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د. زينب سلميـوثـا الحـديـدي

د. إلـيـاس إسـكـنـدر إمـسيح

د. سـهـيـلـة فـخري الطـوال 

د. ربيع احمد لطــفي عـــايش

د. فيصل محـمـد إسمـاعيـل

د. محمد خيري لبادة 

د. هـاني احمـد علي ابـو رمـح

د. عرفـات عـبد المجـيد االشـهب

د. حنـــــان أبــو نــدى

د. عبـد الـوهـاب نـديم عـوض

د.خليل صبحي حمود

د. يوسف احمـد عبد الـخـالــق

د. أنـعـام إبـراهـيـم مـطـر 

د.ابراهيم شاكر عتوم

د. رمــزي يوسـف عــــازر

د. سـعـيـد ذيـاب مصـطفـى 

د. امـيـل  واكـيـم أبـو عيطـة

د. خالد محمود احمد عبدالواحــد 

د. لميـس محمـد حسـن مـلحـم 

د.صالح احمد صالح الضميري

د.عثمان محمود محمد

د. فوزي عبدالرحـمن الجـوالني 

د. سليمان عبدالحميد النسور 

د. عبدالرحـيـم الـفـاعــورى

جبل الحسين 

وسط البلــد

عبدون الشمالي 

الصويفية 

المدينة الرياضية

المدينة الرياضية  

ضاحية الرشيد 

شارع وصفي التل 

الجاردنز 

تالع العـلـي

تالع العلي

شارع الملكة رانيا العبدا° 

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

البقعة

بيادر وادي السير 

الدوار الثامن 

عين الباشا

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5653388

4774023

5933567

0777873017

5159225

5153585

5162909

5526363

5531646

5346070

5050943

5345662

4725278

0790933879

4725005

4726528

4726317

4726775

4725942

0795736818

0799359789

5866133

0795158345

5349655
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د. عـبـد المجـــيـد المجــالـي

د. ابراهـيـــم الـغـبـيــش

د. عارف عبد الكريم حـويــج

د. زكريا محمد توفيق أبو خلف

د. تيسيـر عبـد الكـريـم خـضـر

د. خـالـد يوســف عــبــده

د. نـضــال فـارس عـيـسـى

د. ولـــيـــد المـصـــري 

عصام صبحي العبكي

د. هالة مـنذر راضـي عـنـاب 

د. ماوية مثـقـال فـايـز القاسـم 

د. يــوســـف داود راشـــد 

د. فخري راضــي تـايـــــه

د. مــاهـر عبـد الرحمـن ياغـي

د. محمد عبدالقادر أبو شـــرار 

د. ابراهيم محمد خالد حمــاد

د. انـور محمـد امين عنـايــه 

د. مصـطـفـى محـمـود زيـتـون

د. زهـير عــــريــضــة 

د. عصام كايد ا¹سمر

د. محـمـود إسماعـيـل الـبــو 

د. رفـعـت لطـفـي بـرغـش

د. حـسـام محمـد سـالم عوض ا° 

أبو نصير 

الجبيهة 

الجبيهة

شارع ياجوز

ضــاحــيــة ا¹مـيــر حــسـن

جبـل الـنـزهـة 

جـبـل الـنـزهـة 

جبل النزهة 

جبل النزهة 

جبل النزهه 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

ماركا الشمالية 

ماركا الشمالية 

ماركا الشمالية

ماركا الجنوبية 

ماركا الجنوبية 

طبــربــور 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0777745700

5345565

5354557

0796970008

5606857

0795207436

4625559

5675485

5679666

4652928

0789990616

4925792

4915880

4923810

4900933

5054600

0799243730

4898101

4886440

4888868

4917888

4904611

0796762506
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د. ســاميـــة عـايد مصـاروة

د. فـيـــصــل الخـــولي 

د. فيـصل مـدا° حمـود المجـالي 

د."محمد نور" حامد جابر

د. ريـاض محـمــد اسماعيــل

د. أحمــــد عـلــي خمـيـس

د. يـوسـف ضيف ا° الفـقـيـه

د.احمد ابراهيم الكسواني

د. احمـد عـبـد عـثــمــان

د. أيـرينـا جـيـنــا ديـفـنـا

د. محمـد إبراهيم الـكـســواني 

د. جمــــال فايز أبــو بــكـر

د. تيــســـير السـعــدي

د. سعـيــد توفـيــق علــي

د. جــوزيـف مـسـيــح

د. غــالــب زوايــــدة

د. محـمــد الحـاج عـيـــد

د. سـعـيـد عبـد القادر رشيــد 

د. ليـنـا محـمد شبــانــه

د. سامر صالح الغزالن

د. نـضـال كـامـل اسـعـــد 

د. ســامـيـــة مـــدانات 

د. كـــامــل دوانــــي 

د.شرين نــبــيــل الــعـتـوم 

طبــربــور 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

جبل النصر 

المـنـارة 

جبـل الـتـاج 

جبل التاج 

جـبـل الـتــاج 

جبل التاج 

جبل التاج 

جبل الجوفة 

جبل الجوفة 

االشرفيه

االشــرفـيـة

خــريـبـــة الــســـــوق

القويسمة 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

مرج الحمام  

مرج الحمام 

ناعور 

ناعور

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5051557

5050158

5059877

0790868374

4925179

    4747684  

4756988

4779744

4910384

4772025

4754535

5672819

4777636

4788285

4770560

4126011

4780431

4773500

4772446

0797487706

5712672

5711200

5727940

5727377



أطــبــاء الـصـحــة الــعــامــة 

52

د. عــبـدالمجـيـد الـشـاعـر 

د. زيــاد احمـد عـطــيــة

د. سميـح حكـمـت الحـكـيم

د. محمـود هاشـم اسمــاعيـل 

د. هــشـام ذيـب كـنـعان 

د.قيس فهد حسان السليحات

د.نبيـل جبريـل حمـــاد عيـاش

د. محــمــد الـصــــوي

د. حسام درويـش أبـو طـالـب

د. رشــــيــد راشـــد رشيد

د. يوسف حسن وفا

د. أمل عبد الـرحـيـم عـمـر 

د. عـبـدا° فـلـيـفـل 

د.حسين ضـيف ا° المصــري

د. ياسين عدنان خضيرات –العيادة المثالية

د. صالح عبدا° عبداللطيف السفاريني 

د. عمــار شـكـري الجــالد 

د. يــوسـف فـضـل أبـو سعـد

د. رنــده رشـدي شـاهــين 

د. إسمـاعيل عارف جـبر التالوي 

د. طـارق عبد الرحمـن حــجـاوي

د. مـعـيـن محـمـود بـابـيـة 

د. محمود محمــد عبـد الـرزاق 

د. عــبـدالـفـتـاح مـصبــاح  

د. شكـري سعيـد أبـو خـريـبـة

ا¹خضر

الجبل ا¹خضر 

حي نزال

حي نزال

حي نزال 

ضاحية الياسمين

جبـل الـزهور

أبو علندا 

أبو علندا 

سحاب 

سحاب 

سحاب 

سحاب 

الجيزة 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء

الرصيفة 

الــرصـيفــة 

الرصيفة 

الرصيفة 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4391405

4396515

0795091870

4390677

4390286

4202806

4381300

4162056

4160333

4021176

4021519

4021180

4022770

4460128

0797273742

053987565

0777771613

053989000

053995710

0795703095

053985445

053741104

053743411

0795018826

053614991
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د. محمـــود أبـو الـهـيـجــاء

