
 جراحة الفم والوجه والفكين

 الهاتف العنوان اسم الطبيب الرقم

 4612430 الدوار الثالث-جبل عمان د. محمود البلبيسي  -عيادة االبتسامة لطب االسنان  1

 5816016 الصويفية العيادات االردنية االوروبية لطب االسنان  2

 0799234706 شارع عبدهللا غوشة عامر نهار نواصرة 3

 0795435574 الدوار السابع  نبيل فهمي شحادة 4

 5680127 عيادات المستشفى االسالمي عمار حسين الصبيحي 5

 4888669 ماركا الشمالية سامي ابدير 6

 3750777 الرصيفة  كميل ميشيل عطا هللا  7

 0797714824 عيادات مستشفى جبل الزيتون رامي عمر سمعان 8

 0775699924 الزرقاء الجديدة احمد ذيب بعارة  9

 طب االسنان
 الهاتف العنوان إسم الطبيب الرقم

 4618712 الدوار األول -جبل عمان  رياض باسيل الصناع 1

 4618891 الدوار األول -جبل عمان  دانا عبيدات  2

 4633601 الدوار الثاني -جبل عمان منير جبران 3

 4641613 الدوار الثاني -جبل عمان عبد الفتاح صبحي البستاني 4

 4642657 الدوار الثاني -جبل عمان تميم فهد الزعمط 5

 4655665 الدوار الثالث-جبل عمان رامي ابو عفيفة 6

 4612430 الدوار الثالث-جبل عمان د. محمود البلبيسي  -عيادة االبتسامة لطب االسنان  7

 4633365 الدوار الثالث-جبل عمان خلدون الخصاونه 8

 4616164 الدوار الثالث-جبل عمان حافظ محمد جرار 9

 0796782339 الدوار الثالث-جبل عمان ناصر الزريقات 10

 4634373 الدوار الثالث-جبل عمان ضرغام شنك 11

 0795674188 الدوار الثالث-جبل عمان رنا هاني عريضه 12

 0799701470 - 4642345 الدوار الثالث-جبل عمان أسامة مرقة 13

 4611206 الدوار الثالث-جبل عمان عارف المومني 14

 4613535 الدوار الثالث-جبل عمان مثيلة سعيد خلف 15

 0797730570 الدوار الثالث-جبل عمان ميسون البدور 16

 4640620 الدوار الثالث-جبل عمان عميد الرمحي 17

 4646460 الدوار الثالث-جبل عمان سونيا ملكاوي 18

 4612300 الدوار الثالث-جبل عمان محمد الحسبان 19

 0799078190 الدوار الثالث-جبل عمان طارق طوقان  20

 0795933755 الدوار الثالث-جبل عمان غسان زكي نصر " مركز اللؤلؤة لطب االسنان "  21

 0795387011 الدوار الثالث-جبل عمان رعد شحالتوغ 22

 0797088666 الدوار الثالث-جبل عمان وجدي هشام الطويل  23

 0795899778 الدوار الرابع ابتسام نفوذ عبيد 24

 5682999 الدوار الرابع سراب الروسان 25

 4624658 الدوار الرابع غازي عاطف حجير 26

 4655148 الدوار الرابع أكرم الزريقات 27

 5657028 عيادات مستشفى األردن            العيادة االختصاصية لطب وجراحة االسنان 28

 5695637 عيادات مستشفى األردن            احمد حسن ابو حمده 29

 5687607 عيادات مستشفى األردن            شيرين هواري  30

 5656116 عيادات مستشفى األردن            ثائر حالوة  31

 0776777776 عيادات مستشفى األردن            طالل رياض اليعقوب 32

 5930052 الدوار الخامس شيرين احمد نزال  33



 5937070 الدوار الخامس بسيم تيسير السعدي 34

 0795056134 الدوار الخامس حسين محمد الزحلف 35

 5928576 الدوار الخامس رندة انور حبايبة 36

 5685229 الدوار الخامس اسامه سالم زريقات 37

 5925697 الدوار الخامس شبلي الساليطة 38

 5929007 الدوار الخامس ماريا مكرم القسوس 39

 5922055 الدوار الخامس محمد خالد نوفل 40

 5921150 الدوار الخامس سالفة نبيل ابو عياش 41

 4610555 الدوار الخامس مها سامي الزاغة 42

 0795225034 الدوار الخامس عبدالرحمن نجيب  43

 5933731 الدوار الخامس مي شحدة الواوي 44

 0798976780 الدوار الخامس غادة حداد 45

 5926465 الدوار الخامس مركز الياسمين لطب األسنان 46

 5863813 الدوار السابع بشر رياض عباسي 47

 5810323 الدوار السابع مركز الدكتور ابراهيم النشاشيبي  48

 0796121885 الدوار السابع هزار شريف سماوي  49

 5854882 الدوار السابع عدي النجداوي 50

 5885465 الدوار السابع مركز العون لطب وجراحة الفم واالسنان / د. عبداإلله النجداوي  51

