
 
 

 

 

 

 ملحق 

 الشبكة الطبية 
 

 2016لعام 

  



 ات:ـالمستشفي

 اربد    027273112 / 027273111     مستشفى اربد االسالمي

 السابع الدوار                                      5866969                                 مركز الشامي للعيون        

  جبل عمان            5866969    مركز الشامي للعيون

 الزرقاء    5866969    مركز الشامي للعيون

 اربد     5866969    مركز الشامي للعيون

 أطباء الصحة العامة:

 دبا ام     0798216460     وليد كامل الخطيب د.

 لصويفية ا    5827600     د. طه محمد الهدهد
 

 دير غبار    0796411733   ناصر حمدي الخطيب/عيادة الديار الجديدة د.
 

  المهاجرين    4645678    احمد حمادة شاهين  د.
 

 الهاشمي الشمالي    5058140    عدنان حمادة شاهيند.
 

 بيادر وادي السير    5823875    د. اليف صبيح عبد الهادي
 

 بيادر وادي السير    5814265    شفيق نعيم مهيار عام د.
 

 مرج الحمام    5733002    د. وليد كامل فؤاد دعنا
    

   ناعور    5726062    احمد نايف الفي عبابنة د.
 

 وادي الحدادة    4610102    د.جابر صابر كنعان
  

  الهاشمي الشمالي    5058140    د.عدنان محمود زغلول

 الجيزة     0777191715    فراس درويش السطل د.

 رصيفةال     0795955866    عبد محمد اللوزي د.

 القسطل     0796481053    هاني احمد ابونحله د.

 لزرقاءا    0799992295    ابراهيم سعادة التالوي د.

  المدينة المنورة شارع           5167556     أمين ابوليل د.
 

 الزرقاء    0795617738    لمونيتا دومينكا ميران د.

  الخالديبالزا     4644377     فيوليت حنانيا د.

 سحاب     4021176    أحالم عباس شديد د.
 



 دباما     3243227      صباح فراج د.
 

 الجبيهة    0795167911     فخري الطعاني د.
 

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.سليم "محمد علي" جرن
    

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.محمد حابس حتامله
 

 مستشفى البيادر الجراحي             5853375          د.ابراهيم جباره
 

 مستشفى البيادر الجراحي                 5853375       د.محمد فسفوس

 
 

 المراكز الطبية:
 

 ضاحية الياسمين     4204334    مركز طبيبك الطبي
 

 دباام    053240004     مجمع الحياة الطبي
 

 رصيفةال    0795586617     فضلمركز بهجت 
 

 دير غبار    5804444   مركز جلوسانتي هلث كير/طوارئ
 

 اسكان عالية/  ممرج الحما                0797881133   محمود مطر)عيادات عالية الطبية( د.

   
 الشوابكةالحمام/ دوار مرج               0796800087  هاشم اسماعيل)عيادات عالية الطبية( د.
 

0795077210ساعة(  24يادة الفريد)ع  

  مرج الحمام    5733607 ادات و مختبرات بلسم عمان الطبيةمجمع عي 

 
 سرة:أطباء األ

 

  عجلون    0777617599    د.حميد ضيف هللا أبو عبيلة
 

 دباام      053250600     د.منى الياس 
 

 ياجوز      0777772001     د.بشير الزعبي
 

 العقبة     032033311 )أمراض مهنية و الربو(د. عاهد سامح الرواشدة 

 
 مستشفى االسراء             0796719903    د.أمينة نائل المصالحة

 
 
 

 



 أخصائي جراحة عامة:
 

 مستشفى األردن                                             5608080                                               د.عبدهللا البشير
 

 مستشفى األردن 5608080 د.محمود خطاب 

 
 مستشفى األردن 5608080 د.محمد افتيحه

 
 مستشفى األردن  5608080 د.عماد السمودي

 
 

 مستشفى االردن                                             5608080د.أحمد البشير                                                      

 

