
المختبـرات الـتـقـنـيـة للتحـاليل الطبـيـة

مختـبـرات الطبـيـة الـتـشـخيـصـيــة

MedLabs   مخــتـبـر مدالب الـطـبــي

MedLabs مخـتـبـر مدالب الطبي

MedLabs   مخـتـبـر مدالب الطبي

MedLabs  مخـتــبر روان الـطـــبي

مخـتــبرات الـــفــا العقايلة

مخـتـبـر الـثـريــا الـطـــبي 

مخـتــبرات الـــفــا الطــبــيـة 

مخـتـبـر بـيـوالب الطـبــي   

مختبر بيوالب الطبي

 Sultan Medica مختبرات سلطان المركزية

Sultan Medica  مخـتـبـرات سلطان الطبية

مخـتـبـرات الـرواد (د.هــيـفـاء بـطـارسه )

المختبرات الذكية

المختبرات الذكية

المختبرات الذكية

MedLabs مخـتـبر مـدالب الطــبي

المختبرات الذكية

MedLabs  مخـتـبـر مدالب الطــبــي

مخـتـبـر بـيـوالب الطـبــي 

مخـتـبـر بـيـوالب الطـبــي 2 

مخـتـبـر بـيـوالب الطـبــي 

MedLabs مخـتـبـر مدالب الطبي

MedLabs مخـتـبر مـدالب الطــبي

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمــان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

 جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

الدوار الرابع 

الدوار الخامس

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

الدوار الخامس 

عبدون

جبل الحسين  

الهاتف العنوان اسم المركز

4620313

4610553

4640918

4656089

4613031

4622836

4635790

4646155

4633306

5907000/83101

5907000/87301

4622222

4616698

4615868

4635356

4634141

4614566

4619387

5936241

5922960

5907000/81101

5907000/82101

5907000/8101

5921630

5668092
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MedLabs مخـتـبر مـسـتـشفـى ا�مـل

مخـتـبـرات ا�ردن الـطبيـة المتخـصـصـة 

مخـتـبـرات الـنـيـل الـطـبـيــة 

المخـتـبـرات المتمـيزة للتحاليل الطبية

مخـتـبـرات جـبـــل الحسـيـــــن

مخـتـبرات بــالزمــا الطـبـيــة 

مختبرات عمان التخصصـيـة - الدكتور مصطفى الكساسبة

مختبر بـيـتـا للتـحـاليـل الطـبـية

مختبرات عماريـن للـتحـالـيـل الطبـيـة

مختـبـرات هـال للـتـحـاليـل الطبـيـة 

مختبرات جـدعـون التخصـصـــــيه

MedLabs مخـتـبـر الرعاية التخـصـصـي

 Sultan Medica مختبرات االحتراف الطبي التشخيص

مختبرات الـنـتـائـج الحيـويــــة 

مخـتـبـرات الــشـميســانـــــي

مخـتـبــرات بـيــبرس الطــبيــة 

مختبر بيوالب الطبي

مخـتـبـرات الحـــكــــــمـــة 

Med Care  مختبـر االهـتـمـام الطــبي

مخـتـبـرات المـديـنـة الـطـبـيـــة

MedLabs  مخـتـبـر مستشفـى لـوزمـيال

مخـتـبـرات ابـن خـلـــــــدون

مختبرات الـصـويـفـيـة للتحاليل الطبية

MedLabs مخـتـبر الـبـنـان الطـبـي

MedLabs  مخـتـبر اومـيـغــا الـطبي

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

العبدلي 

العبدلي

العبدلي

جبل الـلـويـبـدة

وســـط الـــبــلـــد 

الصويفية 

الرابية 

شارع المدينة المنورة 

الهاتف العنوان اسم المركز

5673155

5654619

5697964

5695190

5698449

5677900

5622470

5653901

5660777

5696350

5691381

5666083

5662005

5622655

5699695

5667967

5907000/84101

5683527

0775113322

5661161

4624345

4758058

5819457

5560408

5661415
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MedLabs مختبر الحلول المتقدمة الطبي

مخـتـبـرات مـكـة للـتـحـاليـل الطبـيـة

مـركـز سـديـل الـطـبـي / مخـتـبـرات 

MedLabs  مختبر مدالب الطبـي

MedLabs  مخـتـبر المؤتمن الـطبي

مختـبـرات الصحـة الحيويـة التشخيصية 

مختبر مستـشـفى العـيـون التخـصصـي 

MedLabs مخـتـبـر مدالب الطبي

  Sultan Medica  مختبرات الفيحاء الطـبـيـة

 مختبرات خـلـدا الـطــبــــيــة 

MedLabs  مخـتـبـر ابن البـيـطـار الطبي

مختبر بيوالب الطبي

مختبرات النهضة الطبية (ميجاالب المركزي)