 5885351 الدوار السابع ثائر الحدادين  52

 5827757 الدوار السابع زياد محمد الشيخ 53

 0777981624 الدوار السابع سيرسة منصور دودو 54

 5856959 الدوار السابع لبنى عبيدات 55

 0796709126 الدوار السابع دانا القضاة 56

 5820900 الدوار السابع مركز البعد الرابع لطب االسنان / د. صالح حدادين  57

 0795435574 الدوار السابع نبيل فهمي شحادة 58

 0796677655 الدوار السابع يسرى الزبيدي  59

 5854420 الدوار السابع مركز بناة الجمال لطب االسنان 60

 0796450423 الدوار الثامن آرام المجالي 61

 0795621321 الدوار الثامن سيرينا فهمي ابو ديه 62

 0796799302 الدوار الثامن اماني عصام ملكاوي 63

 5862106 شارع عبدهللا غوشة عمار رشيد 64

 0796822066 شارع عبدهللا غوشة حسام القيسي 65

 0799018309 شارع عبدهللا غوشة صفوان خصاونة  66

 5821414 شارع عبدهللا غوشة االسنانمركز العيساوي لطب وزراعة  67

 0799234706 شارع عبدهللا غوشة عامر نهار نواصرة 68

 5939394 عبدون أوس يحي عطاري 69

 5924550 عبدون مركز كريستال لطب و جراحة الفم و االسنان  70

 5936655 عبدون احمد شهاب الدين 71

 5854344 دير غبار  محمد احمد عمرو 72

 5816016 الصويفية المركز األوروبي لطب األسنان ) د. مهند الكسواني( 73

 5866443 الصويفية كوثر العباسي 74

 5862896 الصويفية مروان عثمان العطشان 75

 0795352075 الصويفية وليد حداد 76

 5939991 الصويفية مهند قطاوي 77

 5818372 الصويفية سهاد الراهب حبش 78

 0795694641 الصويفية غالب نجيب عويس 79

 0779085363 الصويفية نهى قمر عويس 80



 5926181 الصويفية مركز عمان لطب وجراحة االسنان 81

 5811122 الصويفية ستناي صالح الدين حمدوخ 82

 5937050 الصويفية مركز ديفا لطب األسنان 83

 5819560 الصويفية ايمان محمود خليل 84

 5822456 الصويفية مركز الياقوت لطب االسنان )د. عبدالغني خنفر( 85

 0799320310 الصويفية حسن محمد سعسع 86

 5825559 الصويفية مركز مورا لطب وجراحة األسنان 87

 0785550050 الصويفية مركز عمار سلمان للفم و االسنان 88

 5816571 الصويفية  بشار العيساوي 89

 5857708 الصويفية   اسامة الراعي 90

 0798696936 الصويفية  رمزي الخاليلة  91

 5820201 الصويفية  سفيان حدادين 92

 0798500972 الرابية طارق خالد اصبيح 93

 5536876 الرابية خليل الصعيدي 94

 5562430 الرابية منصور الطوره 95

 5522268 الرابية سامر ابو غوش 96

 5537794 الرابية معتز عبد الحميد العطاري 97

 5512364 الرابية يوسف عثمان الحوامدة 98

 5513053 الرابية هالة حدادين  99

 5560145 الرابية سارة الرواجفة 100

 5529256 الرابية عيادات الرابية لطب االسنان 101

 5529985 أم أذينة (DENTAZOOMمحمد عبد الكريم ابو خيران ) 102

 5540455 أم أذينة ياسر السعدي 103

 5516878 أم أذينة المركز االول لطب وزراعة االسنان 104

 5541950 أم أذينة المركز االكاديمي التخصصي لطب االسنان 105