 مستشفى األردن 5608080 د.سامي سالم
 

 مستشفى األردن 5608080د.أشرف حداد                                                
 

   الدوار الخامس     0786528954          د.وليد قاسم نجار
  

 تالع العلي  5330174         د.يوسف خصاونة 
 

 شارع االستقالل     5677101    د. أحمد محمد زيدان
 

 شارع الخالدي     4619819    د.أسعد محمد غزال
 

 ماركا الشمالية     4889649    د. محمد زعيل داوود
 

 مستشفى االستقالل     5634348    د. نضال نمر عمرو
 
 

 الزرقاء    0796369559    د.باسل موسى ابو غوش
 

 شارع الخالدي     4629624      د.نبيل بطارسة
  

 قاللمستشفى االست    5652600      د.خالد صبيح
 

 مستشفى االستقالل    5652600    د.ناصر محمد الحموري
 

 مستشفى االستقالل    5652600      د.اياد القزقز
 

 االستقاللمستشفى     5652600      د.حسين موسى
 

 مستشفى االستقالل    5652600      د.حسن حسين
 

 مستشفى االستقالل    5652600      د.وليد نصر
 

 مستشفى االستقالل    5652600     د.د.رامي قطاش



 
 مستشفى االستقالل    5652600      د.هيثم حمدان

 
 مستشفى االستقالل    5652600      د.بهاء نمر

 
 مستشفى االستقالل    5652600      د.محمد داود

 
 مستشفى االستقالل    5652600      د.طارق عطيه

 
 مستشفى االستقالل    5652600      د.محمد عوني

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.احمد زعرور

 
 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.كمال محمد عبدالحافظ

 
 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.يحيى علي مستريحي

 
 مستشفى البادر الجراحي        5853375     د.طارق ابو صبيح

 
 مستشفى البادر الجراحي        5853375     د.حمدي ابو العدس

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375      د.حسام الزاغة

 
 الدوار الخامس                                         5937375                                 د.عايد رزق حداد            
 

 مستشفى تالع العلي            5339008     د.يوسف خصاونه
 

 مستشفى عاقلة    4642441     د.رزق ابو كاشف
  

 مستشفى عاقلة    4642441     د.محمود األسعد
 

 مستشفى المحبة    053245541     الزوايدةد.د.امجد 
 

 مستشفى المحبة    053245541     د.طالل الزوايدة
 

 مستشفى االسراء     0795057142     د.محمد الحلحولي
 

 مستشفى االسراء    0795702800     د.محمد الزيتاوي
 

 مستشفى االسراء     0798986042    د.عبدالحافظ الخرابشة
 

 مستشفى االسراء    0796364511    شاهر د.عبدالرحمن
 

 مستشفى االسراء     0796998671    د.عليان الصرصور
 

 مستشفى الحنان    0797961782     د.وصفي جعارة



 مستشفى الحنان    0799815755     د.عبدالحكيم العجل
 

 مستشفى الحنان    0775313219      د.باسل زايد
 

 مستشفى الحنان    0795622443      د.جميل الكوز
 

 مستشفى الحنان    0795651741     د.عايش نعالوي
 

 مستشفى الحنان    0798785878     د.محمود الزعاتره
 

 مستشفى الحنان    0795778123     د.يوسف ابو عواد
 

 مستشفى الحكمة    053937272     د.سالمة ابو مالل
 

 مستشفى الحكمة    053982453     د.نمر عبد القادر
 

 مستشفى الحكمة    053966217      د.فهد البوريني
 

 مستشفى الحكمة    053989345     د.كامل درويش
 

 مستشفى القدس    4387181      د.محمد حماد
 

 مستشفى القدس    4387181    د.محمد حجازي مرار
 

 مستشفى القدس    4387181     د.ايهاب طوطح
 
 
 

 :صدرجراحة أخصائي 
 

 مستشفى االسراء    0799055111    د.عبداللطيف عقلة االبراهيم

  
 مستشفى االسراء    0795990044     د.مناف حجازي

 
 مستشفى الحنان    0795551841     د.احمد الخطاطبه

 