د. محمد علي ادغيم

عيادات الشروق الطبية

د. احمـــد عـــــرمــان

 د. زيـاد يـوسـف الـنـسـور

د. تغريد محمد سعيد صابر

د. بشير عبدا° العلي الحياري

د. تانيــــــا ســـمــاوي

د. كوثر نمــر ســـرحــان

د. سهـيـل محمود عـويــدات

د. فـــؤاد حسين علي بيـــان

د.عبدالحميد حسن جوهر 

د. ريـــاض الـيـعـقــــوب

د. خـضـر محـمـد أبـو قــدورة 

د. اميـل بطـرس الـعـالمـات 

د. جميل محمـود الزيـر 

د. مـروان دويـك 

د. كامل يعقوب عطية 

د. زيــاد عبد الرحيم الشمايــلـة 

د. مصطفـــــى عــــالوي

د. نضال أديـــب مـسـنـات 

د. نايف عبدالحافظ الصعوب

د. أيــــاد الــدويـــك

د. خليل حسان سالم أبو حسان

اربد 

اربد 

اربد 

السلط 

السلط 

السلط 

السلط 

الفحيص 

جرش 

جرش 

جرش 

المفرق

مادبا 

مادبا 

مادبا 

االغوار الشمالية 

الشونة الجنوبية

الشونة الجنوبية

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0777322935

027401381

027401381

053555050

053552047

05355750

053552206

4720940

026352660

026351921

026351777

0788116164

053243368

053243238

0795974372

6575002

3581370

3581080

032352270

032352811

032351953

0795857272

032012945

0795418426
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د. زيـــاد إبراهيم الدميــاطي 

د. سميــــح مـــــدانات

د. إبـراهـيـم الـبـنـــي 

د. مـنـال يـاسـين الـريـان 

د. محـمــد الــرشــــق 

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0795359028

032014500

032012933

032033311

0795556164
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مـركــز بالزا الخالدي الطبي

عيادات-MyClinic-الطبية

مركز سديل الطبي (24) ساعة 

عيادات كابيتال الطبية 

مجمع عيادات النخبة الطبية

 د. هالل عبوشي

مجمع عين شمس الطبي

د. بسيل باسم عبدالرحمن 

عيادات القمة - د. فهد ابو شحادة

مركز امبيريال للطوارئ 

عيادات االسرة التخصصية

د. ماهر عبدالهادي

د.نائل شحادة عبدالرحيم 

مـركـز الــرازي الـطـبي 

مركز البراء الطبي

عيادة المنار الطبية – د. محمد رزق

عيادات الفيصل الطبية – د. احمد زيادنة 

عيادات هلث كير الطبية 

مركز دير غبار

مركز الرضى الطبي (24 ساعة)

عيادة النصر الطبية – د. زياد لهلوب 

مركـز العـدنان الـطبي 

مركز الـنــور الـطــبي  

مركز زلوم الطبي

مجـمـع الـبـارئ الطــبي 

جبل عمان

شارع المدينة المنورة

شارع مكـة 

الجندويل 

طبربور 

طبربور

الهاشمي الشمالي

الجبيهة 

ضاحية االقصى 

ضاحية ا¹مير حسن 

ضاحية االمير حسن 

الطيبة- خريبة السوق 

المقابلين 

المقابلين 

مــرج الحمــام 

عمان

ضاحية الياسمين

جبل النصر 

عين الباشا 

عـيـن الـبـاشـا 

ابو علندا 

الزرقاء 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4644377

0796661842

5868655

5857592

5059270

0787186588

0795143006

5345030

0790988080

0797466941

5694294

4120363

0798784851

4200295

5735103

5927501

0796904110

4022212

5372525

5370370

4162092

053856661



المراكز الطـبــية

56

عيادة الشفـاء الطبيـة

د.يحيى محمد حسن 

 مجـمـع الهـــالل الطـبي 

مـركــز اÈسراء الطبي

المركز الطبي الوطني االستشاري

المــركــز الطـبـي الجـراحـي

مركز الزهراء الطبي – د. غازي الطعامنة 

مجمع البـتـراء الطـبـي   

عيادات هلث كير الطبية

الزرقاء 

الزرقاء 

الرصيفة 

السلط 

الفحيص 

معان 

وداي موسى 

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0785542070

053933533 

053743288

053555568

4721381

032134171

032156694

0796008934
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د. عيســى النـعــيـمــي

د. محمـد إبراهيـم الطـراونـة 

د. زيـاد عبـدالحميـد المحـادين

د. حــنـا فـرح الحـلـبـي 

د. عبـدالسـالم مـسـاعـدة 

د. مصـطفـى القواســـمـة

د. نـبـيـل الـسـفـاريـنـي

د. طه خليل موافي

د. كــنـانــة الـداغـسـتـانـي 

بيادر وادي السير 

طبربور  

طبربور

عبدون 

شارع وصفي التل

شارع وصفي التل  

الزرقاء 

الزرقاء

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5855202

5063808

0795554980

5924790

5520251

5672860

053931322

0777910483

032012350
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د. نـشـــأت هـــلـــسـه 

د. مـصـطـفى رجب إسـتـيـتيـه

د. أنــور توفـيـق الخصـاونـة

د. محمود محمـد الـزعـاتــرة 

د. زكـــي محـمــد ا¹سـعـد 

د. المـنـذر عـيسـى الخـطـيـب

د. سـامــي سـالــم احمـد

د. جـــون امـيـل مـنـصـور 

د. مــروان ابراهيـم عسـاف

د. حـسام الـدين غالـب الزاغـة 

د. نــائـل حـكـمـت لـبـادة

د. طـــارق عـادل عـطيــة 

د. سـعـيـد رضا عـبيـدات

د. علي جاد عبدالوهاب يوسف

د. نضال نمر محمد عمرو

د. منـذر سـعـيـد الـبـديـري 

د. زيــاد فـهـمــي الصيــفي

د. يوسف احمد حسن عبـدالفتــاح 

د.صالح عمر مناصرة

د. خالـد عبـدالغـفـار قمحيـة  

د. خـالــد مـوفـق كـاتـبـي

د. عـبــدا° الـســفـاريـني

د. مـعـن فــؤاد الخـصـاونـة 

د. أســامــة الــسفــاريـني 

د. مـوسـى مـصـطـفى صـالح

د. ”محمد حجازي“ مرار

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الرابع

الدوار الثالث

الدوار الخامس

الدوار الخامس 

وادي صقرة

مستشفى االستقالل 

مستشفى االستقالل

 مستشفى االستقالل

 مستشفى االستقالل 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

الشميساني

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

مـستـشفــى الجاردنــز

مستشفى االستشاري

ضاحية االمير حسن

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4644186

4658230

4635522

0798785878

4622116

4626839

5609039

4640046

5933221

5680669

5711035

5634348

0772347252

5652600

5634348

5670818

5678005

5680859

5674442

5664334

4644457

5697770

5668442

5563252

0795526159

0795534740



أخـصـائـي جـراحـة عامة

59

د. فايز ضيفا° الحمود

د. مهند محمد حامد ابو سعـــادة 

د.محمد مصطفى "محمد سعيد" حمدان

د. فــراس نـظـمــي اليوســف

د. أمـيـــن وجــيـه نــزال 

د. طــارق عـطـا° الحـوامـدة 

د. مــحــمــد داود إسماعيـل

د. أنـور نجم أبو الحسـن عالونـة

د. عــايــش نــعـــالوي 

د. عـلـي شـكـري العـطـاري 

د. عبد االله حسان الـكـسـواني  

د. محمود عبـد الغـنـي الجـبـور 

د. اكرم حمــود الصعــوب

د. غـطـاس الـيـاس يـعـقـوب

د. معن عبـداللطـيف أبو الهيجــاء 

د. عـــلـــي الــعــتـــوم

د. امجد سمـــيـــح زوايــدة

د. مكــــــرم قــســـوس

د. احمد عبدالحليم الغــول 

د.اسامة عبدالرحمن عليدي الشمري

د.طريـــف النابـلـســـي

د.اسامة عبدالرحمن عليدي الشمري

د.محمد مصطفى الجهمي

د.سعيد رضا عبيدات

مستشفى االسراء

تالع العلي 

خلدا 

شارع الملكة رانيا العبدا° 

البيادر

البيادر 

مـاركـــا 

مرج الحمـام 

الــوحـدات

الــوحـدات 

الزرقاء – االوتوستراد 

مستشفى جبل الزيتون 

الزرقاء 

الرصيفة 

مـسـتشـفى اربـد التـخصـصي 

اربد 

مـسـتـشفى المحــبـــة 

المستشفى االيطالي(الكرك) 

