعاطف جريس مسعد حمارنه
55

Internist064624766جانب مستشفى الخالدي

Internist064633633جانب بنك ا2سكانالزنبقة 60الخالدي محمد داود محمد العبادي

Internist064751638فوق حلويات حبيبةالحديدمأدباوليد عمر يونس غيث الكسواني

العيادات شارع الملكة رانيانبيل صالح يوسف مھيار
الخارجية 
لمستشفى 

ا2سراء 295

Internist065300300-16550مقابل مسجد الجامعة

Internist064610650مقابل بنك ا2سكانمجمع الخير 59شارع ابن خلدونابراھيم نور الدين ابراھيم الكردي

عمارة المركز شارع دير ياسينكمال محمد يوسف المغربي
الطبي 17

جبل الحسين / مقابل وزارة 
الصحة

Internist065678100

شارع ابو فراس باسم سعد عيسى السعاده
الحمداني

المركز العربي 
الطبي

Internist065921199خلف مستشفى فرح

شارع خالد بن علي عارف مصطفى ابورعد
الوليد

برج الحسين 
التجاري 197

Internist065605053جبل الحسين / دوار سكينة

مقابل طوارىء المركز يافا الطبيالدوار الخامسمنى رمزي شافع سليمان
العربي

Internist065861425

العيادات سمير مصطفى اسماعيل صقر
الخارجية 

للمركز العربي 
الطبي

Internist065921199الدوار الخامس

Internist065698488مقابل فندق قصر جدهعمارة ب�زا 15شارع بئر السبعمحمدتيسير مرشد الحاج حسن أبورجب



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

ماركا الشمالية / مقابل الشارع الرئيسيجورج داود كركور اكجيان
مطعم جبري / فوق معرض 

ب�ل

Internist064881717

مقابل مسجد البيادر جانب رستم53البيادر الرئيسياحمد كامل محمود مقدادي
مطعم القدس

Internist065868004

Internist064899000ماركا الشمالية_مقابل جبريمجمع النمريشارع الملك عبد-باسل محمد عبد القادر المشھراوي

الشميساني- 18 رضوان عبدالمجيد عوده المجالي
شارع رفيق العظم-

بجانب مستشفى 
الشميساني

Internist065665662

مجمع سمور شارع الرازيحسن عبدالرحيم محمد مطيع سنونو
الطبي145

جبل الحسين / الطابق 
ا2رضي

Internist065694442

جبل عمان / الدوار الثالث / باسل عبد الغني عبد الصمد الجبور
خلف مستشفى فرح

Internist064649650

فوق صيدلية الفيحاء_ مقابل شارع الجامعةسميه الحاج سعيد قاسم ابو قرطومي
صويلح مول

Internist065330733

مجمع عطية شارع الرازيھاني سابا قسطندي اللداوي
التجاري 149

Internist065684404جبل الحسين

بجانب عيادات مجمع الشطل 7شارع الخالديانعام سليم محمد حداد
ا+ردن_مقابل الجوازات 

سابقا

Internist064650320

عيادات مستشفى ا2ردن / المركز الطبيالملكة نوررجائي شحاده سعيد ناصرالدين
الطابق السادس

Internist065609080

Internist065678909الشميسانيطروب حنا خوري

شارع سليمان ھاني بديع صليبا عفاره
الحديدي

مركز حنانيا 
الطبي

Internist065921388مقابل المركز العربي الطبي

الرشيد أبو حسن ا+شعريسمير محمد سليم ذياب
التخصصي

Internist065680454مقابل صيدلية الزنبقة

مجمع ضاحية شارع مكةمعن حنا سليمان خيطان
الحسين الطبي 

22

ضاحية الحسين / بجانب 
شركة اكسبرس

Internist065531310



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

العيادات سعيد عبدالعظيم أحمد الشعراوي
الخارجية 
لمستشفى 
التخصصي

Internist065663684

شارع ابو فراس فرح اديب فرح النمري
الحمداني

مجمع البيروني 
الطبي 22

جبل عمان / قرب مستشفى 
فرح

Internist064655595

مجمع عبدون إيمي فوزي خوري
الطبي-

الدوار الخامس مقابل 
طوارئ المركز العربي

Internist065938006

مجمع الحكمة شارع مادباسميح عبد اللطيف عارف الخطيب
الطبي235

Internist064750965الوحدات

عيادات شارع خليل السالممحمد احمد سليمان الزويري
مستشفى ت�ع 

العلي

Internist065339006جانب ارامكس

شارع ا+مير مصطفى عبد الغني مصطفى عزوقة
الحسن

مجمع ا+مل 
الطبي

Internist064752266فوق مخابز الطواحين

مركز يافا شارع الجاردنزصايل جريس سليمان مضاعين
التجاري الطابق 

الثاني 5

Internist065533065فوق صيدلية غزوة

شارع سليمان اسامة اسعد محمد عكة
الحديدي

الدوار الخامس مقابل مدخل عيادات عبدون
الطوارىء للمركز العربي 

الطبي

Internist065928484

مجمع الرحمة شارع مادبااياد محمد حسن الزريقي
الطبي

مقابل مركز ا+من _فوق 
محمص شاھين

Internist064739701

مقابل مدرسة سكينة_ قرب الشطل 2شارع سكينهإحسان يوسف حسن الخطيب
صيدلية سمير

Internist065691007

سحاب / دوار الشھيد / شارع الحجازمحمد عبد اللطيف عارف الخطيب
بجانب مختبرات البشير / 

قرب صيدلية اماندا

Internist064022844

عمارة الكرنك شارع ا+فغاني 26عاھد زكي عاھد الشاكر ا+سير
26

جبل الحسين / دوار فراس / 
مقابل سي تاون

Internist064613374



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع صبحي سماره عبدالفتاح مصطفى سماره
العمري

Internist065817821الصويفية / السوق التجاريةعمارة الميخي 1

عمارة بنك حسني صنوبربدوي بدران محمد نعيم
ا2سكان 46

فوق بنك اRسكان_مقابل 
بنك ا+ردني الكويتي

Internist065821666

العقبة / البلدة القديمة / محمد عزت ابراھيم عوده عواد
بجانب الروضة ا2س�مية 

ل�طفال

Internist032012016

Internist032014547مقابل مختبرات العقبة الطبيةمصلح صادق أمين زيد الكي�ني

Internist00962796155014ايدونأسامه محمد عبدالرحمن الشرع

Internist00962798534030المدينه المنورةالملك ط�لايمان محمود صالح الشھابى

Internist027272223الزعبىا+مير نايفحسام حسون على الروسان

دير أبي سعيد مقابل المسجد الرئيسييحيى سعد ابراھيم عبدالنبي
الكبير

Internist026521656

الفانك الطابق السينمارضوان عبد- على عبيدات
الرابع

Internist0795406012

مجمع شارع الھاشميعلي أحمد الرواشدة
الزحراوي

Internist027245685اربد

شارع عمر بن قاسم محمد البشير الروسان
الخطاب

عبدالوھاب 
الشيخ سالم

Internist027245333اربد

الطابق الثاني، مقابل دخلة بناية قوبرالشھيد(السينما)محمد حسن محمد ھزايمه
ضراغمة الجنوبية

Internist027251860

Internist027250548المدينة المنورةالملك ط�لعبدالعزيز عارف عبد الرحمن خصاونه

Internist027275074 اربد دوار البريدمجمع سوسانبغدادمحمد خير عادل محمد حجازي

مجمع كربيس شارع بغدادمروان رزق - عيسى حداد
الطبي

Internist027258888اربد / غرب البريد

عمارة كربيس شارع بغدادعبد الحميد عليان عبد - غرايبه
ا2رمني

Internist027247199اربد / غرب دوار البريد

شارع عمر بن سوزان سامي احمد الصباغ
الخطاب

Internist027246107اربد / خلف حلويات الضيعةعمارة الحاوي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مقابل تكسي العياصرة شارع الشعبمحمد عبد الحليم محمد الشريف
وصيدلية يزيد

Internist026350055

مجمع الحكمة شارع ا2يطاليادريس خلف حامد ا2زايده
الطبي 

التخصصي

Internist032351701

شارع المستشفى اياد مسعد سلمان العبابسة
ا2يطالي

مجمع الفاروق 
الطبي

قرب المستشفى ا2يطالي 
وصيدلية الحياة

Internist032352982

مركز ب�زا شارع الخالديب�زا الخالدي الطبي
الخالدي الطبي 

38

جبل عمان / مقابل مستشفى 
الخالدي

Internist064644377

مجمع معان الصحةياسين سليمان يوسف المعاني
الطبي

Internist032134750معان

شارع الملك عبد عناد عيسى مسعد الخزوز
-

مجمع السماعين 
الطبي

Internist053253311فوق صيدلية البرج

Internist053240075شارع البتراءغازي عواد خليل الصوالحة

Lab053550211مجمع البلديةشارع اليرموكمختبرات الرضى الطبية

مجمع الھرش الشارع الرئيسيمختبرات ا2قصى الطبية
الطبي

Lab064723488بجانب مسجد ص�ح الدين

شارع البلدية مختبرات السلط الطبية
العلوي

عمارة شموط 
الطابق ا+ول

السلط شارع البلدية عمارة 
شموط

Lab053553397

عمارة الشؤون شارع المجمعمختبرات البقعة الطبية التخصصية
الفلسطينية

Lab065370036مقابل مكتب البريد

Lab065374477مقابل المركز الصحيالسلطمختبرات المھند الطبية

 الفحيص جانب بنك القاھرة شارع الملك حسينالمختبرات التشخيصية الحديثة
عمان

Lab064721212

عين الباشا / بجانب البنك الشارع الرئيسيمختبرات عين الباشا للتحاليل الطبية
العربي / فوق مركز النور 

الطبي

Lab065346464

Lab053559050السلطمجمع الفا 51مختبرات الفا الطبية- السلط



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملك ط�ل قرب الملك ط�لمختبرات المفرق الطبية
المركز الصحي - قرب 

البلدية

Lab026232926

Lab026233761مقابل كفتيريا عربياتمجمع عربياتشارع الملك ط�لمختبرات البيان للتحاليل الطبية -المفرق

البنك العربي الملك فيصل ا+ولمختبرات الدويري الطبية
سابقا

Lab026233105

Lab032355222عمارة البلديةالشارع الرئيسيمختبرات الطفيلة الحديثة

مجمع ابو سارة شارع الملك حسينمختبرات ابو ساره الطبية
الطبي 77

مقابل بنك ا2تحاد وبنك 
ا+ردن

Lab053993010

الزرقاء / سوق عميرة 63شارع الملك حسينمختبرات البرغوثي الطبية -الزرقاء
التجاري

Lab053993090

بجانب صيدلية الزرقاء الحايكشارع ا+مير شاكرمختبرات مطالقة الطبية - الزرقاء
الحديثة

Lab053982311

عمارة البغال شارع الملك حسينمختبرات المجد الطبية
ب�زا الطابق 

الثاني

Lab053960588

Lab053993077مجمع القدسشارع الملك حسينالمختبرات الطبية التشخيصية - الزرقاء

مقابل بن الصفا وصيدلية عمارة الحمصيشارع ا+مير شاكرمختبرات ادريس الطبية
الرأفة

Lab053936866

عمارة البلوطي شارع الملك حسينمختبرات الخبراء الطبية
129

Lab053752255جانب البنك العربي

Lab053933323البغالالسعادة مركز الخالدي الطبي- مختبر الزرقاء

عمارة سليمان شارع مكة 36مختبرات التيسير الطبية
حواتمة رقم 88

مقابل حلويات السھل 
ا+خضر

Lab053855518

Lab053982500الزرقاء الوسط التجاريالمعلى 36 الملك حسينمختبرات جاما للتحاليل الطبية

Lab053936020صب اللبنالملك حسينمختبرات الصالح الطبية

Lab053986321فوق مح�ت ساجدةزمزم 57الملك عبد-مختبرات درويش الطبية

شارع ياجوز مختبرات القدس التخصصية / ياجوز
الرئيسي

شارع ياجوز - مثلث الجبل 
الشمالي- قرب ضراغمة

Lab053750573

Lab053986433الحي التجاريزياد النجارالملك حسينمختبرات الع�مي الطبية

تقاطع شارع المختبرات الطبية التخصصية/الزرقاء
السعادة مع شارع 
عبد المنعم رياض

44Lab053981117



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الرصيفة فوق صيدلية شجرة شارع ص�ح الدينمختبرات ا+مين الطبية
الغار

Lab053744700

عبد اللطيف شارع الملك حسينمختبرات الرصيفة الطبية
حمدان 158

الرصيفة / بجانب بنك 
ا2ردن

Lab053741770

شارع الملك حسين مختبرات الكسواني الطبية
 (السعادة)

الزرقاء / مقابل صيدلية 
فلسطين

Lab053938775

شنلر - اول طلوع جبل عمارة ابو الوفاالشارع الرئيسىمختبرات أسوار القدس
فيصل

Lab053615742

شارع مكة مختبرات البتراوي الطبية
المكرمة 36

عمارة صب 
لبن الطابق 
الثالث مكتب 

12

Lab053857770الزرقاء الجديدة

Lab053657888جانب مستشفى جبل الزيتونالرحمةا+توسترادالمختبرات المرجعية الطبية

الرصيفة الجبل الشمالي فوق عمارة رقم 1 شارع البتراءمختبرات سما للتحاليل الطبية
حلويات النجمة

Lab053742488

Lab0779607507مقابل السيفوىمكه المكرمه 36مختبرات الحريه للتحاليل الطبية والمخبرية

Lab053932885مقابل سوق الج�دالسعادةمختبرات ا+مل للتحاليل الطبية - الزرقاء

الدوار الثالث_ بجانب مجموعة اRستشارات المخبرية
مستشفى فرح

Lab064631525

شارع سليمان المختبر الطبي العربي
الحديدي

مجمع ھاني 
الطبي 7

مقابل فندق الشيراتون و 
المركز العربي

Lab065933630

شارع ابن خلدون مختبرات شحاتيت الطبية
85

مجمع زھران 
الطبي 85

Lab064617717الدوار الرابع

مختبرات ا2سراء التخصصية للتحاليل 
الطبية

المجمع الطبي شارع الدستور
التخصصي107

مثلث المدارس _ قرب 
صيدلية نوفل / حي نزال

Lab064392361

مجمع ضاحية شارع مكةمختبرات الكندي الطبية
الحسين الطبي 
الطابق ا+رضي

ضاحية الحسين_ بجانب 
شركة اكسبرس

Lab065511567

جبل شارع نابلسمختبرات عناب
الحسين_رام - 

سنتر 246

Lab065688160



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

تقاطع شارع الث�ثين مع 353التاجمختبرات الشفاء للتحاليل الطبية - ا2شرفية
شارع سميه

Lab064750305

شارع ا2مير راشد مختبرات الزھراء للتحاليل الطبية
بن الحسين

الھاشمي الشمالي / مقابل المومني
صيدلية الصديق

Lab064925427

شارع عبد الرحمن مختبرات  جبل التاج الطبية
الكواكبي

Lab064777933مقابل جامع الشھيد11

شارع جابر بن مختبرات القواسمي الطبية
حيان

مجمع ابن حيان 
الطبي 54

الشميساني / بجانب 
المستشفى التخصصي / 
بجانب نادي الفيصلي

Lab065689709

مختبرات الشميساني التخصصية للتحاليل 
الطبية

عيادة دار يوسف بن تاشفين
الحكمة 42

الشميساني / بجانب موقف 
السيفوي

Lab065699695

دوار الشھيد _ فوق صيدلية شارع ا+مير حسنمختبرات البشير للتحاليل الطبية
أبو حسام_ بجانب المسجد 

الكبير

Lab064029399

شارع زيد بن المختبرات التقنية للتحاليل الطبية
حارثه

Lab064620313الدوار الثانيملحس 36

شارع حسني مختبرات ابن رشد للتحاليل الطبية
صوبر

عمارة 2مبر 
28

قرب صيدلية البيادر _ 
مقابل بنك المؤسسة 

المصرفية

Lab065853533

شارع السلطان مختبرات أبو فاشة الطبية
ق�وون

مجمع اليوسف 
التجاري 66

ضاحية ا+مير حسن _ 
مقابل جمعية الفالوجة 

الخيرية

Lab065626515

مجمع سعد شارع نابلسالمختبرات المتميزة للتحاليل الطبية
الدين العقاد

Lab065695190بجانب مستشفى ا+مل للتوليد

عمارة المھتدي شارع ابن خلدونمختبرات مطالقة الطبية - جبل عمان
رقم 25

Lab064624047جانب مستشفى الخالدي

Lab064751233حي نزالشارع الدستورمختبرات القدس الطبية

شركة ع�ء الدين ھادية وشريكته/مختبرات 
المدينة

مجمع شيكاغو شارع الملك حسين
الطابق الثاني 

مكتب 10

العبدلي-مقابل المستشفى 
ا2س�مي

Lab065661161



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة ا+مل شارع نابلسمختبرات الوحدة الطبية التخصصية
الطابق الرابع 

105

Lab065655951مقابل مستشفى ا+مل

شارع أبو فراس مختبر ا+طباء التخصصي
الحمداني

مجمع البيروني 
الطبي

Lab064625250قرب مستشفى فرح

مركز الشفاء شارع الرازيمختبرات عمان التخصصية
الطبي الطابق 

ا+ول 116

Lab065622470دوار الداخلية

مختبرات ا+ردن الطبية المتخصصة - 
ناصر صوالحة

مجمع ا+ردن 
الطابق ا+ول

دوار فراس _ بجانب السي 
تاون

Lab065654619

شارع عبد الرحمن مختبرات زھرة المدائن للتحاليل الطبية
الكواكبي

Lab064737325جبل التاج /حي الحاسرة72

بناية المركز البيروتيالمختبرات الدولية للتكنولوجيا الطبية
الطبي 

التخصصي 13

خلف المستشفى التخصصي 
_ مقابل تربية عمان ا2ولى

Lab065663330

عمارة شارع بير السبعمختبرات جدعون التخصصية
ا2راضي 

المقدسة للتأمين 
27

جبل الحسين /مقابل المطعم 
الصيني

Lab065691381

شارع مستشفى مختبرات حجازي للتحاليل الطبية
الخالدي

جبل عمان / الدوار الثالث / مجمع النعمة
الطابق ا2ول

Lab064610703

Lab064758058عمارة ا2وقافشارع ا2يطاليمختبرات ابن خلدون للتحاليل الطبية

مجمع الحياة شارع نابلسمختبرات جبل الحسين الطبية
109

Lab065698449مقابل مستشفى ا+مل

عمارة كساب شارع حسين خواجامختبرات البيادر للتحاليل الطبية
81

بيادر وادي السير _ خلف 
بنك ا2سكان

Lab065816354

Lab065359290الجبيھة اشارات المنھل103ياجوزمختبرات الجبيھة للتحاليل الطبية

Lab065668218مقابل فند ق الماريوتالخواجا 88عصام العجلونيمختبر يارا الطبي

Lab064615868الرواد 79الخالديمختبرات الرواد للتحاليل الطبية

ھشام س�مة المدينة المنورةمختبرات الصحة الحيوية التشخيصية
(2) مجمع رقم 

258

Lab065690589 جانب مستشفى ابن الھيثم

Lab064624600جانب بنك ا2سكانالرجاء 54الخالديالمختبرات الطبية الدقيقة

شركة المخبريون العرب /مختبرات بيو2ب 
الطبية

الدوار الخامس مقابل بوابة عيادات عبدونسليمان الحديدي
طوارىء المركز العربي

Lab065937376



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

ضاحية الياسمين دوار 38مختبرات البديع للتحاليل الطبية
الخريطة جانب البنك العربي 
ا2س�مي فوق الفاضل مول

Lab064203477

Lab065694450مقابل مستشفى ا+ملاللدالكرملمختبرات بلسم للتحاليل الطبية

شركة رأفت السباتين وقاسم الجدي 
(مختبرات العثمان الطبية

القدس التجاري 
10

Lab064384166جبل الزھور دوار الصحابة

شركة الكفاءات 2دارة الخدمات الطبية / 
مختبرات البزور للتحاليل الطبية

المركز الخالدي
ا+رردني 
للرعاية 

الصحية 46

Lab064644338جانب نرمين ب�زا

مجمع يافا شارع كمال جنب�طمختبرات يافا الطبية
الطبي 21

 مقابل طوارىء المركز 
العربي

Lab065924917

Lab065654649الشميسانيكاليفورنياجابر ابن حيانمختبرات ا2تحاد للتحاليل الطبية

شارع سعيد بن مختبرات ھالة الطبية التخصصية
المسيب

مجمع القواسمي 
20

النزھة جانب المركز 
الصحي فوق ازھار النزھة

Lab065657376

Lab065825895قبل اشارات عباد الرحمن2ا+ميرة تغريدمختبر ا+سرة للتحاليل الطبية

Lab064638381فوق صيدلية روحيفيضي 32الخالديمختبرات نعمت شتيوي /ھيمو2ب 2

شارع سعيد بن مختبرات زھرة القدس الطبية
المسيب

Lab065690427مقابل بنك ا2سكان35

شارع خالد بن مختبرات سكينة الطبية التخصصية
الوليد

مجمع سكينة 
التجاري رقم 

220

Lab065652463فوق مطعم الضيعة

فوق صيدلية بلقيس جانب الرجاء/56الخالديمختبرات فرح عمان
بنك ا2سكان

Lab064626512

حي عالية جانب مركز مجمع عالية 71شارع ابن منظورمختبرات عالية الطبية
الكوثر الطبي

Lab064901767

Lab065150894فوق سوق ھولييودالداوود 88الوفاقمختبرات ضاحية الرشيد الطبية

ا2مير راشد بن مختبرات الھاشمي الطبية
الحسن

الھدى التجاري 
47

Lab064906711مقابل ب�زا مول



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع س�مة مختبرات طيبة ووليد للتحاليل الطبية
البلوش

الطيبة مثلث الجمعية مقابل 2
مركز البراء الطبي فوق 
صيدلية الغصن ا+خضر

Lab064129929

Lab064635790مقابل مستشفى الخالديمجمع الفا 51شارع الخالديمختبرات ألفا الطبية

مجمع اللبدي شارع منير صوبرمختبرات تمارا للتحاليل الطبية
رقم 64

مقابل مطعم القدس فوق 
مكتبة التفوق

Lab065854426

Lab064126700فوق بنك ا2سكان طيبة عمانالوليدمأدبامختبرات ھاني القادري

Lab064899288مقابل بنك ا2سكانعمارة الحواريالملك عبد-مختبرات ماركا الطبية

مجمع خلف الملكة رانيامختبرات الخليج الطبية
التجاري 442

صويلح شارع الملكة رانيا 
مجمع خلف

Lab065343455

جبل الحسين شارع الجليل الجليل 18الجليلمختبرات النيل الطبية
مقابل شركة ليما

Lab065697964

Lab065725148فوق صيدلية ھايلخلف الحامدالقدسمختبر ناعور الطبي

Lab064622313جبل عمان49شارع ابن خلدونمختبرات البطيخي المركزية

رياض العساف شارع وصفي التلمختبرات خلدا للتحاليل الطبية
165

Lab065520251مقابل عمان مول

مجمع شارع مكةمختبرات مكة للتحاليل الطبية
الحوراني 

الطبي رقم 39

قرب بنك ا2سكان _فوق 
صيدلية سعيد

Lab065521712

عمارة الميخي شارع القمةمختبر الصويفية للتحاليل الطبية
رقم 1

Lab065819457بجانب مكتبة ا2ستق�ل

شارع حسني مختبرات عمون للتحاليل الطبية
صوبر

عمارة النعيمات 
رقم 44

Lab065864236بجانب بنك ا2سكان

شارع حنين ابن مختبرات في�دلفيا الطبية
اسحاق (5)

مجمع ابن 
النفيس 5

Lab065695646قرب المستشفى التخصصي

Lab064882255ماركا الشمالية_مقابل جبريمجمع النمريالشارع الرئيسيمختبرات العناية للتحاليل الطبية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع عبد الحميد مختبرات عنبتاوي الطبية
شومان

مقابل مركز شنانة وبنك مركز البتراء
في�دلفيا والسفارة الكندية

Lab065660517

Lab064021033مقابل صيدلية الباديةشارع الحجازمختبرات نور للتحاليل الطبية - سحاب

مختبرات صويلح الحديثة - الدكتور مشھور 
العساف

مجمع صويلح شارع ا2ميرة راية
الطبي 34

صويلح /قرب بنك ا2سكان/ 
فوق مؤسسة احمد المصري

Lab065333001

Lab065683527مقابل المستشفى ا2س�ميعقاركو 222العبدليمختبرات الحكمة للتحاليل الطبية

شارع الملك عبد مختبرات اطياف الطبية
-

مجمع البشير 
الطبي

ماركا- مجمع البشير - فوق 
المجموعة الصيد2نية

Lab064889672

مركز الخالد التاجمختبرات أشرف للتحاليل الطبية/ ا+شرفية
الطبي 228

جبل الجوفة جانب اشارة 
الجوفة

Lab064772210

مختبرات قادري التخصصية للتحاليل 
الطبية/ الدكتور فواز حسن قادري

عمارة البنك ا+س�مى البنك ا2س�ميخالد ابن الوليد
الطابق 2

Lab065656364

شارع الملك عبد مختبرات الرحمة الطبية
- الثاني

شارع ياجوز - مدخل اسكان مجمع ا2مل
ط�ل بجانب مركز ا2مل 

الطبي

Lab053743318

شارع خالد بن مختبر ھ� للتحاليل الطبية
الوليد

عمارة الجقه 
228

Lab065696350قرب وزارة الصحة

جبل الحسين-دوار مختبرات ھيفاء داود الطبية
فراس

الشركة 
الشامخة 

ل�ستثمارات

Lab065681918

Lab065662005العرقسوس  48جابر ابن حيانمختبرات ا2حتراف الطبيه

شارع سعد بن ابي المختبرات العالمية الحديثة
وقاص

الدوار الخامس مقابل مجمع الربيع 2
HSBC

Lab065519115

شركة دمشق ل�ستشارات المخبرية/سلطان 
مديكا

Lab064652006جانب بنك ا2سكانالزنبقة 60شارع ابن خلدون

مجمع الوحدات شارع مادبامختبرات الحكيم للتحاليل الطبية
الطبي 220

Lab064781955فوق حلويات القاضي

Lab065821453مقابل السھل ا+خضرمجمع الشلولشارع مكةمختبرات ام السماق

مجمع الوفاق وصفى التلمختبرات الماسة الطبية
رقم 38

Lab065607905



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الجبيھة مقابل دوار الجبيھة  شارع الياروتىمختبرات تريمفارما
عمارة رقم 7

Lab96265350582

مجمع ا2سراء ضاحية ا+مير علىمختبرات ابراج الصفوه الطبيه
الطبى

Lab064133333

مجمع فلسطين شارع ا+مير حسنمختبرات فلسطين الطبية
الطبي 212

Lab064786906فوق حلويات حبيبة

Lab065665772مقابل مستشفى ا+ردنأديب وھبه رقم 3مختبرات مجدل الطبيه المتحده

مجمع ابو رضا شارع زيد ابن خالدمختبرات البركه الطبيه
التجاري

Lab064121031

مجمع الحكمة شارع ا+مير حسنمختبرات الس�م للتحاليل الطبية - الوحدات
الطبي الطابق 

ا+ول 235

Lab064751330مقابل البان ضبعا

Lab065052027مقابل البنك ا2س�مي4شھاب الحبريمختبرات النجداوي الطبية

نادر التجاري عبد- غوشةمختبرات الدسوقي التشخيصية
رقم 14

Lab065818083جانب مخابز جنيفا

عادل القاسم خالد ابن الوليد مختبرات ب�زما الطبية
193

Lab065677900

Lab065330690مقابل بوابة الجامعةمجمع خليفة 18الملكة رانيا العبد-مختبر بوابة الجامعة للتحاليل الطبية

Lab065653901جانب دوار الداخليةآدم 118الرازيمختبر ألفا الطبية - الحسين

دوار الدلة مقابل مكيفات مجمع حيد النھارالمنتخب الوطنيمختبرات النورس للتحاليل الطبية
بترا فوق بنك ا2تحاد

Lab065734766

شارع خالد بن شركة ا2ستدامة للمختبرات الطبية
الوليد

 جبل الحسين فوق حلويات بطارسة
جبري

Lab065669614

أبو الحسن شركة الكبرى للمختبرات الطبية
ا+شعري 5

الرشيد 
التخصصي 5

الشميساني مقابل المستشفى 
التخصصي

Lab065671146

Lab064611124مقابل مستشفى الخالديبشناق 42الخالديشركة البسمة للمختبرات الطبية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع ميرا مختبرات أبو نصير للتحاليل الطبية
الطبي