MedLabs  مختــبـر المعتمد الطــبي

مخـتـبـرات الـورد الـطـبـيـة 

مخـتـبـرات هـشـام للتحاليل الطـبـيــة

مختبرات الجبيهه التخصصيـة للتحاليـل الطبيـة 

مخـتـبـرات الخـلـيـــج الطبـيـــة

MedLabs مخـتـبـر أسـيـا الـطـبـــي

مخـتــبـرات صـويـلـح الحـديــثـة

مخـتـبـرات الـبـقـعـة الـطـبـيــة 

مخـتـبـرات ا�قــصــــــــى

مختبرات عين الباشا للتحـاليـل الطـبـية

مختبرات الحجاوي الطبية ( الشرق )

مخـتـبـرات أبـو نـصـيـر الـطـبـيـة 

شارع عبدا² غوشـــــة 

شـارع مكة 

شـارع مكة 

ام اذينة 

 شارع المدينة المنورة 

شارع المدينة المنورة 

تالع العلي 

شارع وصفي التل 

تالع العلي

الجاردنز

خـلـدا 

خلدا

شارع الملكة رانيا  

الجبيهة 

الجبيهة 

الجبيهه 

الجبيهه 

صويلح 

صـويـلـح 

صويلح 

البقعة 

البقعة 

عين الباشا 

عين الباشا

إسكان أبو نصير 

الهاتف العنوان اسم المركز

5859004

5521712

5868655

5533268

5625842

5690589

5511176

5522183

5672371

5520251

5513480

5907000/87101

5348300

5350884

5345030

5336892

5359290

5343455

5355945

5333001

5370036

4723488

5346464

0777069775

5235655
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الهاتف العنوان اسم المركز

146

المختبرات الطبية المعتمدة

مختبر ميرميد الطبي

MedLabs مخـتـبـر مدالب الطبي

مختبرات الحجاوي الطبية ( الشرق ) 

مختبر بيوالب الطبي

مخـتـبـرات الـبــيــــــــادر

المختبرات الذكية

مخـتـبـرات عـــــمــــــون

مخـتـبـر  ابـن رشــد للتحاليل الطبـيـة  

مختبر عنـبـتـاوي للـتحـاليـل الطبيـة 

MedLabs مختـبـر مدالب الـطـبي

عيادات هلـث كير الطبيــة – مختبرات 

مختبر بيوالب الطبي

مختبر نسيم المرج الطبي

مختبرات مـرج الحـمام الدقـيقة الطبية 

مخـتـبــر نــاعـــور الـطــبـي

Med Care – مختبـر االهـتـمـام الطــبي

مــخــتـبـرات أبـو فـاشــــة

مختبرات هالـة الطـبـية التـخـصصــيــة 

مخـتـبـرات الـزهـراء للتـحـالـيـل الطبـيـة 

مختبرات الرمحي

MedLabs مخـتـبـر مدالب الـطـبــي

MedLabs مخـتـبـر مدالب الـطـبــي

مختبرات ميجا الب الطبية

MedLabs مخـتـبر معيار الكفاءة الطبي

 Sultan Medica مختبرات عمورية الطبية

مخـتـبـرات الـنـــــجــــــداوي

شفا بدران 

بيادر وادي السير

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير 

الدوار الثامن 

مرج الحمام 

مرج الحمـــام 

مرج الحمام

مرج الحمام

مرج الحمام 

نـــاعـــور 

ناعور

ضاحية االمير حسن 

جبل النزهة 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي

الهاشمي الشمالي

ماركا

ماركا الشمالية 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

5105207

5822451

0777069773

5907000/87201

5816354

5863245

5864236

5853533

5850140

5731571

5735103

5907000/86101

5731865

5714034

5725148

5727275

5626515

5657376

4925427

5060499

5052627

4888823

4886005

5060988

5055737

5052027



مخـتـبــرات عـالـيـة للتحاليل الطبـيـة 

مخـتـبـرات جـبـــل الـتــــــاج

مختبرات زهرة المدائن للتحاليل الطبية

مخـتـبـرات الـشفاء للتحالـيـل الـطبـية

مخـتـبـرات اشـرف للتحاليـل الطبـيـــة 

MedLabs مخـتـبـر مدالب الـطـبـي

مخـتـبـرات الـــســــالم للتحاليل الطبية

مخـتـبـرات فـلــســــطــيــن

(عدنان السعايدة)