 
 أخصائي قلب:

 
 مستشفى األردن 5608080 د.عماد حداد

 
 مستشفى األردن 5608080  د.منذر السعافين

 

 بالزا الخالدي     4644377     د.كامل طوقان



 شارع االستقالل                 5634360  د. نائل الشوبكي
 

 تالع العلي 5330174                                            د.يوسف خصاونة
 

 مستشفى االسالمي 5101010 د.ليث ابونوار
 

  مستشفى االستقالل 5652600 د.امجد بني هاني
 

 مستشفى االستقالل 5652600 د.عدنان اللحام
 

 مستشفى االستقالل 5652600 د.نائل الشوبكي
 

  مستشقى االستقالل 5652600 د.اياد جحيل
 

 مستشفى تالع العلي                                         5339008                                           د.يوسف خصاونة
  

 مستشفى االسراء  0795454324 حسونةد.احمد 
 

  مستشفى االسراء 0796024974 د.اكثم الحياري
 

 مستشفى الحنان 0795070221 د.بسام السباتين
 

 مستشفى الحكمة     0795057141                   د.أنس الريماوي
 

 مستشفى الحكمة     0779335933          د.فراس رحايمه
 
 

  

 األوعية الدموية :أخصائي جراحة 
 

 مستشفى االستقالل 5652600 د.وليد مسعود
 

 مستشفى البيادر الجراحي                                  5853375                                               د.ليث أبو نوار
 

 مستشفى المحبة 053245541 د.اسامة المسنات
 

 أخصائي أمراض الدم واألورام:
 

  مستشفى االستقالل 5652600 د.مها ارناؤؤط
 

 أخصائي جراحة الشرايين و األوردة:
 

 مستشفى األردن                                         5608080                                                 د. عمر حمدهللا 

 
  



 :أعصاب أخصائي
 

 جبل عمان     0796366305    د. محمد خليل عبدالجابر
 

 مستشفى األردن                                       5608080                                  د.محمود الكرمي            
 

 اإلسراءمستشفى                                         5300300                                 د.محمد ابو عليم              
 

 األردنمستشفى                                             5608080                                            د.صالح البيشاوي

 

  مستشفى االستقالل 5652600    د.وليد الدباس

 
 مستشفى االستقالل 5652600    د.حسين حسن العبادي

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.محمد فرهود

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.فؤاد ابراهيم

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.محمد فرهود

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.رائد نوفل

 
 مستشفى المحبة    053245541     د.فراس عجيالت

 
 مستشفى االسراء    0777749200     د.فايز عياصرة

 
 مستشفى الحنان    0795059047     د.ايمن البطوش

 
 مستشفى الحنان    0777972579     د.حسن القيسي

 
 مستشفى الحكمة    053992362     د.سعيد عبدالرحمن

 
 مستشفى القدس    4387181     د.احمد كوشباي

 

 أخصائي صدرية:
 

 شارع المدينة المنورة           5625162              د.مأمون عواد الزحلف
 

 جبل عمان    4628005             د.عبدالمنعم شرارة
 

 مستشفى األردن                                            5608080                                                  د.نبيل سمارة
 

 االستقالل مستشفى    5652600     د.لؤي الحسيني
 

 مستشفى االستقالل    5652600     د.سمير ابراهيم
 

 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.عبداللطيف عقله



 
 

 أخصائي أمراض داخلية )باطنية(:
 