اسكان ابو نصير / فوق 
صيدلية ابو نصير/الطابق 

الثاني

Lab065235655

شارع المدينة مختبرات المدينة الطبية التخصصية
المنورة

جودي سنتر 
208

دوار اليوبيل 
(الواحة)_مقابل مدارس 
عمر المختار وحلويات 

حبيبه وجودي سنتر

Lab065528957

Lab064635356أبو حسان 81شارع ابن خلدونالمختبرات الذكية للتحاليل الطبية

ماركا الشمالية حي زمزم 13فاطمة الزھراءمختبرات الوسام الطبية
العبدال�ت

Lab064887333

العقبة / المنطقة التجارية 6شارع البتراءمختبرات العقبة
الثالثة

Lab032016396

المنطقة التجارية مختبرات النور الطبية-العقبة
الثالثة

مجمع 
الصويص 

التجاري الطابق 
الثاني

Lab032030946مقابل مستشفى ا+ميرة ھيا

شركة العقبة للخدمات الطبية /مختبرات أيله 
الطبية

Lab032050003جانب مستشفى ا+ميرة ھياالكونية التجاريشارع ا2مير محمد

مجمع الرمثا شارع الوحدةمختبرات الرمثا الطبية التخصصية
التجاري

Lab027384086الرمثا

مجمع الشفاء شارع الملك ط�لمختبرات الشفاء التشخيصية
الطبي

Lab027251010فوق صيدلية الشفاء

مجمع الحمراء شارع السينمامختبرات الزھراوي للتحاليل الطبية
الطبي

Lab027277450مقابل عمارة برج اربد

مجمع طعمة شارع الشھيدمختبرات الجامعة الطبية - اربد
الفانك

Lab027244095اربد

مجمع ابو شارع الملك ط�لالمختبرات التخصصية - اربد
الشعر التجاري

اربد وسط البلد - مقابل 
صيدلية - قرب مؤسسة 

ضراغمة

Lab027245099

Lab027252466اربد / مقابل صيدلية النابلسيأبو سميدشارع الشھيدمختبرات ا2مل الطبية / أحمد غرايبة

Lab027276333سوسانبغدادمختبرات العميد للتحاليل

Lab027241114اربد الطبيالسينمامختبرات الساحل الطبية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Lab027262222غرب ا2أحوال المدنيةالمدينة المنورةالملك ط�لمختبرات الحياة للتحاليل الطبية

شارع الملك عبد مختبرات خطاب العلمية الطبية التخصصية
-

مجمع الليث 
التجاري

دوار الغيروان _ فوق بنك 
القاھرة

Lab026340797

بجانب عيادة الدكتور فالح مجمع الس�مالشارع ا2يطاليمختبرات الس�م الطبية / الكرك
البوريني

Lab032355222

Lab032353545بجانب شركة فاست لينكشارع اRيطاليمختبر الكرك للتحاليل الطبية

Lab032353901خلف صيدلية زيادالحكمهالميدانالمختبرات العلمية الطبية /الكرك

شركة مستشفى الكرك التخصصي للنسائية 
والتوليد مختبر

الكرك / المرج / بجانب شارع المرج
اسكان المرج

Lab032305885

الثنية الشارع مختبرات الثنية للتحاليل الطبية
الرئيسي

Lab0785230648قرب بنك تنمية المدن والقرىعلي الشراري

Lab032354808المستشفى ا2يطاليمختبر أنوار طيبة

معان / مقابل مستشفى معان شارع البتراءمختبرات الشفاء الطبية - معان
الحكومي

Lab032134777

الجمعية مختبرات الرحمة الطبية / وادي موسى
الخيرية لوادي 

موسى

وادي موسى وسط البلد 
جانب دوار الشھيد

Lab032154161

مادبا / مقابل حلويات حبيبة شارع سميةمختبر الجعنيني الطبي
/ دوار البلدية

Lab053244142

فوق البنك مختبرات ا2ھتمام
العربي 

ا2س�مي الدولي

Lab053244101مادبا دوار المحافظة

شارع الملك عبد مختبرات مادبا الطبية
- الثاني

مبنى مديرية 
أوقاف مادبا

Lab053248959

Maternity Hospital065607155مستشفى ا+مل

مستشفى جبل شارع المتنبيمستشفى جبل عمان للتوليد
عمان

خلف منزل السفير 
البريطاني / قرب قصر 

زھران

Maternity Hospital064641160

شارع خالد بن مستشفى ھبه
الوليد

Maternity Hospital065696103دوار فراس

مجمع البلدية مركز السلط للبصريات
التجاري

Medical Supplier053551375خلف مبنى بلدية السلط



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Medical Supplier053938804جانب ألبان ا2عتمادا+مير شاكرأوبتكس كازاب�نكا

الزرقاء بجانب كازية ابو شارع ا2مير شاكربصريات متين
احمد و مخابز القدس

Medical Supplier962786203054

الزرقاء (اوتوستراد الزرقاء نظارات غصن الزيتون
عمان) حي وادي الحجر 

بجانب مستشفى جبل الزيتون

Medical Supplier962796618168

مجمع السرفيس الداخلي السعادةأوبتكوس النديم
جانب عمارة مبيضين

Medical Supplier0795100526

Medical Supplier053993999مقابل بطيبط لVلبسةشارع الملك حسينمركز السعادة للبصريات

مجمع عدنان المنطقة الصناعيةاوبتكوس شامي
ح�وة

Medical Supplier065810550البيادر

حسان سنتر الجاردنزمركز سعد الدين للبصريات
131

Medical Supplier065544666مقابل بھجت جاردنز

مجمع ابو خلف شارع وصفي التلمركز العدسات
التجاري

خلدا-مقابل ميداس ل�ثاث 
بجانب فندق ابار زمزم

Medical Supplier065343670

عمارة فيترو شارع المتنبيبصريات موناليزا
67

Medical Supplier9624602020جبل عمان- الدوار الرابع

المستشفى مؤسسة محمد ماھر ص�ح الشريف
ا2ستشارى

Medical Supplier00962796626979

Medical Supplier065059133الرئيسىمركز نزال للبصريات

ا+ندلس رقم المدينه المنورهالنظرة الواسعة
202 الطابق 

الثانى

Medical Supplier065671492

 الصويفية يعقوب بصريات الرائد
معمر

 مجمع 13
قصر الحمراء

Medical Supplier065851055جانب سوبرماركت فؤاد

Medical Supplier065858670الصويفيةبناية الشعلة 12 ا+ميرة تغريدرويال للبصريات

جبل عمان شارع  اوبتكوس دارين
ابن خلدون

Medical Supplier064626242مركز الخير 59

شارع عبد - بن العفيف للبصريات
رواحة

عمارة محمد 
الدباس 16

Medical Supplier065537250الرابية مقابل مطعم الكلحة

عمارة البنك الرئيسيبصريات الرؤيا الواضحة / فيجن ماستر
التجاري 16

البيادر دخلة الجندويل بناية 
الملكية سابقا

Medical Supplier065853622

Medical Supplier064623786مقابل مطعم القدسالسلطأوبتيكا قعوار



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شركة مركز ابن سينا لVجھزة والخدمات 
الطبية

Medical Supplier065620590مفابل مجمع بنك ا2سكانالملكة نور

Medical Supplier064626400جانب البنك ا+ردني الكويتيأبو خزنة  55الخالديأبو خلف للبصريات

Medical Supplier065537775الفيصلية 67الجاردنزالبصريات الكبرى

Medical Supplier065885802سوق خالدمركز رم للبصريات

Medical Supplier064754803مقابل صيدلية نسرينالحكمة 235ا2مير حسنمركز اسماعيل بركات للنظارات

Medical Supplier065336323جانب مستودع أدوية شقيرمجمع العمر 65خليل السالمالھيثم للبصريات

 الدوار السابع سناء اوبتكس
شارع ابراھيم 

قطان

مجمع الجزار و 
النبر 21

بجانب نادي الجيل 
وترخيص غرب عمان

Medical Supplier065820274

شارع عمر بن بصريات الرينبو
الخطاب

عمارة العوايشة 
105

الدوار ا+ول _ مقابل 
المركز الثقافي البريطاني

Medical Supplier064622251

عمارة روحي شارع ابن خلدونبصريات الزعبي
30

Medical Supplier064645070جبل عمان

مقابل سينما زھران ومطاعم شارع الملك حسينفيروز للنظارات
القدس

Medical Supplier064623424

شارع خالد بن مركز ا2قصى للبصريات
الوليد

مجمع اشنانة 
التجاري

Medical Supplier065603701

Medical Supplier00962776773294مكهالسينمامركز الشرع للبصريات

Medical Supplier0795449629طعمة الفانكالسينماالمركز التقني للبصريات

شارع شفيق عالم البصريات
ارشيدات

مجمع محمود 
التل

Medical Supplier962777885686مقابل جامعة اليرموك

Medical Supplier026351666بجانب صيدلية الوفامجمع اشرق لبنشارع الشعباوبتكوس الطاھر

شارع المستشفى مركز مؤاب للنظارات
ا2يطالي

بجانب المستشفى ا2يطالي_ 
مقابل مديرية التربية والتعليم

Medical Supplier032352332

جانب المستشفى ا2يطالي ا2يطالينزار للبصريات
مقابل شركة زين

Medical Supplier032300100

وسط البلد _ بجانب الدوار مركز عمار للنظارات
وسوبر ماركت حسين شعث

Medical Supplier052353330

شارع المستشفى  حسام للنظارات
ا2يطالي

Medical Supplier032353747مقابل شركة فاست لينك



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع القدس شارع الملك حسينعبدالرؤوف محمود دبور
التجاري

مقابل حلويات السھل 
ا2خضر

Nephrologist053965405

اتستراد عمان تغلب محمد ابراھيم أبو خيط
الزرقاء

Nephrologist053984400مجمع الحكمة

مجمع زھران ابن خلدونمعن سليمان الحديدي
التخصصي / 

85

Nephrologist064616880

شارع بن خلدون موفق فھمي ابراھيم عابدين
رقم 54

مجمع الرجاء 
الطبي  رقم 54

Nephrologist064622918

 العيادات 15عبادة ابن الصامتعصام يوسف جميل أبو داھود
 الخارجية
 لمستشفى
الشميساني

Nephrologist065154444

Nephrologist065921199المركز العربيالدوار الخامسيوسف ميخائيل عطا - نجمه

شارع المدينة عباس يوسف حسين الخطيب
المنورة

العيادات 
الخارجية 

لمستشفى ابن 
الھيثم

Nephrologist065699667

جانب طوارىء مستشفى ابن النفيسجابر ابن حيانمحمد علي غنيمات
التخصصي

Nephrologist065670662

Nephrologist032051115مقابل مستشفى ا+ميرة ھياصويصھاني عطا عبد الرحمن العوامله

Nephrologist0795503458الفانك 6السينماھايل سليم عيسى الزعبى

Nephrologist027272718مقابل بنك ا2سكانارشيداتالملك ط�لعوض يوسف الحمد الذيابات

Neurologist053965999فوق بنك ا+ردنيزنالسعادةزياد مفضي س�مه حدادين

شارع ابن خلدون احمد حمزه ابراھيم الشھاب
(الخالدي)

مجمع ابو 
حسان التجاري 

81

Neurologist064619936جبل عمان

شارع خالد بن سمير عيسى خليل مبيضين
الوليد

مجمع سكينة / 
الطابق الثاني

Neurologist065695005جبل الحسين

شارع وزارة عاطف محمد عبد - الدباس
الصناعة والتجارة

مقابل شركة الفوسفات مجمع الفارس4
ا+ردنية

Neurologist065697155

مستشفى الملكة رانياعبدالس�م خليل عيسى جابر
ا2سراء 295

Neurologist065300300

المركز الطبي_ دير ياسينعدنان سالم عبد- العبدال�ت
الطابق الثاني 

11

جبل الحسين /مقابل وزارة 
الصحة - عمارة المركز 

الطبي

Neurologist065681212

الزنبقة الطبقي الخالديعبد- محمد عبد- يونس
60

Neurologist064622084جانب بنك ا2سكان



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المركز الطبي شارع الملكة نورفراس غازي محمد الصالح
29

المركز الطبي لمستشفى 
ا+ردن

Neurologist065668603/8

عيادات المدينة المنورةسمير عبدالرحيم محمود فرح
مستشفى ابن 

الھيثم

Neurologist065625037

المركز الطبي الملكة نورمارينا ف�د يميروفنا ستوبا
لمستشفى 

ا+ردن 29

Neurologist065609058

مجمع بدر شارع زحلةجودت بشاره ايوب الصناع
الطبي

Neurologist065924711الدوار الخامس

داخل المركز سالم عبد اللة السالم النمري
العربي/ 
عيادات 

ا2ختصاص

Neurologist962591191/721جبل عمان- الدوار الخامس

مجمع الخالديرشيد محمد رشيد الزاغة
العقايلة34

جبل عمان /  مقابل مستشفى 
الخالدي

Neurologist064630599

Neurologist064642002فيضيالخالديص�ح عيسى ص�ح

Neurologist064628833فوق بنك ا+ردنالقريني 52الخالديعلي ابراھيم صالح المومني

اربد /  ساحة الجامع الكبير لورانس ھ�ل عطا - يوسف
/ وسط البلد

Neurologist027243338

مجمع ا2تسترادنايف سليمان يوسف الدبابنة
ا2ستشارين 
الطابق الثالث

Neurosurgeon053657755بجانب مستشفى جبل الزيتون

عمارة البغال شارع السعادةسعيد مصباح سعيد عبدالرحمن
ب�زا الطابق 

الثالث

Neurosurgeon053992362

Neurosurgeon065105345كليفورنياجابر بن حيانسعد راشد سعد عبد-

شارع الخالدي محمد أحمد محمد سماحه
(ابن خلدون)

شارع الخالدي جبل 49
عمان_مقابل ھ� إن

Neurosurgeon064643311

Neurosurgeon064654475مقابل مركز الخالدي الطبيالعقايلة 34شارع بن خلدونفراس ابراھيم خليل العجي�ت

ب�زا مستشفى طاھر عمران يحيى جانبك
الشميسانى

Neurosurgeon065607431

عيادات المدينة المنورةھاني أحمد عبد - عبدالعزيز
مستشفى ابن 

الھيثم

Neurosurgeon065660604



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

قرب المستشفى التخصصي العرقسوسي 48جابر ابن حيانفايز راضي عبد الرحمن عبيد عياصره
جانب النادي الفيصلي

Neurosurgeon065661466

مجمع ا2سراء شارع الملكة رانيةمحمد طالب أحمد ابو عليم
الطبي

عيادات ا2ختصاص 
مستشفى ا2سراء

Neurosurgeon065300360

شارع المدينة اسحق مصطفى اسماعيل غانم
المنورة

عيادات 
مستشفى ابن 
الھيثم 260

Neurosurgeon065620867شارع المدينة المنورة 269

شارع عصام نصري سامي خوري
العجلوني

العيادات الخارجية مستشفى 
فلسطين

Neurosurgeon065605689

مركز روحي شارع الخالدييوسف احمد علي عريقات
الطبي 30

Neurosurgeon064616669بجانب صيدلية روحي

شارع مستشفى علي ص�ح محمود الجمال
الخالدي

مجمع الشطل 
الطبي 7

Neurosurgeon064622290الدوار الثالث

بناية الزريقات شارع ا2مير محمدحسام الدين مصطفى خضر خماش
230

Neurosurgeon064638841فوق معرض ساب

Neurosurgeon065650810عيادات مستشفى ابن الھيثم260المدينة المنورةعوني فرح مفضي المشربش

الزنبقة الطبي شارع ابن خلدونصفوت محمد محمد خميس الدينه
60

Neurosurgeon064644388شارع الخالدي

Neurosurgeon064622142القرينىابن خلدونمحمد أحمد محمد جاموس

Neurosurgeon027255881 طعمة الفانكالسينماموفد نصار س�مة الدحابرة

ب�زا الخالدي الخالديمركز العافية للع�ج با+شعة والطب النووي
38

Nuclear Medicine Center064622280

5Nuclear Medicine Center064617115شارع مي زيادةمركز الطب النووي - د. فريد الرشق

المركز العربي للطب النووي وھشاشة 
العظام /د.عودة مصطفى الطالب

Nuclear Medicine Center065609609المستشفى التخصصي

Obstetrics/Gynachologist0779338550سيف التجاريالرئيسيلينا زياد مصطفى الشلبي

المركز الطبي شارع الملكة رانيةنجود مشھور محمد الطالب
الوطني 

ا2ستشاري

وادي الشجرة مقابل محطة 
يا ھ�

Obstetrics/Gynachologist053555568

شارع البلدية ھاشم عبد الفتاح رضوان النسور
العلوي

Obstetrics/Gynachologist0786651569السلط / مقابل البلدية القديمةأبو السمن

شارع البلدية احمد عبد الحاج المصلح ابو عنزة
العلوي

Obstetrics/Gynachologist053552929السلط / بجانب صيدلية البلقاء

Obstetrics/Gynachologist00962772225460زايد العونالرئيسىضيف - خليف افليح بنى خالد



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المفرق / مقابل صيدلية شارع الملك فيصلفايزة محمد منزل الشديفات
اليماني

Obstetrics/Gynachologist026233022

Obstetrics/Gynachologist026235889مقابل المركز الصحيشارع الملك ط�لفاطمة ابراھيم شديفات

شارع الملك عايد حمود عميش السميران
فيصل الثاني

Obstetrics/Gynachologist026232631المفرق

Obstetrics/Gynachologist032240056مقابل بنك ا2سكانالشارع الرئيسيضيف - مفلح ھزيم السرحان

Obstetrics/Gynachologist032241959الطفيلةالشارع الرئيسيمحمود احمد علي إبداح

مقابل صيدلية الزرقاء البغالالسعادةسحر محمد علي الخطيب
الحديثة

Obstetrics/Gynachologist053996663

Obstetrics/Gynachologist00962785440503القدسالسعادهبھاء عيسى حسين السراحنه

مجمع ا2وتوسترادأحمد مصطفى عبد- الخطيب
ا2ستشاريين

Obstetrics/Gynachologist053994290الزرقاء_ا2توستراد

بجانب مخبز ا+مل _مقابل شارع السعادةأحمد حسين علي الروسان
سوق الج�د

Obstetrics/Gynachologist053983066

Obstetrics/Gynachologist00962777343456حواتمهمكه 36حسن سالم خلف الدھامشه

الزرقاء شارع أحمد سالم الغويري
الملك حسين

عمارة صب 
لبن مقابل 

صيدلية السعادة

Obstetrics/Gynachologist0777410899الطابق الثانى

مجمع البغال السعادهعدنان ابراھيم محمد المحاسنه
ب�زا

Obstetrics/Gynachologist053934447

عمارة رقم 26 الملك حسينحلمي عبد اللطيف موسى محمود
ط 1

جانب البنك العربي مقابل 
السھل ا+خضر

Obstetrics/Gynachologist053996400

Obstetrics/Gynachologist053960970طارق سنترالسعادةمحمد علي محمد قب�وي

شارع الملك عبد نجمة سمير حسين سبوبة
-

عمارة حسين 
أبو حمدي 61

الزرقاء / فوق صيدلية 
الحكمة

Obstetrics/Gynachologist053984248

Obstetrics/Gynachologist053964222جانب البنك ا2س�ميالبغال ب�زاالسعادةندى محمد سعيد البديري

Obstetrics/Gynachologist053990077خلف بنك ا2تحاد40شارع السعادةفضيله امير محمد اسماعيل

الرصيفة - الشارع الرئيسي- البلوطي 53الملك حسيناسحق محمد عوض النجار
جانب البنك العربي

Obstetrics/Gynachologist053741166

مجمع ا2تسترادعبدالمجيدعوض عبد- ماضي
ا2ستشاريين

الزرقاء_ا2توستراد عمان 
الزرقاء مستشفى جبل 

الزيتون

Obstetrics/Gynachologist053655555

مجمع الحكمة ا2توسترادحسام توفيق أحمد الخالدي
الحديث

Obstetrics/Gynachologist053935105



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

قرب البنك العربي_مقابل شارع الملك حسينأحمد محمد محمود عبد الواحد
حلويات السھل ا+خضر

Obstetrics/Gynachologist053986811

Obstetrics/Gynachologist053657733جانب مستشفى جبل الزيتونا2ستشاريينا+وتوسترادمحمد كمال صبري الناجي

الزرقاء / مقابل البنك مجمع الحكمةشارع الملك حسينعبد الھادي حامد ناصر منصور
ا2س�مي

Obstetrics/Gynachologist053984914

عمارة محمود شارع الملك حسينعبد الرحيم حسين أحمد حجاوي
الحمصي

Obstetrics/Gynachologist053997111مقابل الصيدلية ا+ھلية

Obstetrics/Gynachologist053985727مقابل موبايلكمشارع الملك حسيننعيم عبدالمنعم اسماعيل شلتوني

Obstetrics/Gynachologist065650515جبل الحسينمجد2وي 122 شارع الرازيروضة محمد محمود يوسف

الوحدات فوق حلويات فلسطين 212مأدباايرينا ف�ديميروفنا متفيفش غايداماك
جبري جانب مخبز فلسطين

Obstetrics/Gynachologist064751551

Obstetrics/Gynachologist065686250مستشفى ا+ملنابلسرائد ف�ح خليفة

Obstetrics/Gynachologist065673155مستشفى ا+ملنابلسوائل ف�ح عبد - خليفه

مجمع المھتدي الخالدييوسف غالب يوسف حصوة
25

Obstetrics/Gynachologist064640940جانب صيدلية روحي

Obstetrics/Gynachologist00962788483500رقم 30حميد باكيرأولينا فكتور اسكندر أبو عفيفه

مجمع ص�ح شارع الدستورصباح راجي عبد الس�م ابو الھيجاء
بكر 195

حي نزال _مقابل محمص 
شاھين

Obstetrics/Gynachologist064385217

شارع خالد بن رينيه متري سلمان البقاعين
الوليد

مجمع رام - 
سنتر

Obstetrics/Gynachologist065931927جبل الحسين

شارع سليمان سمر محمد سليم عبد القادر الكاظمي
الحديدي

مقابل شوكو2تة غراوي بدر
الدوار الخامس

Obstetrics/Gynachologist065927471

مستشفى ا2مل / دوار شارع نابلسغالب موسى ارشيد الطيب
الداخلية

Obstetrics/Gynachologist065673155

Obstetrics/Gynachologist064395320رقم 38الدستورس�م خليل ابراھيم جراد

بجانب كازية ا+شرفية _ شارع التاجعبير ربحي عزت الحسيني
فوق المطعم العربي_مقابل 

صيدلية البريق

Obstetrics/Gynachologist064757152

Obstetrics/Gynachologist065670467بجانب مستشفى ا2مل للتوليدنابلسمصطفى خالد ابراھيم الصباغ



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عطية التجاري الرازيسعيد علي محمد حجازي
149

Obstetrics/Gynachologist065676055

مجمع مجد2وي شارع الرازيعمر محمود يوسف قاسمية
122

جبل الحسين مقابل الضمان 
ا2جتماعي

Obstetrics/Gynachologist065693231

شارع خالد بن محمد نبيل محمد جمال كمال الدين الدجاني
الوليد

جبل الحسين / دوار فراس / 
فوق صيدلية فراس

Obstetrics/Gynachologist065664407

مستشفى ت�ع شارع خليل السالمكاميليا محمد الجنيدي حسن
العلي

Obstetrics/Gynachologist065339006/209

جبل الحسين- انا ف�ديمير افانوفيتش كولوسوفا
شارع جنين

مجمع البنك 
العربي403

Obstetrics/Gynachologist962785080015

المركز ا2ردني  شارع ابن خلدوناسماعيل عطا- سالم ابو محفوظ
للرعاية 

الصحية46

Obstetrics/Gynachologist064649901جبل عمان

 شارع مكه 39مجد علي حسن زعب�وي

-المكرمة
عمارة 

الحوراني 
بجانب الضمان 

ا2جتماعي

Obstetrics/Gynachologist065533337فوق صيدلية وھيب

Obstetrics/Gynachologist065657553الحياه رقم 109نابلس 159خوله سميح محمد الكلبانى

Obstetrics/Gynachologist065669963مجمع الحياهنابلسأميه سعيد مقبل دار عوده

راضى عناب رقم خلود صبحى عبدالس�م الخطيب
6

Obstetrics/Gynachologist065833848حيمور

فوق مطعم ايناس رس�ن عرفات الربايعة
الكلحة

ابو نصير - اول اشاره بعد 
مدينة الجبيھة الترويحية

Obstetrics/Gynachologist962798260902

مجمع اللبابيدي شارع الملكة رانيةھديل ص�ح عبد الھادي البرغوثي
ط 5

صويلح- مقابل محطة توتال-
جوار فندق اماكن ب�زا

Obstetrics/Gynachologist065337120

Obstetrics/Gynachologist065689700بجانب مستشفى ا+ملشارع نابلسمازن ياسين عبد الصمد الرواشدة

مركز شاميه شارع الجاردنزوسيم خالد رشيد اغا
الطابق 

ا+ول143

Obstetrics/Gynachologist065535019مقابل بنك القاھرة عمان

العيادات منقذ ياسين الرواشدة
الخارجية 

لمستشفى ا+مل

Obstetrics/Gynachologist065690981بجانب مستشفى ا2مل للتوليد

Obstetrics/Gynachologist065163199الشميسانيكاليفورنيا 26جابر ابن حيانماريانا كارمن بيتر جورجي براكوب

عمارة رياض شارع وصفي التلاحسان عبد الرحيم محمد المبيضين
العساف

دوار الواحة- مقابل مطعم 
الواحة

Obstetrics/Gynachologist



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملكة عصام خليل عبد الرحيم الساكت
مصباح

مجمع في�دلفيا 
11

جبل عمان / الدوار الثالث / 
خلف فندق حياة عمان - 

بجانب شركة نوكيا

Obstetrics/Gynachologist064648666

Obstetrics/Gynachologist96265666232مستشفى ا2مل شارع نابلسفوزي فايز شحادة شھوان

عمارة رقم 46 شارع ابن خلدونعارف طارق سمور الخالدي
ط 2

Obstetrics/Gynachologist064611991

Obstetrics/Gynachologist053611199شارع الملك حسينيوسف محمد يوسف أبو بكر

مجمع السلطان خليل السالمرنا رافع محمد قواسمه
رقم 76

Obstetrics/Gynachologist00962799930093

شارع جابر بن ميساء محمد عبد العزيز دلقموني
حيان

مجمع 
الزھراوي 4

Obstetrics/Gynachologist065661292مبنى الزھراوي الشميساني

العيادات غازي محمود عبد ابراھيم
الخارجية 
لمستشفى 
ا2ستق�ل 

والمركز العربي

Obstetrics/Gynachologist065652600

مجمع البنك بردىنور محمد مصطفى أبو لبن
ا2س�مى رقم 5

Obstetrics/Gynachologist065601618

Obstetrics/Gynachologist065236674محى الدينالرئيسىسھى فھد صالح الخطيب

د . خميس الرئيسىضحى ابراھيم عبدالفتاح الش�لده
البلبيسى 34

Obstetrics/Gynachologist065885501

 الدوار الخامس زينب محمد أحمد أبو عيشة
شارع سليمان 

الحديدي

مجمع الدرع 9 
مقابل عيادات 

الشافي

Obstetrics/Gynachologist065859199بجانب مجمع حنانيا

Obstetrics/Gynachologist064890006مقابل بنك ا2سكانالحواريالرئيسيھيثم جودت المصري

Obstetrics/Gynachologist065923735جانب فندق الشيراتونالشافي 14الدوار الخامسأنديرا مصطفى أبو عناب

مجمع القصر خليل السالمأميمه محمد عبدالمعطي الطيراوى
89

Obstetrics/Gynachologist065690789

عيادات ا2ستق�لأيمن بكر علي الخيرى
مستشفى 
ا2ستق�ل

Obstetrics/Gynachologist065652600

Obstetrics/Gynachologist064621231ماغي 19الخالديعبدالحميد نھيد عبد الحميد ملحس

Obstetrics/Gynachologist065657658جانب مستشفى ا2ملالعقادشارع نابلسوائل محمد عيد أبو نواس

Obstetrics/Gynachologist064645645الخالديحسين أحمد العبادي

Obstetrics/Gynachologist065658583مقابل المطعم الصينيشقير الطبيبئر السبعسمر محمد عقي�ن فارس

 خالد ابن 195منيف راتب فياض خفش

الوليد
Obstetrics/Gynachologist065693373فوق حلويات جبريبطارسة 195

مقابل بوابة طوارىء يافا 21شارع كمال جنب�طغسان حسين حسن الحسن
المركز العربي

Obstetrics/Gynachologist065939377

Obstetrics/Gynachologist064642750لؤي 67الخالديسميح نجيب صالح خوري

مستشفى ت�ع ناديه محمود خليل أبو شاويش
العلي

Obstetrics/Gynachologist065339006مقابل أرامكس



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل عمان شارع ھاني جبر أحمد ابو حليمة
ابن خلدون