 5514551 أم أذينة صالح ناصر لاير 106

 5517661 أم أذينة لبنى غانم مصاروة 107

 5539069 أم أذينة اياد الحمارنة 108

 0777977677 شارع مكة طارق جودت الرشيد 109

 5560641 شارع مكة رانيا ابراهيم الربضي 110

 5527702 شارع مكة المركز االستشاري لالسنان 111

 5544846 شارع مكة حامد العمر 112

 5859097 شارع مكة يزن جبر 113

 5823345 خلف مجمع جبر -شارع مكة  المركز االردني االلماني لطب و زراعة االسنان 114

 5864012 خلف مجمع جبر -شارع مكة  ابراهيم نبيل عبد الهادي  115

 5865466 خلف مجمع جبر -شارع مكة  زين نائل مشربش  116

 5545793 شارع مكة هدى شاميه 117

 5810822 شارع مكة شيماء هاشم السامرائي  118

 0796433930 أم السماق نسرين احمد عباس 119

 5536561 أم السماق اسماعيل زايد 120

 0790971774 أم السماق حنا عماد الناصر 121

 5866565 البيادر تمارا الغاليني 122

 5827008 البيادر مي محمد عكاشة 123

 5817030 البيادر محمد تيسير الشنابلة 124

 5885740 البيادر شيماء ابو الهيجاء 125

 5854473 البيادر مركز المدار لطب األسنان 126

 5864487 البيادر ابراهيم الحموري 127



 5818828 البيادر الرا جانبك 128

 5829829 البيادر طارق ضباعين 129

 5825033 البيادر رائد الصناع 130

 0796006338 البيادر مهند الحسن العبادي  131

 5349923 تالع العلي اسراء نصرهللا 132

 5671299 تالع العلي ارمينيا حتر 133

 0796551654 تالع العلي روان علي جعفر 134

 0796234628 تالع العلي حنين حسن عواد 135

 5527341 تالع العلي محمد عبد الرحمن ابو عرقوب 136

 5353643 تالع العلي وفاء عساف 137

 5371216 تالع العلي لطب و جراحة الفم و زراعة االسنانمركز الدكتور حسان نادر الحواتمة   138

 5340745 تالع العلي وسيم فتح هللا صدقي اليوسف  139

 0795811423 تالع العلي رزان سرطاوي 140

 0795811423 تالع العلي عالء لطفي ملحم  141

 0797096778 تالع العلي مي صالح  142

 5525205 دوار الواحة ابراهيم يوسف الطراونة  143

 5525205 دوار الواحة عالء نجيب عباسي 144

 5205555 عيادات مستشفى ابن الهيثم وليد زهير ابوفارس 145

 0777980050 شارع وصفي التل -تالع العلي  حمزة موسى الدباس 146

 5533163 شارع وصفي التل -تالع العلي  عبدالناصر هاشم الخصاونة 147

 5531342 شارع وصفي التل -تالع العلي  محمد حبول 148

 5525000 شارع وصفي التل -تالع العلي  حيدر القسوس 149

 5533144 شارع وصفي التل -تالع العلي  ياسمين العطار  150

 5535037 شارع وصفي التل -تالع العلي  مها زلوم 151

 5533300 شارع وصفي التل -تالع العلي  عوني نور الريحاني 152

 5562266 شارع وصفي التل -تالع العلي  رعد ياسين الزعبي 153

 0796709007 شارع وصفي التل -تالع العلي  محمد احمد نصرهللا 154

 5692685 شارع وصفي التل -تالع العلي  مركز العناية لطب االسنان " د. عماد خليل " 155