 الدوار الرابع     5930562    د.عبد الكريم مرعي
 

 جبل عمان                                         4601135د.توفيق الشيخ                                                 
 

 شارع الخالدي     4657057    د.غسان عيسى قعوار
 

 شارع الخالدي     5678909    د. طروب حنا خوري
    

 الجبيهة     5345030    د.حسني صادق الخطيب
 

 مرج الحمام    5735515    د.وليد عبدالمجيد مرقه
 

 البيادر     5821666     د.بدوي بدران نعيم
 

 الزرقاء     0779335933    د.فراس محمد رحايمة 

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.حسني الصادق

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.حسين العمرات

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375      د.رائد نوفل

  
 مستشفى عاقلة    4642441     د.نواف الششتري

 
 مستشفى عاقلة    4642441     د.مصطفى عزوقة

 
 مستشفى هبة    053245541    د.منصور الكرادشة

 
 مستشفى الحنان    0799119806     د.احمد مرشد عقل

 
 مستشفى الحنان    0795070221     د.بسام السباتين

 
 مستشفى الحنان    0795118149     د.عالء اليبرودي

 
 مستشفى الحنان    0799021864     د.محمد البطاط

 
 مستشفى الحنان    0795778144     د.محمد رمضان

 
 مستشفى الحكمة    0795057141     د.أنس الريماوي

 
 مستشفى الحكمة    0779335933     د.فراس رحايمه

 



 مستشفى القدس    4387181    د.محمد رمضان غيث
 

 مستشفى القدس    4387181     د.احمد الحجوج
 

 مستشفى القدس    4387181     د.حسن الطيب
 

 مستشفى القدس    4387181     د.باسم السباتيني
 

 مستشفى القدس    4387181     د.سميح التعمري
 

 أخصائي جهاز هضمي
 

 مستشفى األردن                   5608080 د.أشرف صبري    
 

 مستشفى األردن      5608080د.أوكسانا اوسسكالو                                                 
 

 الدوار الخامس                                         5937375د.عايد رزق حداد                                             
 

 جبل عمان                                         4601135د.توفيق الشيخ                                                 
 

 جبل عمان                                          4654588د.سمير عويس                                                
  

 الجاردنز                                   0799501230                                                د.ماجد النصير
 

 مستشفى ابن الهيثم                                       5696622د.مهند قعدان                                                   
 

 مستشفى االستقالل             5652600    محمد الحموريد.ناصر 
 

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.احمد مصطفى عوده
 

 مستشفى المحبة    053245541     د.ابراهيم الرفوع
 

 مستشفى االسراء    0796590940     د.حسام بركات
 
 

 :تغذية عالجية أخصائي
 

 مستشفى االستقالل    5652600     د.دانا المغربي
 

 مستشفى االسراء    0797555093     د.راية الشلوالي
 

 مستشفى االسراء     0790219557     د.فراس اليوسف
 
 
 



 مسالك بولية:و كلى أخصائي
 

 مستشفى األردن                                            5608080د.نادر يونس                                                   

 
 مستشفى األردن     5609035     د. خالد الصافي

 

 جبل الحسين     5606481     د.هشام عربيات

  مستشفى االستقالل    5652600     د.خالد صبيح

 

  مستشفى االستقالل    5652600     د.حسين اسماعيل

 
 مستشفى االستقالل    5652600     البوسطةد.توفيق 

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.طالب العدوان

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.محمد كريشان

 
 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.شبلي عبدالرحيم العتوم

 
 مستشفى المحبة    053245541     د.جهاد الزواهرة

 
 مستشفى المحبة    053245541     التعمريد.سميح 

 
 مستشفى االسراء    0797823542     د.سامر الجيزاوي

 
 مستشفى الحنان    0795646543     د.تحسين الكيالني

 
 مستشفى الحنان    0799021864     د.محمد البطاط

 
 مستشفى الحنان    0796665651     د.علي العمايرة

 
 مستشفى القدس    4387181     د.سليمان المعايعة

 

 أخصائي جلدية و تناسلية:
 