ب�زا الخالدي 
38

Obstetrics/Gynachologist064644377

مروان شحادة الدستورسھى ربحي عزت الحسيني
100

حي نزال جانب مسجد نزال 
الكبير

Obstetrics/Gynachologist064399400

مجمع زھران شارع ابن خلدونجمال ربحي عبد الرحمن البشيتي
الطبي 85

Obstetrics/Gynachologist064613080

مركز الھدى ا+مير راشدوسام حسن سليم سريه
157

Obstetrics/Gynachologist064913720الھاشمي الشمالي

Obstetrics/Gynachologist064640102الرجاء 54الخالدينبيل ناصر يوسف عماري

مركز آدم شارع الرازيميسون نصر داوود
الطبي عمارة 

رقم 118 
الطابق الثالث

Obstetrics/Gynachologist065663335جبل الحسين

مقابل مركز طوارىء مجمع يافا الطبيكمال جنب�طخليل خليل ثلجي البربراوي
المركز العربي

Obstetrics/Gynachologist065924996

 الشميساني /المستشفى بوران كامل أحمد طه
التخصصي

Obstetrics/Gynachologist065676585

مركز عبادة ابن الصامتمازن يوسف شعبان الزبده
الشميساني 17

Obstetrics/Gynachologist065625544مقابل مستشفى الشميساني

مجمع حنانيا نبيل منير حنا ترزي
الطبي

الدوار الخامس مقابل 
المركز العربي

Obstetrics/Gynachologist065924649

Obstetrics/Gynachologist064655131خلف مستشفى فرح3علي الجارمباسم جورج جراسيموس خوري

Obstetrics/Gynachologist065824327مقابل البنك العربي ا2س�ميفھد سنتر6الفضل بن حسنأسامة موسى محمد رمضان حمو

Obstetrics/Gynachologist065516040ابراھيم الدباسعبد- ابن رواحةمھا أديب قبعين

Obstetrics/Gynachologist065656441مقابل مستشفى ا+مليوسف التجاريالكرملالينا اناتوليفنا ف�ديمير سرور

الدوار عبدالرؤوف محمد نبيه عبد الرؤوف رياض
الخامس/عبد 

الرحمن ع�وي

Obstetrics/Gynachologist065924087جانب المركز العربيعميرة 22

Obstetrics/Gynachologist065696103مستشفى ھبةخالد ابن الوليدنذير ھاني مسعود الھنداوي

Obstetrics/Gynachologist065696103مستشفى ھبةخالد ابن الوليدنائيرة بني محمد أباظة

Obstetrics/Gynachologist065696103مستشفى ھبةخالد ابن الوليدسوزان حسان ص�ح خلقي

Obstetrics/Gynachologist0776420095فوق بنك ا+ردنالقريني 52الخالديابراھيم محمد قاسم الھنداوي

المركز الطبي مي زيادةأمل يحي يونس أبو عابد
لمستشفى ا+ردن

Obstetrics/Gynachologist065609052



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المركز الطبي مي زيادةعمر أحمد عمر العمري
لمستشفى ا+ردن

Obstetrics/Gynachologist065609052

Obstetrics/Gynachologist064913057جبل النصر62الشارع الرئيسيفوزيه قاسم محمد المصري

Obstetrics/Gynachologist065677655مستشفى الشميسانيسھيل محمد منصور خلف

عمارة لجنة شارع بئر السبعليان عدنان عارف أوتي
المناصرة 
اRس�مية 
للشعب 

الفلسطيني

Obstetrics/Gynachologist065662953بجانب المطعم الصيني

شارع أبو فراس غازي سليم سعيد بشارات
الحمداني

مجمع البيروني 
الطبي22

Obstetrics/Gynachologist064610210مقابل مستشفى فرح للتوليد

مجمع شيكاغو الملك حسينمريم أحمد حسن النجار
الطابق الثالث

Obstetrics/Gynachologist065690690العبدلي _ حي الحسين

Obstetrics/Gynachologist064642495جبل الحسين دوار فراسالبسمة 2تغريد زكريا مصطفى الزين

49Obstetrics/Gynachologist064652148الخالديمحمد محي الدين أبو لغد

شارع خالد بن مھا أحمد محمد عمرو
الوليد

سعيد أبو جزر  
178

جبل الحسين دوار فراس 
جانب بنك ا+ردن

Obstetrics/Gynachologist064618540

Obstetrics/Gynachologist065699996مستشفى ا+ملماھر غطاس الصراف

Obstetrics/Gynachologist064645655مجمع الشطل 7شارع الخالديناھده ممدوح علي ابو غزالة

مجمع عثمان شارع الجليلسحر مصطفى صالح الخليلي
بن عفان

Obstetrics/Gynachologist064612350دوار فراس

جانب اشارات الدوريات كاراكاسالجبيھةديمة فتحي احمد حلو
الخارجية

Obstetrics/Gynachologist065343954

Obstetrics/Gynachologist065607155دوار الداخليةمستشفى ا+ملشارع نابلسمحمود رشيد محمود الطاھر

Obstetrics/Gynachologist065607155ف�ح عبد- محمد خليفه

جانب بوابة طوارىء عيادات عبدونسليمان الحديدريما فوزي عارف جبر
المركز العربي

Obstetrics/Gynachologist065928887

اسكان ابو نصير مقابل يوسف بدرانيوسف بدرانموسى حسني الخليلي
البنك العربي

Obstetrics/Gynachologist0796609040

مجمع الرحمة مأدباجھاد محمد يوسف عبد الجبار
الطبي 210

مقابل مخفر الوحدات فوق 
محمص شاھين

Obstetrics/Gynachologist064739701/3



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز المنارة شارع المنارةايمان لطفي محسن عباده
الطبي 12

Obstetrics/Gynachologist064705106جبل المنارة

مجمع بشناق الخالديزاھي محمد طه أبو حليمة
42

مقابل أجنحة ابن خلدون 
وبنك عودة

Obstetrics/Gynachologist064622808

عيادات جابر ابن حيانمحمد نزيه اسحق محمد الكيالي
المستشفى 
التخصصي

Obstetrics/Gynachologist065669632

عيادات المركز الدوار الخامسرقية محمود محمد سعيد ناعس
العربي الطبي

Obstetrics/Gynachologist065921199خلف فندق الشيراتون

Obstetrics/Gynachologist065692684جبل الحسينسكينة التجاريالرئيسيجريس جريس سليمان الس�يطه

ضاحية الحسن دوار ا+مير 2 كعب ابن مالكالفيرا ف�ديمر ميخائيل بوبرياشوفا
_ مقابل صيدلية طشلي

Obstetrics/Gynachologist065658581

شارع المدينة ترومان فرح ناصر سوداح
المنورة

عيادات ابن 
الھيثم الخارجية 

260

Obstetrics/Gynachologist065625367

شارع الملك دعد اسعاف عبد- العزب
عبد- الثاني

مرج الحمام / فوق البنك 
ا2س�مي

Obstetrics/Gynachologist065713857

المركز الطبي ضاحية الروضةأشرف نواف ياسين النوافله
التخصصي

مقابل البنك ا2س�مي بجانب 
مدارس السابلة

Obstetrics/Gynachologist0795730390

العيادات الخارجية لمستشفى نابلسرنا وليد حسن الحنبلي
ا+مل

Obstetrics/Gynachologist065661691

لؤلؤة خالد ابن الوليدنبيله محمد عبد الفتاح أبو طاحون
القريني198

جبل الحسين مقابل مستشفى 
ھبة

Obstetrics/Gynachologist065627070

Obstetrics/Gynachologist065350881مقابل الجمعية العلمية الملكية67أحمد الطراونةداليا غسان الريس

المركز الطبي لمستشفى المركز الطبيالملكة نورعائد " محمد شريف " سليم ح�وة
ا+ردن

Obstetrics/Gynachologist0775921981

جانب المستشفى ا2س�مي المعشر 3الزبير بن العوامديب محمود ذيب الحمامي
مقابل المؤسسة ا2ستھ�كية 

المدنية

Obstetrics/Gynachologist065699111

مجمع أبو ابن خلدونسھام سالم صالح اللوزي
حسان التجاري 

81

Obstetrics/Gynachologist064654202



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Obstetrics/Gynachologist065653577جانب مستشفى ا+ملالعقادنابلسھدى عبدالحليم شاكر داود

شارع أبو فراس ھبه أسامه عاطف شاھين
الحمداني

Obstetrics/Gynachologist065650737جانب مستشفى فرحالسخاء 11

Obstetrics/Gynachologist065609060جانب مستشفى ا2ردنالمركز الطبى3الملكه نورجميل محمد عبد - شعبان

Obstetrics/Gynachologist065353309فوق صيدلية بشار36ا+ميرة رايةأنور عبد- دويله الجدوع

مقابل جمعية الفالوجة اليوسف 66السلطان ق�وونلبنى فاروق محمد أبوقمر
الخيرية

Obstetrics/Gynachologist065696996

جبل الحسين / دوار الداخلية نجيب ميشيل نجيب ليوس
/ بجانب مستشفى ا2مل 

للتوليد

Obstetrics/Gynachologist065656575

مجمع اللد فوزي عبد الرحمن حسين عناني
الطابق ا+ول

Obstetrics/Gynachologist065667794مقابل مستشفى ا+مل للتوليد

مجمع العقاد شارع نابلساس�م عبد الرحيم علي العواملة
الطابق ا+ول

دوار الداخلية_بجانب 
مستشفى ا+مل

Obstetrics/Gynachologist065659600

عمارة مجمع شارع نابلسجھان سمير سعيد العتبة
العقاد الطابق 

ا2ول98

Obstetrics/Gynachologist065685535بجانب مستشفى ا+مل

شارع فاطمة ابراھيم محمود ابراھيم الصالح
الزھراء

عمارة ابو 
جاموس

ماركا الشمالية _ حي 
العبد2ت

Obstetrics/Gynachologist064874819

مجمع ا2سراء شارع الملكة رانيةايمان محمد ابراھيم آل خطاب
الطبي 295

العيادات الخارجية لمستشفى 
ا2سراء

Obstetrics/Gynachologist065300374

العيادات نابلسحمزة أحمد عبد الحفيظ سلھب
الخارجية 

لمستشفى ا+مل

العيادات الخارجية لمستشفى 
ا+مل

Obstetrics/Gynachologist065666232

جبل الحسين / خلف ك�ج عمارة الوفاء6شارع بئر السبعنيلم  حاجي حاجي عبد اللطيف
عمر / بجانب السبيل للسياحة

Obstetrics/Gynachologist065670588

الدوار الثامن_خلف مركز مستشفى البيادرفاطمة عبد الفتاح ابراھيم
أمن البيادر

Obstetrics/Gynachologist065853375

شارع قيس بن محمد علي عبد الكريم حسن البيطار
ساعدة رقم 1

جبل عمان / الدوار الثالث / 
بجانب مستشفى عاقلة

Obstetrics/Gynachologist064614016



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة الدكتور شارع ا+مير محمدمحمد عبد الكريم ناجي الزعبي
كاتبه 234

Obstetrics/Gynachologist064642725مقابل شركة ا2تصا2ت

شارع محمد فريد كايد احمد موسى ح�يقة
ابو حديد

حي نزال / عيادات مستشفى 7
الحياة

Obstetrics/Gynachologist064391111

شارع حنين بن وفاء محمد عبد الجليل برھم
اسحق

مجمع ابن 
النفيس 5

Obstetrics/Gynachologist065651800جبل الحسين / الطابق ا2ول

شارع الملك عبد خالده احمد ھيشان العبدال�ت
-

ماركا الشمالية / مقابل البنك 
العربي

Obstetrics/Gynachologist064884880

شارع خالد بن فھمي أحمد محمد الجابي
الوليد

عمارة سكينة 
(المجمع الطبي 

التخصصي) 
220

Obstetrics/Gynachologist065676433جبل الحسين

Obstetrics/Gynachologist064390209حي نزالبناية الشرقاويشارع الدستورھاشم محمد صالح الحروب

مجمع البيروني ابو فراس الحمدانيسحاب علي محمد السرطاوي
رقم المجمع 22

Obstetrics/Gynachologist064641747مقابل مستشفى فرح

Obstetrics/Gynachologist064751460مقابل ألبان ضبعة الحكمة 235مادباعدنان محمد عبد الرحمن خليل

بناية محمد شارع نابلسمحمد امين محمد المدني
العقاد 98

Obstetrics/Gynachologist065697583بجانب مستشفى ا+مل

Obstetrics/Gynachologist064776160مقابل مستشفى الھ�ل ا2حمر166شارع ا2مير حسنفھمي خميس علي خميس

شارع الشريف نجاة شكيب محروس بسيسو
الرضى

العبدلي/ بجانب سينما الفارس
كونكورد

Obstetrics/Gynachologist065603862

الشارع الرئيسي سليمان عيسى مواس مناصره
50

البشيتي سنتر 
50

Obstetrics/Gynachologist065810627فوق بنك ا2ردن

شارع حسني ماجد محمد خير عبد الرحمن اليبرودي
صوبر

Obstetrics/Gynachologist065827204مقابل مطاعم القدسابو صعب 60

المركز الطبي ميسرة شحادة أحمرو
التخصصي

الشميساني / خلف المستشفى 
التخصصي

Obstetrics/Gynachologist065695585

شارع الزبير بن ميسون محمد عمرو الجابري
العوام

عمارة المعشر 
3

بجانب المستشفى 
اRس�مي_ فوق صيدلية 

قادري

Obstetrics/Gynachologist065696777

مجمع شيكاغو شارع الملك حسيننھى عزت حسين شموط
240

Obstetrics/Gynachologist065676400العبدلي

البيادر ( حسني عايدة أحمد يعقوب بزادوغ
صوبر )

4Obstetrics/Gynachologist0779333349



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الحياة شارع نابلسمريم أحمد حسن ابو ح�وة
الطابق 

الثاني109

Obstetrics/Gynachologist0785037914مستشفى ا+مل-دوار الداخلية

مجمع ضاحية شارع مكةوفاء عبدالكريم أبو شوارب
الحسين الطبي 
التخصصي

ضاحية الحسين / فوق 
صيدلية صابرين/بجانب 

عمارة ا2كسبرس

Obstetrics/Gynachologist065510810

العيادات زھير يوسف غوشة
الخارجية 

مستشفى ا2ردن

Obstetrics/Gynachologist065665261الشميساني

ت�ع العلي / مقابل الجامعة شارع الملكة رانيامحمد منذر أحمد عابودي
ا2ردنية / دخلة نيفين / فندق 

العامرة

Obstetrics/Gynachologist065337639

شارع خالد بن مروان سليمان داوود السمھوري
الوليد

عمارة 
انشاصي191

فوق مطعم المنقل الطابق 
الثالث

Obstetrics/Gynachologist065692775

Obstetrics/Gynachologist065699333أمام المستشفى ا2س�ميسمير محمد حمدان

العقبة  / مقابل مستشفى عمارة صويصنتاليا نيكو2 يفنا كوشنيزنكو أبو جوده
ا2ميرة ھيا

Obstetrics/Gynachologist032035036

مجمع المودة شارع الطيريعبدالحافظ محمود محمد العناتي
التجاري 11

العقبة / المنطقة التجارية 
الثالثة

Obstetrics/Gynachologist032014447

Obstetrics/Gynachologist032032266عمارة الكونيةشارع ا2مير محمدحنان محمد س�مة القطاونة

شارع الحمامات عبد - يوسف عبد العزيز العضايلة
التونسية

عمارة البنك 
التجاري

Obstetrics/Gynachologist032035667العقبة

الشريف حسين بن بسام محمد حسن البواعنة
علي

حي الدستور _ فوق مجمع النقابات
النقابات المھنية _ خلف 

مستشفى ا+ميرة ھيا

Obstetrics/Gynachologist032019999

شارع الحمامات مزين فرحان محمد البدارين
التونسية

خلف عمارة شويكيني_دوار عمارة النصر
ھيا

Obstetrics/Gynachologist032031131

Obstetrics/Gynachologist0096279685795البنوكموسى ابراھيم حمدان حورانى



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Obstetrics/Gynachologist027244460مقابل بنك ا2سكانمجمع الكرديالسينمايوسف على فيصل طاھات

مجمع المدينة شارع الملك ط�لأحمد عبد- الخلف عناقره
المنورة 5

Obstetrics/Gynachologist027245539اربد قرب ا2حوال المدنية

Obstetrics/Gynachologist02727380طعمه الفانكالسينماأح�م أحمد كامل غرايبه

Obstetrics/Gynachologist027279633اربد فوق صيدلية الفارعمارة الملكاويشارع الھاشميراجي عدوان النعيمي

مجمع اربد السينماخزاعى قاسم محمد مومنى
الطبى

Obstetrics/Gynachologist027247466

Obstetrics/Gynachologist0787544974بجانب ضراغمهمكهالسينمامنال عبد فالح بنى ھانى

مقابل بنك ا2سكان الرئيسي عبد- ارشيداتشارع ا+مير نايفعزمي حسين أحمد داود
_ قرب استراحة مشوار

Obstetrics/Gynachologist027247966

مجمع دحادحة الھاشميعبدالمنعم الحاج عناز محمد مشعل الطيطي
التجاري

Obstetrics/Gynachologist027277500مقابل البنك ا+ھلي

Obstetrics/Gynachologist0795199346الرمثا مقابل صيدلية عائشةالوحدةسھاد عبدالفتاح نجيب الروسان

Obstetrics/Gynachologist027270466وسط البلدعبد- الرشيداتالملك ط�لعرين فرحان عوض النجار

عمارة البنك الھاشميماجد محمد حسين السلطان
ا2ھلي

Obstetrics/Gynachologist027270017جانب باصات الحي الشرقي

شارع عمر بن عبد - ف�ح ذياب الشوحة
الخطاب

مجمع الشفاء 
الطبي

شارع الملك ط�ل مع تقاطع 
شارع عمر ابن الخطاب 

فوق صيدلية الشفاء

Obstetrics/Gynachologist027248994

عمارة ابناء شارع بغدادفيصل زيد فواز الزعبي
سوسان

Obstetrics/Gynachologist027244883دوار البريد الرئيسي

بجانب صيدلية النابلسي_ شارع السينماكورنيليا يوليان فيشويو جريس
فوق مجوھرات كليوناتر

Obstetrics/Gynachologist027258989

Obstetrics/Gynachologist027260666اربدعمارة ا+وقافشارع السينماعبدالعزيز قاسم الشع�ن الزعبي

بناية كربيس شارع بغدادعبد - محمدأحمد حلوش
ا+رمني

Obstetrics/Gynachologist027243994

Obstetrics/Gynachologist027259160اربدمجمع الشاميشارع الھاشميمحمود محمد حسن النعيمي

مجمع شوكت شارع الھاشمييسرى محمود ابراھيم ابو غزه
الشامي

Obstetrics/Gynachologist027259160اربد

Obstetrics/Gynachologistمقابل صيدلية الوفاءالنصرعبدالحميد مصطفى الصباغ



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Obstetrics/Gynachologist026351606جرش / مقابل صيدلية اشرفكمال علي العتوم

Obstetrics/Gynachologist032355700الفاروقالمستشفى ا2يطاليمينة عبد الواحد العربي ا+زھري

شارع المستشفى خلف جميل ميخائيل المدانات
ا2يطالي

الكرك /  مقابل مركز 
ا2مومة والطفولة

Obstetrics/Gynachologist032355350

Obstetrics/Gynachologist032351039بجانب المستشفى ا2يطاليالشارع ا2يطاليمارسي� ايفا ستنواف ميخالسكي

Obstetrics/Gynachologist032351505بجانب المستشفى ا2يطاليشارع ا2يطاليحافظ محمد عامر حسن الجبالي

مادبا - مقابل مجمع كلدانيآمنه عطا أحمد اشنيور
الباصات- فوق مكتبة الحكمه

Obstetrics/Gynachologist053243000

مجمع الحاج صبحيه يوسف عبد القادر كتكت
عقاب الفايز

مادبا /دوار المحبة /بجانب 
مستشفى المحبة

Obstetrics/Gynachologist053245475

شارع الملك عبد نايف نقو2 سالم معلوف
- الثاني

Obstetrics/Gynachologist053245552مادبا

مجمع العقايلة شارع ابن خلدونميسرة خضر عبد القادر علقم
34

Oncologist064641227

Oncologist064614933الخير 59الخالديعدنان حسن رشيد قاسم

الدوار الخامس مقابل ھاني الطبي 7سليمان الحديديفائق فرح خليل المدانات
المدخل الرئيسي لفندق 

الشيراتون

Oncologist065923859

Oncologist064642110مقابل مركز الخالدي الطبيالحياة الطبي 40الخالديسناء عبدالقادر السخن

الدوار الخامس مقابل مدخل يافا 21خليفة محمد عبد الحفيظ العمري
طوارىء المركز العربي

Oncologist065926866

مستشفى ا2ردن المركز احمد عبد اللطيف ابو ملوح
الطبي الطابق الخامس

Oncologist065609043

Oncologist0779114026ضراغمهمكه  ط 2السينمامحمد عبدالرحمن خلف بشتاوى

Ophthalmologist0785585531مخيم البقعةالھرش الطبيالشارع الرئيسينجاتي ماجد كمال عارف

Ophthalmologist026230436مقابل البلديةالملك ط�لعبدالرؤوف محمود مصطفى الصمادي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع صب لبن السعادةياسين عايد الحاج فاضل الزعبي
50

جانب النفق مقابل مطعم 
الس�م

Ophthalmologist053998889

شارع الملك عبد يحيى محمد مصطفى ابو غنيم
-

Ophthalmologist053966996الزرقاء / الطابق الثالثمجمع طارق

Ophthalmologist053986414مقابل صيدلية فلسطينعمارة صب لبنشارع الملك حسينسمير محمد عمر الت�وي

اتوستراد عمان صالح قاصد صالح مزيد
الزرقاء

مجمع 
ا2ستشاريين

Ophthalmologist053930810

Ophthalmologist0786962171نسيبةالسعادةماھر حسين الطريفي

مدخل سوق الج�د مقابل 43السعادةرائد توفيق زكي الحكيم
بنك سوسيته جنرال

Ophthalmologist053986511

Ophthalmologist053930009 السعادةأبو دواس سنترالسعادةجمال سامي صادق العلي

مجمع ا+طباء شارع ا+وتسترادأحمد شحادة سعد المومني
ا2ستشارين

Ophthalmologist053655510بجانب مستشفى جبل الزيتون

عمارة عدنان الشارع الرئيسيجميل سعيد محمد عبيد
بركات

Ophthalmologist053744810مقابل بنك ا2سكان

شارع الملك عبد فخري سليم صالح الحموري
-

Ophthalmologist053966888مقابل صيدلية الحكمة76

مجمع البلدية الشارع الر ئيسيمحمود داود يوسف العبدلي
الجديد 150

قرب البنك العربي /قرب 
مجمع الدوائر الحكومية

Ophthalmologist053751770

شارع الملك حسين موسى أحمد موسى بيضون
(السعادة)

مجمع البغال 
الطبي

Ophthalmologist053931183الزرقاء / سوق الدھب

Ophthalmologist064744727جانب البنك ا+ردني الكويتيالقدس 233مأدباجواد عبدالجليل مصطفى السعيد

Ophthalmologist00962775522771حلف و اشتيالمدينه المنورهسعيد عونى سعيد باطا

مجمع الحكمة شارع مادباسھام أمين العباس أبو راس
الطبي235

Ophthalmologist064752452مقابل ألبان ضبعة

مجمع ھاني ميسون أحمد سليمان بشايرة
الطبي

الدوار الخامس مقابل فندق 
الشيراتون

Ophthalmologist065927088



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع موسى س�م روحي زكي التكروري
الساكت

مجمع ابن 
الھيثم الطبي 97

Ophthalmologist065536217قرب مستشفى ابن الھيثم

شارع المدينة ابراھيم محمد ذياب السعيدات
المنورة 273

مقابل سامح مول الطابق مجمع ا+ندلس
الثاني

Ophthalmologist065678310

شارع خالد بن عاطف عبد - ص�ح القضاة
الوليد

مجمع سكينة 
رقم 218

Ophthalmologist065690800

شارع جمال الدين نافذ ابراھيم عبد القادر سرحان
ا2فغاني

مجمع ا2ردن 
21

جبل الحسين دوار فراس 
جانب سي تاون

Ophthalmologist065692810

Ophthalmologist064654701ألفا 51الخالديرانيا مقبل سليم دحابرة

مجمع الس�م شارع ابو تمامزياد صالح خالد الزبيدي
الطبي 51

الدوار الثالث _مقابل 
مستشفى عاقلة

Ophthalmologist064616644

45Ophthalmologist064618870الخالدىفرج ضيف - محمد الھويدى

مختبر زھران الخالدي 28فؤاد موسى نقو2 موسى الصايغ
الطبي

Ophthalmologist064614599مقابل صيدلية روحي

خلف مستشفى فرح قرب عمارة رقم 12على الجازمفتحى عدس
مجمع النصر الطبى

Ophthalmologist064610097

الدوار الرابع - شارع ابن خلدونمي محمد سعيد جمال الدين البديري
مجمع الشطل 7

Ophthalmologist064655536

جبل عمان الدوار الثالث عمارة رقم 12علي الجازمھيا أحمد كتاب
خلف مستشفى فرح

Ophthalmologist064610097

مجمع البنك السيدة ھاجرحسام سليمان علي بطيخي
ا2س�مي 27

جبل النصر فوق البنك 
ا2س�مي

Ophthalmologist064904466

Ophthalmologist065561011الربيع 170مكةسامي عطا عبد- دعسان

العرق سوسي جابر ابن حيانجمال محمد عبد المحسن العناني
48

الشميساني باتجاه فندق 
الماريوت

Ophthalmologist065688522

السيف الطبي الخالديسامر مصطفى حجو خرما
61

Ophthalmologist064640041

شارع حسني مركز العيون الدولي
صوبر

البنك التجاري 
ا+ردني 16

Ophthalmologist065861391/2بيادر وادي السير

Ophthalmologist065300369مستشفى ا2سراءالملكة رانيا العبد-عبد- ابراھيم محمود زريق

Ophthalmologist064611370مقابل مركز الخالدي الطبيالعقايلة 34الخالديمحمد عبدالعزيز أحمد أبو سمك



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الدوار الخامس مقابل مدخل عيادات عبدونفراس شاھر عبد الحفيظ الكببجي
طوارىء المركز العربي

Ophthalmologist065931998

رياض العساف الجاردنز 165أسامه محمود عبد الغني أبو خالد
165

Ophthalmologist065517517

حسني صوبر ( محمد عيسى بكمرزة شاميل
الرئيسي )

محمد نور بشير 
35

Ophthalmologist065865227البيادر جانب البنك العربي

شارع يوسف بن خالد ابراھيم عطا عايش
تاشفين

عيادة دار 
الحكمة الطابق 

الثاني 42

Ophthalmologist065666276جانب سيفوي الشميساني

اوبتكوس شامي الملك عبد العزيزمركز الشامي للعيون
38

الدوار السابع حي السھل 
مقابل السيفوي

Ophthalmologist065520003

جبل عمان/ الدوار مجمع العقاد 25شارع مثقال الفايزمحمود خليل ابراھيم السالم
الثالث/خلف فندق الرويال/

Ophthalmologist064654660

Ophthalmologist065622206مقابل مستشفى الخالديبشناق 42ابن خلدونمنير صالح خميس اندي

Ophthalmologist065681503مقابل مستشفى ا+مليوسف التجاريدوار الداخليةخلف عبدالفتاح ھوشان

مجمع فلسطين شارع ا+مير حسنعبده محمد عبده أبو ارجيع
الطبي 212

 الوحدات /عمارة حلويات 
حبيبة

Ophthalmologist064765583

السعودي الطبي سليمان الحديديأمين بشير عبد الغني شحادة
3

 الدوار الخامس مقابل فندق 
الشيراتون

Ophthalmologist065920552

عمارة البنك شارع ا2ميرة رايةعلي حسين علي الرمحي
ا2س�مي

Ophthalmologist065349095

الدوار الخامس / مقابل مجمع يافا الطبيمحمد ابراھيم محمود زريق
المركز العربي الطبي

Ophthalmologist065861425

عمارة الكردي شارع ا2مير راشدجمال حسن علي اسعيفان
145

الھاشمي الشمالي / مقابل 
ب�زا مول

Ophthalmologist064911445

شارع سينما عبد المعز يحيى محمد شاور
الحسين

وسط البلد_قرب سينما 42
زھران_ خلف مطعم القدس

Ophthalmologist064625884

مجمع البشيتي حسني صوبرناديه بو جمعه قرومي مواس
50

Ophthalmologist065810627فوق بنك ا+ردن



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Ophthalmologist064752372بجانب حلويات القاضي224شارع مادبامروان حسن عبد الرحمن رمضان

جبل عمان / بجانب مستشفى 35شارع ابن خلدونمھا ميشيل صليبا فرح
الخالدي / فوق مختبرات 