مخـتـبـر القدس للتحاليل الطـبــيــة

MedLabs مخـتـبر الـيـاسميـن الـطـبي

مختبرات البديع للتحاليل الـطـبــيــة 

مختبر بيوالب الطبي

MedLabs  مختبر الـزيـتـونـة الطـبـي

مختبرات البشير لـلتـحـالـيـل الـطـبـيـة 

مختبرات النخبه الطبيه

MedLabs  -مختبر مـدالب الطبي

MedLabs -مختبر مـدالب الطبي

مختبرات الـتـرا الب الطــبي (ميجاالب)

 المختبرات الطبية التخصصية / الزرقاء

مخـتـبـرات الحجاوي الطبية (الشرق)  

مختبرات الصالح الطبيـــــــــة

مختبرات أبو ســـارة الطبـيــــة

 MedLabs مختبر مدالب الطبي

مختبرات الـبـتــراوي الطبيــة

جبل النصر 

جبل التاج 

جبل التاج 

الوحدات 

االشرفية 

الـوحـدات 

الـوحـدات 

الـوحـدات 

حي نزال 

ضاحية الياسمين 

ضاحية الياسمين 

حي الياسمين

المقابلين 

ســحاب 

سحاب 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الهاتف العنوان اسم المركز

4901767

4777933

4737325

4750305

4772210

4734744

4751330

4786906

4751233

4204859

4203477

5907000/85101

4207506

4029399

4024919

053653263

053981904

053655701

053981117

0777069773

053936020

053993010

053866247

0777714200

147

المختبرات الطبية المعتمدة



مختـبـرات حـطـين الـطـبـيـة

مخـتـبـرات الخـبـراء الطـبـيـة 

مخـتـبـرات ا�مـيـن الـطـبـية 

مختبرات سمـا للتـحاليـل الطبـيـة

مخـتـبـرات الحجاوي الطبية (الشرق)  

MedLabs    مختبر اربد للتحاليل الطبية

MedLabs    مختبر مدالب الطبي

Sultan Medicaمختبرات جدارة التخصصية

مختبر بيوالب الطبي

مختبرات الساحل للتحاليل الطبية

مختبرات شعاع ا�مل التخصصية

MedLabsمختبر المركز الوطني االستشاري

مختبرات الـفـا الطبية - السلط

MedLabs مختبر مـدالب الطبي الفحيص

مختبر المركز الطبـي الجـراحي    

المختبرات التشخيصية الحديثة

MedLabs   مختبر مدالب الطبي

مختبرات جرش للتحاليل الطبيــة

MedLabs  مختبر مدالب الطبـي

MedLabs  مختبر الرعاية الطبـي

Med Care – مختبـر االهـتـمـام الطــبي

Med Care – مختبـر االهـتـمـام الطــبي

مختبر جـعـنـيـنـي للتحاليل الطبية

MedLabs   مختبر المستشفى ا«يطالي

مختبــر الكـــرك الطبـــي

مخيم حطين 

الرصيفة 

الرصيفة 

الرصيفة 

الرصيفة

اربد 

اربد

اربد 

اربد

اربد 

اربد 

السلط 

السلط 

الفحيص 

الفحيص 

الفحيص

جرش 

جرش

المفرق

مادبا 

مادبا 

مادبا

مادبـا

الكرك 

الكرك 

الهاتف العنوان اسم المركز

053612133

053752255

053744700

053742488

0777069774

027260620

027255029

027269964

027277000

027241114

027252466

053558600

053559050

4729219

4721381

4721212

026340650

026352730

026232926

053252122

053244101

053244104

053244142

032354145

032353545
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مختـبرات الـســالم الطـبيـة 

SULTAN MEDICA مختبرات سلطان الطبية

مختبرات الطفيلة الحـديـثـة 

Med Care – مختبـر االهـتـمـام الطــبي

مختبرات الغيث للتحاليل الطبية 

MedLabs  مختبر مدالب الطبي – العقبة

مختبـرات العقبـة الطبيـة

مختبرات آيلة الطبـيـة 

مختبرات النجمة الطبية المتحدة 

مختبرات النور الطـبـيـة 

عيادات هلـث كير الطبيــة – مختبرات 

الكرك 

الكرك 

الطفيلة 

الطفيلة 

معان 

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم المركز

032355222

032330009

032242499

032240422

032134777

032033040 

032016396

032050003 

032013031

032030946

0796008934
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ط (_١)



االشعة





مركز عافية للعالج باالشعة والطب النووي 

مركز اليوبـيل ل¿شـعـة  ( د.خريستو زيدان ) 