الطفيلة 

معان

العقبة

العقبة

العقبة

مستشفى االستقالل

الهاتف العنوان اسم الطبيب

الهاتف العنوان أخـصـائــي جراحة رقبة

5300300

5672019

5379798

0795478066

5824911

5862224

4889649

5712460

4746381

4751471

053655585

053650070

053655555

053744444

027103100

027245514

053245541

0795561567

0779280923

0772657165

032033309

0772657165

032022400

0772347252



أخصائـي أعصــاب / جراحة أعصــاب

60

د. محــــمـــد سمـاحــة

د. صفوت محمــد الـديـنــة

د. يـوســف احـمـد عريـقات 

د. طاهـر عمــران جـانـبــك

د. رشيــد محـمــد الـزاغـة

د. عـــبـدا° يـــونـس 

د. محمد علي جريد الخوالده

د. "نـصـري جمـيل" خـوري

د. فــايـز راضـي عـبـيـد 

د. عــــاطــف الــدبــاس

د. عبــد الـسـالم جـابـر

د. نـايـف سليمـان دبـابـنـة 

د. محمد علي جريد الخوالده 

جـبـل عـمـان 

جـبـل عـمــان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

مـسـتـشـفى فـلـــسـطــين 

الشميساني 

العبدلي

مستشفى اÈسراء

الزرقاء 

الزرقاء

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4643311

4644388

4616669

4644494

4630599

4622084

4619936

5607071

0777749200

5697155

5300300

053657755

0798459214



أخـصـائــي صـدريـــة 

61

د. عبد الرحمن محـمـد الـعـنـاني

د. مصطفى احمد محمود عبدالهادي

د. هيثم مصطفى الخشمان

د. محـمـد خلـيـل أبـو غـوش 

د. أســـامــة الـــبــدور 

د. هـــشـام الـحـــوراني 

د. بـسـام عـلـي شـاكــر 

د. سـمـيـــر ذيــــاب 

د. فـاضـل حـسن الحـاج احمـد

د. غنــام احمـــد جـــرار

د. ابراهيم يحيى  رضوان سالمـــة 

د. عـبـد الحميـد غـرايـبــة 

د. زيــاد عبداللطيف الشـريــف

د. فـؤاد عايـد علـي الربيـع 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الرابع 

الدوار الخامس 

شارع مـكـة 

جبل الحسين 

الشميساني 

الشميساني 

مستشفى اÈسراء 

الزرقاء 

اربد 

اربد 

جبل عمان 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4641339

4624141

4623003

5609036

5856708

5511118

4637731

5680454

5665288

5300373

053988188

027247199

027245059

4622283

الهاتف العنوان أخـصـائــي جراحة الصـدر 



62

د. مـنــير عــريــضــة

د. زاهــر الـكــســيــح

د. تيسـيـر محمـد قهــوجـي

د. اسمـاعيـل رمـضـان حمـام 

د. يـوسـف سمـارة الـزعـبي 

د. قاسـم محمـد الشمايلـة 

د. ديـنـا ذيـاب العـوران 

د. خــضـر امـيـن شـتـات

د. عامر عبدالحميد السواعير

د. رائد ابراهيم عوده العوايشــة 

د. احمد مهنا الحراسيس 

د. محـمـود ابراهـيـم زريـق 

د. إبراهيــم احمد علـي العـبادي

د. محـمـد نـايـف الجعــبري 

د. لــيـلـــى الجـمـّـالي 

د. فخري محمود حسين عكور

د. خمـيـــس عـــاشـوري

د. زكريـا فالح محـمـد خليـل

د. عبدالباسط محمـد الخطـيـب 

د. صـبـري ســالـم الحـروب

د. جمــــال الــدبــاس 

د. محمود يوسف عوض الهزايمة

د. اشرف احمد سالم ابو السمن

د. حــيـدر سامـح الــفــرح

د. جمــــال الدبـــاس

جبل عمان 

جـبـل عـمـان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

وادي صقرة 

دوار الداخلبة 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

مستشفى االستقالل 

مستشفى االستقالل 

شارع الملكة رانيا العبدا° 

الجبيهة 

الجبيهة 

الزرقاء 

السلط 

أخـصـائـــي قــلــــب 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4613613

4645138

4638347

4612181

4641060

0796077333

4636920

4635364

4622023

0797282423

5931190

5926921

5537186

0795362083

5663602

0795770978

5620321

5626268

5634360

5634347

0778399782

5345030

5345030

053932993

0777418000
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د. عبـــدا° الــقــضــاه 

د. عـلــي حــجــــازي

جبل عمان 

مستشفى ابن الهـيـثـم 

أخـصـائــي جراحة الصدر والقلب

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4658190

0777912416

د. عبـــدا° الــقــضـــاه 

د. تيســـيـر أبــو نـعـمــة 

جبل عمان 

مستشفى ا¹ردن

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4658190

5620090

الدوار الخامسد. خـلـيـفـة محـمـد العـمـري

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5926866

أخـصـائــي جراحة ا¹وعية الدموية 

أخـصـائــي أمراض الدم وا¹ورام 



د. عصـام يوسف أبـو داهــود 

د. ســـامـح قدري اليـوسـف

د. فـــــرح الــنـمــري

د. هيثم مصطفى الخشمان

د. مـنـى رمــزي سـلـيـمـان

د. نسرين وجدي سلمان الساليطة

عيادة إبن النفيس الطبية

"د.أحمد أبو سفاقة"

د. مـــعــن خـيــطــان

د. نـواف ذيــب الـشـشـتـري

د. مدا° سليمان المـعـايـطـة 

د. حـسـن عـبـد الـرحيـم سنونو

د. عــاهــد شـــاكــــر ا¹سير

د. عـلـي عـارف أبـو رعــد

د. محمد خـضـر ابو الهيـجـاء 

د.صالح محمود عبدالقادر اسبيتان

د. سـمـيـــر ذيــــاب 

د. المثنى محمود شناعة

د. جـواد يـحـيى عبـد الهـادي

د. هـــاني فـاخــوري 

د. مصـطـفـى احمـد سـلهـب

د. نبـيـل صـالح مـهيــار

د. محـمـــد الــزويـــري

د. سمـيـة أبـو قـرطـومــي

د.محمد عبد الحليم الشريف

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

الدوار السابع

ضاحية الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين

جبل الحسين 

الشميساني 

شميساني

الشميساني 

الشميساني 

العبدلي 

العبدلي  

مستشفى االستقالل 

الجاردنز 

تالع العلي 

صويلح 

مستشفى االسراء

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5154444

4644413

4655595

4623003

5861425

5930933

5858343

5531310

0795628265

5677421

5694442

4613374

5605053

0777306313

5682526

5680454

5606167

5683792

4621129

5604588

5777111

0795052116

5330733

0795650808
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أخـصـائـي أمـراض بـاطنـيـة



الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. محـمــود عيـسـى الـشيـخ

د. نــزار راشـد الحلــبــي

د. أحمــد كـامـل مـقـدادي

د. جـــورج اكـجـيــان 

د. محـمـد نـايـف الجعــبري 

د. أيـاد محـمــد الـزريـقـي

د. مـصـطـفـى عــزوقــة

د. محـمـد رمـضـان غيـث

د. محمد عبد اللطيف الخطـيـب

د. نــزار عبد الفتـاح ســــالم

د. احــمـد إبراهيم اليـــــاس

د. مـصـــطــفــى جـرادات

د. مـعـاويــة الــكــيــالني 

د. كمال فريد عبدالرحمن الكيــالني 

د. حـسـن محـمـد مـسـعــود

د. سمـــير حسـين سـبـوبـة 

د. محــمــد عــلــيــان

د. رفاد محمود عايش محمد/باطني كلى

د. يحيى سعـد ابراهيـم عـبدالنـبي 

د. ســوزان سـامي الصبـــاغ 

د. مـــروان رزق ا° حــداد

د. صـالـح بـركـات الـعـدوان

د. محمـد عبــد الحليــم الشريف

د.كمال فائق العفيفي

د. عبدربه سليمان علي

البقعة 

البيادر 

الدوار الثامن 

ماركا الشمالية 

دوار الداخلبة 

الوحدات 

الوحدات 

حي نزال

سحاب

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء – االوتوستراد 

الزرقاء– االوتوستراد

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الرصيفة 

مـسـتشـفى اربـد التـخصـصي 

مـسـتشـفى اربـد التـخصـصي

اربد 

اربد 

السلط 

جرش 

المفرق

المفرق

4726322

5818274

5868004

4881717

0795362083

4739701

4752266

4396755

4022844

053996933

053990990

053659988

053659900

0795876514

0795213668

053984248

053744392

027103100

027103100

027246107

027258888

0777765858

0795650808

026230305

0777997163

65

أخـصـائـي أمـراض بـاطنـيـة



د. صــالح احمــد عـــالوي 

د. ادريــس خلف االزايـــــدة 

د.عبدا° خليل المدادحة

د. يـاسـين سلـيـمـان المعـاني

د.مصلح صادق الكيالني

د. عمر مصطفى عبدالمجيد عالونة

د. احمد باسم احمد الخاروف 

053241888

0777439615

0796049757

032134750

03 2017270

0795813908

032035545

66

أخصائي أمراض باطنيــة 

أخصائي جهاز هضمــي

مادبا

الكرك 

الكرك

معان 

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

د.ســامي خـــورمــــا

د. سمـيرة محـمـد يعـقـوب 

د. عــدنـان عـادل صـبـيـح

د. ايمـــن ابراهيـم مشعــل 

د.سوسن خميس عبده

د. خـالـد موفـق كاتـبـي

د. محمـد تيســير أبـو رجـب 

د. نـزيـه شريف عـبـابـنـه

د. عوني البوريني

د. علي احمد الرواشدة

د.احمد حامد الجهماني

4642229

5924311

5601660

5693040

5674442

4644457

5634333

5300300

053650650

027245685

027276994

جبل عمان 

الدوار الخامس 

جبل الحسين 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

مستشفى االستقالل 

شارع الملكة رانيا العبدا° 

الزرقاء - مستشفى جبل الزيتون

اربد

اربد

الهاتف العنوان اسم الطبيب



67

أخـصـائـي مـسـالـك بـولـيـة 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. فــادي روفــائيــل حـــداد

د. فـيــصــل مـوســـى داود

د. منـتصـر ياسـين الـرواشـدة

د. خــلــدون الـغـرايـبـــة

د. يوسـف خـلـيـل الـمـعشــر 

د. إبراهيـم فتحي الـغـاليـيـنـي

د. زيــد موسـى أبـو غــوش

د. وصفـي جـلـيــل شـعــبـان

د. عـمــر يـوســـف ا¹مـير 

د.مازن خليل القرعان

د. عـمـر عـادل صـبــيـــح 

د. عدنـان احمـد عبـدالفتـاح تايه 

د. احمد عبدالعزيز شعبان

د. ســعـــدي محمد الـخــيـــاط

د. مــحمــد ولـيــد فــراح

د. علي حسن محمد الزعـبــالوي

د. ثغلب محمد ابراهيم ابوخيــط

د. عـوض يـوسـف ذيـابـات 

د. احـمـد موسى الــعــتــوم

د. عــــلــي خــريـــس

د. هاني عطا عبد الرحمن عواملة

د. بكر موسى سالمه الكساسبه

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الرابع 

مستشفى االستشاري 

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

مستشفى الجاردنز

جبل الحسين 

جبـل الحـسين 

الشميساني

مستشفى االسراء 

مـاركـا الشمالية

الزرقاء 

الزرقاء 

اربد 

اربد 

اربد 

العقبة

العقبة

4642533

4645367

4622618

4622228

5679432

5609057

0796272471

5928129

5929485

5563250

5691599

5698076

5680800

5300362

4884133

053981484

0788448734

027103100

027245454

027102011

032051115

032022007



68

أخصائي جراحة الكلى والمسالك بولية 

أخـصـائــي أمراض الكلى 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. رامـي احمـد عطيـة النجـار

د.محمد محمود الصعوب

د. خـالد غـازي الـصـادق

د. محمــد فـاروق الـقزعـه

د. عـلي فـؤاد العـسـلـي 

د. فادي ساري سواقد

د. مصطفى عبداللطيف داود

د. محمد محمود الصعوب 

جبل عمان 

الدوار الخامس 

الشميساني

مستشفى الرويال

تالع العلي

الجبيهة 

الزرقاء 

الكرك 

0787579580

065929485

5607400

5009000

5546472

5345030

053977730

0798259007

الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. نـبـيـل صـالح مـهـيـار 

د. عبــد الـرؤوف دبــور

الجاردنز 

الزرقاء 

5777111

053965405



الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. عمـيـش يـوسف عمـيــش

د. زيـاد عبـد الرحمـن الزعـبـي

د. عــبـد ا° الحـنـيـطــي

د. عـبـدا° الــــداوود

د. طلعت موسى احمد العبــد

د.محمد ماجد احمد تايه

د. عـثـمـان وفـيـق صابــر

د. كـامــل الـعـبـــداالت

د. مكـرم عـبـد الـكريم النابلسي

د. ابـراهـيـم حـربي مـســك

د. رضوان مفلح الدباس

د. هاشـــم حسـين الكـردي 

د. حامـد محـمــود عـمــرو

د. ميس خالد زهدي خواجــة 

د. رشا سعيد عبـدالقـادر رشيـد 

د. محمود " الحاج علي " حمدان

د. قدري عبدالرحيم عزت العقاد

د. نسرين محمـد أبو رميـلـة  

د. خـلـيـل محـمـد حمــزة

د. عمـر خميـس محمـود ابولبن

د.رياض خليل عبده

د. نضال عبد حسن ابو صبحية

د. احمـــــد نـــزال

د. محــمـود أبـو ســالـــم

د. ســالي إبـراهـيـم الخـطـيـب 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

الدوار الخامس

الدوار الرابع 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

تالع العلي 

تالع العلي

الجاردنز   

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات

الزرقاء 

الزرقاء 

اربد 

اربد

4640640

4656888

4647888

4628800

0797719785

0790300625

5688180

5695872

5681601

5672291

5665418

5675813

5699944

5666560

5676221

5697778

0795879071

5680975

4775499

4745622

4777204

0795866951

053981168

027248131

0776490530

أخـصـائـي جـلديـة و تـنـاسـلية 
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. رضوان مفلح الدباس 

د. عـبـدا° شـــديـفـــات 

د. دقـــمـــر مـسـنـــات 

د. بـــــدري الصـــنـــاع

السلط

المفرق

الكرك 

الكرك 

0777238065

026236729

032351953

032351919

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4647888جبل عمان د. عــبـد ا° الحـنـيـطــي

أخـصـائـي جـلديـة و تـنـاسـلية 

أخـصـائـي جـلديـة و تـنـاسـلية ( أطفال ) 
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. هـــشـام محمد المـــاجــد

د. سـعـيـد عبــد المجـيــد 

د. حــازم الدروبي /  بالزا الخالدي الطبي

د. مـازن شـاكر قـاقـيـش

د. محـمـد الظاهـر مـقـدادي

د.حــــاتم الـرواشــده

د. قتيبه عبـدالـقـادر درويـش

د. يـزن جمـيل حـتـر 

د. ايمــن عبـدا° البـطوش 

د. مـروان محمـد الـهـنـدي

د. مصعب صقر ابو شعيرة

د. مازن محمــد الـكـيـالني 

د. سائد محمد يوسف علـيــان

د. عنـان نـور الـدين شحـادة 

د. صفـوان موسـى البكـور 

د.محمود سليمان بشتاوي

د.حنا اميل ثيودوسي

د. محمد عدنان نعيم خضــر

د. فـالح الحــرفــوشـي 

د. سليمـان محمـود عبـيدا°

د. يوسف أمـين عثــمــان

د.وائل جميل الحداد

د. وائل فـضـل عـزازي

د. رائـد وصفـي حسـن 

د. محمـد جمـال الحمـيدي

د. عــصـام أبـو الشيـخ

جبل عمان

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

مستشفى الرويال 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

مستشفى االستقالل 

مستشفى االستقالل 

مستشفى االستقالل

مستشفى االستقالل

مستشـفى االسـتـقـالل 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

الشميساني 

الدوار الخامس 

شارع وصفي التل

دوار الواحة

4639649

4641209

4644377

4620502

4634848

4610255

4625050

4611711

5009000

5678002

0797284238

4643066

5665074

5634362

5634354

0795083333

0795083333

0797816001

5661294

5669907

5673514

5605171

5626406

5929214

5563983

5517517

أخـصـائــي عــظــام
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. محمد عبدالرحيم ابو عبود 