 الكرك      0795379212    د.فؤاد صالح حدادين

 
 البيادر     0795496288    د.سوسن سعيد الناصر

 مستشفى االستقالل          5652600     د.محمد القيام

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    د.عادل محمد زاهده

 مستشفى تالع العلي           5339008     الخوالدةد.شادي 



 مستشفى االسراء                0795904327     د.رنا المبيضين

 مستشفى االسراء            0799922411     د.محمد القاسمي

 مستشفى الحنان           0795400012     د.عمر ابو لبن

 الشميساني    0795430683     د.نضال عبيدات
 

 :جراحة التجميل والترميم والحروقأخصائي 
 

  مستشفى االستقالل    5652600     د.ضياء حجازي
 

  مستشفى االستقالل    5652600     د.عمر الشوبكي
 

 مستشفى الحنان    0796422616     د.رامي النمير
 

 الشميساني    0795430683     د.نضال عبيدات

 
 :ومفاصل أخصائي عظام

 
 مستشفى األردن 5608080 د.كامل العفيفي

 

 مستشفى التخصصي             5605585    د. محمود محمد المحتسب
 

 مستشفى األردن  5608080 د.سوزان السيد 

 
 مستشفى األردن     5609056    د.محمد رشدي نزال

 
 مستشفى ابن الهيثم     5625193     د.حمدي نقرش

 شارع الخالدي     4652900 والعامود الفقري والمفاصلمركز األردن للعظام 
 

 مستشفى االستقالل    5652600      د.رائد العودات
 

 مستشفى االستقالل    5652600     د.فراس الدبوبي
 

 مستشفى الصفاءالخصصي     026350055    د.علي مصطفى ابو الكشك
 

 الجراحيمستشفى البيادر        5853375      د.خالد تيم
 

 مستشفى البيادر الجراحي           5853375      د.خالد هواديه
 

 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.عماد خصاونه
 

 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.محمد الحميدي



 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.محمد العبدالالت

 
 مستشفى المحبة    053245541     د.فراس سمارات

 
 مستشفى االسراء    0796248474     د.محمد السرحان

 
 مستشفى االسراء    0799632890     الشاللدة د.صبري

 
 مستشفى االسراء    0777957595     د.اكرم الشوبكي

 
 مستشفى الحنان    0788668867     د.عماد الخصاونة

 
 مستشفى الحنان    0777463697     د.فراس سمارات

 
 مستشفى الحنان    0797072707     د.محمد العبدالالت

 
 مستشفى الحنان    0796700307      د.هشام سمور

 
 مستشفى الحكمة    053934200     د.محمد البستنجي

 
 مستشفى الحكمة    0796389977    د.عبدالرزاق العبسي

 
 مستشفى الحكمة    0788842000     د.أيوب الشمري

 
 مستشفى الحكمة    0796953284     د.سميح ابو خليفة

 
 مستشفى القدس    4387181      د.مهند داوود

 
 مستشفى القدس    4387181      د.خالد تيم

 
 مستشفى القدس    4387181      د.قتيبة درويش

 
 مستشفى القدس    4387181     د.اسامة الكسواني

 

 أخصائي روماتيزم
 

 جبل عمان                                            4648567د.مرزوق خير                                                
 

 مستشفى األردن 5608080 د.باسل المصري
 

 أخصائي حساسية ومناعة :
 

 مستشفى المحبة    053245541    د.منصور الكرادشة
 



 
     

 :أخصائي عيون
 
 

 الدوار الخامس     0775804744    أمجد عبد الرؤوف يونسد. 
 

 الشميساني     5666276     د.خالد ابراهيم عايش
 

 بيادر وادي السير     5810627     د.ناديا مواس
 

 شارع الخالدي      4646403     د.نادر عدس

 
 الصويفية      5818372   د. سلمن محفوظ جورج حبش

 شارع المدينة المنورة           5671492    د.يزن معروف حدادين
 

 

 الشميساني     5656333   مركز آي كير لطب و جراحة العيون
 

 مستشفى االستقالل    5652600     د.منذر اشتيوي
 

 مستشفى االسراء    0777472038     د.حسين عالوي
 

 مستشفى الحنان    0795530747     د.مروان رمضان
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.محمد صالح نور
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.عصام الراوي
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.ايهاب مساد
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.معتز حرارة
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.عدي جمعه
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.سامي البديرات
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.فواز فالح
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176    د.سمير بدري الملقي
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176    د.علي فرج الصالح
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.محمد زاهر
 