زھران

Ophthalmologist064652550

مجمع عمان الملك حسيننعيم جميل نورس شقم
التجاري 18

Ophthalmologist064637648جانب أوبتكس شامي

شارع عصام نور الدين تاج الدين نور الدين عرفات
العجلوني

عمارة خواجا 
88

Ophthalmologist065698990مقابل فندق الماريوت

عمارة التأمين شارع الشرقمنير محمود موسى خورما
ا2ردنية 1

جبل عمان / الدوار الثالث / 
خلف عمان الجراحي

Ophthalmologist064646440

مستشفى شارع الملكة رانيةغسان احمد أمين الجيوسي
ا+ردن/المركز 
الطبي الطابق 

السادس 29

Ophthalmologist065609051

شارع ابن خلدون فريد محمد مصطفى كنعان
31

جبل عمان /زھران/ الدوار 
الثالث / مقابل صيدلية روحي

Ophthalmologist064652822

عمارة مبيضين نحالين 1وائل محمد أحمد الخشمان
1

جبل الحسين_خلف سينما 
القدس

Ophthalmologist064628505

شارع المدينة محمد صالح نور علي
المنورة

مستشفى العيون 
التخصصي

Ophthalmologist065511176بجانب مستشفى ابن الھيثم

مركز الشفاء شارع الرازيعزمي لطفى جريس الشرايحة
الطبي 116

Ophthalmologist065602666دوار الداخلية

الصويفية / خلف مطعم 7عبدالرحيم محمدسلمن محفوظ جورج حبش
ھارديز

Ophthalmologist065818371

مركز حداد شارع وصفي التلمحمد سليمان علي الحديدي
التجاري87

Ophthalmologist065537978مقابل مسجد الطباع

المركز الطبي الملكة نورمحمد عرابي حامد عرابي عابدين
لمستشفى ا+ردن

Ophthalmologist065609077

شارع ابو فراس زياد طه عبد الفتاح الشمايله
الحمداني

مجمع البيروني 
الطبي

الدوار الثالث _ خلف 
مستشفى فرح

Ophthalmologist064616514



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع بئر السبع جميل قسيم محمد ناصر
28

عمارة 
ا+راضي 

المقدسة للتأمين 
الطابق ا+ول 

28

Ophthalmologist065691158

Ophthalmologist064646403بجاب  صيدلية ب�ل عياشمجمع نعمةشارع مي زيادةنادر محمد عبد الرحيم عدس

الدوار الثالث _ أول شارع عمارة زھرانشارع مي زيادةاياد رشاد سمعان فرح
مستشفى فرح

Ophthalmologist064655987

Ophthalmologist065676669جانب مستشفى ا+ملشارع نابلس 94ممدوح عبد الس�م عيسى

مجمع ابن حيان شارع ابن حيانعزام محمد عبد القادر شاھين
الطبي

قرب المستشفى التخصصي 
_بجانب نادي الفيصلي

Ophthalmologist065606990

شارع خالد بن محمد سلمان مسلم ابو سيف
الوليد

مجمع عادل 
القاسم رقم 193

دوار سكينة_مقابل البنك 
اRس�مي_بجانب جبري

Ophthalmologist065681619

Ophthalmologist032022777خلف مستشفى ا2ميرة ھيامجمع النقاباتشارع مؤتهعامر كمال ايوب فاخوري

المنطقة التجارية الثالثة 8البتراءرائد بھجت أحمد الشريدة
جانب صيدلية العقبة الحديثة

Ophthalmologist0796292455

عمارة تركي شارع الھاشميماجد حسني ابراھيم الزعبي
الزھراوي

Ophthalmologist027271557مقابل بنك القاھرة

Ophthalmologist027109777دوار مدينة الحسن الرياضيةدار العيونشارع الحسنعادل عبده خليفة المومني

Ophthalmologist027244445مقابل سينما الزھراءوصفي التلأنور فرحان بخيت صوالحه

مجمع الحمراء شارع السينماجمال محمد خلف الخطيب
الطبي

Ophthalmologist027275875فوق صيدلية السمان

شارع الشھيد أحمد علي السالم الرشدان
وصفي التل

عمارة البنك 
ا2ردني الكويتي

Ophthalmologist027244450

Ophthalmologist027240853قرب صيدلية الحسنالعبابنةشارع الملك ط�لياسين قاسم محمد خليفه البوريني

Ophthalmologist026341500فوق تكسي القدسشارع الشعبمصطفى محمد علي عتوم



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

دوار الكرك_وسط البلد_ مكرم صالح قسطندي العمارين
بجانب سوبر ماركت حسين 

شعث

Ophthalmologist032353330

وسط المدينة مقابل المسجد عوده حسين عوده طبيش
العمري جانب صيدلية بھاء

Ophthalmologist032355366

Ophthalmologist032351949الكرك _ مقابل بنك ا2ردنشارع البنوكعدنان سالم س�مة القسوس

Ophthalmologist053242030جانب صيدلية زينالملك عبد- الثانيط�ل خلف ابراھيم الھروط

Ophthalmologist053248884مقابل مديرية الصحةعمارة الفراجشارع اليرموككفاح أحمد سعيد المومني

مجمع سيف الشارع الرئيسيباسم عبدالفتاح محمد النيص
التجاري

البقعة / المدخل الرئيسي / 
بجانب حلويات حبيبة

Orthopedic Surgeon065370068

Orthopedic Surgeon026232682مقابل المركز الصحيثلجي النمريالملك ط�ليوسف جاد- وراد معمر

عمارة محمد شارع الملك ط�لمحمد احمد الجابر عليمات
عليمات 46

Orthopedic Surgeon026234650بجانب بنك ا2سكان

Orthopedic Surgeon032240349الطفيلة / الطابق الثانيعمارة البلديةعبد- محمد عواد

Orthopedic Surgeon053990990مستشفى الحكمهالرئيسىأيوب سعود مطلق الشمرى

مجمع الدوائر الملك حسينحسين خليل حسن بشير
الحكومية

خلف ا2تصا2ت - جامع 
الكالوني

Orthopedic Surgeon053752870

الزرقاء/مجمع الحكمة مجمع الحكمةشارع ا2وتوسترادعنان نور الدين يحيى شحادة
ل�طباء ا2ستشاريين/قرب 
مستشفى الحكمة الحديث

Orthopedic Surgeon053935753

مركز أبو الملك حسينعوني عادل عبد - الخطيب
دواس  رقم 41

Orthopedic Surgeon053996612

عمارة طارق شارع الملك حسينعاطف نايف عقله ابو الكشك
سنتر .35

Orthopedic Surgeon053982012مقابل البنك ا2س�مي

Orthopedic Surgeon053988445الزرقاء / سوق عميرةعميرةشارع السعادةفائق فؤاد جبرائيل سواقد

Orthopedic Surgeon053983961جانب البنك العربي26الملك حسينسعدي عبدالحميد اسماعيل ابو ح�وة

مجمع أتوستراد الزرقاءعبد الجليل سعيد عبد الجليل س�م
ا2ستشاريين

الزرقاء / بجانب مستشفى 
جبل الزيتون

Orthopedic Surgeon053657788



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع محمد حسن حمدان صالح
ا2ستشاريين 2

Orthopedic Surgeon053656662

عمارة البغال شارع السعادةحاتم صادق ناجي السعدي
الطابق ا+ول

Orthopedic Surgeon053985666

مجمع أتوستراد الزرقاءمحمود عوض محمد النشاش
ا2ستشاريين

Orthopedic Surgeon053657444جانب مستشفى جبل الزيتون

Orthopedic Surgeon064620407جبل عمانعمارة 59شارع ابن خلدونتيسير فايز فھد  جابر

Orthopedic Surgeon065334405مفيد أبو شيخهالملكه رانيامحمد عبدالرحيم محمد أبو عبود

الشميساني مقابل المستشفى مجمع كاليفورنياجابر ابن حيانسرور أحمد يوسف سرور
التخصصي

Orthopedic Surgeon065676995

المركز الطبي أحمد عبدالقادر عبد الرحيم ھزايمة
الوطني

Orthopedic Surgeon053532001وادي الشجرة

شارع المدينة علي حسن محمود شتيوي
الطبية النصر بن 

شميل

مركز kkt  للعمود الفقري عمارة رقم 9
مقابل النابلسى والعمد قبل 

دوار خلدا

Orthopedic Surgeon962799051384

عمارة ب�زا  شارع بئر السبعمحمد احمد حسين ابو حماد
15 ط 1

جبل الحسين - مقابل فندق 
قصر جدة

Orthopedic Surgeon065659056

Orthopedic Surgeon064653853الشطل 7ابن خلدونمطيع فؤاد جبور ماردينى

Orthopedic Surgeon064654673السخاءأبو فراس الحمدانىاياد عبد- محمد اعبيد

 ب�زا 38الخالديحازم تحسين يوسف الدروبي
الخالدي

Orthopedic Surgeon064644377

الدوار الخامس- احمد صبحي عبد الجليل شرايعة
شارع سليمان 

الحديدي

Orthopedic Surgeon065937868مقابل المركز العربيمجمع حنانيا

مجمع عطية شارع الرازيسليمان ميخائيل عبد - مقطش
التجاري 149

Orthopedic Surgeon065684522دوار الداخلية

Orthopedic Surgeon064653460القرينى رقم 52معاويه سعود محمود عبدالجابر

عمارة بشناق شارع الخالدياسماعيل عبدالرحمن اسماعيل غزال
42 الطابق 

ا+ول

Orthopedic Surgeon065693220جبل عمان

Orthopedic Surgeon065337773مفيد ابو شيخة|الملكه رانياطارق نايف ھاشم ابو رجب التميمى

مجمع العقاد شارع نابلسحنا  أميل حنا ثيودوسي
الطبي الطابق 

الرابع

Orthopedic Surgeon065685930قرب مستشفى ا+مل للتوليد

مروان شحاده الدستوراسامه حسن خالد ياسين
رقم 100

Orthopedic Surgeon064399055

مجمع القدس مادباأحمد مرزوق أحمد المشني
الطبي

Orthopedic Surgeon064730306مقابل البان ضبعه

Orthopedic Surgeon064626431الزنبقة 60الخالديمحمد اكرم نايف سعيد عواد



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عيادات الجامعةأكرم ضيف - سلمان الشوبكي
مستشفى 

ا2سراء 295

Orthopedic Surgeon065300371

مجمع المركز شارع البيرونيسمير نايف عبدالحميد
الطبي 

التخصصي

Orthopedic Surgeon065657568الشميساني

عيادة مرام أحمد بن حنبلرياض عبدالجبار محمد القيسي
العظام

Orthopedic Surgeon064638000جبل اللويبدة

العيادات المدينة المنورةحمدي مصطفى محمد النقرش
الخارجية 

لمستشفى ابن 
الھيثم

Orthopedic Surgeon065625193

Orthopedic Surgeon065685920 جانب مستشفى ا+ملالعقادنابلسمحمود سليمان علي بشتاوي

Orthopedic Surgeon064640995مقابل مستشفى فرحالسخاء 21أبو فراس الحمدانيرائد عبدالحليم حسين جودة

عمارة السيف شارع بن خلدونفارس ھاشم ابراھيم تادرس
رقم61

Orthopedic Surgeon064644937مقابل بنك ا2سكان

عيادات ا+ردن ابن خلدوننبيل أنطون عبد النور عطا -
63

Orthopedic Surgeon064642843الدوار الثالث

Orthopedic Surgeon065665074 سمور 145الرازي 145سائد محمد يوسف عليان

Orthopedic Surgeon065660074مقابل المستشفى التخصصي25الحريريصدقي عبد- صادق حامد الصراوي

المركز الطبي لمستشفى فوزي محمد بدوي عليان
ا+ردن

Orthopedic Surgeon065609066

شارع خالد بن مروان محمد عبد المجيد ھندي
الوليد

عمارة 
انشاصي191

دوار سكينة_فوق مطعم 
المنقل

Orthopedic Surgeon065678002

Orthopedic Surgeon064655592الزنبقة 60شارع ابن خلدونراكان كمال ابراھيم شحالتوغ

المركز الطبي شارع دير ياسيناسماعيل حمد وھبه عبدالھادي
17

جبل الحسين/ مقابل وزارة 
الصحة

Orthopedic Surgeon065660484

جانب المستشفى التخصصي ابن النفيس اسحق  ابن حنينرائد وصفي رضوان حسن
فوق صيدلية الزعبي

Orthopedic Surgeon065687477

رياض العساف الجاردنزعصام الدين مصطفى حسين أبو الشيخ
165

Orthopedic Surgeon065517517دوار الواحة

Orthopedic Surgeon065626406مقابل مستشفى الشميسانيمجمع الفيحاءعبادة ابن الصامتوائل فضل محفوظ العزازي

الرياض الطبي الخالديأيمن عبد- محمد البطوش
41

Orthopedic Surgeon064644053جانب مركز الخالدي الطبي

العيادات الجامعةمحمد قاسم محمد أبو عين
الخارجية 
لمستشفى 

ا2سراء 295

Orthopedic Surgeon065300367



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

العيادات شارع ابن فراسف�ح زعيزع عداد الحرفوشي
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي

Orthopedic Surgeon065661294

 عمارة 35الخالدينظام عبدالرحيم عبد الغني الفراحنه

الشيخ ياسين
Orthopedic Surgeon064626681جانب مركز الخالدي الطبي

شارع جابر بن أشرف ابراھيم خليل كامله
حيان

Orthopedic Surgeon065001111المستشفى التخصصي

العيادات جابر بن حيانيوسف امين حسن عثمان
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي

Orthopedic Surgeon065673514

ب�زا الدكتورة الخالديقتيبة عبدالقادر أحمد درويش
نرمين حربي 

48

Orthopedic Surgeon064625050

مجمع الرجاء ابن خلدونمحمد حسن ظاھر مقدادي
الطبي 56

Orthopedic Surgeon064634848

مقابل طوارىء المركز يافا 21شارع كمال جنب�طبسام محمود نديم علي رضا النحوي
العربي

Orthopedic Surgeon065928009

Orthopedic Surgeon064641064مقابل مستشفى الخالديالحياة 40شارع حماده الفوازعلي نھاد علي نسيبه

Orthopedic Surgeon065609056جانب مستشفى ا+ردنالمركز الطبيالملكة نورمحمد رشدي محمد نزال

شارع الملك عبد جميل علي صالح المجدوبه
-

ماركا الشمالية / مقابل البنك مجمع كبرسليان
العربي

Orthopedic Surgeon064872864

اخر شارع ط�ل اول سقف شارع ط�ل 95نظمي احمد مصطفى الولويل
السيل

Orthopedic Surgeon064625208

شارع حسني روحي حسن سعيد ششتاوي
صوبر 16

البنك التجاري 
ا2ردني رقم 
العمارة 16

فوق البنك التجاري 
ا+ردني_ مقابل سلطة 

المصادر الطبيعية

Orthopedic Surgeon065865046

بناية سكينة سامي توفيق ابراھيم القسوس
الطابق الثالث

Orthopedic Surgeon065670000جبل الحسين

شارع ا2مير جميل شاھر محمد الكوز
الحسن

مجمع الحكمة 
الطبي235

Orthopedic Surgeon064749379مقابل البان ضبعا

شارع مستشفى جمال محمود خليل عليان
الخالدي

عمارة الشطل 
رقم 69

Orthopedic Surgeon064642233جبل عمان

شارع جابر بن سلھام محمد دب�ن
حيان

عمارة مركز 
الدكتور سلھام 

دب�ن 65

Orthopedic Surgeon065624050مقابل فندق قصر جده



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل الحسين / مقابل عمارة اللدشارع الكرملحسام الدين علي سعيد الكردي
مستشفى ا2مل

Orthopedic Surgeon065687556

شارع سليمان ناصر سليمان عبد المعطي الرواشده
الحديدي

Orthopedic Surgeon065300300/1466جبل عمانعيادات عبدون

مجمع العقايلة شارع ابن خلدونحاتم ف�ح الرواشدة
الطابق الثاني

Orthopedic Surgeon064610255مقابل مستشفى الخالدي

شارع أحمد ابن محمد موسى محمد اشتية
حنبل

قرب مدارس ا2قصى_ 73
مقابل الجمعية ا+رثودكسية 

الخيرية

Orthopedic Surgeon064638000

مجمع أبو خزنة شارع ابن خلدونسعيد وصفي سعيد عبد المجيد
الطبي 55

Orthopedic Surgeon064641209قرب مستشفى الخالدي

عمارة اميةفيليب جميل عطيه الصناع
الفاخوري 34

العبدلي بالقرب من فندق 
توليدو

Orthopedic Surgeon064621013

شارع مستشفى ھشام محمد أحمد الماجد
الخالدي

Orthopedic Surgeon064639649خلف صيدلية روحيجنى 32

شارع مستشفى زياد محمد اليوسف الزعبي
الخالدي

مجمع السيف 
الطبي الطابق 

ا+ول 61

Orthopedic Surgeon064652900

عمارة روحي شارع الخالديسليمان فضيل صبح البدور
30

Orthopedic Surgeon064649321جانب صيدلية روحي

عمارة خالد بن الوليدھشام رشدي رشيد الكخن
الجقة228

مقابل حلويات السھل 
ا2خضؤ

Orthopedic Surgeon065653431

عمارة رانيا شارع الملك حسينرياض عوده سليمان صويص
جوس سنتر

Orthopedic Surgeon065332599صويلح / سوق الذھب

شارع ابو فراس وليد حسين راشد الرواشدة
الحمداني

مجمع النصر 
الطبي 7

Orthopedic Surgeon064645858الدوار الثالث

Orthopedic Surgeon064734331فوق الخضرا اكسبرسالجود 206شارع مأدباخالد يحيى محمد  تيم

شارع حسني محمد ھايل مثاري النعيمات
صوبر

عمارة النعيمات 
44

Orthopedic Surgeon065856154بجانب بنك ا2سكان

مبنى العيادات شارع البيرونيتيسير مصطفى الشيخ موسى صبري
الخارجية

Orthopedic Surgeon065601577المستشفى التخصصي

العيادات كامل فائق كامل العفيفي/ جراحة عظام
الخارجية 

لمستشفى ا+ردن

Orthopedic Surgeon065676767

مجمع ابن حيان شارع ابن حيانعصام محمد عبد المحسن العناني
الطبي 54

Orthopedic Surgeon065621019بجانب المستشفى التخصصي

46Orthopedic Surgeon065669907ابن خلدونسليمان محمود  عبيد - عبيد -



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Orthopedic Surgeon032064111مقابل مستشى ا+ميرة ھياالكونية التجاريا+ميرة ھيامؤيد عاطف ھلسة

مجمع صويص احمد خالد عرب مصطفى
التجاري

مقابل مستشفى ا+ميرة ھيا 
الحسين

Orthopedic Surgeon032030114

Orthopedic Surgeon032018477العقبة_ مقابل البريدعمارة ا+دھمعبد - احمد الحاج حسن عثامنه

Orthopedic Surgeon027261870وسط البلدبرج اربدعمر ابن الخطابغازي سالم رشيد العمري

مجمع حكمة السينماعماد محمد حسن القضاة
التجاري

Orthopedic Surgeon0779818939دخلة ضراغمة

Orthopedic Surgeon027244714مقابل بنك ا2سكانعبد- ارشيداتالسينماصدام أحمد نھار شناق

Orthopedic Surgeon027247496جانب مكتب البريدبغدادبطرس ھزاع سعود سويدان

Orthopedic Surgeon0777298890مجمع شتاتشارع الملك ط�لمحمد حامد عبد- القضاه

Orthopedic Surgeon027240000اربد / غرب دوار البريدكربيسشارع بغدادعيسى رزق - عيسى حداد

Orthopedic Surgeon027277270اربد ش السينما مجمع الفانكالفانكالسينمامحمد أمين ضيف - شتيوي الرواقة

مجمع أبو شارع السينماعطا- فريح الناصر اليوسف
السميد التجاري

Orthopedic Surgeon027252400مقابل صيدلية النابلسي

مجمع اربد شارع السنيمامحمد سالم عثمان حبابة
التخصصي

Orthopedic Surgeon027247847فوق صيدلية معن

Orthopedic Surgeon027275753اربد / فوق صيدلية العمايرةعثمان ناصيفشارع فلسطيناحمد شوكت أحمد كمال

مقابل مدرسة بنات الكرك ا2يطاليخلدون بطرس مسعد الزريقات
الثانوية

Orthopedic Surgeon032355004

ا2خوان شارع ا2يطاليخالد عوده عبد الواحد المعايطه
المسلمين

الكرك / مقابل مدرسة 
الكرك للبنات

Orthopedic Surgeon032353228

 شارع الملك عبد رافع عبد القادر محمد العرواني
- الثاني

Orthopedic Surgeon962775530975مادبا- مقابل المجمععمارة اسماعيل

Pediatric Surgeon053934888الزرقاء / بجانب بنك ا2تحادشارع السعادةفواز بشاره حنا الصايغ

مجمع الحياة شارع الخالديحسان عبد - ابراھيم الجديد
الطبي 40

Pediatric Surgeon064639000مقابل مستشفى الخالدي



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

العيادات شارع الملكة زينصائب محمد علي حمودي
الخارجية 
لمستشفى 

ا+ردن الطابق 
ا+رضي

Pediatric Surgeon065677100مقابل قصر رئاسة الوزراء

 عيادات  16عبد- ابن جبيربسام جودة بسام سماوي

 مستشفى ابن
الھيثم

Pediatric Surgeon065699086

شارع عبد المنعم ھايل جريس سليمان العجي�ت
رياض

عيادة ا2ردن 
63

Pediatric Surgeon064640002الدوار الثالث

عيادات بسام بدري ديب خير
مستشفى 

التخصصي

Pediatric Surgeon065660107الشميساني

Pediatric Surgeon064618945مقابل المستشفى الخالديمجمع العقايلةشارع مي زيادةخليل الياس غندور

مجمع لؤي شارع ابن خلدونمحمد خليل ابو الرب
الطبي

فوق البنك ا2ھلي / الطابق 
الثاني

Pediatric Surgeon064636661

شارع مستشفى راسم نعيم راغب زيد الكي�ني
الخالدي

Pediatric Surgeon064650399بجانب مستشفى الخالدي35

Pediatric Surgeon064619737مجمع الشطل 7شارع الخالديعلي سالم مطلق الحنيطي

شارع مستشفى صالح يعقوب ايوب ا2يوب
الخالدي  ابن 

خلدون

مجمع السيف 
الطبي 61

Pediatric Surgeon065688804مقابل بنك ا2سكان

شارع ابن خلدون نبيل حنا يوسف حماتي
(شارع مستشفى 

الخالدي)

مجمع الرجاء 
الطبي ا2ول 54

Pediatric Surgeon064644114بجانب بنك ا2سكان

Pediatrician026421148مقابل البنك العربيالشارع الرئيسينبيل محمد حسين العمري

Pediatrician053556769السلط/ فوق بنك ا2ردنبنك ا+ردنشارع اليرموكصفوان موسى محمد الحياري

مخيم البقعة - شارع العمايرهالعياداتفوزي عبدالرزاق موسى السعودي
العيادات - قرب البنك العربي

Pediatrician0795572980

شارع وادي رانية سليمان حسن عطية
الشجرة

مركز ا2سراء 
للعيادات الطبية

Pediatrician053552829مقابل قصر العدل

Pediatrician0799691004البقعة مقابل الكراجاتالرئيسيأحمد محمد عبدالس�م أبو شقره

السلط /فوق صيدلية البراء/ شارع الميدانسامي مصلح عبد القاسم النسور
مقابل ا2قراض الزراعي

Pediatrician053533703

Pediatrician065310776الفحيص دوار شاكرمنير العديلي 4الملك عبد- الثانيرائدة موسى يوسف جريس

Pediatrician026230468قرب المسجد الكبيرقازانشارع البلديةايوب خيرو شنوان الشديفات



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pediatrician026232000المفرق / مقابل صيدلية أنسشارع الملك غازيعبد- غديفان غدير البدارين

Pediatrician00962795223654الحوامدهفيصل ا+ولخالد محمد راشد العراعره

Pediatrician032241941عمارة البلديةالشارع الرئيسياسحق محمود جبريل الكسواني

عمارة سلمان  شارع الملك حسينناديه  محمد تاج الدين الخطيب
العلي 93

الزرقاء / قرب مركز بنك 
ا2سكان

Pediatrician053985339

Pediatrician053994494مجمع الحكمةشارع ا2وتوسترادفواز حامد ناصر منصور

مجمع صب لبن شارع السعادةتيسير عبدالفتاح عبد الرحمن س�م
الطابق الثاني

Pediatrician053936244مقابل صيدلية السعادة

شارع الملك حسين معين سليم حنا قاقيش
رقم 36

مركز النجار 
التجاري 43

Pediatrician053931900دخلة سوق الج�د

شارع الملك حسين مصطفى محمد علي  نزال
(السعادة )

الزرقاء /السوق التجاري / 
قرب صيدلية السعادة

Pediatrician053984320

شارع الملك حسين صالح محمد سليمان شجراوي
(السعادة) 63

الزرقاء/سوق عميرة/بجانب مجمع عميره63
صيدلية السعادة

Pediatrician053984076

Pediatrician053984930مقابل الصيدلية ا+ھليةالحمصيالسعادة رقم 45رياض محمود رشيد حسن

مقابل صيدلية الزرقاء البغال 34شارع الملك حسينموسى مصطفى خليل الزغول
الحديثة

Pediatrician053984940

الرصيفة_مقابل صيدلية 137الملك حسينعبدالقادر طه عبدالقادر جابر
يونس ومجمع الدوائر

Pediatrician0799881743

مجمع مستشفى اوتوستراد الزرقاءغالب محمد فيصل عارف أبو حويج
الحكمة 

ل�ستشاريين

Pediatrician053933343

اتستراد عمان سماح ذيب عبد الغني الجبور
الزرقاء

Pediatrician053654545مستشفى جبل الزيتون

طريق عمان روضة محمود عبدالعزيز معمر
الزرقاء

Pediatrician053659333جانب مستشفى جبل الزيتونا2ستشاريين

مجمع ابراھيم محمود عبد الھادي الحموز
ا2ستشاريين 

رقم 2

الزرقاء قرب مستشفى جبل 
الزيتون

Pediatrician053654242



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pediatrician053961395الزرقاءبغال ب�زاشارع الملك حسينشوقي عزت رامز قاسم

Pediatrician053936850مجمع ا2ردن 5شارع الملك حسينتيسير عبد الفتاح محمود الزعبي

Pediatrician053856668سامح 1رقم 36ماھر وليد كامل عبدالھادى

مجمع سمير سعيد محمود عبده
ا2ستشاريين

Pediatrician053651010مستشفى جبل الزيتون

Pediatrician053982630مقابل مطعم ابو اكرمشارع الملك ط�لسليم ابراھيم حسن موسى

الرصيفة- شارع عوني داوود عبد الرحيم النبابتة
ياجوز

 ِ◌فوق

 مجوھرات
 ساره- مثلث

الجبل الشمالي

Pediatrician00962798590832

Pediatrician053931580مقابل سنجرشارع الملك حسينعبد ا2له سليم عبد الجواد الحاج عيد

شارع الملك عبد حسين خليل ابراھيم وھبه
-

مجمع النمري 
التجاري

ماركا الشمالية ش الملك عبد 
- مجمع النمري التجاري

Pediatrician064893773

Pediatrician064746088قرب البنك ا+ردني الكويتيالوحدات الطبيشارع مادبامحمد ميسر احمد عبد الحافظ الخطيب

شارع الملكة رانيا صالح عبدالكريم علي وريكات
العبد-

Pediatrician065341063بجانب الدوريات الخارجيةعمارة منسي

شارع جابر بن محمود علي حسين جبر
حبان

الشميساني / خلف النادي 
الفيصلي / بجانب المستشفى 

التخصصي

Pediatrician065621967

بجانب محمص شارع بسمانحسني حسن عمر أبو سير
شاھين 61

عيادة جبل عمان/الدوار 
ا+ول/شارع الرينبو/عيادة 

خاصة في المنزل

Pediatrician064621160

المركز الطبي شارع دير ياسينغادة ميشيل جريس بشوتي
17

Pediatrician065696929جبل الحسين

شارع خالد بن علي علي سعد الدين الكردي
الوليد

مجمع سكينه 
رقم 220

Pediatrician065696054جبل الحسين

شارع خالد بن اسعد بولس بشارة الفقس
الوليد 94

جبل الحسين / قرب بنك حميد سنتر
ا2سكان

Pediatrician064618305

شارع ا+مير محمد مصطفى عبد الحميد الحمصي
الحسن

عمارة نايف 
الحديد

الوحدات _ قرب حلويات 
السھل ا+خضر_دخلة البنك 

اRس�مي

Pediatrician064754431



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة شارع الجاردنزوضاح واصف عمر المصري
التوفيق57