د. طـارق نايف التمـيمـي

د. عبداللطيـف أبـو حـسين 

د. ناصر سليمان الرواشده

د. محمد قاســم أبو عــين  

د. احمـــد هــزايمـــة 

د. باسم عبد الفتاح النـيـص

د. هشام جوده داود خليل سمور

د. جميـل شـاهـر الـكــوز 

د. خــــالــد يحيى تيـم 

د. ياسـر عيسـى التمـيمـي

د. أسامـة حسن  الكسوانـي

د. سمير عبداللطيف عبدا°

د.علي اسماعيل قنديل

د. عبـد الجليـل سـعيد ســـالم

د. عاطـف ابـو الكشـــــك

د. عمـاد محمـد حسـن القضـاه 

د. عـطـاا° فـريـح نـاصــر

د. عيـســـى رزق ا° حـداد

د. يوسـف مـعـمـر

د. ثــابت زهـير عـجـيالت 

د. خالـــــد المعــايطــــة

د. عـبـد ا° محـمـود عـواد 

د. مؤيـد هــلــســـه 

د. أحمـــد أبـو الـعـدس

د. أحمـــد عــــرب

مستشفى اÈسراء 

مستشفى اÈسراء  

مستشفى اÈسراء 

مستشفى اÈسراء  

مستشفى الجاردنز 

الجبيهه 

البقعة 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

ماركا الشماليـة 

حي نزال 

حي نزال 

الزرقاء

 الزرقاء 

الزرقاء

مـسـتشـفى اربـد التـخصـصي 

اربد 

اربد

المفرق

مادبا 

الكرك 

الطفيلة 

العقبة

العقبة

العقبة

5334405

5337773

5300375

5300323

5563205

5345030

5370068

4778877

4749379

4734331

4894455

4399055

4391111

053968833

053657788

053982012

027103100

027252400

027240000

026232682

0772280576

0795111505

032240349

032064111

0795553713

032030114

أخـصـائــي عــظــام
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. وفاء مدانات

د. جريس توفيق جريس الـداؤد

د. زهـيـر نـور الديـن الصـباغ

د. يوسـف حـسن حسـين صـالح 

د. مـوسـى محـمد الحـديـدي

د. باسم شوكت عبدالهادي كامل  

د. نـزار ســعـيـد سبـيـتـاني

د. احمـد محـمـد جمـيـل سـواس 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

مستشفى االسراء 

المـسـتـشـفى اÈســـــــالمي 

الزرقاء 

4618008

4658660

5674303

5691160

5695995

0795246609

5101010

053931733

الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. سيــد باسـل النـاظــر 

د. فيصل طبيله

جبل عمان 

جبل الحسين

4655893

5695151

أخصائي روماتيزم 

أخصائي حساسية ومناعة 
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. ممــدوح صـالح العبـادي

د.ابراهيم عوض النوايسة

د. زيــاد صـالح الـزبـيـدي

د. مـنــير خــورمــــا 

مركز المنير لطب وجراحة العيون 

د. عزام شفـيـق عـبـد الخـالـق 

د. زيــاد طــه الشـمـايلـة

د. هـــيـــــا كتــاب

د. فـتـحــــي عـــدس 

د. غـســان الـجـيـوســي

د. محمــد ابراهـيـم زريـق 

مركز سامي عبدا° للعيون -ديكارت

د. عـــاطـف القـضــاه

د. جمـيـل قـسـيـم ناصـر

د. عزمي لطفـي الشـرايحـة 

د. عـــزام محمـد شـاهـين             

د. بسام محمد سلمان النوايسة

د. سيف خالد سليمان الصمادي

د. رائد علـي شـطـنـاوي 

د. أسـامــه أبـو خــالـد

مركز المدينة للعيون 

د.مبين ابو علبه

د.محمد بالل خليل

د. ابراهيم سعيدات

د.عالء الدين الدرادكة

جبل عمـان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

مستشفى ا¹ردن 

الدوار الخامــس 

شارع مكة 

جـبـل الحسـين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

طبربور 

دوار الواحـة 

الجاردنز

الجاردنز

الجاردنز

الجاردنز

الجاردنز

4612011

4635050

4616644

4646440

0791492135

4622128

4616514

4610097

4610097

5609051

5861425

5561011

5690800

5691158

0795543955

5606990

5687883

5622115

5064460

5517517

5529553

5529553

5529553

5529553

5529553

أخـصـــائـــي عــيـــون 
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د.غسان حنون

د. معتصم محمد اللطـايـفـة 

د. عبـدا° ابراهيـم زريـق

د. سـهـير بـطرس حمـارنـة 

د.سامية عزت عرنكي

د. خالد عبدالفتاح فهد ارشيد

د. علـي حسـين الــرمحـي

د. نظام فالح الشولي

د. نجاتي ماجـد كمـال عـارف

مركز الليزر التخصصي لطب وجراحة العيون

د. محــــمــد شـامـيـل

د. حـسنـي محسـن أبـو الـرب

د. حســام سليمـان بطـيخي

د.عالء سميح الشلبي

د. مروان حسن عبدالرحمن رمضان

د. عـبـده أبــو رجـيـــع

د. يعـقــوب عبدالقادر أبـو إسمـاعيــل

د. نعيم جميل شقم 

د. ســـمير التـــــــالوي 

د. يـاسـين عــايـد الـزعـبـي

د. احـمـد شـحـادة المـومـنـي

د. صـالح قاصـد صـالح مزيـد 

د. فخـري سليـم الحــمــوري

د. جـمـيـل سـعـيـد عـبـيـد 

الجاردنز

طبربور 

الدوار السابع 

الجبيهة 

مستشفى االسراء

صويلح

صويلح 

ابو نصير 

الـبـقـعــة 

البيادر 

الدوار الثامن 

ماركا 

جبل النصــر 

 ضاحية الياسمين 

الوحدات 

الـوحـدات 

الـوحـدات

وسط البلد

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء

الرصيفة 

5529553

5064460

5821269

5345030

5300369

5338228

5349095

079509427

4726507

5865290

5865227

4884133

4904466

4205575

4752372

4765583

4739889

4637648

053986414

0795606495

053655510

053930810

053966888

053744810

أخـصـــائـــي عــيـــون 
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الهاتف العنوان اسم الطبيب

د. يـاسـين خليفـة الـبـوريـنـي

د. احمـــد علــي الرشـدان

د. كـفـاح احـمـد المـومـنـي 

د. طالل خلف الهروط

د.عـودة طـــبـيـش 

د. عامــــر فـــاخــــوري

د. رائد بهجت احمـد الـشـريــدة

اربد 

اربد 

مادبا

مادبا 

الكرك 

العقبة

العقبة

027240853

027100885

0777054121

0777742024

0795555728

032022777

0796292455

أخـصـــائـــي عــيـــون 
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77

أخـصــائـــي أنف وأذن وحنجرة 

د. محمـــود القـــطــارنـــة

د. بــسـام محـمـد الخـطيـب

د. نواف عبدا° حسـين الجـواميـس

د. هشام احمد عبدالفـتـاح القيسـي 

د. مـحـمـد نائــل الشنــــار

د. احمـد محمـود احمـد علـيان

د. مـحــمـد يعقوب الــنـجـار

د. عـالء الـدين محمـد الـشيـخ 

د. جـانــيــــت الــديــر

د. مـحـمـد علي مـسـاعـــدة

د. نـبـيــل محـمـود عـارضـة 

د. يوســف بـرهـان صــــالح

د. وليــــد ابراهيم الـجــلـخ

د. ريـمــــون وهـــــاب

د. امجـد فــؤاد الحــديـــدي

د. وصـفـي تـوفـيـق الـعـدوان

د. عـبـد الـــرؤوف الـقــرم 

د. عـرفـات أيـوب الـنـعـيرات

د. يـاسـر حـافظ الدجـــانــي 

د. مــفــيــد الـيــوســف 

د. فــوزي احـمـد الـصـاحـب 

د. حســن محـمــد الــنـجـار

د. معاذ مدا° مفـلـح الجـوازنـة 

د. هــيـثـم رشــــاد داوود 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان  

