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المستشفيات

الهاتفالعنواناألسم

222

حي نزال

ربوة الزهور

حي نزال

جبل اللويبدة 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان

جبل عمان

ضاحية الحاج حسن 

الوحدات 

المقابلين

ماركا الشمالية 

مستشفى المقاصد الخيرية

مستشفى القدس

مستشفي الحياه

مستشفى لوزميال

مستشفى عبدالهادي العام

مستشفى عمان الجراحي 

مستشفى جبل عمان للتوليد

مستشفى عاقله

مركز الشريف للعيون

مركز الخالدي الطبي

مستشفى الحنان العام

مستشفى الهالل االحمر االردني

مستشفى الدكتور أحمد الحمايدة العام

مستشفى ماركا التخصصي االسالمي

4377333

4387181

4391111

4624345

4626163

4641261

4642362

4642441

4644066

4644281

4750800

4779131

4785555

4888891
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المستشفيات

الهاتفالعنواناألسم

وادي صقرة 

الجاردنز

جبل الحسين

شارع األردن

العبدلي

 تالع العلي 

شارع وصفي التل

أم السماق الشمالي 

تالع العلي

 دوار الدخلية

الشميساني

جبل عمان 

شارع االستقالل

الشميساني 

المستشفى االستشاري

مستشفى الشرق األوسط للعيون

مستشفى االمل للتوليد والجراحه النسائية

مستشفى الرويال

مستشفى االسالمي - عمان

مستشفى ابن الهيثم

مستشفى تالع العلي

مستشفى الحرمين التخصصي

مستشفى العيون التخصصي 

مستشفى فلسطين

مستشفى الشميساني

مستشفى االردن

مستشفى االستقالل

مستشفى الجزيرة

5001000

5004646

5005060

5009000

5101000

5205555

5339008

5500002

5511176

5607071

5607431

5608080

5652600

5657581
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العبدلي

جبل الحسين 

الجاردنز

الدوار السابع

الدوار الثامن 

الدوار السابع

الدوار الخامس

إربد 

جرش 

إربد 

إربد 

العقبة

الكرك 

الضليل

مستشفى األهلي

مستشفى هبه للتوليد والجراحة النسائية

مستشفى الجاردنز

مستشفى دار السالم

مستشفى فيالدلفيا

مركز الشامي للعيون

المركز العربي للقلب 

مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي

مستشفى الصفاء التخصصي

مستشفى اربد التخصصي

مستشفى اربد االسالمي

مستشفى االميرة هيا  (االمير هاشم بن عبدالله الثاني)

مستشفى السالم التخصصي

مستشفى الضليل الخاص

5664164

5696103

5777111

5850008

5854802

5866969

5921199

7200600

026350055

027103100

027273111

032092030

032305885

053825144
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وسط البلد

البيادر 

إربد 

إربد 

العقبة 

العقبة 

الكرك 

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء 

عمان

جبل الحسين

مستشفى االيطالي - عمان

مستشفى البيادر التخصصي 

مستشفى ابن النفيس

مستشفى الراهبات الوردية

مستشفى العقبه الحديث

مستشفى االسالمي - العقبة

مستشفى االيطالي/الكرك

مستشفى جبل الزيتون

مستشفى الحكمه الحديث

مستشفى قصر شبيب

مستشفى االسراء 

مستشفى الكندي

064777101

065853375

02/7102100

02/7272011

03/2016677

03/2018444

03/2351145

05/3655555

05/3990990

05/3992325

06530 0300

65685695



















شركة الضامنون العرب للتأمين. م.ع.م.

مستشفى اربد االسالمي

اربد - 027273111