بجانب مطعم المنقل الطابق 
ا+ول

Pediatrician065532980

شارع شحادة سابا إلياس سابا غاوي
الطوال

مجمع بنان 
ا2ردن

دوار فراس / جبل الحسين 
/بجانب سي تاون

Pediatrician065687118

شارع راية بنت كمال رمضان محمد حماد
الحسين

عمارة مجمع 
صويلح الطبي 

34

Pediatrician065349554قرب بنك ا2سكان

Pediatrician065683357بجانب مستشفى ا+مل للتوليدشارع نابلسمھا حسام الدين حسن المحتسب

عمارة محمد شارع ا+مير حسنخالد محمد أحمد حسونه
حسونة

Pediatrician064021046بجانب مسجد سحاب الكبير

المستشفى سمير سعيد حميدي سعيد
التخصصي

Pediatrician065693720

مجمع الحياة شارع نابلسنصر محمد سليمان عبد الھادي
الطابق ا+ول 

109

Pediatrician065627700مقابل مستشفى ا+مل للتوليد

Pediatrician065684352مقابل جمعية اللدشارع الجليلاحمد محمد يوسف الشيخ

الھاشمي الشمالي / بجانب ذيب عبد - خطاب
صيدلية النھضة

Pediatrician064907276

جبل الحسين/فوق صيدلية عمارة الجقةحسن صفوت عارف الدجاني
فايز

Pediatrician065661601

بجانب صيدلية جبل التاج _ 54شارع بني ربيعهعبد الرحمن عبد نصار محمود الحرباوي
خلف مدرسة أم معبد 
الثانوية للبنات والمخفر

Pediatrician064778960

جبل النزھة /دوار النزھة عمارة ياغيالرئيسيغازي بكري شحاده قنديل
/الطابق ا2ول

Pediatrician064614640

المستشفى شارع ابن حيانفوزي يوسف الحموري
التخصصي

Pediatrician065698955

شارع وصفي التل ميرفت فھمي حلمي الحسن
(الجاردنز)

الطابق ا2ول/ مكتب رقم شاميه 143
106

Pediatrician065534036

جبل النظيف_ مقابل المركز 4شارع النظيف محمد علي خميس خميس
ا2س�مي

Pediatrician064746046



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز ماركا الملك عبد- ا+ولغسان عيد عيد قاقيش
الطبي 

التخصصي 
الطابق ا+ول

Pediatrician064894455مقابل بنك ا2سكان

شارع جابر بن وائل فخري حامد سنقرط
حيان

العيادات 
الخارجية 
للمستشفى 
التخصصي

Pediatrician065605753

القويسمة مقابل بنك ا2سكان بد الحديد 88منور الحديدمنير محمد مصطفى الموسى
فوق مطعم عش الھنا

Pediatrician064788899

Pediatrician064648400مقابل مركز الخالديالعقايلةالخالديمارلين نينو نعواس

منزل الدكتورة عايدة عفيف منكو
عايدة منكو

Pediatrician064621885

شارع الخالدي جانب بنك الزنبقة 60شارع ابن خلدونصالح طعمه الداود الطعيمه
ا2سكان

Pediatrician064652526

شارع فراس متروك حنيان عرسان العون
الحمداني

مجمع النصر 
الطابق الثالث 7

Pediatrician064634822خلف مستشفى فرح

جانب مستشفى ا+ميرة رائد 7البطحاءأيمن نعيم عيد عبيد
حمزة فوق صيدلية صيدم

Pediatrician065051752

Pediatrician065685550بجانب مستشفى ا2ملالعقاد 98شارع نابلس 95عبد اRله أحمد حسن سمرين

شارع دوار محمد صالح سليمان المومني
المدارس ا2نجليزية

خلدا / دوار المدارس مجمع الصفاء
ا2نجليزية

Pediatrician065526764

اشارة الصناعة والتجارة شقيرشارع بئر السبعنضال محمد أحمد سعيفان
مقابل المطعم الصيني

Pediatrician065603001

المركز الطبي لمستشفى المركز الطبيشارع الملكة رانيةندوة عواد موسى الزحلف
ا+ردن

Pediatrician065609059

مجمع ا2سراء شارع الملكة رانيةفاتنة رشدي أحمد حسن
الطبي

العيادات الخارجية لمستشفى 
ا2سراء الطابق الرابع

Pediatrician065300300/1647

عمارة أبو شارع وصفي التلمحمد زكي ابراھيم فائق مناع
ارشيد 117

شارع الجاردنز عمارة أبو 
ارشيد 117  الطابق ا+ول

Pediatrician065536002



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع محمد شارع نابلسمي خالد عبد الرحمن الموحد
سعد الدين 
العقاد 98

دوار الداخلية / بجانب 
مستشفى ا2مل

Pediatrician065695720

حي المدينة الرياضية_ دخلة رغد 18الزمخشريسمير حسن بكر مصطفى
فندق ا+رز _ مقابل صيدلية 

الحلبي

Pediatrician065155553

شارع عبد الرحمن فوزي محمد حسين قطوسه
الحسامي

بجانب مدرسة أم حبيبة 
الثانوية

Pediatrician065821438

عمارة ابراھيم عدنان مطيع عبد الجواد الخياط
حوسه الطابق 
ا+رضي 23

مقابل البوابة الرابعة للمدينة 
الرياضية _ قرب فندق ا+رز

Pediatrician065151279

الوحدات / مقابل مركز مجمع الرحمهشارع مادبامفيد عبد القادر أحمد أبو اسماعيل
ا2من / فوق محمص شاھين

Pediatrician064739701

البيادر / فوق البنك التجاري 16الشارع الرئيسياسمى محمود أحمد عشا
ا2ردني / مقابل سلطة 

المصادر

Pediatrician065863263

شارع عبادة بن نائل صبحي ابراھيم الدحلة
الصامت

مجمع الفيحاء 
الطبي 13

Pediatrician065154844مقابل مستشفى الشميساني

مجمع ص�ح شارع الدستورعبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف شموط
بكر 195

Pediatrician064389335مقابل محامص شاھين

شارع مستشفى توفيق محمد رضوان البنا
البشير

عمارة نخلة 
عنيم 285

تقاطع الوحدات ا+شرفية _ 
اشارة شارع 30 العلوية

Pediatrician064751777

مجمع طارقجمال محمد يعقوب عودة
النجداوي91

طبربور / طارق / السوق 
التجاري / مقابل صيدلية 

بيت الشفاء

Pediatrician065059168



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع مستشفى راضي محمود احمد السيوف
الخالدي

مجمع الرجاء 
الطبي (1) 

الطابق الخامس 
54

جبل عمان_بجانب بنك 
ا2سكان

Pediatrician064646066

Pediatrician064892908جانب صيدلية خطابماركا قواسميدوار المطارفائق احمد محمد حمدان

عمارة البنك الشارع التجاريزھير عبد الفتاح محمد المدني
اRس�مي

Pediatrician065711234بجانب بنك ا+ردن

Pediatrician064786656مجمع الحكمةمادباجبر حسين محمد ابو نجا

Pediatrician065652224جانب مستشفى الخالديالرجاء 2 / 56الخالديفاتن علي محمد المعايطة

الدوار الثالث _مقابل مجمع البيرونيالخالديسھاد عبداللطيف صالح يعيش
مستشفى فرح للتوليد

Pediatrician064612842

شارع مستشفى باسم حنا جريس متاروة حجازين
الخالدي

مجمع أبو 
حسان التجاري 

81

Pediatrician064640046

مستشفى ت�ع سمير خالد قاسم حب الرمان
العلي

Pediatrician065339006ت�ع العلي

شارع خالد بن محمد روحي شاكر  اشقر قدومي
الوليد

مجمع فراس 
التجاري 194

جبل الحسين / دوار فراس / 
فوق صيدلية فراس

Pediatrician065689483

مجمع بدر زحلةزكيه محمد زكي البحيري
الطبي 9

الدوار الخامس _ قرب  
مستشفى المركز العربي 

للقلب

Pediatrician065922157

مجمع الفياض شارع الجاردنزنواف علي مفلح المومني
169

Pediatrician065535555مقابل عمان مول

ب�زا الخالدى ابن خلدونمھا خليل محمد على أرناؤوط
رقم 38

Pediatrician009626464437

Pediatrician0777634115جانب مستشفى ا2سراءمفيد ابو شيخةالملكة رانياريم ھاني عبدالحميد الحديدي

ب�زا الخالدى ابن خلدوناحسان س�مة على الجندى
38

Pediatrician064644337

Pediatrician065240332فوق صيدلية المشاعلالنوبانيالرئيسيعبدالقادر ابراھيم عبد احمد طه

بين دوار مستشفى اللوتس 50جابر ابن حيانيونس مصطفى صالح شناعه
التخصصي وطلعة الب�ستيك

Pediatrician065664566

شارع الملكة رانيا يمان يوسف عبدالمجيد أبوزعنونه
العبد-

مجمع ا2سراء 
الطبي عيادة 

رقم 34 الطابق 
الثالث

*Pediatrician065300300*1630بجانب مستشفى ا2سراء

Pediatrician065660355جبل الحسينآدم 118الرازيمحمد ذيب توفيق الذيب



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

ب�زا الدكتورة الخالديطالب عبد- اسماعيل السويطي
نرمين حربي 

48

Pediatrician064647788

مجمع ا2سراء شارع الملكة رانياسعيد مبارك محمد العزب
الطبي / 
العيادات

Pediatrician065300372

شارع حسين احمد عبد الرحيم احمد شقم
خواجه

عمارة كساب 
الطابق ا+ول

Pediatrician065814756خلف بنك ا2سكان

راس العين / بجانب ا2شارة شارع القدسجبريل عبد الرحمن عايش عايش
الضوئية

Pediatrician064772174

مجمع ا2سراء الملكه رانيافرات عبدالطيف يحى كريشان
الطبى

Pediatrician065300300

شارع مكة ھاشم محمود عثمان الحوراني
المكرمة 39

مجمع 
الحوراني 
الطبي 39

فوق صيدلية وھيب _ قرب 
بنك ا2سكان

Pediatrician065533334

شارع المدينة محمد عقله سليمان رواشده
المنورة

مجمع ھشام 
س�مة 2 

الطابق ا+ول 
رقم العيادة 
103 ورقم 

المجمع 258

Pediatrician065601968

مجمع يوسف شارع الكرملعودة ايوب عودة - السلمان
التجاري 10

Pediatrician065668899مقابل مستشفى ا+مل

45Pediatrician065820461الرئيسىعدنان عبدالجبار كايد يحيى

عيادات ابن المدينة المنورةادوارد جليل الياس السقا
الھيثم15/16

Pediatrician065699086عيادات ابن الھيثم16/15

شارع حسني وائل خليل بشير علم الدين
صوبر

بيادر وادي السير / مقابل 2مبر 28
المؤسسة العربية المصرفية 

/ قرب صيدلية البيادر

Pediatrician065819401

شارع الزبير بن ظافر محمد حسين طوباسي
العوام

مجمع المعشر 
رقم 3

العبدلي _مقابل المؤسسة 
المدنية والعيادات الخارجية 

للمستشفى ا2س�مي

Pediatrician065688980

نوري السمان شارع بسمانمحمود جميل محمد جمعه
33

وسط البلد / فوق حلويات 
لبنان

Pediatrician064624824

Pediatrician065656383كلفورنياجابر ابن حيانعبير موسى درويش عليان

عمارة عيد شارع الدستورعيد سمور سالم الرفوع
سمور رقم 3

Pediatrician حي نزال دخلة مخبز غيث



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع النعيمات الشارع الرئيسيميسون انور عرفات البشيتي
44

Pediatrician065814909بجانب بنك ا2سكان

العيادات الملكة نورعبدالبديع عبدالوھاب عبدالحميد حمام
الخارجية 

لمستشفى ا+ردن

Pediatrician065620071

العيادات الملكة نورريم عبدالحي يوسف جراد
الخارجية 

لمستشفى ا+ردن

Pediatrician065620071

Pediatrician064654505الخيرالخالديوائل جمال الصناع

المركز العربي الدوار الخامسيسرى محمد جميل عوده  زلوم
الطبي

Pediatrician065921199الدوار الخامس

Pediatrician065699086ابن الھيثم 16ابن الھيثم 16المدينة المنورةكمال عادل علي النصر

Pediatrician065533159مقابل  مسجد أم يحي33الكوفةماريوس نقو2 عطا - نجمة

ابراھيم الدباس عبد- ابن رواحةاياد فايز ميخائيل المعايعة
17

Pediatrician065525529مقابل بنك ا+ردن

Pediatrician064751646 فلسطين 212مأدباحنان نعيم صالح الخفش

العيادات الملكة نورجرير جورج فائق فرح حلزون
الخارجية 

لمستشفى ا+ردن

Pediatrician065684470

مجمع عمران جابر ابن حيانمنذر فريح عودة- حدادين
الطبي 60

الشميساني مقابل المستشفى 
التخصصي

Pediatrician065164339

Pediatrician064611316السخاء 21أبو فراس الحمدانيمحمد زھير اديب محمد زيد الكي�ني

مقابل طوارىء المركز مجمع يافا الطبيكمال جنب�طفادي محمد بھجت عبد الرحيم عبدالرحيم
العربي

Pediatrician065921424

Pediatrician064611316مقابل مستشفى فرحالسخاء 21أبو فراس الحمدانيطارق يوسف علي ضمره

Pediatrician065622774ا+ندلسالمدينة المنورةعبدالحفيظ قاسم المومني مركز أوكسي كير

الدوار الخامس مقابل حنانيا 11سليمان الحديديلؤي عبدالفتاح عبسي الكامل
المركز العربي خلف فندق 

شيراتون

Pediatrician065927435

جانب حديقة الطيور ھند أيوب دواني
ومستشفى الشميساني

Pediatrician065621020

Pediatrician065690077عيادات مستشفى ا+ردنشارع الملكة نوريوسف خليل أحمد أبو أصبع



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المجمع الطبي شارع الملكة رانيةمحمد محارب جبر نجيب
الوطني 

ا2ستشاري

Pediatrician053555568وادي الشجرة

Pediatrician065607155محمد ظافر سعيد عبدالوھاب كيالي

عيادات ا2ردن عبدالمنعم رياضعفاف عبدالحليم محمد الداود
63

Pediatrician064649055الدوار الثالث

Pediatrician0777326366الس�مأبو نصير الرئيسيموسى عزت خليل سليمان

Pediatrician032064333مقابل مستشفى ا+ميرة ھياالكونية التجاريا+ميرة ھياشروق أكرم حداد

عمارة شويكيني شارع البتراءعصام خليل عطيوي حداد
التجارية 2

Pediatrician032013305العقبة / خلف صيدلية ھيا

Pediatrician032030170الصويصمستشفى ھياسمير محمد محمود عبدالحافظ

Pediatrician032016050جانب صيدلية القيسيالخير 56الحمامات التونسيةعصام صالح مريان

المنطقة التجارية الثالثة مجمع البركةشارع البتراءعامر محمد ضيف - الحناقطه
جانب مختبرات العقبة الطبية

Pediatrician032018090

اربد / مقابل المختبرات عمارة الحلبيشارع الملك ط�لمحمود شكري محمد ابو بكر
التخصصية

Pediatrician027242690

Pediatrician027247180فوق الصيدلية الحديثةمجمع الحاويعمر بن الخطاباحمد فندي نھار الشناق

شارع الشھيد اياد دوخي محمد عبيدات
وصفي التل

عمارة الفانك 
الطابق الثالث

Pediatrician027256333

مقابل صيدلية عائشة أم بيضونشارع الوحدةمحمود عبد- الفاضل الخرابشه
المؤمنين

Pediatrician027380344

شارع عمر بن بشار محمد الحمد الخصاونه
الخطاب

مجمع الشفاء 
الطبي

Pediatrician027249980فوق صيدلية الشفاء

مجمع الفانك شارع السينماعيد منصور سعيد عماري
الطابق الخامس

Pediatrician027270044اربد ش السينما مجمع الفانك

Pediatrician027271717اربد / قرب صيدلية النابلسيشارع السينماعبدالحفيظ قاسم محمد المومني

مجمع اربد شارع السينماسامي سليمان محمد الحواري
الطبي

Pediatrician027244443فوق صيدلية معن

Pediatrician027244550فوق صيدلية الشيخ سالمشارع السنماعلي عبد الرحمن باير ا2براھيم

شارع عمر بن عزت قاسم خليل ابو الرب
الخطاب

Pediatrician027277550اربد / مقابل مجوھرات عقلعمارة تحسين

Pediatrician027401867المدينه المنورهشارع الملك ط�لقاسم محمد مصلح البطاينه



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pediatrician027263311ابو السعيدالسينمافاطمه فوزيه بوعزه بلقاسم زوبير

شارع جرادات الملك ط�لحسين عزام منصور بطاينة
8

اربدجانب مؤسسة 
ضراغمة/الھاشمية حي البلد

Pediatrician027254252

شارع بغداد - قرب دوار مجمع كربيسشارع بغدادمازن سامي سليمان جوينات
البريد - مقابل شركة مصر 

للطيران

Pediatrician027244144

Pediatrician026352666مقابل صيدلية حمتينيالصماديشارع النصرعادل فوزي خالد الزعبي

Pediatrician032351934خلف صيدلية الحياةعمارة الرواشدةالمستشفى ا2يطاليزياد موسى عبدربه العملة

الكرك / بجانب مدرسة مجمع الفاروقشارع ا2يطاليابراھيم أحمد حسين العضايلة
الفاروق

Pediatrician032354111

الكرك / بجانب صيدلية شارع ا2يطاليسليم عبد الرحمن السليم التل
الحياة

Pediatrician032353852

شارع المستشفى أيمن اندراوس يوسف المدانات
ا2يطالي

Pediatrician032353550بجانب المستشفى ا2يطالي

دوار المحبة فوق مطاعم شارع دوار المحبةمازن توفيق موسى المدني
دريم

Pediatrician053240018

شارع الملك عبد رائد خليل غندور البشيش
- الثاني

عمارة رياض 
الجعنيني

مادبا / بجانب مجمع 
السيارات

Pediatrician053251745

شارع الملك عبد عبد الحميد خلف حامد ا+زايدة
- الثاني

Pediatrician0796607374دوار البرادعيعمارة النھار

Pediatrician0096253245588مجمع الفراجالملك حسينمنار محمد على الشوابكه

Pharmacy026420215قرب المؤسسة العسكريةالساحة العامةصيدلية عدنان

عجلون / طريق القلعة / صيدلية عجلون الجديدة
بجانب مح�ت شعبان

Pharmacy026420079

البنك ا2س�مي الملك عبد-صيدلية الوادي
ا+ردني

Pharmacy026454790عجلون كفرنة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy 053554022مقابل المركز الثقافيشارع البياضهصيدلية ا2مان

شارع عمان السلط صيدلية جابر /السلط
(الشارع الرئيسي )

Pharmacy053556287جسر الس�لم

Pharmacy064725120بجانب مح�ت ا+رزوناشارع السوق صيدلية السالم

Pharmacy065346688عين الباشا _ مثلث الشعبالشارع الرئيسيصيدلية دار الس�م الجديدة-عين الباشا

Pharmacy053552627السلط / مقابل البنك ا2ھليشارع البلديةصيدلية البلقاء الجديدة

السلط_ بجانب الضمان شارع اليرموكصيدلية ميسرة
ا2جتماعي سابقا

Pharmacy053531402

شارع الملك عبد صيدلية عرين
- الثاني

دوار شاكر _ مقابل البنك منير العربي 4
التجاري ا+ردني

Pharmacy064720808

عمارة تيسير شارع الميدانصيدلية شروق الكلوب
الحديدي

Pharmacy053557271مقابل متحف آثار السلط

بجانب عيادة د.عثمان شارع العياداتصيدلية يارا
المحسيري

Pharmacy064726694

Pharmacy064720301مقابل بنك ا2سكان82الشارع الرئيسيصيدلية ساندرا / الفحيص

مثلث الفحيص ماحص / شارع الملك حسينصيدلية الفحيص الحديثة
بجانب البنك العربي

Pharmacy064729322

الفحيص / دوار شاكر / مجمع الفارسالشارع الرئيسيصيدلية البيت السعيد
قرب المركز الطبي الجراحي

Pharmacy064721526

شارع البلدية صيدلية الكلوب
السفلى

مجمع طارق 
بن زياد التجاري

Pharmacy053532875بجانب مطعم الخيام

الشونة الجنوبية / بجانب شارع عمانصيدلية الشونة المركزية
الجامع

Pharmacy053581441

عمارة الھ�ل الشارع الرئيسيصيدلية مھا ابو عزام
ا2حمر

Pharmacy053558095السلط



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز الضيافلة صيدلية ضرار
الطبي

Pharmacy053570855صوالحة / دير ع�

Pharmacy065347033عين الباشامجمع البياريالشارع الرئيسيصيدلية اسيا ال�وي

أبو رمان الملك عبد- الثانيصيدلية اخ�ص أبو رمان
التجاري

Pharmacy053532882اشارات دبابنه

Pharmacy053550099مقابل كازنية فنديأم عطيةصيدلية حياة السلط

Pharmacy053533216جانب بنك ا2سكانبشير أبو رمانالميدانصيدلية نافع

الفحيص حي العكارشة البكالورياصيدلية البكالوريا
مقابل مفروشات نفرتيتي

Pharmacy065311441

Pharmacy064395630مخيم البقعةشارع القدسصيدلية القدس الشريف

البقعة - شارع العيادات-العياداتصيدلية الكرامة
مقابل وكالة الغوث

Pharmacy064725063

عين الباشا جانب مصنع الروضةالسلطصيدلية لؤلؤة رمزي
ا+لماس

Pharmacy065373535

Pharmacy065340608عيسى ابو ديهسلطاني السلطصيدلية السرو

Pharmacy065371778جانب كازية عين الباشاعين الباشا الرئيسيصيدلية أذكار

الفحيص قرب بوابة الع�ليصيدلية فاخر
ا2سمنت الثانية

Pharmacy064721880

Pharmacy053591587صيدلية الجوفة

الشونة الجنوبية جانب البنك القدسصيدلية البحر الميت
العربي

Pharmacy053581198

الشونة الجنوبية جانب مبنى القدسصيدلية وادي ا+ردن
البلدية القديم

Pharmacy053581302

Pharmacyمقابل كازية يا ھ�صيدلية ا2ستشاري

مقابل مؤسسة ا2قراض حسين طبيشاتالميدانصيدلية براء / السلط
الزراعي

Pharmacy0777332260

عمارة عواد شارع اليرموكصيدلية عاشور
الصليبي

بجانب بنك ا+ردن_بجانب 
المركز الثقافي

Pharmacy053554556

Pharmacy065310303الحمرشارع ام النعاجصيدلية اكليل الغار



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy962786111151السلطاسكان المغاريبالشارع التجاريصيدلية المغاريب

عين الباشا مقابل مخابز  الشارع الرئيسىصيدلية الولجة الجديدة
قشطة

Pharmacy962788672639

ماحص الشارع صيدلية ماحص
الرئيسى

Pharmacy96264720274بجانب البريد

العبدال�ت الملك عبد- الثانيصيدلية ا+ھلية الحديثة
التجاري

Pharmacy053500059جانب كازية المناصير

شارع الشھيد صيدلية الشديفات
فرحان

مجمع غسان 
الدويري

Pharmacy026230442بجانب البنك ا+ھلي

شارع عبد - بن صيدلية ترنيم
رواحة

Pharmacy065524946مجمع فطومه

Pharmacy026235162المجمع الغربيسكة الحديدالملك عبد- ا+ولصيدلية باب المحطة

Pharmacy0777757001بلعماأبو بكر الصديقصيدلية بلعما الحديثة

Pharmacy026231427وسط البلدالھاشميصيدلية الشفق

 شارع الملك عبد صيدلية سيدار
اللة الثاني

المفرق بجانب المؤسسة 
العربية المصرفية

Pharmacy96226231788

وسط البلد مقابل البنك علي عابديةصيدلية اليماني
ا2س�مي

Pharmacy026230377

Pharmacy00962777323134البلديهصيدلية ھداية

سوق البلدية الجديد_مقابل الشارع الرئيسيصيدلية ام القرى
المسجد الكبير

Pharmacy032242633

Pharmacy032241001فوق البنك العربيالشارع الرئيسيصيدلية جوھرة الطفيلة

Pharmacy032241818الطفيلة /بجانب بنك ا2سكانالشارع الرئيسي صيدلية الجنوب

Pharmacy0779487311مقابل جامعة الطفيلةصيدلية نسرين العوران

Pharmacy032243474مقابل البنك ا+ھليشارع البلديةصيدلية ا2حمد

Pharmacyصيدلية الطفيلة الجديدة

Pharmacyصيدلية جوھرة الزمرد

Pharmacy0777748216صيدلية آدوم

Pharmacy962777767921الطفيلة بصيرا الحمراءالشارع الرئيسيصيدلية بصيرا الجديدة

Pharmacy053985042بجانب نفق عمانمجمع نور 4شارع الملك حسينصيدلية التوفيق



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy053983562الزرقاء الحي التجاريمراد سنتر 46شارع الملك حسينصيدلية فلسطين الحديثة - الزرقاء

شارع الملك عبد صيدلية ابو ليل
-

مقابل سوبرماركت  عمارة حجازي
العوريفي

Pharmacy053983775

Pharmacy053983786مقابل مجمع صب لبنعمارة مھيارشارع السعادة صيدلية السعادة

عمارة عون شارع الملك ط�لالصيدلية الحديثة - الزرقاء
الخصاونه

Pharmacy053982756مقابل البنك ا+ردني الكويتي

الرصيفة/الجبل شارع الشھيد صيدلية الرصيفة
الشمالي/جانب مسجد ا+نوار

Pharmacy053741236

شارع الملك عبد صيدلية ا+دھم / الزرقاء
-

Pharmacy053982383الزرقاء_قرب نفق العودةعمارة ا+دھم

Pharmacy053985417قرب مخابرز جواد الحاووزا+مير محمدصيدلية خليفة

بجانب مركز الدكتور بھجت شارع ياجوزصيدلية دودين
بدر

Pharmacy053742706

عمارة البنك شارع الحمراءصيدلية د2ل
العقاري 

المصري العربي

الزرقاء/وسط البلد/ بجانب 
البنك العقاري المصري

Pharmacy053983610

شارع باب صيدلية القدس
الوادي

Pharmacy053982607الزرقاء / بجانب البلدية

Pharmacy053983501الزرقاء / مقابل بنك ا2تحاد73شارع الملك حسينصيدلية ا2مل

Pharmacy053861620الزرقاء الجديدةمجمع قراديسشارع مكهصيدلية القرعاوي

شارع الملك عبد صيدلية الحكمة
-

Pharmacy053983292الحكمة

Pharmacy053984927قرب شركة الكھرباء81شارع الملك حسين صيدلية القاصد

الرصيفة_ مقابل الدوائر الشارع الرئيسي صيدلية السخن
الحكومية

Pharmacy053741098

الرصيفة / قرب غرفة شارع ياجوزصيدلية قنديل
التجارة

Pharmacy053755855

Pharmacy053982968الزرقاءعمارة البغالشارع السعادةصيدلية الزرقاء الحديثة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

بجانب الدوائر الحكومية / الملك حسينصيدلية يونس
الرصيفة

Pharmacy053741064

تقاطع شارع صيدلية لبيب الداودي
ا+مير نايف مع 

ا+مير شاكر

مقابل كراج أبو بدر _ 
بجانب كازية الغفران

Pharmacy053986612

وسط البلد_ بجانب بنك شارع ا+مير شاكرصيدلية الرأفة
ا2سكان

Pharmacy053981545

Pharmacy053745097بجانب مسجد حمزةشارع الملك حسينصيدلية جنين

Pharmacy053986928الملك حسينصيدلية انس

مقابل صالة الدانا ومطاحن شارع مكة المكرمةصيدلية التقى
كرزون

Pharmacy053850908

عمارة سھيل شارع 16صيدلية سويدان
العمري

Pharmacy053859711الزرقاء الجديدة

عمارة الشع�ن شارع ا2مير محمدصيدلية المنتصر
51

مقابل البريد التجاري/ مقابل 
ضريبة الدخل

Pharmacy053965777

شارع طارق بن صيدلية غسان حمدي
زياد

عمارة حمدي 
سعادة 50

Pharmacy053745720الرصيفة

شارع أنس ابن  صيدلية الرضا
مالك

حي الحسين_مقابل محمص 
السفره

Pharmacy053984231

الزرقاء الجديدة دوار 26صيدلية فياض
البتراوي فوق قصر أبو 

الفول

Pharmacy053851474

Pharmacy053853665حي ا+مير عبد-(الغويرية)شارع الملك غازيصيدلية أحمد عليمات

شارع الملك عبد صيدلية فادي
-

الرصيفة الجبل الشمالي 
وسط السوق جانب مسجد 

ا+نوار

Pharmacy053743573

Pharmacy053824393مثلث الح�باتالضليلصيدلية تفاحة

Pharmacy053743399شارع ياجوزصيدلية فيصل



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy053747185أول دخلة اسكان ط�لياجوزصيدلية ياجوز