 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.احمد العساف



 
 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.قسيم ناصر

 
 مستشفى العيون التخصصي   5511176     د.مهدي امواس

 

 أخصائي أنف أذن و حنجرة:
 

 شارع الخالدي     4636575    د. مصطفى العبادي
 

 مستشفى األردن 5608080 د.موسى الجمل

 
 الدوار الثالث    4628133     د. عاصم العمري

 

 دباما      053242526     د.عثمان ابو تينة
 

 مستشفى األردن            5608080 د.زياد البلبيسي
 

 مستشفى األردن                                             5608080د.شهام ادريس                                               

 

 مستشفى الصفاء التخصصي                           026350055                                       سليمان سواقد د.سمير
 

 مستشفى البيادر الجراحي                                  5853375                                              د.موفق القهيوي
 

 مستشفى البيادر الجراحي                                  5853375د.نواف أبو جاموس                                          
 

 مستشفى عاقلة                                        4642441                                               د.زهير الحسن
 

 مستشفى عاقلة                                       4642441                                                د.رائف فارس
 

 مستشفى االسراء                                   0799995417                                           د.عبدرية قبيالت
 

 مستشفى االسراء                                    0798572549                                            د. محمد شحادة
 

 مستشفى االسراء                                    0777710025                                            د.محمد ابوعليم
  

 مستشفى الحنان                                   0795056133                                            د.محمد الزحلف
 

 مستشفى الحنان                                   0795240848                                           د.محمد الكسواني
 

 مستشفى القدس                                        4387181                                           د.طارق ابو سعادة
 

 مستشفى القدس                                        4387181                                            د.محمد الكسواني
 
 
 
 



    ئي نسائية و توليد:أخصا
 
 

 الدوار الخامس     5923735     د.انديرا أبو عناب
 

 جبل الحسين      0795579621     د.مريم أبو حالوة
 

 دباام      0776104723     د.آمنة قبيالت
 

 بيادر وادي السير      5816995     د.سمر الحلواني

 
 جبل الحسين      5660142    د. رانيا فضل ابو عيد

 

  دوار الداخلية      5659600     د.اسالم العواملة

 
 شارع الخالدي      4611310     د.عائد حالوة

 
  الكرك      2333650    د.يوسف مصطقى الصرايره

 

  العقبة      032012220     د.عامر الرواشدة

 ضاحية الرشيد     0796995525    د.خولة غازي رشيد

 

 األهليمستشفى      5623351     د.أسماء البلبيسي
 

 
 مرج الحمام  0797064763     د.روضه محمد يوسف

 
 مستشفى االستقالل    5652600    د.ايمن بكر الخيري

 
 مستشفى االستقالل    5652600     د.احسان مبيضين

 
 مستشفى االستقالل    5652600    د.لبنى عوني سعادة

 
 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055     د.كمال علي عتوم

 
 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.عبدالفتاح سالم

 
 مستشفى عاقلة    4642441     د.موسى عاقلة

 
 مستشفى عاقلة    4642441     د.سميرة الكيالي

 
 مستشفى عاقلة    4642441     د.علي عاقلة

 
 مستشفى هبة    5696103     د.اسامه المشه

 