الدوار الخامس 

الدوار الخامس

شارع مكة

جبل الحسين  

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

الشميساني 

 المـســتـشـفى الـتـخـصـصـــي

الــعـبـدلـي  

الصويــفــيـة 

الجاردنز 

شارع الملكة رانيا 

الجبيهة 

شارع المدينة المنورة 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4618111

4643088

4615454

4618525

4636006

0796234291

5925209

5520098

4638003

4645540

5658471

5670604

5656006

5698554

5653388

5620450

5682638

5666056

5688414

5826778

5563254

5300372

5345030

5605550
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د. حــــاتم زهـدي شـديـد

د. وائــل زكـــي عــســاف

د. محـمـد إبـراهـيـم أبو رعــد 

د. محمود احمـد ابراهيـم عـلـيـان 

د. جـــهـــاد الـدبـــس 

د. زهــــيــر عـــلــيان

د. يــوســف الـسـفـاريني

د. عـبـد الحـمـيـد عـلـيـان

د. شـفـيــق الـمـنـســــي

د. يـوســف برهـــان صالح

د. نـبـيـل الراعــــي      

د. محمـــــود الحاللمـــــة

د. خـلـيـل طـه دعـسـان

د. خـلـيـل طـه دعـسـان

د. ريــــاض المومنــــي

صويلح 

صويلح 

ماركا الشمالية

جبل االخضر 

الوحدات 

الوحدات 

الزرقاء 

الرصيفة

اربد

المفرق

مادبا 

 الكرك 

معان 

العقبة

العقبة

أخـصــائـــي أنف وأذن وحنجرة 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5339945

5339977

0799346223

4393229

4781186

4742777

053998155

053745018

027245467

079/5602043

053240870

032351222

032132882

0795706385

032033313



د. محمد أبو لغد

د. اسماعـيل عطاا° أبـو محفـوظ 

د. سميــح خـــــــوري

د. هاني جبر أبو حليمة/ بالزا الخالدي الطبي

د. غــازي سليـم بـشــارات

د. محمـد عبـــد الكـريم الزعبي

د. محـــمــد علي البــيـطـار

د. ناهـدة ممـدوح أبـو غزالة

د. سمـر احمـد حمــوده 

د.حسن يوسف الملكاوي

د. جمــيــل شـعــبــان

د. ريـم الـقـواسمــــي 

د. ســـوزان عـثـامـنـة 

د. أكابر الحــاج علـــي

د. زهـيــر غـــوشـــة

د. عبـدالرؤوف محمد نبيه ريـاض

د. محمـود الــــطـاهــر

د. نجيب مـيـشـيـل لـيوس 

د. منـقـذ يـاسـين الـرواشدة

د. مـازن ياسـين الرواشــده 

د. جـهــان سـمـير العتبـه

د. محــمــد أمـين مــدني

د. هدى عبدالحليم شاكر داوود

د.مـصـطـفـى الصــبــاغ

د. هـيـثـم جـودت المصـري

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

 جبل عمان 

الدوار الرابع 

الدوار الرابع 

الدوار الرابع 

الدوار الرابع 

الدوار الرابع 

الدوار الخامس 

مـسـتـشـفـى ا¹مـــل 

جبل الحـسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

 جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4652148

4649901

4642750

4644377

4610210

4642725

4614016

4645655      

0795954068

4619177

5609060

5620070

5609071

5620070

5665261

5924087

5607155

5656575

5690981

5689700

  5685535

5697583

5653577

5670467

5683855
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د. سحر مصطفى الخليلي

د. جـــريـس سـاليـطـة 

د. مــهــا احمـد عـمـرو

د. فهـمـي احمـد الجــابي

د. انـا فالديمير كولوسـوفــا

د. فـوزية قاسـم المـصــري 

د. حـــيــاة الهـنــدي 

د. ميساء عبدالعزيـز دلقمـوني

د. كـــارمــن الحيــاري 

د. سـهـيل محـمـد خـلـف

د. نـبـيـل محـمـد الـزقـلـة

د. نجــاه شكيـب بسـيسـو 

د. سمـــــير حـمـــدان 

د. مــريم احمـد الـنــجــار

د. نهــى عـزت شـموط 

د. اشـرف الـنـوافــلـــة

د. نيـلـم عـبـداللـطيــف

د. جوانـا محمود الـسـحيـمات

د. كاميليـا محمد خـصـاونـه

د.ترومان فرح سوداح

د. ناديـــة أبــو شــاويـش

د. صــفـاء نـزال سـكـر 

د. اميـمـة محمـد الطـيراوي

د. فــاروق اديــب كمــال

د. سمــر خليل عبدا° وشــاح

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين

مستشفى االستقالل 

مستشفى االستقالل

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

الشميساني 

شميساني

الشميساني

العـبـدلـي 

العبدلي 

الـعـبــدلي 

ضاحية الـرشـيـد 

شارع المدينة المنورة

شارع وصفي التل

تالع الـعـلـي

تالع العلي

تالع العلي

شارع حبيب الفهري 

المدينة المنورة

مـسـتـشــفــى ابــن الــهـيـــــثم

مستشفى االسراء 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4612350

0795501956

4618540

5676433

0785080015

5634350

5692615

5661292

5163199

5677655

0799877140

5603862

5699333

5690690

5676400

0795730390

5670588

0795064898

5339006

5625367

0795544575

5333592

0796637503

5205555

0799969674
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د. سهى فهد صــالح الخطـيب

د. ايناس رسالن عرفات الربابعة

د.ذوقان عبد الكريم شديفات

د. لـيـنـا زيـاد الشـلـبي

د. موسى حسني أيوب الخليـلــي

د.لينا زياد الشلبي

د.عمر هاني ابو عزام

د. ضحى ابراهيـــم الشــاللده

د. خلود صبحي عبدالسالم الخطيب

د. محمـد نبيــل سلـيمـان صبري

د. فاطمة عبد الفتاح إبـراهـيـم 

د.رباب عوني عالن

د. ابراهيم محمود ابراهيم الصالح

د. لينا سليمان " عيال عواد"

د. عـبـد ا° جـــبــريـل

د. صبـاح أبــو الهيـجــاء 

د.هاشم محمد الحروب

د. كـــايـد احمـد الحاليـقـة 

د. ايمـان جمـال الـرواحـنــة 

د. عـبــد الـهـادي حامد ناصر

د. عبد الرحيـــم الحجـــاوي 

د. احمــد عبـــد الواحـــد

د. احمد مـصـطـفـى الخـطـيـب

د.احمـد عبدالهادي حامـد منـصـور 

ابو نصير

ابو نصير 

طبربور

البقعة 

الجبيهة

الجبيهة

الجبيهة 

مستشفى االستشاري 

البيادر 

الدوار الثامن 

الدوار الثامن 

الهاشمي الشمالي

ماركا الشمالية 

جبل التاج 

الوحدات 

حي نزال 

حي نزال

ضاحية الياسمين 

ســــحــــاب 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0777840875

0779375360

0795835007

0788550273

0796609040

0788550273

5345030

0797570222

5833848

5817322

5853375

0797611444

4874819

0799548117

4779722

4385217

4390209

4391111

0785559997

053984914

053997111

053656365

053655555

053990990
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د. حـلمـي عبداللطيف محـمـود