الضليل جانب البنك طارقشارع الملك حسينصيدلية تميم
ا2س�مي

Pharmacy053824312

الوسط التجاري جانب باب الوادصيدلية رناد
مدرسة عائشة

Pharmacy053938686

Pharmacy053920410الزواھرةصيدلية فائق/الزرقاء

Pharmacy053855011شارع الملكة نورصيدلية عصماء/ الزرقاء

الزرقاء الجديدة مقابل 36صيدلية زمرد
مدرسة سكينة

Pharmacy

Pharmacy053653650شارع وصفي التلصيدلية الع� / مي داوود العمد

Pharmacy053983245صيدلية الشاكر- الزرقاء

Pharmacyصيدلية عفانه

Pharmacyصيدلية ص�ح الدين

جانب مؤسسة الضمان السعادةصيدلية نيروز ا+عشاب
ا2جتماعي والبنك ا+ھلي

Pharmacy053964020

Pharmacy053988649مجمع رقم 212شارع بو2دصيدلية الصادق

شارع زينب بنت صيدلية الجبل ا2بيض
العوام

Pharmacy053982026

Pharmacy053851333مكة المكرمةصيدلية زياد

Pharmacy053811091الشارع الرئيسيصيدلية الصمادي

Pharmacyصيدلية سميرة

Pharmacyصيدلية الجزائر

Pharmacy053935708جبل ا2ميرة رحمةصيدلية سوزان

شارع خالد بن صيدلية ھاني
الوليد

Pharmacy053980990

Pharmacy053997840جانب البنك ا+ردني الكويتيأبو جبارةبغدادصيدلية الزغول

Pharmacy053982445صويصا2مير شاكرصيدلية الشعب الجديدة

مقابل حلويات محمد وحسين الشع�نا2مير شاكرصيدلية الشفاء الزرقاء
القاضي

Pharmacy053983719

Pharmacy053982283الحي التجاريا2مير شاكرصيدلية الحياة الزرقاء



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع مكة صيدلية جوھرة مكة
المكرمة 36

الزرقاء الجديدة مقابل جمعية رقم المجمع 77
عثمان بن عفان

Pharmacy053855541

عمارة الرفاعي شاملصيدلية لقمان الحكيم
59

Pharmacy053960075جانب محكمة البلدية

شارع الملكة زين صيدلية باب الرحمن
الشرف 26

الزرقاء الجديدة جانب 
سوبماركت دعد مقابل 

اسكان العمري

Pharmacy053853333

Pharmacy0788244281حي العربمجمع الياقوتيالملك حسينصيدلية بيروت

Pharmacy053744400جانب المدارس النظامية236الملك عبد- الثانيصيدلية أبو ديه

دوار حي معصوم باتجاه شارع مكة المكرمةصيدلية المكبر
الزرقاء الجديدة قبل 
ا2شارات الرئيسة

Pharmacy053933636

وادي الحجر خلف مستشفى شارع صبري سعدالصيدلية المتخصصة
جبل الزيتون

Pharmacy053650452

Pharmacy053920450حي الف�ح قرب مسجد الف�حالزواھرةصيدلية محمد مسلم

Pharmacy053853150الزرقاء الجديدةالملكة زين 26صيدلية الوافي

ا+ميرة ھيا بنت صيدلية ا+سرة
الحسين

الزرقاء الجديدة جانب 
مدارس البتراوي

Pharmacy053933590

حي الضباط تقاطع اشارات الملك ط�لصيدلية ثائر
الجبل ا+بيض

Pharmacy053937788

جانب مستشفى ا+مير فيصل نوفلياجوزصيدلية جھاد
بن الحسين

Pharmacy053756111

مخرج مجمع ا+مير راشد ا+وتوسترادصيدلية بالي
جانب مستشفى الحكمة

Pharmacy053932395

الزرقاء الجديدة مقابل شركة القادسيةصيدلية كسب
منصور وعماري

Pharmacy053866065



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

حي الزواھرة مقابل مدرسة صيدلية بيرين الكبرى
بدر الكبرى

Pharmacy053920123

صيدلية أبو بكر الصديق-أشرف عبدالرحيم 
حمدان

تقاطع شارع أبو 
بكر مع شارع 

عثمان

الغويرية تقاطع شارع أبو 
بكر مع شارع عثمان

Pharmacy053863131

Pharmacy053850932صيدلية جواھر

Pharmacy053860456القادسيةصيدلية روزين

Pharmacy053611800الرصيفة مخيم حطينالرئيسيصيدلية أميمة

Pharmacy053935645الغويرية بجانب سامح مولشارع الملك غازيصيدلية سحر

Pharmacy053988226حي الحسين دوار انسصيدلية أھل التوبة

الرصيفة مثلث الجبل عويسياجوزصيدلية زينب
الشمالي مقابل حلويات 

النجمة

Pharmacy053743418

Pharmacy0797272231الزواھرة مقابل مسجد الف�حصيدلية حي الف�ح

Pharmacy053651211عوجانجبريالمجموعة الصيد2نية

Pharmacy053612956مخيم حطين325شارع الملك حسينصيدلية مكة المكرمة

جبل طارق جانب مخفر 16صيدلية نطاق الدواء
جبل طارق

Pharmacy053651030

Pharmacy064900120ا+زرق الجنوبي118شارع السعوديةصيدلية الصديق

Pharmacy053656568الرقم 66برشلونهصيدلية كفاءة

الزرقاء تقاطع شارع الحاج  شارع السعادةصيدلية جمال
مراد مع شارع شامل

Pharmacy053931555

مقابل سوبر ماركت خليل الرئيسىصيدلية محاسن
الرحمن

Pharmacy053740482



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy053610204الرصيفة بجانب مخبز ھاشم الشارع الرئيسىصيدلية الكوكب

شارع السعادة -صيدلية عايده
الملك حسين

Pharmacy0785194481البلدية

الزرقاء الجديدة صيدلية البتراوي
شارع ا2قصى

Pharmacy053860603اسكان البتراوى

 الرصيفة - شارع صيدلية البتول
الملك حسين

Pharmacy053751122مقابل البنك العربىالعنبتاوي

الببسي / فاطمه صيدلية الترمذى
بنت الخطاب

Pharmacy053616010

تقاطع شارع شاكر صيدلية ا+ردن الزرقاء
مع شارع شامل

Pharmacy962795101701

Pharmacy0795451502الزرقاء الجديدهالقادسيه  16صيدلية أرام

مقابل البنك ا2س�مي أبو باسمالرئيسيصيدلية بشير أبوحمدان
ا+ردني

Pharmacy053813950

Pharmacy053990528الغويريعطا- الغويريالملك غازيصيدلية باب الواد

Pharmacy00962787654097القادسيهأمنه بنت وھبصيدلية نھر الفولجا

Pharmacy053656620وادى الحجر مقابل السيفوىالقدسا+توسترادصيدلية المدائن

 شارع شرحبيل صيدلية اياس
بن حسنة

Pharmacy96253850005الزرقاء

 شارع الملك عبد صيدلية اوسكار
- الثاني 

(ا2وتوستراد)

Pharmacy96253991313الزرقاء بجانب جسر الس�م

Pharmacy00962785106797الكرامهصيدلية طنبوز

Pharmacy00962795049575الملك الحسينصيدلية أبو محفوظ

عمارة عيد شارع ا2ردنصيدلية ا2ماني
خزاعلة

Pharmacy053981323الزرقاء الغويرية

Pharmacy00962795518920جبل طارقصيدلية المناعه

Pharmacy053811388شارع الملك حسينصيدلية العليمات/ الزرقاء

الزرقاء حي الحسين مقابل شارع بو2دصيدلية جابر بن حيان
عيادة الدكتور مفيد ضمره

Pharmacy00962797555336

Pharmacy00962796229322البتراءصيدلية النجاه

Pharmacy053811668البلديهصيدلية نيفين

Pharmacy00962777778362الزھورصيدلية الحجاوى

Pharmacy053752121الرصيفة- حي الحسينعمارة الم�حشارع ص�ح الدينصيدلية شجرة الغار



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy00962795373103الزرقاء الجبل ا+بيضشارع ابن زيدونصيدلية الوصفه

Pharmacy053965435الزرقاء حي شاكر شارع احدصيدلية ا2ح�م

الزرقاء وادي الحجر المنصور مولصيدلية علوان
ضاحية الثورة العربية 

الكبرى بالقرب من السكة

Pharmacy053991346

Pharmacy065815487بجانب مح�ت برشلونةعمارة البايرشارع النب�ء صيدلية السرايا

بجانب مركز حبيبة والكلحة مجمع الرابيةشارع أبو حسانصيدلية ركن الدواء
للذھب

Pharmacy065536169

عمارة ابراھيم الشارع الرئيسي صيدلية الميدان
اسكندر

Pharmacy064161869الميدان / بجانب بنك ا2سكان

شارع الملك عبد صيدلية س�مة
-

بجانب البنك العربي/ماركا 
الشمالي

Pharmacy064894779

عمارة نبك شارع الشابسوغصيدلية بشير
القاھرة عمان

Pharmacy064639117

مجمع السفريات شارع الملك حسينصيدلية الجعبري
الخارجية 

_عمارة البنك 

اRس�مي 
ا2ردني

Pharmacy064647348العبدلي

الطريق صيدلية الزوايدة
الصحراوي

Pharmacy064460163الجيزة-الطريق الصحراويمجمع العزة

شارع عبد - بن صيدلية زبانه
مسعود

مجمع العامر 
سنتر

Pharmacy065696287بجانب ا+ھلية ابي�

Y عمارة شارع ا+فغانيصيدلية
السلوادي 18

 دوار فراس / مقابل السي 
تاون

Pharmacy064618187

 طلوع الھاشمي الشمالي_ شارع ا+مير راشدصيدلية النھضة
بجانب جسر النشا

Pharmacy064907822

 ضاحية الرشيد / بجانب رقم 62شارع أم عمارة صيدلية الرشيد
سوق الولد الكبير

Pharmacy065153098

شارع المدينة صيدلية الفريد
الصناعية

مقابل البوابة الرئيسية لمدينة المصري
الملك عبد - الثاني 

الصناعية

Pharmacy064029008

Pharmacy064774054بجانب بنك ا2سكان78الشارع الرئيسي صيدلية الصفا



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملكة رانيا صيدلية  الحناوي
العبد-

مقابل ا2تصا2ت ا2ردنية 416
قبل دوار صويلح

Pharmacy065345376

مقابل البنك ا2س�مي مجمع بتراشارع الدستورصيدلية ابن رشد الدولية
ا2ردني / حي نزال

Pharmacy064394948

شارع الشريف صيدلية سعاد
ناصر بن جميل

Pharmacy065536336مقابل السيفوي123

قرب مستشفى المركز الشافي 14الصيدلية الشرقية
العربي وبجانب فندق 

الشيراتون

Pharmacy065925008

عمارة ا+مل شارع نابلسصيدلية نبال
105

جبل الحسين / مقابل 
مستشفى ا2مل

Pharmacy065671560

مقابل بوابة الجامعة 8شارع البلديةصيدلية اسامة
الشمالية_بجانب مستودع 

أدوية جرزيم

Pharmacy065343043

شارع ا+ميرة صيدلية بشار/صويلح
راية بنت الحسين

سليمان السكر 
38

Pharmacy065343596بجانب بنك ا2سكان

شارع شھداء صيدلية امجد
الحرم اRبراھيمي

عمارة عبد 
الدايم والدجاني

Pharmacy065815695مقابل مشوار الحلويات

شارع عائشة صيدلية ممدوح
التيمورية

مجمع الرقب 
التجاري

Pharmacy064201517المقابلين

شارع الكلية صيدلية الكيالي
العلمية ا2س�مية

مجمع سكوجه 
38

Pharmacy064642541مقابل غرفة صناعة عمان

مقابل البنك العربي وسط عمارة الداوودشارع الملك فيصلالصيدلية العربية الكبرى
البلد

Pharmacy064624051

عمارة الحمراء شارع ليلى ا2خيليةصيدلية الحمراء
8

بجانب بنك ا2سكان _ مقابل 
فندق كنبنسكي ومطعم توم 

وجيري

Pharmacy065684172

شارع راشد بن صيدلية نھى
الحسن

مجمع الھادي 
143

الھاشمي الشمالي _  بجانب 
دوار نقاوه

Pharmacy064919861



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

النزھة / بجانب صالة الجيل 101ابي ذر الغفاري صيدلية الصعيدي
لVفراح

Pharmacy064643991

Pharmacy064771110جبل الجوفة_مثلث ا2شاراتعمارة الكسوانيشارع ا+بھريصيدلية الوطن

Pharmacy064890775ماركا الشماليةعمارة قطيشاتالشارع الرئيسيصيدلية ورود

الشميساني / خلف الدفاع عمارة البتراء 1عصام العجلونيصيدلية رجاء
المدني

Pharmacy065676710

شارع خالد بن صيدلية عبير
الوليد

جبل الحسين / بجانب محطة 
وفاء الدجاني

Pharmacy064657682

شارع ابي ذر صيدلية التفاؤل
الغفاري

النزھة / بجانب قاعة الجيل/ 
مقابل افريكا للكھرباء

Pharmacy064619902

 وسط البلد / مقابل حلويات مانكوشارع الھاشميصيدلية القاھرة
حبيبة / قرب سوق سكر

Pharmacy064624668

شارع عبد - صيدلية نجمة الدولية
غوشة

مجمع الحلتة 
111

Pharmacy065863320مقابل ماكدونالدز السابع

مقابل مطعم ھاشم _ بجانب شارع ا2مير محمدصيدلية ابن سينا
مكتبة عزيزية

Pharmacy064625403

Pharmacy065518811الجاردنز / مقابل بن العميدمجمع يافا 5شارع الجاردنزصيدلية غزوة

Pharmacy5050100صيدلية ارض الحكيم

شارع عبد - صيدلية ضاحية المھندسين
غوشة

الدوار السابع / مقابل جريدة 64
الممتاز

Pharmacy065856371

شارع عبد الحميد صيدلية المجمع
شرف رقم 16

مجمع ھند أغا 
رقم المجمع 16

الشميساني / مقابل بنك 
ا2ردن

Pharmacy065672367

شارع شداد بن صيدلية الراية
اوس

عمارة البلبيسي 
18

حي عالية/مقابل الحديقة 
العامة

Pharmacy064924903

الدوار السابع_ بجانب مبنى 10شارع عيد الحمودصيدلية التداوي
موبايلكم

Pharmacy065863333



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة الكنسي شارع الرينبوصيدلية رحمة
33

الدوار ا+ول _ مقابل 
مصفاة البترول

Pharmacy064621224

Pharmacy064644945الدوار الثالث2صيدلية يعقوب

 عمارة مراد شارع ا+ميرة ھياصيدلية العرندي
رقم 26

Pharmacy065341852مقابل ثانوية صويلح للبنات

دوار الداخلية _ بجانب صيدلية جراند
محمص شاھين

Pharmacy065664511

الھاشمي الشمالي / دوار 132ا2مير راشدصيدلية العارف
نقاوه

Pharmacy064912008

شارع ا2ميرة صيدلية صويلح
راية بنت الحسين

Pharmacy065341072صويلح

شارع حسني صيدلية الحسن / وادي السير
صوبر

Pharmacy065811563جانب مركز أمن الضواحي51

مثلث مدارس الوكالة - مجمع العامريةشارع ا+مير راشد صيدلية الخنساء
بجانب عيادة د. وفيق 

القدومي

Pharmacy064919770

شارع سليمان  صيدلية الكندي
النابلسي

العبدلي / بجانب وكالة 
ميتسوبيشي

Pharmacy064655057

شارع الملكة رانية صيدلية الفيحاء
العبد-

Pharmacy065340980بجانب فندق رويال ا2ردن493

جبل التاج/مقابل مسجد 3شارع الشھيدصيدلية ا2نشراح
الشھيد

Pharmacy064782244

جبل النزھة / عند الجسر ابو سعيد 65سعيد بن المسيبصيدلية بسام
المؤدي الى ضاحية ا2مير 

حسن

Pharmacy065671391

قصر الحمراء شارع يعقوب معمرصيدلية السلطان
رقم 13

Pharmacy065828073بجانب محمص القبس

مجمع جميل صيدلية فرح
ھبارنة 72

مقابل بنك ا2سكان _ مقابل 
أسواق عشتار

Pharmacy065050380



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع حسني صيدلية وسام
صوبر

Pharmacy065816911مقابل سلطة المصادر الطبية12

شارع ا2مام صيدلية ابوقبع
البخاري

جبل الجوفة/ حي أم تينة / 
قرب ا2شارات الضوئية

Pharmacy064765151

Pharmacy065684055بجانب المستشفى التخصصيشارع الزمخشريصيدلية الزنبقة

حي الشھيد- بجانب سوبر شارع القدسصيدلية الضفتين
ماركت ا2قصى

Pharmacy065727466

Pharmacy065810430مقابل مطعم عطا عليشارع عطا عليصيدلية دعاء

Pharmacy064637673بجانب فندق الصالحشارع ا+مير محمدصيدلية بدر الدجى

Pharmacy065522419خلف فندق عمرهرقم العمارة 44صيدلية البواسل

Pharmacy064460443بجانب مسجد النورعمارة النورالشارع الرئيسيصيدلية زيزيا

شارع خالد بن صيدلية حوسه
الوليد

Pharmacy064656143بجانب بنك ا2سكان92

بالقرب من مسجد السيدة صيدلية السنبلة
زينب

Pharmacy064384776

Pharmacy065727121ناعور / بجانب الجامع الكبيرشارع الملك ط�لصيدلية ناعور

Pharmacy065669448قرب المستشفى ا2س�ميبناية المعشر 3الزبير بن العوامصيدلية قادري

Pharmacy065230626أبو نصير السوق التجاريصيدلية ابو نصير

شارع عبد المنعم صيدلية مجمع عيادات ا2ردن
رياض

مجمع عيادات 
ا+ردن 63

نزلة راس العين بالقرب من 
مستشفى عاقله

Pharmacy064643665

عبدالمحسن أبو شارع وصفي التل صيدلية الرضوان
ھديب 297

بعد اشارة البنك العربي / 
قرب مفروشات زين

Pharmacy065535619

مقابل البنك ا+ھلي ومكتب عمارة رقم 77الشارع الرئيسيصيدلية سعد
البريد

Pharmacy065819837

Pharmacy064754177مقابل مجمع الحكمة الطبي242شارع مادباصيدلية نسرين

Pharmacy065826150بجانب البنك ا2س�ميالجندويلصيدلية الجندويل



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملك عبد صيدلية كمال
-

مجمع المھيب 
والفارس

ماركا الشمالية / بجانب 
البنك ا2س�مي

Pharmacy064899083

مجمع البلوطي شارع التعليم العاليصيدلية صھيب
90

Pharmacy065333804

شارع السلطان صيدلية محمد نور
ق�وون

Pharmacy065655777النزھة / ضاحية ا2مير حسن93

حي الشھيد _ مثلث البنك صيدلية المعارج
العربي _ مقابل سوبر 

ماركت النع�وي

Pharmacy065060848

Pharmacy065338760بجانب السيفويشارع يجوزصيدلية جونة

شارع محمد صيدلية التوأم
الخطاب

Pharmacy065656170بجانب سوبر ماركت ارتاحيمجمع فليفل

شارع الفضل بن صيدلية نـــــــداء
الحسن

عمارة عادل 
حجرات 3

Pharmacy065813320بجانب البنك ا+ھلي

عمارة النجمة صيدلية ريم - العبدلي
البيضاء

Pharmacy065665747العبدلي / مقابل القيادة العامة

Pharmacy064023688مقابل كازية أحمد عمرالشارع الرئيسيصيدلية الواحة

Pharmacy065051631مقابل مخابز رمزيخط 14 نايفهصيدلية دار الحكيم

شارع أبو ع�ء صيدلية علي
المعري

عمارة حجاوي 
131

Pharmacy064654022جبل القصور

مجمع زعل شارع الشعبصيدلية دابوق
الشرايدة 264

Pharmacy065412168 دابوق / مقابل اشارة النسر

شارع جعفر بن صيدلية طيبة
ابي طالب

Pharmacy064897223خلف المستشفى العسكريمركز زمزم

مجمع الشفاء شارع الرازيصيدلية عزوقة
رقم 141

جبل الحسين_ مقابل مركز 
الشفاء الطبي

Pharmacy065662240

شارع احمد صيدلية نائلة
نصيرات

البيادر_مثلث 82
الصناعة_بجانب ا2شارة 

الضوئية

Pharmacy065824459

شارع سليمان صيدلية صحارى
الحديدي

الدوار الخامس / قرب 
مركز الطب 

العربي(الطوارئ)

Pharmacy065920430



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع عبد - بھاء صيدلية الرمحي
الدين

جبل ا2خضر / خلف اسكان 1
ريفكو

Pharmacy064395551

شارع حسني صيدلية البيادر
صوبر

عمارة ابو بكر 
الصديق 32

مقابل بنك المؤسسة 
المصرفية

Pharmacy065810162

الدوار الثالث / مقابل عمارة مجمع القسوسشارع ا+مير محمدصيدلية سلمى القسوس
التأمين

Pharmacy064648333

أم أذينة / خلف عمارة شارع الموصلصيدلية التمام
الضمان ا2جتماعي

Pharmacy065537640

Pharmacy064644454بجانب مستشفى الخالديروحي سنترشارع ابن خلدونصيدلية روحي

بجانب فروستي / مقابل شارع خليل السالمصيدلية ب�زا
ملحمة العمر

Pharmacy065340767

قرب شركة الكھرباءأو قرب شارع الملكة رانياصيدلية نور عمان
مخبز الحي الشرقي

Pharmacy065344778

بجانب جمعية المركز اسكان الھاشميةصيدلية نزيه ردايدة
ا2س�مي

Pharmacy053811919

عمارة شارع عكاصيدلية خميس
الفرماوي 2

Pharmacy0656998193بجانب البنك ا2س�مي

شارع خالد بن صيدلية سمير-جبل الحسين
الوليد

عمارة شقم 
222

Pharmacy065661898بجانب مدرسة سكينة

Pharmacy065608030الشميسانيشارع الملكة نورمستشفى ا+ردن/صيدلية

Pharmacy065858540دير غبار / حي الديارشارع الھاشمينصيدلية جونيا

Pharmacy064917588مقابل سوق حبيب49الشارع الرئيسيصيدلية اسماعيل الجديدة

شارع الملكة زين صيدلية امتثال
الشرف ( 104 )

دير غبار / بعد مطعم 
الصيني

Pharmacy065811081

شارع محمد علي صيدلية نجمة عبدون
جناح

بجانب مطعم لكوتشينا ( 
عبدون )

Pharmacy065931999

شارع عبد - صيدلية مجمع جبر
غوشة

مجمع جبر 
التجاري 125

مقابل حلويات السھل 
ا+خضر ومطعم القيصر 

الصغير

Pharmacy065828540



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الھاشمي الشمالي / نايفة / شارع البطحاءصيدلية البطحاء
مقابل حلويات عنبتاوي

Pharmacy065054431

شارع سليمان صيدلية الينبوع
النابلسي

العبدلي / مقابل جامع الملك 
عبد -

Pharmacy064626666

طبربور / حي طارق / شارع طارقصيدلية الحجاز
المدخل الغربي / بجانب 

طارق مول

Pharmacy065063374

شارع محمد منور صيدلية الرباط
الحديد

بناية داوود 
محمد 29

Pharmacy064765404القويسمة

مجمع البنك شارع ابن المسيبصيدلية جبل النزھة
ا2س�مي

Pharmacy065688884بجانب البنك ا2س�مي

Pharmacy065336950مقابل مطعم حلويات الشرقشارع ا2ميرة راياصيدلية ھنادي -  تغريد الجديدة سابقاً 

شارع ھارون صيدلية ابو رعد
الرشيد

مجمع الضياء 
رقم 100

بجانب مستشفى ا2ستق�ل / 
بجانب مدارس العروبة

Pharmacy065655754

طبربور قرب بنك ا2سكان الشارع الرئيسيصيدلية معاوية
قرب الكلحة

Pharmacy065053969

الصويفية / خلف كازية شارع باريسشركة الصيدلية ا2ولى
زھران

Pharmacy065811711

Pharmacy065865579سعيد المفتيصيدلية حكم

Pharmacy065687258جانب المستشفى التخصصيصيدلية عوض/فارما كير

Pharmacy962785237766السوق التجاريشاره ابن ھديهصيدلية الكردي

مجمع ا+خوين ا2ميرة تغريدصيدلية قرة العين
46

Pharmacy065819279بجانب مطعم عالصاج

Pharmacyصيدلية الكريم

 حي نزال مقابل البنك 168الدستورصيدلية الوداد
ا2س�مي ا+ردني

Pharmacy064395541

شارع ا2مير راشد صيدلية الصديق /الھاشمي الشمالي
بن الحسن

Pharmacy064900120نقاوة118

Pharmacyصيدلية ا2تكال



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

وسطالبلد جانب آثار قريشصيدلية نيروخ
الحوريات خلف سوق سكر

Pharmacy064614724

Pharmacy064770910بيسانصيدلية مريش

Pharmacy065657070جانب حدائق الملك عبد-وادي صقرةصيدلية فارما شور

Pharmacy064923456مقابل مسجد االتقوىأبو ابراھيمالسيدة زينبصيدلية ا+برار

السيد والكردي رشيد المدفعيصيدلية يعيش
2

Pharmacy064624425جانب جامع الحسيني

جانب مكتب بريد ماركا حي العبدال�تصيدلية ميس الريم
مقابل حلويات النجمة

Pharmacy064872625

المقابلين الدوار الثاني جانب عائشة التيموريةصيدلية الغار
مركز المقابلين الطبي

Pharmacy0777397339

مجمع عوده شارع أم عبھرهصيدلية نيزك وغزار
الس�يطة

Pharmacy065733396مرج الحمام-مثلث أم عبھره

Pharmacy064747445مقابل مستشفى البشيربارطوالصيدلية الكونية

مجمع بطارسه خالد بن الوليدصيدلية خالد بن الوليد
195

Pharmacy065674705دوار سكينة جانب جبري

Pharmacy065230700مقابل المجمع التجاريا+مانةصيدلية المشاعل

Pharmacy064748194جانب بنك ا2سكانالقويسمةصيدلية ا+ديب/ القويسمة

عمر بن عبد صيدلية جونيا ا+ردن
العزيز

بجانب شركة ا2تصا2ت 
ا+ردنية

Pharmacy065530798

دوار المنتزه مقابل ملحمة محمد طاشصيدلية أبو قراط
الوھبة

Pharmacy064638072

Pharmacy065156196ضاحية الرشيداميمةصيدلية اللؤلؤة

Pharmacy064399201جبل الزھورب 34ابو ھريرةصيدلية زھرة بلدنا

عمارة شحاتيت شارع اللدصيدلية فارس
37

Pharmacy065694043جانب المحكمة ومخابز غيث



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

جبل التاج شارع الشھيد شارع الشھيدصيدلية جبل التاج
قرب مسجد الشھيد

Pharmacy064771050

Pharmacy065734777مرج الحمامالرضوانا+ميرة تغريدصيدلية شتاء وصيف

مجمع ابو شارع الحريةصيدلية البروج
خميس 164

Pharmacy064200234المقابلين

عمارة البريد صيدلية خزنة
سابقا

Pharmacy064250003طريق مأدبا الغربي

Pharmacy064630900النزھة دوار النزھةعبد- ياغي 20ابو الع�ء المعريصيدلية شاھين

حي نزال الذراع الغربي مجمع الغربي 2صيدلية المصري / حي نزال
خلف مسجد علي صقر

Pharmacy064389421

محمود دحبول المدينة المنورةصيدلية قمحاوي
228

Pharmacy065522701

شارع الشريف صيدلية أبو طربوش
راضي

Pharmacy065692922مجمع الفارس 2

الصالح شارع الشھيدصيدلية أنوار المدينة
التجاري 42

 طبربور مقابل مسجد سعد 
ابن ابي الوقاص

Pharmacy065055633

Pharmacy065160823مقابل الدفاع المدنيالداوودالوفاقصيدلية المستشار

راجي  جروان صيدلية الصداقة
المجالي

أبو نصير حي السعادة جانب 
مركز أمن أبو نصير

Pharmacy065105908

ضاحية الياسمين تقاطع آزاد التجاريصيدلية رند وحسام
شارع القدس مع شارع 

الحرية

Pharmacy064202148

الشھيد طعمة صيدلية باسل الدولية
السميرات

Pharmacy065627220حي بركة خلف جريدة الرأي

شارع اسحق بن صيدلية العز
حنين

حي نزال بدر مقابل حديقة 
الشباب

Pharmacy064384975

Pharmacy065057380مثلث الجامع61طارق الرئيسيصيدلية ا+مة الدولية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy064789137مركز الخالد الطبيمجمع العقادالتاجصيدلية البريق