 مستشفى هبة    5696103     د.نائيرة اباظه
 

 مستشفى هبة    5696103     د.سوزان خلقي
 

 مستشفى المحبة    053245541     د.فاخر الساليطة
 

 مستشفى االسراء     0795783226     د.حسين مياس
 

 مستشفى االسراء    0795598338     د.ايمان آل خطاب
 

 مستشفى االسراء    0795002344     د.انور الجدوع
 

 مستشفى االسراء    0777311220     العابوديد.محمد 
 

 مستشفى الحنان    0795681785     د.ابتهاج الكيالني
 

 مستشفى الحنان    0795937900     د.ايمان رواحنه
 

 مستشفى الحنان    0779200705     د.بيان الطالب
 

 مستشفى الحنان    0795430292     د.تتيانا دكش
 

 مستشفى الحنان    0797830704     د.رنا سالمة
 

 مستشفى الحنان    0795381934     د.زاهي ابو حليمه
 

 مستشفى الحنان    0772060818     د.ميرفت المنسي
 

 مستشفى الحنان    0776090781     د.نتاليا حماد
 

 مستشفى الحنان    0796116040     د.يلينا ربيع
 

 مستشفى الحنان    0779030732     د.اولينا ابو عفيفه
 

 مستشفى الحكمة    053984914    د.عبدالهادي حامد ناصر
 

 مستشفى الحكمة    053935105     د.حسام الخالدي
 

 مستشفى الحكمة    0795662048     د.عدنان محاسنة
 

 مستشفى الحكمة    0797784217     د.وليد الناجي
 

 مستشفى القدس    4387181     د.بادرة ابو حليمة
 

 مستشفى القدس    4387181     د.ايناس الجبالي
 



 مستشفى القدس    4387181     د.منتهى شاهين
 

 مستشفى القدس    4387181     د.اشرف نوافلة
 
 مستشفى القدس    4387181     زاهي ابو حليمةد.
 
 

  أخصائي أطفال:
 

 ام أذينه                                        5533158                                               د.ماريوس نجمة
 

 مستشفى األردن 5608080    د.عبدالبديع حمام
 

 مستشفى األردن 5608080    د.ريم جراد
 
 

 خلدا      5526764      د.محمد المومني
 

 الشميساني     5678688     د.مي رمضان أبو حاكمة

 
 دباام     053240018     د.مازن المدني

 

 شميسانيال    5692615    د. محمود علي جبر
 

 الشميساني     5677833    د. عبدالسالم علي البدور
 

 

 شارع المدينة المنورة         5516051     د.سالم ملحم
 

 بجانب مستشفى االسراء        5344028    د. مصطفى محمد الفالح

 جبل عمان     0776757268                   د.صالح األيوب                            

 مستشفى االستقالل    5652600     د.فداء الغرابلي

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055     د.سمير علي العتوم

 مستشفى الصفاء التخصصي   026350055    عياصرة د.اياد احمد

 الجراحيمستشفى البيادر        5853375     د.ناجح العمري

 مستشفى تالع العلي        5339008    د.سمير خالد الرمان

 مستشفى تالع العلي        5339008     د.وفاء سالم

  مستشفى عاقلة           4642441     د.حسن رمضان

 مستشفى عاقلة           4642441     د.مفيد عبد القادر



 مستشفى االسراء               0777382272     د.فرات كريشان

 مستشفى االسراء           0796449319     د.عمار الحمود

 مستشفى الحنان           0795575674     د.اسامة الكسواني

 مستشفى الحنان                     0795600731     د.اياد الشريده

 مستشفى الحنان           0798983903     د.اياد عبيد

 مستشفى الحنان           0797356455     د.تمارا الحايك

 مستشفى الحنان    0795643737     د.محمد ذيب

 مستشفى الحكمة    053994494     د.فواز حامد ناصر

 مستشفى الحكمة    0799018203     د.محمد الناجي

 مستشفى القدس    4387181     د.حنان خفش

 القدسمستشفى     4387181    د.عبداللطيف شموط

 مستشفى القدس    4387181     د.محمد ذيب

 :أطفال قلبأخصائي 

 مستشفى الحنان    0799460960     د.عوني المدني

   

 

 :أخصائي جراحة أطفال

 شارع الخالدي     5688804    د. صالح يعقوب أيوب
 

 مستشفى المحبة    053245541     د.معن المصاروة

 مستشفى االسراء     0796288808     د.بالل العزام

 مستشفى الحنان    0796288808     د.بالل العزام

 أخصائي أمراض دم أطفال

 مستشفى األردن 5608080 د.أحمد ملوح

 مستشفى االسراء  0786218013 د.مصطفى الفالح

 