د. خديجة ابراهيم ســالم الحـروب 

د. فضيـلة امـير محـمد اسماعيـل 

د. تـغـريـد محمـد الطـريفـي 

د. نجـمـة سمـير سـبـوبــة 

د. عـــزمـــــي الــداوود

د. فــيــصـــل الزعبــــي

د. صـبـيــح مــســمــار 

د. يوسف علـي فيصـل الطاهـات 

د. احمد عبد المصلح أبـو عـنـزة

د. فـاطـمة الشـديفـات

د. صــبــحــيــة كـتـكت

د. عبد الحافــظ العنـاتـي

د. مـزيـن فرحات البدارين

د. هند فايز عبدالمجيد منصور

د. بســـام بواعنــــة

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

السلط 

المفرق

مادبا 

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

053996400

053856661

053990077

0776711458

053984248

0795623011

027244883

027244999

027244460

053552929

0795298832 

053245475

032014447

 032031131

032022007

032019999
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د. مــارلـين نـعــــــواس

د.عفاف الداوود

د.فــاتـن علـي المـعـايـطـة

د. متـــروك الــــعـــون 

د. حسني حســن أبــو ســـير 

د. عمـاد حمدان محمد الـقـضاه

د. يوسـف خـليـل أبـو اصـبـع 

د. لــؤي عبدالفتـاح الكـامـل

د. هـاشــــم الحـورانـــي

د.جهان حنا مقطش

د. غادة بشــوتي بـقـاعـــين

د. نـصــر محمـد عـبـد الهادي

د. عـــودة أيـــوب سلـمـان

د. ظافـر سـعــيــد الـكيـالـي

د. نـائـل صـبـحـي الـدحـلـة 

د. وائـل فـخـري سـنــقـرط 

د. طـالـب عبدا° الـسـويـطـي

د. خالدحسان قريب

 د. ألحان شاهين علي شاهين

د. ظـافـر الــطــوبـاســي

د. محمـود جـمـيـل جـمـعـة 

د. حـسني حـسن أبـو سيــر 

د. ســمـــيــر بـكـــــر

د. عدنـان مـطـيـع الخـيـــاط

د.محمد رافد 

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الـدوار الـرابـع 

الدوار الخامس 

 شارع مكة 

شارع مكة

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جـبل الحسين 

جـبـل الحسين 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

الشميساني

العبــدلي 

وسط البلد 

وسط البلد 

المدينة الرياضية 

المدينة الرياضية 

طبربور 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4648400

4649055

5652224

4634822

4623422

0795524478

5690077

5927435

5533334

0798912918

5696929

5627700

5668899

5678665

5154844

5605753

0777253324

0796794155

5696008

5688980

4624824

4621160

5155553

5151279

5054358
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مستشفى االستقــالل 

مستشفى االستقالل

الجاردنز 

الجاردنز 

الجاردنز 

شـارع وصفـي التـل 

شارع وصفي التل 

شارع وصفي التل 

تالع العلي 

تالع العلي 

شارع الملكة رانيا العبدا°  

صويلح

صويلح 

الدوار الثامن 

بيادر وادي السير

بيادر وادي السير

مـرج الحـمــام 

جبـل النزهـة 

الهاشمي الشمالي 

ماركا الشمالية

ماركا الشمالية 

جبل التاج 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

د. محمـد شـاكــر قـــدومي

د. نــضـال محـمـد سعـيفـان 

د. دعـاء ابراهـيم الـقـاعـود 

د. محــمــد زكـي مـنـــاع 

د. يمــان يوسـف ابو زعنـونـه

د. ميرفت فهمي حـلـمـي الحـسـن

د. نــواف المــــومــنـــي

د. وضـاح واصــف الـمـصــري

د. ادوارد جـليـل الـسـقــا

د. مــي خــالـد المـوحــد

د. ســعـيـد مـبـارك الـعـزب

د.محمد عيسى حسين سماره

د. كــمـال رمـضـان حـمــاد

د. وائـل خـليـل عـلــم الـدين 

د.احمد عبدالرحيم شقم

د. فــوزي محمـد قـطوســه 

د. زهـــيـــر المـدنـــي 

د. غــازي بكـري قـنـديـــل

د. ايمــن نـعـيـم عـبـيـد 

د. غـســان عـيـد قـاقـيـش

د. رافع ”حاج عقله“ السلفيتي

د. عبد الـرحـمــن الحــرباوي 

د. توفيق محمد الـبــنـــــا 

د. محـمـــد الحـمــصــي

د. مفيد عبدالقادر أبو إسمـاعـيـل 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5689483

5603001

0797658544

5536002

0799530830

5534036

5535555

5532980

5625171

5695720

5300377

5341063

5349554

5819401

5814756

5821438

5711234

4614640

5051752

4894455

4888717

4778960

0795484333

4754431

4739701
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القويسمة 

جبل النظيف 

راس العين 

حي نزال 

حي نزال

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

مستشفى جبل الزيتون 

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الرصيفـة 

الرصيفة 

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

السلط 

السلط 

المفرق

د. مـنـيـر محـمـد المـوســى 

د. محمـد عـلـــي خمــيـس

د. جـــبــريـل عــايــش

د. عبـد اللـطـيـف شـمــوط 

د. عيـد سمـور الـرفــوع

د. معــــين سليم قـاقــيــش

د. ريــاض رشيـد الـبـوريـنـي

د. تيسيـر عبد الفــتــاح ســالم

د. روضـة القـريــــوتــــي

د. غالب "محمد فيصل" أبو حويــج

د. نبيـل احـمد الـفرارجــة 

د. تيسير عبـد الفـتـاح الـزعـبـي

د. عبـد االله الحـاج عـــيــد

د. سمـيـر سعيـــد عبــــده

د. موسى مصطفــى الزغـــول

د. ماهر وحيد كامل عبدالهــادي 

د. عبـدالـقـادر طـه جـابــر 

د. عـوني داود الـنـبـابـتـه

د. عـــزت قاسم أبـو الـــرب

د. عيد منـصــور عــمــاري

د. عبد الحـفيظ قاســم المـومـنـي

د. رياض رضوان النجار

د. صـفـوان مـوســى الحـيــاري

د. سامــي مصلــح النســـور

د. عبداللـه البــــدارين

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4788899

4746046

4772174

4389335

0795071651

053931900

053984930

053936244

053659333

053986299

053651519

053936850

053931580

053651010

053984940

053856661

0799881743

0798590832

027277550

0795650620

027271717

027401381

053556769

053533703

026232000
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جبل عمان 

جبل عمان 

شــارع مكـة 

الزرقاء 

اربد 

اربد

د. نبـــيــل حـمـــاتــي 

د. عـــلــي الحـنـيـطــي

د. خالـد محسـن صـالح العمـر

د. جـمـال ثـلـجـي الـنـمـري

د.محمود شكـري ابـو بـكـر

د. مـــالــك الخـصــاونـة

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4644114

4619737

5523533

053655004

027103100

027109595

مادبا 

مادبا 

الكرك 

الكرك

العقبة

العقبة

العقبة

د. منار محمـد علي الشـوابكـة 

د. رائـد خلـيـل الـبـشـيـش

د. إبراهيم احمـد حسين العضـايـلـة 

د. زيـــــاد العمـــلــــه

د. عصـــام حـــداد

د. عامر محمد الحـنـاقطـة 

د. شـــروق حــداد

الهاتف العنوان اسم الطبيب

053245588

053251745

0796379862

032351934

032013305

032018090

032064333

جبل عمان

جبل عمان

جبل عمان 

د. عــلـي محـمـد الحـلــبي 

د. خالــد جمــال الســاليمة 

د. عـوني امـين محمـد المـدنـي

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4654044

4644377

5690660
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مراكز العالج الطبيعي 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الرابع 