مجمع حمزة عبد- بن ابي جھمصيدلية منارة الحكمة
الزبدة 7

جبل المنارة بجانب ألبان 
ضبعة

Pharmacy0776626170

Pharmacy065819956جانب مح�ت أبو شقرة68شارع حسين خواجاصيدلية الحصري

جانب مستودع أدويق شقير 85شارع أحدصيدلية اللب�ب
جانب اسكان ا+طباء

Pharmacy065344391

Pharmacy065237600جانب المركز ا+منيحب الرمانراضي المجاليصيدلية أيلين

Pharmacy065668888أميمةالصيدلية البرتقالية

عمارة الجفال جبل عرفاتصيدلية ضاحية الياسمين
34

ضاحية الياسمين دوار 
ضاحية الياسمين مقابل 

الديري ستور

Pharmacy064202311

شارع السلطان صيدلية الجزيرة
ق�وون

جبل النزھة_ضاحية ا+مير 
حسن_قرب مركز الرازي 

الطبي

Pharmacy065691437

Pharmacy065727282ناعور ا2شارات الرئيسيةصيدلية الفرسان

Pharmacy064624636بجانب سوق غرناطةشارع الملك ط�لصيدلية الحياة/ عمان

مجمع الفيصلي س�مة البلوشيصيدلية الغصن ا+خضر
رقم 2

الطيبة مثلث الجمعية مقابل 
مركز البراء الطبي

Pharmacy064124100

شارع ا+ميرة  صيدلية ا+وائل
تغريد

عمارة ربحي 
الصرايرة

مرج الحمام مقابل 
ا2تصا2ت ا+ردنية

Pharmacy065733118

Pharmacy064772068مقابل قيادة الباديةالمصدارصيدلية العجة

Pharmacy065712284مرج الحمام اسكان عاليةع�ء الدين 5ا+ميرة تغريدصيدلية رنيم جھاد

Pharmacy065685420جانب مطعم نضال أبو جبارة11تيسير الظبيانيصيدلية سكينة

Pharmacy065536169مقابل محطة المدينةالرابيةابو حسانصيدلية مركز الدواء



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عبداللطيف باتجاه خلداصيدلية ت�ع العلي
العساف 189

Pharmacy065535137جانب مكتب بريد ت�ع العلي

مقابل مؤسسة الضمان جبران الشاميوادي صقرةصيدلية الرواد
ا2جتماعي

Pharmacy064620111

الھاشمي الشمالي حي البطحاءصيدلية السعدي
الزغاتيت جانب مسجد 

الزغاتيت

Pharmacy065059960

دوار النافورة جانب مدرسة مرج الحمامصيدلية عريب الناصر
البراء بن مالك

Pharmacy065711944

الشھيد جميل صيدلية قباء
العبوس

9 A ماركا الجنوبية جانب بقالة
فلسطين

Pharmacy064919446

مجمع ا2قصى السيدة ھاجرصيدلية شراع المخيم
34

Pharmacy064909898

جبل التاج طلعة التاج الرئيسيصيدلية الوسن
الرئيسية فوق بنك ا2سكان

Pharmacy064705860

Pharmacy065355293مقابل بريد الجبيھة66البلديةصيدلية المشكاة

ت�ع العلي جانب مسجد كايد 2النعيميصيدلية بلودان
العساف

Pharmacy065513743

السلطان ابن صيدلية ا2ستق�ل
ق�وين

جانب جسر النزھة فوق 27
شارع ا2ستق�ل

Pharmacy065676759

مقابل أسواق بدران جانب الرئيسيصيدلية الحور العين
مخابز الحوري

Pharmacy065054202

Pharmacy065530433مقابل طواحين الھوافياض العسافباتجاه خلداصيدلية ھيدروجين

Pharmacy065736353جانب عيادات ھيلث كيراسكان الھدىالمنتخب الوطنيصيدلية كيان

عمارة الس�م شارع الجليلصيدلية سدر
27

Pharmacy065698591مقابل سلطة المياه



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة الحاج شارع أحمد أبو زيدصيدلية منارة سحاب
مبارك

دوار الشھيد مقابل مخابز 
عثمان ابن عفان جانب البنك 

ا2س�مي

Pharmacy064029800

ضاحية الرشيد جانب شكيب القعقاع ابن عمروصيدلية المھند ا+ھلية
صالون

Pharmacy065166644

 مرج الحمام دوار عمون التجاريا+ميرة تغريدصيدلية رغد الحديثة
ا2تصا2ت

Pharmacy065712796

جبل الجوفة مقابل مدرسة محمد الحسينصيدلية عباد الرحمن
ا+مير حسن

Pharmacy064772163

Pharmacy065677686الشميسانيمحمد البشيرصيدلية القرنفل

الھبارنة الرئيسيصيدلية بيت الشفاء
التجاري 76

طبربور الشارع الرئيسي 
دوار بنك ا2سكان

Pharmacy065063635

Pharmacy064126797خريبة السوقالنور الطبيالطيبةصيدلية آيات

حي نزال مقابل مسجد نزال ابو اكرم 125الدستورصيدلية روابي القدس
الكبير جانب شركة اورانج

Pharmacy064388054

شھداء الحرم صيدلية القاسم
ا2براھيمي

Pharmacy065822738حي الروابي70

Pharmacy065061340طبربورالطعامنة 117الشرع الرئيسيصيدلية ھاجر

Pharmacy065829433الصويفيةمركز مرمرة 6صبحي العمريصيدلية رنين

127Pharmacy065525575الجاردنزصيدلية السخاء

Pharmacy064637140اللويبدة3الباعونية3صيدلية فتالة

شارع عبد الرحمن صيدلية بيت محسير
الكواكبي

مجمع 
المحسيري

جبل التاج مثلث المدارس 
بجانب مدرسة خالد ابن الوليد

Pharmacy064707400

Pharmacy065066094جانب امانة طارق49الرئيسيصيدلية ميسره فحل



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع الملك عبد صيدلية الدستور
- الثاني

مرج الحمام جانب البريد 
ا+ردني

Pharmacy065732607

Pharmacy00962776050230البنك العربيمنور الحديدصيدلية العانود

Pharmacy064642737صيدلية عمر

Pharmacy064730292شمال اشارة الجسور العشرةشادي التجاريجبل المنارةصيدلية العرفان

ناعور الجديدة بالقرب من بلعاسصيدلية الفرج
اسكان المھندسين جانب 

جامع الف�ح

Pharmacy0795518150

ا+ميرة تغريد صيدلية رحاب
محمد

Pharmacy065713925مرج الحمامالنھار التجاري

المدينة الرياضية جانب ابن زريقالصيدلية المستقلة
مدرسة ابن عباس

Pharmacy065161221

Pharmacy064628774خلف مستشفى فرحالنصرابو فراس الحمدانيصيدلية زنوبيا

Pharmacy065330505جانب البنك العربيعمارة ساكو 9 أشارع ا2ميرة رايةصيدلية صيام

1Pharmacy064399288يوسف العظمةصيدلية نجوى

مجمع محمد الشارع الرئيسيصيدلية ديسم
حمدان الحجاج

Pharmacy065234005شفا بدران

Pharmacy064789299ا+شرفية جانب بنك ا2سكان26بارطوصيدلية اللقاء

Pharmacy065336167الجبيھة مقابل البنك ا2س�ميالبلديةصيدلية حياة عمان

Pharmacy065519451خلف البنك العربيالناصرية 16الدوار الخامسصيدلية الخطيب

Pharmacy065370621وصفي التلصيدلية تامر

مقابل بنك ا+ردن ا2دارة بناية صنوبرشارع ع�ل الفاسيصيدلية صنوبر
العامة

Pharmacy065685204

شارع محمد صيدلية طب ا2سرة
الزعبي

48Pharmacy065515427



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

المدينة الرياضية_ مقابل 26شارع ابن زريقصيدلية فطومة
بريد المدينة الرياضية 
ومسجد د. زكي أبو عيد

Pharmacy065150161

Pharmacy065512066بجانب ابو جبارةمجمع النعيماتشارع مكةصيدلية رحال

Pharmacy065341568جانب ألبان ضبعة88ا+ميرة رايةصيدلية التباشير

البنان ( ا+ميرة صيدلية روبينا
رحمة)

العساف ( 
نضال أبو 

زھرة ) 38

Pharmacy065530409خلف السفارة الرومانية

مجمع جمعية الملك عبد- ا+ولصيدلية الحديقة
المركز 

ا2س�مي 11

الھاشمية ا2سكان مقابل 
القرية الحضرية

Pharmacy0777358994

Pharmacy064630955خلف بناية الصايغ10مؤنس الرزازصيدلية ا+كرمين

علي اللوزي ب عبد - اللوزيصيدلية أبو تلول
89

الجبيھة شارع البلدية جانب 
مكتب البريد

Pharmacy065332071

أم أذينة الجنوبي مقابل المدينة المنورة 46صيدلية أكسجين
مدخل جمعية خليل الرحمن

Pharmacy065511193

Pharmacy064162959أبو علندا بجانب بنك ا2سكانالشارع الرئيسيصيدلية الرقيم

شارع محمد رضا صيدلية سامي
الشبيبي

Pharmacy064394970بناية ابو عزام 3

القويسمة بجانب حلويات عمارة رقم 28شارع منور الحديدصيدلية مرمش
عنبتاوي

Pharmacy064781044

Pharmacy065622424جانب المستشفى ا2ستشاري243محمد عرارصيدلية وادي صقرة

رأس العين علي صيدلية بيت المقدس
ابن ابي طالب

Pharmacy064743436مقابل أمانة عمانابو السندس 16

شارع منصور بن صيدلية سھيل قبرصي
عراق

عمارة الشيخ 
علي 53

Pharmacy064628057

Pharmacy064908528مثلث مدارس الوكالةا+مير راشدصيدلية مروان



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy064748208جانب مخابز غيث218مأدباصيدلية البراق

مجمع طيبة عصام العجلونيصيدلية جلنار
التجاري 66

Pharmacy065651654

الشميساني جانب مدرسة 52أبو حامد الغزاليصيدلية عمون
الراھبات الوردية

Pharmacy065680722

Pharmacy065855075مكة مولشارع باريسصيدلية المول

مقابل عيادة الدكتور الكوفةصيدلية المنزل
ماريوس نجمة

Pharmacy065522697

مرج الحمام قرب المركز ا+وسطصيدلية المرج الدولية
الصحي

Pharmacy065714383

أم أذينة مقابل شركة الشرق البصرةصيدلية  المدينة الوردية
ا+وسط للتأمين

Pharmacy065561080

Pharmacy065819031الدوار السابعبركات الزعبيصيدلية اليوم

Pharmacy064915160ماركا الجنوبيةالفداءصيدلية أكسفورد

Pharmacy064399711حي نزال مقابل أسواق بھاءالدستورصيدلية ا+حبة

Pharmacy064649518جانب البنك ا+ھلي ا+ردني67الخالديصيدلية النب�ء

 مستودع 15زيد بن شاكرصيدلية المثنى
النابلسي

Pharmacy065600108الشميساني

جانب فندق الشيراتون جنا 1سليمان الحديديصيدلية لمى
والمركز العربي

Pharmacy065925916

جبل النظيف شارع طارق 27طارق ابن زيادصيدلية زھرة الجبل
ابن زياد مقابل مركز أمن 

النظيف

Pharmacy064700023

شارع عمرة صيدلية ساره وروحي
التجارية

جمعية طبربور 
الخيرية 6

Pharmacy065054504جانب مركز أمن طارق

مرج الحمام مقابل سوق صيدلية شريان الحياة
مرج الحمام الشعبي

Pharmacy065711915

جبل الزھور خلف مسجد أ 47دار الخطابةصيدلية سامراء
الرواس

Pharmacy0788706752



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy065350981دابوقجريسات 1خير الدين المعانيصيدلية جا2

حي الرونق منطقة وادي 50عبيد بن أوسصيدلية بوابة ا+ردن
السير خلف وزارة ا+شغال 
جانب سوبرماركت راكان 

بسام

Pharmacy065866543

Pharmacy065656020صيدلية أبو الحاج

جبل التاج مقابل المركز 33شارع الشھداءصيدلية الشھيد
الصحي لجبل التاج

Pharmacy064778288

 الشميساني مقابل مسجد 39أحمد عرابيصيدلية الحواس الخمس
الفيحاء

Pharmacy065661099

Pharmacy065858503مقابل مطعم الغد55كلية الصناعةصيدلية اليمامة

خلدا بجانب البنك العربي 84صيدلية الدحنون
ا2س�مي

Pharmacy065357650

 شارع ا2ميرة صيدلية جينا
تغريد

Pharmacy0625736667مرج الحمامعمارة ا2سراء

Pharmacy065371900وصفى التلصيدلية النرجس

Pharmacy065681653الرقم 23وصفى التلصيدلية ا2كسير

Pharmacy065733092ديماالملك عبد- الثانىصيدلية الرعاية الدوائية

شارع سعد بن ابي صيدلية الدوار الخامس
وقاص

مقابل بنك 
Hsbc

Pharmacy065513141جبل عمان الدوار الخامس

Pharmacy065727858ستى سنترالملك حسينصيدلية أبو فرحه

 شارع بدر صيدلية العناية ا2ولى
الرئيسي

Pharmacy065864640الروابي54

العبدا2ت رقم شمس الدين الذھبىصيدلية جميل
29

Pharmacy065160169

Pharmacy065157020الوفاقصيدلية غادة

الشريف عبدالحميد صيدلي منى
شرف

Pharmacy065691504مقابل بترا تورز



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy064765171الشھيدصيدلية البدوي

جبل التاج بجانب مكتبة الشارع الرئيسيصيدلية يثرب
الصباح

Pharmacy064754959

الجبيھة قرب قصر ا+ميرة 33الشارع الرئيسيصيدلية ثمين
بسمة مقابل الملحقية الثقافية 

السعودية

Pharmacy065358822

شارع موسى صيدلية ا+ھالي
الساكت

Pharmacy065698084ت�ع العلي دوار القادسية

الدوار الرئيسى بجانب بنك حسين  باكيرصيدلية  سھى
ا2سكان

Pharmacy065059840

سھل الساعدى صيدلية يمنى
رقم 30

Pharmacy065165956حى الخرابشه

بجانب مخابز الحريهصيدلية مدى الحياة
المدناوى

Pharmacy064206191

مجمع ماركا الرئيسىصيدلية التعاون
الطبى

Pharmacy064883753

Pharmacy064022560سحاب السوق الرئيسيشارع ا2مير حسنصيدلية المعتصم

مجمع سيتي شارع ا2مير محمدصيدلية السيد
التجاري

جبل عمان /الدوار الثالث / 
مقابل عمارة البرج

Pharmacy064644611

Pharmacy065677666جبل الحسين / بجانب رنوش9شارع الجليلصيدلية شوكت

شارع الملك عبد صيدلية مھا
-

Pharmacy065712203مقابل مخابز مريش

خلف مجمع جبر بعد مطعم 3شارع يزيد ا2سديصيدلية الغيداء
الضيعة الفتحة على الشمال 

بعد نوفل للتموين

Pharmacy065822831

عمارة الفيصل شارع مكةصيدلية سھاد
175

بجانب محطة مكة 
للمحروقات

Pharmacy065821845



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy064881198مقابل البنك العربيالشارع الرئيسيصيدلية فداء

مجمع الخفجي شارع وصفي التلصيدلية اليوبيل
رقم 151

Pharmacy065519894بجانب دوار اليوبيل

Pharmacy065332902طلوع نيفينبلبيس ب�زارفاعه ا+نصارىصيدلية ايلينا

Pharmacy064783344العابدشارع ا2مير حسنصيدلية سيمه

Pharmacy064743905 بعد دوار اسكان القويسمةالحديد 10منور الحديدصيدلية خضر

Pharmacy065603940جبل الحسينشارع الجليلصيدلية عبق الشفاء

جبل اللويبدة مقابل مؤسسة كلية الشريعةصيدلية دواني
الع�م

Pharmacy064621381

Pharmacy065662247بجانب مسجد ابو قورهالبيجاوىعبدالطيف أبو قورهصيدلية غصن البان

Pharmacy053744199 مقابل مستشفى ا+مير فيصلرقم 187ياجوزالصيدليه العلميه

Pharmacy065337069مقابل الجمعية العلمية الملكيةأحمد الطراونةالصيدلية الدوائية

عودة عبدالنبي عبدالنبيالصيدلية المميزة
النھار

Pharmacy065732122مرج الحمام

حي ص�ح الدين جانب أمين مرعي 22السلومصيدلية ماء زھر
سوبرماركت الزاوية

Pharmacy065930729

مجمع سعد - شارع ا+ميرة ھياصيدلية دلتا
التجاري

صويلح مقابل البنك ا+ردني 
الكويتي

Pharmacy065330647

مرج الحمام دوار المرزوق صيدلية أرينا
مقابل اسكان الحسيني بعد 

دوار الجندي

Pharmacy065733490

اليادودة محطة الوليد مقابل مجمع النورسعائشة بنت طلحةصيدلية الصباح
مصنع أبو عيطة

Pharmacy064129012

Pharmacy064395602مقابل كازية حي نزال137الدستورصيدلية ا+نصار



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy065515511خلف مدارس كامبردجالصفاالصفاصيدلية جراسيا

Pharmacy064899909اشارة المصانعنبھان التجاريالملك عبد-صيدلية لينا حياتله

نزال الذراع صيدلية الشورى
الغربي

Pharmacy0797209940مقابل حديقة الشورى

Pharmacy065340478مقابل بنك ا2تحاد69ياجوزالصيدلية الخاصة

شارع محمد صيدلية منذر وصخر
عبدالھادي

عمارة النجاوي 
13

ت�ع العلي خلف جريدة 
الدستور

Pharmacy065155980

برج الريان شارع الملكة علياءصيدلية فارما بيوتيه
الطبي 31

Pharmacy065604493مقابل فندق الريجنسي

ضاحية الياسمين الذراع صيدلية روابي عمان
الغربي دوار علي صقر

Pharmacy064399993

63Pharmacy065337274المحمديهصيدلية كنان

شارع الجسور صيدلية مروة
العشرة

أم نوارة _قرب المركز 
الصحي

Pharmacy064780055

منور الحديد شارع مادباصيدلية برجاوي
212

الوحدات / مقابل مخفر 
ا2شرفية

Pharmacy064786370

النزھة- قرب اشارة اقليم حي ا2قصىصيدلية ا2قصى
العاصمة

Pharmacy065050642

Pharmacy053824066 الضليل- مقابل بنك ا2سكانالشارع الرئيسىصيدلية دنيا

قرب مصبغة  دوار ام عبھرةصيدلية الصفافي
العھد

Pharmacy962775408265مرج الحمام

 مرج الحمام- مقابل مسجد عمارة الجماعينام عبھرهصيدلية لي�س
عمر بن الخطاب ومركز 

امن مرج الحمام

Pharmacy065736674

شارع شارع صيدلية ديمة
ا2مير حسن

Pharmacy064787040ام الحيرانعمارة الحديد

مجمع عطية شارع الرازيصيدلية فھمي
الطبي149

Pharmacy065671200جبل الحسين

210Pharmacy053744361الملك عبد- الثانىصيدلية حسين الكبرى

Pharmacy065928705عبدون مقابل بنك ا2سكانشارع القاھرهصيدلية طقطق



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

وادي السير بجانب بلدية  شارع الملك حسينصيدلية وادي السير
وادي السير مقابل شركة 

الكھرباء

Pharmacy065822599

Pharmacy064771136الطليانىصيدلية السرور الدوليه

شارع الملك صيدلية تارا
عبد- الثاني

مجمع عدنان 
أبو حيدر 167

Pharmacy065353524جانب مفروشات زون

Pharmacyبناءا على الطلب

شارع وصفي التل صيدلية عبود
(الجاردنز)

عمارة الزھراء 
77

بجانب مطعم أبو جبارة / 
بجانب عيادة د.مأمون عميرة

Pharmacy065525678

وادي الحدادة بجانب نفق شارع ا2ردنصيدلية ا2ماكن
المحكمة

Pharmacy96264645323

 شارع يعقوب صيدلية ليالي
معمر

Pharmacy0665814223الصويفية مقابل ركن الھدايا

الرصيفة - بجانب مدرسة شارع البتراءصيدلية رامز
مصعب

Pharmacy

Pharmacy065920293الحسامي 62علي سيدو الكرديصيدلية سحر الدواء

358Pharmacy00962799285117بيت المقدسصيدلية الحرة

الدوار الثالث مقابل شاورما صيدلية الجامعة
ريم

Pharmacy064644554

Pharmacy064906657جانب دوار  نقاوة137ا2مير راشدصيدلية فواز

مقابل حديقة الديار وكوزمو أحمد العرنوسيصيدلية الديار
عبدون

Pharmacy065925010

Pharmacy065411567صالح نعيماتصيدلية قموه

جانب سوبرماركت زھرة خليل الدباسصيدلية الحلواني
الرابية

Pharmacy065530710

ماركا / مقابل المستشفى صيدلية طارق
العسكري

Pharmacy064898080

النصر بعد جامع عثمان ابن 86عدنصيدلية  ميرفت
عفان

Pharmacy064917181

Pharmacy0787703443القويسمة حي المعاديأسعد العارضةصيدلية الراسم



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy065335018الجبيھة22ياجوزصيدلية لؤلؤة الدواء

Pharmacy064909067جبل النصر - حي عاليةشارع ا2مانةصيدلية الحرمين

شارع خالد بن صيدلية اسيا
الوليد

عمارة انشاصي 
191

جبل الحسين / مقابل البنك 
ا2س�مي

Pharmacy065691237

شارع البدر رقم صيدلية زكي
25

الدوار السابع  حي الروابي البترا 25
خلف فندق جينيفا

Pharmacy065824354

عمارة القيسى شارع الزمخشريصيدلية المسرى
15

Pharmacy065155831بجانب سوبر ماركت المدينة

عبد الكريم ا+ميرة رايةصيدلية سري
نصار

Pharmacy065345075

مقابل مغفر الوحدات الحديدشارع مادباصيدلية خلف - الوحدات
وخضراء اكسبرس

Pharmacy064778653

Pharmacy065334808جانب مخابز قشطةياجوزشركة الصيدلية الخماسية

بناية محمد شارع الحجازصيدلية البادية
الحمد

Pharmacy064021766السوق الرئيسي /سحاب

شارع الملك عبد صيدلية الحكماء
- الثاني

Pharmacy065715772مقابل دوار أم عبھره

Pharmacy00962797516107رقم 21فاطمه بنت أسدصيدلية جويل

جبل المريخ قرب مسجد مجمع الحجاويشارع محمد ربابعةصيدلية المريخ
محمد منور الحديد

Pharmacy064734400

والفرع الثاني الشارع الرئيسيشركة الصيدلية الرئيسية
في أبونصير 

الشارع 
الرئيسي مقابل 

مسجد 
أبونصير5237

393

أبونصير بعد مدينة الجبيھة 
الترويحية

Pharmacy065237574

Pharmacy064903219بجانب نادي الفروسيةمجمع نيروخشارع الفروسيةصيدلية نزيه

صويلح  مقابل حلويات شارع ا+ميرة رايةصيدلية جاد
عنبتاوي

Pharmacy065359961

Pharmacy065168883مقابل فندق الضواحيالوفاقصيدلية يارا ا+ھلية



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

 الصويفية يعقوب صيدلية الصويفية
معمر

Pharmacy065820282مقابل فؤاد سوبر ماركت

 320مجمعالرئيسىصيدلية المنجد

صالح أبو ھديب
Pharmacy065336059

Pharmacy0655355090رقم 48رفاعه ا+نصارى صيدلية ريتال

Pharmacy065513637رقم 10محمود الظاھرصيدلية ربى عمان

خريبة السوق- صيدلية طارق قطامش
منطقة جاوا

بجانب بشار 
لينك

Pharmacy064122660

الصويفية- شارع صيدلية القلب
باريس

مجمع الرواشدة-
 عمارة 2

Pharmacy064638386

اول عمارة بعد  شارع الملكة رانياصيدلية ادرينالين
اشارة الدوريات 

الخارجية

Pharmacy00962795954405صويلح

Pharmacy064395536رقم 11سليم الجزائرىصيدلية جوھرة الذراع

مجمع أمين أحمد الطراوانهصيدلية الجبيھة
الخضرا 31

مقابل البوابة الشمالية 
للجامعة ا+ردنية بجانب 

معرض أمنية

Pharmacy065347020

شارع الحمامات صيدلية القدس المبارك / العقبة
التونسية

 بجانب فندق الزيتونة و بنك 
ا+ردن والكويت

Pharmacy032014747

مجمع البركة شارع ا+مير محمدصيدلية ھيا
10

Pharmacy032014454مقابل مستشفى ا+ميرة ھيا

العقبة / السوق التجاري / صيدلية نادر
مقابل الجامع الكبير

Pharmacy032015522

مجمع باصات شارع البتراءصيدلية العقبة الحديثة
المحدود

بجانب مختبرات العقبة 
الطبية

Pharmacy032015035

مجمع صويص شارع البتراءصيدلية حذيفة
الطبي

Pharmacy032030170مقابل مستشفى ا+ميرة ھيا

Pharmacy032012237المنطقة التجارية ا+ولىشارع الرازيصيدلية العقبة

Pharmacy032031100مقابل البنك العربي(العقبة)شارع  زھران 21صيدلية العتيبي

شارع الش�لة صيدلية الش�لة
الرئيسي

Pharmacy032032070مقابل ميني ماركت عابدين



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy032031510المنطقة التجارية الثالثةعمارة شويكنيدوار ھياصيدلية الشاطيء

بناية مذكور شارع الريمصيدلية الشراع
الكباريتي 2

مجمع سرفيس الباصات 
مقابل مركز أمن المدينة

Pharmacy032060820

المنطقة السادسة سوق صيدلية المرسى
العاشرة التجاري

Pharmacy032062225

شارع الحمامات صيدلية أحمد القيسي
التونسية

عمارة حسن ابو 
عوالي

Pharmacy032035320مقابل سوق الجمعية

المنطقة السكنية الصيدلية الخامسة
الخامسة

Pharmacy032022216مقابل المؤسسة العسكرية

العقبة المنطقة التجارية صيدلية الكورنيش
الثالثة بجانب سوبر ماركت 

ھمام

Pharmacy032015040

سوق الثامنة صيدلية الربايعة
التجاري

Pharmacy0777646430

جنوب بنك ا2سكان الرئيسي عمارة الحلبيشارع الملك ط�لصيدلية الحسن - اربد
ومقابل المختبرات 

التخصصية

Pharmacy027243916

شارع الشھيد صيدلية سعدون
وصفي التل

Pharmacy027242130اربد / مقابل بنك ا2ردن

تقاطع شارع عمر الصيدلية الحديثة / اربد
بن الخطاب مع 

شارع بغداد

Pharmacy027242308

شارع الشھيد ( صيدلية مغايره
السنما )

Pharmacy027242038

عمارة مجمع شارع السينماصيدلية مجمع الفانك
الفانك

Pharmacy027241440

شارع عمر بن صيدلية الشفاء - اربد
الخطاب

مركز الشفاء 
الطبي

Pharmacy027242708اربد

Pharmacy027242560بجانب البنك المركزيشارع بغدادصيدلية الغرايبة

Pharmacy027383151مقابل مستشفى الرمثاشارع الشامصيدلية الطاھر/الرمثا

مقابل البوابة الجنوبية شارع ا+مير حسنصيدلية السواعي
الجنوبية لجامعة اليرموك

Pharmacy027102611

Pharmacy027248559بجانب تكسي البرقشارع الھاشميصيدلية الرازي
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

الكريمة / ا2غوار الشمالية / الشارع الرئيسيصيدلية الكريمة الجديدة
مقابل نادي شباب الكريمة