مركز وسط المدينة ل¿شعة والرنين

المغناطيسي المفتوح

مركز ا�ردن ل¿شـعـــــة (د. مازن هلسه) 

المركز االستشاري التشخيصي الشعاعي

( د.نوار فريز )                               

مركز الرنين المغناطيسي المفتوح

( د.إحسان الحمارنة )

 My Ray /شركة اوربت ل¿ستثمارات الطبية

د.ماجد الريحاني/ أشعة تشخيصية  

مـركـز سـديـل الـطــبي / أشـعــة 

مـركـز د. ابـراهـيـــم الــصـلــح

شركة المستقبل ل¿شعة التشخيصية

مركز المـنـصـور ل¿شـعـة التشـخيصيـة 

المركز التخصصي ل¿شعة (د. طه شهاب)

مركز ا�شـعــة االستشـاري (د. زياد صوان )                  

مركز الرازي ل¿شـعـة ( د. جـوزيف حمـام )

مركز ا�قصى ل¿شعة التشـخـيـصـيــة

عياده دار الحكمه لالشعة د. خميس الدن

مـركـز د. يحـيـى الــخــيــــري

مـركـز الـواحـــة ل¿شـعــــة

مستشفى العيون التخصصي / أشعـــة 

مـركـز امـبـيـريال ل¿شعــة

مركز ا�قصى ل¿شعة التشـخـيـصـيــة

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

 

جبل عمان

 

عبدون 

الدوار الخامس 

شارع مكـة 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

الشميساني

العبدلي 

الجاردنز 

شارع المدينة المنورة 

الجبيهة 

صويلح 

الهاتف العنوان اسم المركز

4622280

4610466

4622477

4639997

4614146

4622090

5935454

5930770

5868655

4640818

5656833

5677918

5689438

5656556

5662832

5685422

5602998

5602037

5562414

5511176

5345030

5333153
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مركز ا�شعة والموجـات فـوق الصوتية

(د. عبد المحسن أبو خلف )

مركز طبربور ل¿شعة  ( د. عمـر خريـس )

مركز أنـوار مـكـة ل¿شـعـة والرنين

المغناطيسي المفتوح 

مركز فراج ل¿شعة و هشاشة العظام

(د. جميل فراج)

مـركز ا�شعة الحديث ( د. محمود فرج )

عيادة افرست ل¿شعة الـتـشخيصية

وهشاشة العظام 

عيادات هلث كير الطبية - اشعه

عيـادة الدكتور حكـمـات زريـقــــات 

مـركـز أبــو سـارة ل¿شـعـــــة

عيـادة ا�ردن ل¿شعة (د. سليم موسى) 

عيادة ا�شعة التشخيصية

( د. فاروق عباس )

عيادة ا�شعة التشخيصية

 د. رفيق الـناصر

مركز اربد للرنين المغناطيسي المفتوح

مركز ربوع اربد االستشاري لالشعة التشخيصية

المركز الوطني االستشاري ل¿شعة التشخيصية

الـمركـز الطـبـي الجـراحـــي / أشعة

مركز الجنوب لالشعة التشخيصية

مركز ا�شعة التخصصي ( د. هشام حابس )

عيادات هلث كير الطبية - اشعه

بيادر وادي السير 

طبربور  

الوحدات 

الوحدات 

حي نزال 

مرج الحمام 

مرج الحمــــام 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الرصيفة 

اربد 

اربد 

اربد

السلط 

الفحيص 

الكرك 

العقبة

 العقبة

الهاتف العنوان اسم المركز

5864530

0776097917

4744525

4756301

4389711

5735061

5735103

053983308

053965650

053974777

053743305

027262886

027071200

027253730

053555568

4721381

032354311

032030130

0796008934
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MAPFRE ASISTENCIA is a global Insurance, Reinsurance and Services Company established in 
Madrid, Spain in 1986 as part of the MAPFRE Group.

MAPFRE Asistencia currently operates worldwide in 44 countries with business relations in a 
further 107 countries with direct presence in the Middle East. We are leaders in providing 

- Insurance
- Automotive
- Finance 
- Travel and Tourism

We provide added value solutions
for the following industries:

We are proud to have at present more than 1,572 corporate 

MAPFRE ASISTENCIA commercializes products under 
two commercial brands MAPFRE ASSISTANCE and MAPFRE 

partners while improving the quality of life of our 
customer. We specialize in Assistance, Services 
and Specialty Risks Insurances.

Tel : 5100081 - Fax : 5100082 - P.O.Box: 926269 Amman 11190 Jordan
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