 مراكز عالج طبيعي:

 الدوار الخامس     5927712   مركز النخبة للعالج الطبيعي 
 

 تالع العلي     0796979325   مركز تالع العلي للعالج الطبيعي 
 

 شارع الخالدي      4652900  مركز األردن للعظام والعامود الفقري والمفاصل
 

 مستشفى الحنان    0796505838     د.علي القدومي

 مستشفى الحنان    0799753019     د.فادي جابر

 الدوار الرابع     5689631     مركز الوتر الطبية

 أخصائي غدد صماء :

 جبل عمان 4621716د.عبدالكريم الخوالدة                                          

 جبل عمان 4618894     د.عمر ملكاوي

 فى االسالميمستش                                         5101010د.سوسن عيسى                                               

 مستشفى االسالمي                                         5101010د.فراس عنابي                                                

 عمانجبل                                               4618008د.أمل مدانات                                                 

 مستشفى البيادر الجراحي       5853375     د.عمر ملكاوي

 مستشفى الحنان    0777391495    د.فراس عمران العنابي

 

 أخصائي أسنان:

 الصويفية      5825559    مركز مورا لطب االسنان
 
 مستشفى االسراء    0798833443     ثامر المصالحةد.
 

  مستشفى االسراء                                  0798833443د.غادة فريج                                                   
 

  مستشفى االسراء                                  0798833443د.منال الرفوع                                                 
 

  مستشفى االسراء                                 0777303990د.بلسم عبيدات                                                 
 

 مستشفى الحنان                                  0796909035د.محمد رشيد                                                  
 
 



 :الفم و الفكينة أخصائي جراح

 مستشفى االستقالل    5652600     د.خالد حرب

 مستشفى الحنان    0795556422     د.سامر الطحاينة

   

 :أخصائي تخدير وانعاش

 مستشفى البيادر الجراحي   5853375    د.رفعت أحمد عودة

 مستشفى البيادر الجراحي   5853375    د.موسى محمد العقيلي

 مستشفى الحنان    0785449310     د.حسين الوحيدي

 مستشفى الحنان    0795006783     د.زياد حريز

 مستشفى الحنان    0796508005     د.سهيل فياض

 

 أخصائي نفسية:

 مستشفى عاقلة    4642441     د.خليل ابو زناد

 مستشفى الحنان    5922794     د.تامر المصري

 مستشفى الحنان    0795578558     د.عبدهللا ابو لطيفه

 

 أخصائي تنظير:

 مستشفى الحنان    0795573614     د.توفيق الشيخ

 

 الصيدليات:

 دباام      053241404     صيدلية أدهم 
 

 مرج الحمام     5731036     صيدلية مندرين 
  

 شميسانيال     5660457     صيدلية الرفاء 
 

 العليتالع      5511525     صيدلية المصباح  
 



 الرمثا     0795634778    صيدلية حسام الجديدة 

 جبل الجوفة     4771110     صيدلية الوطن 

 وادي السير     0772238868     صيدلية المنيرة
 

 طبربور     5063374     صيدلية الحجاز
 

 الكرك 032386788صيدلية منشية                                                  

 

 المختبرات:

 دباما      053240040     مختبر ريماس
 

 جبل عمان     0796767239   مختبرات قصر الجينات الطبية
 

 دير غبار     5804444   مختبرات مركز جلوسانتي هلث كير/
 

  الرصيفة     053743318    مختبرات الرحمة الطبية

  
 

 مرج الحمام     5733607 مختبرات()مجمع عيادات و مختبرات بلسم عمان الطبية

 
 

 مراكز األشعة:

 بيادر وادي السير     5851998    مركز الجندويل لألشعة
 

 دير غبار     5804444   أشعةمركز جلوسانتي هلث كير/

 مرج الحمام     5733607 )أشعة( مجمع عيادات و مختبرات بلسم عمان الطبية
 

 مستشفى الحنان    0795610517      د.جميل فراج
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