Pharmacy026575276

Pharmacy027244595بجانب البنك ا2س�ميبغدادصيدلية ا+ردن ا+ھلية

شارع شفيق صيدلية الشقيري
ارشيدات

Pharmacy027278990جانب مكتبة ا+قصى

Pharmacy027241938وسط البلدالبلبيسيالھاشميصيدلية الوحدة العربية

Pharmacy027274388المخيمشارع الجامعصيدلية الھيثم

شارع شفيق صيدلية الجامعة / اربد
ارشيدات

Pharmacy027276378مقابل بنك ا2سكان

Pharmacy027380390الرمثاالتعبئة القديمةالبنوكصيدلية حسام الجديدة

Pharmacy027105453حي النزھةمجمع د. عادلشارع ا2مير حسنصيدلية البلد

Pharmacy027248682مقابل بريد اربد الرئيسيا+مير نايفصيدلية الرشدان

Pharmacy027243443الھاشميةأبو سالم 31بعمر ابن الخطابصيدلية القدس الكبرى

الرمثا خط الشام بجانب شارع الشامصيدلية لورا 2
مكتب العمل

Pharmacy027380700

مجمع خريس الملك عبد-شركة الصيدلية الرباعية
التجاري

Pharmacy027240061جانب ماكدونالد

Pharmacy026521635دير أبي سعيدالرئيسيصيدلية مقدادي

Pharmacy026521332دير أبي سعيدشارع الملك حسينصيدلية الكورة

Pharmacy00962785390819بجانب حلويات قصر الشمالالشامصيدلية زنجبيل

الرمثا الحي الغربي قرب شارع الملك عبد-صيدلية توليب/الرمثا
مديرة تربية الرمثا

Pharmacy00962796378423

Pharmacy027243661اربدالشارع الھاشميصيدلية الفار

Pharmacy027586500سما الروسانصيدلية بنى كنانه

شارع الحرية صيدلية ا2سراء - جرش
وسط البلد

Pharmacy026351088

عمارة مجمع شارع الملك حسينصيدلية قوس قزح
الرحمن

Pharmacy026354771بجانب سوبر ماركت مكه

جرش /  مقابل عيادة شارع الرملةصيدلية أشرف
الدكتور كمال العتوم

Pharmacy026340615



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عمارة بنك شارع الشعبصيدلية جرش الجديدة
ا2سكان

Pharmacy026351279جرش / سوق الذھب

مجمع محمود الملك عبد-صيدلية جمعة
توفيق

Pharmacy026351609جانب البنك العربي

Pharmacy026350530الكنجىالشعبصيدلية يزيد

الدكتور صالح المفرقصيدلية سوار جرش
الصمادى

Pharmacy00962799356124

Pharmacy00962795466165جرششارع المفرقصيدلية دانة

Pharmacy962797190041غرناطهصيدلية الفرقان

Pharmacy032352256مقابل مديرية الكركشارع القلعة صيدلية الشفاء

Pharmacy032352170الكركشارع ا2يطاليصيدلية مؤاب

الكرك / بجانب حلويات الج�مدة 16شارع الخضرصيدلية ھمسه
الخيام

Pharmacy032352005

عمارة عطا شارع الميدانصيدلية المدينة - الكرك
العاشق

Pharmacy032351750مقابل ا2تص�ت ا2ردنية

الكرك /  مقابل المسجد الشارع الرئيسيصيدلية بھاء - الكرك
العمري

Pharmacy032355613

الكرك / ضاحية المرج/ عمارة الشمايلةصيدلية المختار
السوق التجاري

Pharmacy032341444

شارع الجامع صيدلية العروبة
العمري

Pharmacy032354306الكرك

الكرك / مقابل مستشفى شارع ابو حمورصيدلية منشية أبو حمور
ا2مير علي بن الحسين

Pharmacy032386788

جانب المؤسسة ا2ستھ�كية الخضرصيدلية الخضراء
العسكرية

Pharmacy032394046

الشارع الرئيسي - سوق الشارع ا2يطاليصيدلية الكرك الجديدة
الذھب- بجانب مخابز 

طيبات الشام

Pharmacy032352225

المزار الجنوبي مقابل النادي الرئيسيصيدلية بحوث
الثقافي

Pharmacy032372066

عمارة الع�وي المستشفى ا2يطاليصيدلية نصار
235

Pharmacy0323528520بجانب المستشفى ا2يطالي

Pharmacy032131120مقابل الجامع الكبيرشارع الملك حسينصيدلية معان الحديثة

وسط البلد /بجانب الوردة الشارع الرئيسيصيدلية البتراء الحديثة
الشامية

Pharmacy032156999
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العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

Pharmacy032133079مقابل مديرية تربية معانشارع فلسطينصيدلية عنايات

Pharmacy032156444بجانب البنك العربيالشارع السياحيصيدلية وادي موسى

تحت المجمع الشارع الرئيسيصيدلية الشوبك
الطبي

Pharmacy032164670الشوبك / بجانب بنك ا2سكان

وادي موسى صيدلية قمر الوادي
_الشارع الرئيسي

مقابل مكتب المحامي اياد 
حمودي

Pharmacy032157188

Pharmacy053240688مقابل مطبعة مادبا الجديدةمجمع أبو نصيرشارع المجمعصيدلية زين

مجمع معتز شارع ابن كثيرصيدلية ابن كثير
التجاري

Pharmacy03250205

شارع الملك عبد صيدلية ھيفاء - مادبا
-

عمارة حمارنة 
13

مقابل موقف ا2تصا2ت 
ومطعم كناري

Pharmacy053253263

شارع الملك عبد صيدلية قيس
- الثاني

Pharmacy053243197بجانب ا2تص�ت ا2ردنيةمجمع حدادين

Pharmacy053241404مقابل مستشفى المحبةأنطون السريانيالملك عبد- الثانيصيدلية أدھم / مأدبا

Pharmacy053240379مقابل مدرسة الروم الكاثوليكالملك حسينصيدلية عيون المھا

السوق التجاري قرب مجمع الھاشميصيدلية بغداد
السفريات

Pharmacy053240636

شارع المالك عبد صيدلية سناء
- الثاني

Pharmacy053244509مادبا بجانب مجمع الباصات

Pharmacy053250015حمود الفايزبيت المقدسصيدلية الرؤيه

Pharmacy053245183جانب مجمع السفرياتالملك عبد- الثانيصيدلية مجمع مأدبا

مادبا- دوار المحبةمقابل صيدلية الخمائل
مؤسسة اسواق حلوم

Pharmacy962779779637

شارع الملك صيدلية الرفاه
عبد- الثاني

Pharmacy053243351مادبا الحي الشرقي

مادبا- شارع الملك صيدلية جرير
حسين

مجمع المليطي- 
حي المعايعة- 
دوار البلدية

مادبا شارع الملك حسين 
بجانب البنك ا2ھلي مجمع 

المليطي

Pharmacy962775950057



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مجمع الشافى عزيز جميل افرام دنيان
الطبى

الطابق الثالث- 
مقابل مدخل 
الشيراتون-

Physiotherapist962796444578قرب المركز العربي

المركز العربي للطب الطبيعي والتأھيل 
الطبي - الدكتور خليل العباد

شارع ابن خلدون 
(مستشفى الخالدي)

جبل عمان / مقابل مجمع 6
الشطل 6

Physiotherapist064628877

تقاطع شارع بئر صادق محمد ھاشم الخالدي
السبع مع شارع 

الرازي

بناية ا+راضي 
المقدسة للتأمين

خلف دوار الداخلية_ مقابل 
المطعم الصيني

Physiotherapist065680155

شارع الملكة رانيا مركز المھارات للع�ج الطبيعي
العبد-

المركز 
ا2ستشاري 

الوطني

السلط ش الملكة رانيا 
العبد-  وادي الشجرة مقابل 

محطة ياھ�

Physiotherapy Center053555568

ھشام س�مة المدينة المنورةمركز محمد عدوان للع�ج الطبيعي
2/258

Physiotherapy Center0795600279

Physiotherapy Center053652009مجمع الزرقاءا+وتوسترادمركز البيدر للع�ج الطبيعي

Physiotherapy Center065675060مقابل مستشفى ا+ردن8ابن عساكرمركز ا2لھام للع�ج الطبيعي والتأھيل

الدوار الخامس مقابل بوابة يافا الطبي 21جنب�طمركز ا2تكال للع�ج الطبيعي
الطوارىء للمركز العربي 

الطبي

Physiotherapy Center065931323

شارع خالد بن مركز البيروني للع�ج الطبيعي
الوليد

لؤلؤة القريني 
198

Physiotherapy Center065687787جبل الحسين دوار فراس

الشميساني مقابل المستشفى كاليفورنيا 73جابر ابن حيانمركز العرين للع�ج الطبيعي
التخصصي

Physiotherapy Center065676995

جبل عمان مقابل مستشفى السخاء21أبو فراس الحمدانيمركز البخاري للع�ج الطبيعي
فرح مجمع السخاء

Physiotherapy Center064647117

الشارع الموازي ا+مامي 12الدمامالمركز ا+ردني للطب الصيني
+براج بوابة عمان

Physiotherapy Center065530239

شارع سليمان مركز عبدون للع�ج الطبيعي
الحديدي

مجمع بدر 
الطبي 9

Physiotherapy Center065924005الدوار الخامس

المركز ا+ردنى التخصصى للع�ج 
الطبيعى وا2ستشارات الغذائيه

Physiotherapy Center065939479اشارات دير غباررقم  50الملكه زين الشرف

لبابيدي وعرب  شارع الملكة رانيامركز المستقبل للع�ج الطبيعى
عمارة رقم 398

Physiotherapy Center065336722مقابل صويلح مول
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مقابل مستشفي مركز الوتر الطبية
ا2ردن

مجمع زينة 
التجاري ط3

Physiotherapy Center065689631

23Physiotherapy Center032022029اشبيليهفالنتينا للع�ج الطبيعى التخصصى

Plastic Surgeon065603603جانب النادي الفيصليابن حيان 54جابر ابن حيانرفعت رفيق عايد السكجي

شارع المدينة وليد محمد سعيد قرة شولي
المنورة

عيادات 
مستشفى ابن 

الھيثم

Plastic Surgeon065602605ت�ع العلي

Plastic Surgeon064659851أبو خزنةابن خلدون 55ماجد لطفي أديب جرار

دوار فراس فوق صيدلية فراسخالد بن الوليدعاصم عبدالرحيم مرعي أبو فرحة
فراس

Psychiatrist065660466

Psychiatrist064640676دوار فراسعمرو 28خالد بن الوليدخليل زكي يوسف أبو زناد

Psychiatrist00962797420751برج اربدعمر ابن الخطابأحمد خليفه محمود الغزاوى

Pulmonologist053935373القدس 22شارع الملك حسينعبد- محمود علي الصمادي

شارع حنين بن  محمد حسن قاسم حسين جعفر
اسحق

Pulmonologist065654311جانب المستشفى التخصصيابن النفيس 50

Pulmonologist065931938الدوار الخامسبدر 4شارع زحلةخالد شجاع محمد ا+سد

شارع خالد بن بسام علي شاكر أبو بكر
الوليد 71

اRشارات الضوئية_أول بسمة شمس 71
مدخل مخيم الحسين_مقابل 

مركز الشرطة

Pulmonologist064637731

مجمع ا2سراء شارع الملكة رانياغنام احمد طاھر جرار
الطبي 295

Pulmonologist06 / 5300300

مجمع موفق فتحي سليم البقاعي
البسمة(الطابق 

الرابع)

دوار فراس /بجانب مح�ت 
عيسى مراد

Pulmonologist064622211

الشميساني جانب المستشفى اللوتس 50جابر ابن حيانفاضل حسن فايض الحاج احمد
التخصصي والنادي الفيصلي

Pulmonologist065665288

شارع خالد بن مد - سليمان محمد المعايطة
الوليد

مجمع البنك 
ا2س�مي

جبل الحسين / مقابل لونا 
بارك

Pulmonologist065677421

عمارة شركة شارع بئر السبعمحمد نذير حمدي سليم ابو الذھب
ا+راضي 
المقدسة28

Pulmonologist065694219مقابل مطعم البيت الصيني



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عيادات المدينة المنورةرائد محمد تيسر سعيد سليمان
مستشفى ابن 
الھيثم 260

Pulmonologist065665495

Pulmonologist065609036مستشفى ا+ردنمستشفى اSردنمحمد خليل اسماعيل أبو غوش

العيادات أيمن علي سليم عبدالقادر
الخارجية 
لمستشفى 
التخصصي

Pulmonologist065666674الشميساني

مجمع نعمة شارع مي زيادةعبد الرحمن أحمد عبد المحسن العناني
الطبي

جبل عمان / بجانب صيدلية 
عياش

Pulmonologist064641339

Pulmonologist064618740جانب بنك ا2سكانالزنبقة 60الخالديلؤي عدنان صبري الحسيني

عيادات المركز الدوار الخامسأسامة محمد عبد المھدي البدور
العربي

Pulmonologist065921199-729

Pulmonologist0799897756مقابل بنك ا+ردنألفا الطبيالخالديمصطفى أحمد عبدالھادي

مجمع الشفاء شارع الرازيتوفيق عبدالھادي أحمد داود
رقم 116

Pulmonologist065606391

شارع عمر بن زياد  عبد اللطيف انيس الشريف
الخطاب

اربد ش عمر بن الخطاب مجمع الدلقموني
مقابل صيدلية الشفاء

Pulmonologist027245059

المركز الوطني ا2ستشاري لVشعة 
التشخيصية

وادي الشجرة مقابل محطة 
يا ھ�

Radiology Center053555568

مركز ا+شعة التشخيصية / الدكتور محمد 
عبدالحافظ الس�مات

مجمع ھاشم جسر الس�لم
الحياري

Radiology Center053552664فوق صيدلية جابر

عيادة ا+شعة التشخيصية الدكتور عيسى 
البكري

عمارة بنك ا2سكان  طابق بنك ا2سكانالقدس
التسويق المدخل الخلفي

Radiology Center064726287

عمارة عبد - شارع الھاشميمركز ا+شعة التشخيصية - د. أحمد أبو عليم
الطالب

Radiology Center026232610وسط البلد

مجمع ا2طباء شارع الملك حسينعيادة ا2شعة التشخيصية
158

العامرية بجانب بنك ا+ردن 
وصيدلية يونس

Radiology Center053743305

مركز ا+شعة والموجات فوق الصوتية 
الحديث - يوسف النجار

مقابل ھ� ھوم لVدوات مجمع القيسيشارع السعاده
المنزلية

Radiology Center053997411

مجمع ابو سارة شارع الملك حسينمركز أبو ساره لVشعة
الطبي 77

مقابل بنك ا2تحاد و 
مختبرات أبو سارة

Radiology Center053965650

Radiology Center053935923سوق عميرة التجاري63شارع الملك حسينعيادة النور لVشعة



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

عيادة ا2ردن لVشعة / الدكتور سليم علي 
موسى

 شارع ا+مير 
شاكر

عمارة المركز 
الدولي

تقاطع ش ا2مير شاكر مع 
شارع الملك عبد - عمارة 

المركز الدولي

Radiology Center053974777

شارع الملك حسين عيادة اشعة د. حكمت خالد ابو الكشك
( السعادة)

مقابل البنك العربي _ فوق 
حلويات السھل ا+خضر

Radiology Center053983308

شارع مي زيادة مركز ا2ردن لVشعة
(7)

مركز ا2ردن 
ل�شعة 7

جبل عمان_الدوار الثالث 
/بجانب مستشفى فرح

Radiology Center064639997

 المركز ا2ستشاري لVشعة - د. سعود 
العرموطي - مركز ا+شرفية لVشعة سابقاً 

شارع ابن خلدون 
(الخالدي)

عمارة العقايلة 
34

Radiology Center064635541مقابل صيدلية روحي

شارع مستشفى مركز اليوبيل لVشعة التشخيصية
الخالدي

مجمع الرجاء 
الطبي 54

Radiology Center064610466بجانب صيدلية بلقيس

المركز ا2ستشاري التشخيصي الشعاعي 
مركز تصوير الثدي - د. نوار فريز

مجمع زھران شارع ابن خلدون
الطبي 85

Radiology Center064614146جبل عمان

مركز أشعة د. ابراھيم رجائي نجاتي 
يوسف الصلح

شارع جمال الدين 
ا+فغاني

مجمع عمرو 
الطبي رقم 28

دوار فراس _مقابل صيدلية 
فوزي

Radiology Center064640818

شارع حسني مركز أشعة د.عبد المحسن أبو خلف
صوبر

عمارة 
النعيمات44

بجانب بنك ا2سكان _مقابل 
حلويات النجمة

Radiology Center065864530

مركز ا+شعة التشخيصية ماركة د. سمير 
حسن ظاظا

شارع الملك عبد 
- ا2ول

مجمع علي 
الحواري رقم 9

Radiology Center064872448مقابل بنك ا2سكان

جبل عمان / الحاووز / 1شارع البحتريعيادة ا+شعة التشخيصية/د. وائل نفاع
مقابل بنك ا2سكان

Radiology Center064610132

مركز ا2شعة الحديث د. محمود عبد الحافظ 
فرج

عمارة نعيم شارع الدستور
مروان  100

بجانب مسجد نزال الكبير _ 
مقابل ا2تصا2ت ا+ردنية

Radiology Center064389711

مجمع الوحدات شارع مادبامركز أشعة د. عبدالحي عيسى أبو جبه
الطبي 

التخصصي 
224

Radiology Center064766488بجانب البنك ا+ردني الكويتي

شارع خالد بن مركز اشعة د. طه محمد شھاب
الوليد

مجمع عادل 
القاسم 107

Radiology Center065689438جبل الحسين



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع وزارة مركز أشعة د. يحيى الخيري
الصناعة والتجارة

مقابل شركة الفوسفات مجمع الفارس4
ا+ردنية الطابق ا+ول

Radiology Center065602037

الوحدات / شارع مادبامركز اشعة د. جميل ابراھيم فراج
مجمع القدس 

الطبي233

Radiology Center064756301مقابل ألبان ضبعة

شارع جمال الدين مركز المنصور ل�شعة التشخيصية
ا2فغاني

مجمع علي 
عثمان167

Radiology Center065677918جبل الحسين

Radiology Center064133333البصالضاحية ا+مير علىمركز ا2سراء لVشعه

Radiology Center064610610مقابل مستشفى فرحالسخاءمصطفى خليفةمركز ھشاشة العظام (الدكتور طارق خليفة

مركز ا2قصى ل�شعة التشخيصية - د. 
فارس سليم فرج

Radiology Center065333153صويلح مقابل شركة الكھرباءسماوي 449الملكة رانيا

Radiology Center065735061مرج الحمام جانب المد2بالبنك ا2س�ميالرئيسيشركة إفرست لVشعة التشخيصية

Radiology Center064644550مقابل مستشفى فرحالسخاءمصطفى خليفةاسماعيل حسين عفيف عبدالرزاق

 رياض 165شارع وصفي التلمركز الواحة لVشعة
العساف

Radiology Center065562414جانب عمان مول

شارع سليمان شركة الصفوة لVشعة التشخيصية والطبية
الحديدي

الدوار الخامس مقابل عيادات عبدون
المركز العربي الطبي

Radiology Center065934492

المركز العربي ا+مريكي لVشعة 
والتشخيص

 العرقسوسي جابر ابن حيان
48

Radiology Center065678868الشميساني

Radiology Center065674067جانب صيدلية مشربششقير 12شارع بئر السبعمركز ورود لVشعة التشخيصية

شارع حسني مركز الجندويل لVشعة
صوبر

بيادر وادي السير مقابل 40
البنك العربي

Radiology Center065851998

ماغي الطبي الخالديالمراكز الدولية لVشعة الطبية
19

Radiology Center064622090

مركز طبربور لVشعة التشخيصية الدكتور 
عمر تحسين خريس

Radiology Center0799307724طبربور جانب أسواق الكردالنجداوي 91شارع طارق

مقابل المركز ا+مني فوق مجمع الجود 16ا2مير حسنمركز انوار مكة لVشعة
خضرا اكسبرس

Radiology Center064744525

عيادة اشعة الدكتور محمود يوسف محمود 
العمري

مجمع الحكمة شارع مادبا
الطبي 235

Radiology Center064750811مقابل ألبان ضبعة

 مركز الرازي لVشعة الدكتور جوزيف 
حمام

Radiology Center065662832جبل الحسين دوار الداخليةعطية 149الرازي 19



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز الدكتورة وردشان عباسي لVشعة 
التشخيصية

مجمع ابن 
النفيس الطبي

الشميساني جانب المستشفى 
التخصصي

Radiology Center065623337

عمارة الشطل شارع  الخالديمركز الس�م لVشعة التشخيصية
الطابق 

ا2رضي 102

Radiology Center064643377

مركز ھاني الدوار الخامسعيادة اشعة الدكتور ماجد ريحاني
الطبي 7

مقابل المدخل الرئيسي لفندق 
الشيراتون

Radiology Center065930770

الدوار الرابع / خلف شارع زھرانمستشفى عبدالھادي للعيون-أشعة
مستشفى الخالدي

Radiology Center064627628

مركز ا+شعة ا2ستشاري الدكتور زياد 
عبدالكريم  صوان

عمارة شارع الرازي
سمور145

Radiology Center065656556دوار الداخلية

مجمع صويص مركز ا+شعة التخصصي - ھشام حابس
التجاري

مقابل مستشفى ا+ميرة ھيا 
العسكري

Radiology Center032030130

المركز العربي لVشعة - د.محمد رضا 
الشريدة

Radiology Center027258333اربد / الطابق الرابععمارة الفانكشارع وصفي التل

Radiology Center00962799367545الزعبىا+مير نايفمركز اربد ا2ستشارى لVشعة التشخيصيه

Radiology Center027262886مركز اشعة الدكتور رفيق الناصر

الكرك / قرب مستشفى شارع ا2يطاليمركز الجنوب لVشعة التشخيصية
ا2يطالي

Radiology Center032354311

مجمع الحكمة شارع ا2يطاليمركز أشعة الحكمة
الطبي

Radiology Center032355755الكرك

Rheumatologist053931733جانب البنك العربيالزرقاء الحديثةالسعادةأحمد محمد جميل أحمد سواس

الزرقاء-شارع الملك حسين 24شارع الملك حسينعلي اسماعيل محمد قنديل
(السعادة )مقابل حلويات 

السھل ا+خضر

Rheumatologist053968833

المستشفى نزار سعيد سبيناتي
ا2س�مي عمان

Rheumatologist065101010/2133

جانب وزارة الصحة فوق الجقةخالد ابن الوليديوسف حسن حسين ص�ح
حلويات السھل ا+خضر

Rheumatologist065691160

شارع سليمان تمارة محمد نور حسن قندور
الحديدي

مجمع جمان 
الطبي 13

جانب فندق الشيراتون مقابل 
صيدلية الشرقية

Rheumatologist065924311

Rheumatologist064203088جانب كازية ا2رسالالعزازمةالقدسخالد أحمد يحيى الجايح

Rheumatologist064626652جانب مستشفى فرحالبيروني 21ابو فراس الحمدانيعوني ضيف - محمد ھنانده



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

شارع عصام موسى محمد ف�ح الحديدي
العجلوني

مجمع الخواجا 
88

الشميساني / مقابل فندق 
الماريوت

Rheumatologist065695995

شارع ابو فراس مرزوق يوسف شمسي خير
الحمداني

مجمع البيروتي 
22

Rheumatologist064648567جبل عمان / الدوار الثالث

Rheumatologist064618008الرجاء 54ابن خلدونوفاء يعقوب عايد المدانات

مجمع سكينة خالد ابن الوليدزھير نور الدين أحمد الصباغ
الطابق الثالث 

220

Rheumatologist065674303جبل الحسين

شارع مستشفى جريس توفيق جريس الداود
الخالدي

بعد مستشفى الخالدي / 7
الدخلة الثانية بعد المستشفى 
/ مقابل صيدلية الصاحب

Rheumatologist064658660

مستشفى جبل اوتستراد عماننزار كامل محمد عطعوط
الزيتون

Urologist05-3655555/620وادي الحجر

الرصيفة_ مقابل مجمع ش الملك حسنمحمد احمد سليم شاتي
الدوائر الحكومية

Urologist053744171

الزرقاء تقاطع شارع السعادة عبدالمنعم رياضطلعت محمد يوسف العوري
مع شارع عبد المنعم رياض 

جانب المختبرات الطبية 
التخصصية

Urologist053931920

شارع السعادة علي حسن محمد زعب�وي
(شارع الملك 

حسين)

Urologist053981484مقابل الصيدلية ا+ھليةابو دارس

Urologist064644377ب�زا 38ابن خلدونأنس ابراھيم داود غوشه

الوحدات _ فوق حلويات ا2مل 220شارع مادبارياض خليل عبده عبده
القاضي

Urologist064777204

عمارة التأمين فيصل موسى داوود محمد عيسى
ا+ردنية

الدوار الثالث_خلف 
مستشفى عمان الجراحي

Urologist064645367

Urologist065929485مجمع يافا الطبىفارس محمد أحمد  عياط

42Urologist00962799726082الكندىشبلى عبدالرحمن محمد العتوم

Urologist064618893ابو خزنة 55الخالديماھر فوزي متري زبانة

مجمع الرياض شارع بن خلدونيوسف خليل النصار المعشر
رقم 41

Urologist065679432

Urologist064611456ألفا 51الخالديمازن خليل عايش القرعان

مجمع رياض شارع الخالديسامي عبد- رشيد مراد
الطبي 41

Urologist064619750جبل عمان



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

مركز سمور الرازىعدنان احمد عبدالفتاح تايه
الطبى

Urologist00962795517841

البيرونى الدستورعلى محمد على سليمان
الطابق الثالث

Urologist064386867

شارع المدينة  مصباح محمد مصطفى سرور
المنورة

عيادات 
مستشفى ابن 
الھيثم رقم 

المجمع 260

Urologist065675651ت�ع العلي

مجمع القريني شارع ابن خلدونسعيد محمد سعيد العجلوني
الطبي 52

Urologist064618607

Urologist064622618القرينيالخالديمنتصر ياسين الرواشدة

Urologist064387181جبل الزھورشارع حمراء ا2سدسليمان على حسين المعايعه

Urologist064627827عمارة مركز عمان لVشعة35الخالديحسين محمد اسماعيل

عيادات الكندي زيد موسى نمر أبو غوش
المستشفى 

ا2ستشاري 42

Urologist0796272471

المركز الطبي لمستشفى شارع الملكة نورمأمون يوسف سفيان الزبدة
ا+ردن

Urologist065609061

عيادات خالد غازي عبد - الصادق
المستشفى 
التخصصي

Urologist065607400

Urologist065929485مجمع يافاشارع كمال جنب�طعمر يوسف ابراھيم ا+مير

Urologist064622226جانب مستشفى الخالديالسيف 61الخالديخلدون خليل ابراھيم غرايبه

عيادات المستشفى نور الدين قاسم عبد الرحمن ع�ونه
التخصصي

Urologist065655333

ب�زا مستشفى عبادة ابن الصامتعبدالعزيز عبدالكريم سليمان البلبيسي
الشميساني

Urologist065675288

مجمع الوحدات مأدباتحسين عبد- سليم زيد الكي�ني
الطبي 224

Urologist064748001فوق البنك ا+ردني الكويتي

شارع الملك محمد وليد خالد أحمد فراح
عبد- ا+ول

مجمع ماركا 
التخصصي

Urologist064884133مقابل بنك ا2سكان

Urologist064640082مقابل مستشفى الخالديالعقايلة 34الخالديآمال يوسف محمد حمودة

شارع مستشفى حاتم شريف يوسف القبج
الخالدي

مجمع الرجاء 
الطبي 54

Urologist064650003جانب بنك ا2سكان

عمارة شارع بئر السبععمر عادل عيسى صبيح
ا+راضي 

المقدسة للتأمين 
28

Urologist065691599مقابل مطعم البيت الصيني



الموقعالبنايةالشارع

العنوان التفصيلي الھاتفا�ختصاصالجھة الطبية

دوار الثاني_بجانب الرغيف 73شارع البحتريفادي روفائيل عايد حداد
الفرنسي

Urologist064642533

جبل عمان / قرب مستشفى مجمع البيرونينبيل سليم يعقوب حداد
فرح

Urologist064637700

جمال الدين ھاشم فھد جديع عربيات
ا+فغاني

عمارة ا2ردن 
19

جبل الحسين / دوار فراس / 
بجانب سي تاون

Urologist065606481

مستشفى ا2ردن / العيادات شارع الملكة نورنادر يونس محمد حمد -
الخارجية

Urologist065602919

Urologist065928129جانب المركز العربيمجمع بدر 9الدوار الخامسوصفي جليل يعقوب شعبان

عمارة النعيمات الشارع العامأحمد ط�ل مفضي العدوان
الطابق الثاني 

44

Urologist065862101بجانب بنك ا2سكان

عمارة الرجاء شارع ابن خلدونالياس رزق - الياس قندلفت
2 / لطابق ا2ول

Urologist064641529فوق بنك المؤسسة المصرفية

Urologist065300362مقابل بنك ا2سكانمجمع ا2سراءشارع الجامعةسعدي محمد ياسين الخياط

Urologist027102011جانب دوار وصفي التلعلي عبد الرحمن عبد -  خريس

Urologist027258899اربد / الطابق الثالثعمارة الفانكشارع السينمااحسان علي س�مة العثمان

شارع عمر بن احمد موسى عبدالقادر عتوم
الخطاب

اربد / مقابل صيدلية الشفاء 
/ بجانب بنك ا2ستثمار 

العربي

Urologist027245454

المستشفى الشارع ا2يطاليمحمد محمود الصعوب
ا2يطالي الكرك

Urologist032351045