الدوار الرابع 

الدوار الخامس

الدوار الخامس 

الدوار الخــامـس 

ام اذينة

عبدون

جبل الحسين 

جبل الحسين 

الجبيهة 

العقبة

المركز الطبي للعالج الطبيعي والتأهيل

د. انيس عيد مشربش

د. عبدالحمزة الشافعي

عالج طبيعي/بالزا الخالدي 

مركز التميز للعـالج الطبيـعـي

مركز الـوتـر للعـالج الطبيـعي

مركز اÈلهام للعالج الطبيعي والتأهيل 

مـركـز عـبـدون للعالج الطبيـعي

مركز االتكـال للعـالج الطبـيـعـي

مركز ام اذينة للعـالج الطـبـيـعي

المركز ا¹ردني للـطـب الصـيـني

المركز االردني التخصصي للعالج الطبيعي 

مـركـز الخـالـدي للعالج الطبيـعي

مركز البيروني للعالج الطـبـيـعـي 

مركز المهارات للعالج الطبيعي 

مركز فالـنـتـيـنـا للعـالج الطـبـيـعي 

الهاتف العنوان اسم المركز

4654876

4644377

4602022

5689631

5675060

5924005

0799899001

5549522

5530239

5939497

5680155

5687787

5345030

032022029
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أخصائي غـدد صمــاء 

أخـصـائــي طب نووي   

جبل عمان

جبل عمان 

الشميساني 

الشميساني 

الدوار الخامس 

مستشفى ابن الهيثم

م. اÈسراء 

د. احمـــد صـبـحـي خـيــر

د. بسـام محمد طاهر الحـاج يوسـف

د. صبحي مصطفى شحادة ابو سنبل

د. رنـــاد محـمــد عـــوض 

د. نـديمـة شـوكـت شـقـم

د.نضال الخطيب

د. محـمــد إبـراهـيـم هـالل 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4633303

0799635696

5685048

5660196

5930645

5662535

5300366

جبل عمان  د. خضر عبدالحميد عبد ربه 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

0796800152





االسنان





جبل عـمـان 

جبل عـمـان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

مستشقى االردن

الدوار السابع 

أم أذينة 

أم أذينة 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

دوار الداخلية 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

المدينـة الـريـاضيـة 

شارع وصفي التل

شارع وصفي التل 

شـــارع وصـفـي الـتـل 

شارع وصفي التل 

د. دانا صايل عبيدات

د. ســـالم صـالح عـمـاريـن

د. اكــــرم زريــقـــات

د. مثيلـة سعيـد محـمد خلـف 

د. هيـكل فـواز هيـكـل 

د. فــؤاد جـورج خـوري 

د. احمــد حسـن أبو حمــده

مركز الخبراء لطب االسنان- د.عامر النواصرة

المركز ا¹كاديمي التخصصي لطب ا¹سنان 

المركز ا¹ول لطب وزراعة ا¹سنان

عيادات د.الرا سرحان

د. سـوسـن وفـيــق العـدوان

د. فـادي احمـد أبـو خـضـرا 

د. غـــديــر عــاشـور 

د. زيـاد تـوفـيـق القــسـوس

د. احمد صـالح الـعضـايلــة 

مركز الدكتور صالح الطويل لطب ا¹سنان 

د. هشام عبدالفتاح البـستـاني 

د.نهى نائل الشخشير

د. شـــفــيــق السـعـدي

د. نور جبر محمد جبر

عيادات االستقالل التخصصية د.محمد سمعان

مركز الناصر لطب ا¹سنان 

د. محمد احمـد عـبدالرحمـن نصـر 

د. سـتـراك عيـسـى ستــراك

د.مـهـا عـبدالحميد زلــوم

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4618891

4611005

4655148

4613535

0799019592

4659581

5609070

0799234706

5541950

5516878

5673747

5676551

0796309944

5652681

5680681

5696866

5690535

0795699480

5661842

5603919

0795025159

5677782

5533163

0796709007

5526565

5535037
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تالع العلي 

تالع العلي 

تالع العلي 

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير 

الدوار الثامن 

الــبــقــعـــة 

الجبيهة 

الجبيهة 

الجبيهة 

مخيم البقعـة 

النزهة 

جبل النزهه 

خلدا 

طبربور 

جبل النصر 

ماركا الشمالية 

ماركا الجنوبية

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

جبل التاج 

الوحدات 

الوحدات 

مركز كراون لطب االسنان

د. حسـان نادر حـواتمــة 

د. بهـــاء محمـود الـعـنـاتي 

مركز المدار لطب ا¹سنان

د.مجـد فـؤاد خـوري 

د. طـارق نبيل الضـباعـين 

د. محمد إبراهيـم الدربــاشي 

د. شهـد فواز الخـلـيـلي 

د. رأفـت غالــب سـلـمـى

د. إيمان سـعـيد نــــزال 

د. اسعد محمد سعيد طوقان

د. فــاخـــر الــدعـاس 

د. محـمـد وادي الـرمحـي 

د. لـيـنـا صبحـي عـطـيـة 

د. محمد شفيق احمد رضوان

مركز مجمع العيادات االستشارية لطب االسنان

د. هــشـام وديـع النمـيـر

د.اسماعيل سعادة خلف

د. مـهـنـد عـزام عـليـوي

د. امجد زهدي مصطفى ابو عفيفة

د. عـمـاد علـي مطــر 

د.خالد جمـال طـه حسـين 

د. محـمــد فـوزي صـبـح 

د. محمود موسى أبو زيـــد

الهاتف العنوان اسم الطبيب

5602588

5371216

5333082

5854473

5865456

5829829

4725119

0776789914

5339629

5300960

4725100

5667818

4641202

5340030

5053400

0797786923

4883563

4915010

5063366

0796631366

4919539

4776887

4781808

4749683

94

أخـصـائــي أسـنــــان 



القويسمة 

رأس الـعـيــن 

رأس الـعـيــن 

حي نزال 

ضاحية الياسمين  

مرج الحمام 

مرج الحمـــام 

ناعور 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الرصيفة 

اربد 

اربد 

اربد

السلط 

السلط 

الفحيص 

جرش 

عـــجـــلـــون

المفرق

مادبا 

مادبا 

د. خليل سليمـان الـسـعـودي

د. سـهــــير عـــويس 

د. نصار منصـور نصـار زايـد

د. انـس محمـد ابـو جبـارة 

د. مـنـذر عبد الكـريم الهـويدي 

د. مهـنـد باسـم خـاروف 

د. خميس محمد خميس جاموس 

د. احمــد أبـو الـسـيـالت

مركز بسمات لطب ا¹سنان

د.فراس العقرباوي 

مركز الحكمة لطب االسنان 

د. معـتـز زهـيـر مـراد

د. عبدالهادي الـعـقـربـاوي 

د. مـالـك عـلـيـان المـقـبـل

د. حســام علـي القواسمـــة

د. زهير إبراهيم شـهاب الـدين 

د. نـشـأت خـلـيـل دبـابـنـة

د. بشير عبد الحميــد أبو هــزيم

د. بـسـمـة صلـيـبـا المـصـو

د. عامـر عقلـة نهـار النـواصـرة 

د. اسمـاعيـل سعـادة خلــف 

د. محمد صالح الشخاترة 

د. هـــاشـــم أبـو النعـال

د. اسـحــق جـــعــارة 

الهاتف العنوان اسم الطبيب

4765267

4750936

4775305

4399334

4203343

5713722

5733545

5727300

053984015

053977060

053937022

053742490

027253881

0786728309

027242050

053558866

053550177

4729655

026340705

026420900

026232566

053244185

053240188
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الكرك 

الكرك

الطفيلة

معان

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

د. عـــيـــسى مدانــــات 

د. اسامة يونس الكسـاسبــة

د. زيدون مفضي العمايرة

د. محــمــد أبــو صــالح 

د. عــمـار صمــــادي

د. وليـــد عـــــودة

د. عـازمـة البســطامــي 

د. لــوريـس قـــمــر 

د. كميل رزق سليمان مستكمل

د. احمد محمد الـرواضـيـة 

د. فؤاد ياسين الجوازنـــة 

د. ميسـرة المحيســـن

مركز العون لطب االسنان

د. زاهر عبدالكريم الحاللمة

المركز الحديث لطب وجراحة ا¹سنان

د. بسيم العوران

د. عبير عبدالرزاق الفيومي

د.آمنة تيسير شحادات

الهاتف العنوان اسم الطبيب

032351986

032354459

032240642

032134236

032030400 

032013921

032022400

032022521

0796816996

032034672

032022099

032014442

032050520

0799442394

032064848

032030009
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