 5699865 ع وصفي التلشار -تالع العلي  احمد عبد الرحيم الرشدان 156

 5541241 شارع وصفي التل -تالع العلي  مركز نظرة الموناليزا لطب و تجميل االسنان 157

 5697491 شارع وصفي التل -تالع العلي  مركز العيادات الحديثة لطب االسنان 158

 5539123 شارع وصفي التل -تالع العلي  مركز الرابي لطب األسنان 159

 0795122403 شارع وصفي التل -تالع العلي  مركز االبتسامة البيضاء لطب االسنان 160

 5532370 شارع وصفي التل -تالع العلي  معتصم بدر الدين / عيادة أرض األسنان 161

 5538662 شارع المدينة المنورة مأمون عبد الكريم النابلسي 162

 0795618983 شارع المدينة المنورة صموئيل فايز قاقيش 163

 0795820510 شارع المدينة المنورة اوس حطاب 164

 5563811 شارع المدينة المنورة ثامر ذيب 165

 5563919 شارع المدينة المنورة رهام المعاني 166

 5526061 شارع المدينة المنورة مركز نهر االردن لطب االسنان 167

 5659876 شارع المدينة المنورة هديل الخطيب 168

 5833959 شارع المدينة المنورة عبدهللا عميرة 169

 5536404 شارع المدينة المنورة نسرين الصيفي 170

 5522131 شارع المدينة المنورة مركز العناية اللطيفة باألسنان  171

 5522086 شارع المدينة المنورة عزام محمد سعد الدين  172

 5853230 شارع المدينة المنورة د. محمد ابو الحاج"مركز ميرال لطب االسنان " 173

 0791513088 شارع المدينة المنورة ثامر الرواشدة 174



 5522346 شارع المدينة المنورة سفيان الحسن 175

 5524020 شارع المدينة المنورة وائل رمضان 176

 0795898389 شارع المدينة المنورة رعدالشواورة 177

 5333600 خلدا رانية محمد علي ابو حمدة 178

 0796222917 خلدا رامي حب الرمان 179

 5525711 خلدا خولة أبو جبارة 180

 5560690 خلدا غسان سويلم 181

 5525929 خلدا بثينة الطراونة  182

 5533390 خلدا  مركز رويال لطب االسنان 183

 0777919516 خلدا ايمان الجغبير 184

 5563046 خلدا هبة شعبان عبدالحليم 185

 5515701 ضاحية الحسين عالء طلعت الخالدي 186

 5657214 جبل الحسين امجد سليم دعاس 187

 5673747 جبل الحسين الرا حسن سالم 188

 5666081 جبل الحسين رامي معاذ العبادي 189

 5670069 جبل الحسين احمد جاموس 190

 4646283 جبل الحسين وجدان عبد الرزاق النسور 191

 5685370 جبل الحسين مركز االمل لطب االسنان 192

 5666698 جبل الحسين طريف علي الشعراوي 193

 5676551 جبل الحسين سوسن وفيق العدوان 194

 4614930 جبل الحسين د. هشام عجاوي-مركز ايليا لطب االسنان 195

 5690535 جبل الحسين صالح الطويل 196

 4655343 جبل الحسين جورج طويل 197

 5603123 جبل الحسين جهاد عبد الحميد الخصاونة 198

 5676124 جبل الحسين رانية يوسف زينة 199

 4644744 جبل الحسين رنا زهران ندى 200

 5655705 جبل الحسين احمد الدباس 201

 5680883 جبل الحسين هشام كرادشة 202

 0797079097 جبل الحسين هديل قضماني 203

 4642222 جبل الحسين حسين الرياحي 204

 5680681 جبل الحسين زياد القسوس 205

 5661802 جبل الحسين منير يوسف عمرو 206

 5652681 جبل الحسين غدير عاشور 207

 5688191 جبل الحسين مركز الدكتور عمار الخطيب التخصصي لطب االسنان 208

 5685047 جبل الحسين اسامة عليان 209

 5639056 جبل الحسين سعيد قعدان 210

 0776316554 جبل الحسين سعاد موسى مسلم  211

 5163628 المدينة الرياضية لينا علي الرمحي 212

 5166030 المدينة الرياضية محمد شاهين 213

 5155037 المدينة الرياضية هاني تيسير محمود 214

 0790896141 المدينة الرياضية ميس علم الدين  215

 5060403 طبربور نبال يوسف حياصات 216

 0788764393 طبربور صفاء الخريشة 217

 0775181414 طبربور زينا الموال 218

 0796380601 طبربور دانا خروب 219

 0777321388 طبربور ديانا الوشاحي  220

 0790901911 طبربور احمد العبيسي 221



 5060158 طبربور مازن حسين ابو شهاب 222

 5054148 ضاحية األقصى لينا عبدالعزيز ابو جميل 223

 5677782 عرجان محمد عمر حسن سمعان 224

 5607018 عرجان سائد عبيدات 225

 5627861 شارع االستقالل محمود ابوخيران 226

 0788193441 الشميساني هشام البستاني 227

 5654333 الشميساني خالد حمدان 228

 5652231 الشميساني مركز الدكتورة مايا خلف لطب األسنان 229

 5697099 الشميساني رائد فتحي الغالييني 230

 5604602 الشميساني ربيع عبدالفتاح صالحية 231

 4655511 الشميساني مركز المراد التخصصي لطب و زراعة األسنان 232

 5623444 الشميساني سامي سميح الخطيب 233

 0797095468 الشميساني ليث النسور 234

 5666560 الشميساني عماد سلطان خليفات 235

 0796697891 الشميساني هديل احمد ا بو جبة  236

 5699989 الشميساني مهند موحد 237

 0799990433 الشميساني روان عياصره 238

 5687570 الشميساني منال حمدان 239

 5605163 الشميساني محمود الخطيب 240

 5695020 الشميساني مركز اراك لطب االسنان 241

  5661842 الشميساني نهى الشخشير 242

 0795784872 الشميساني احمد سمار  243

 0795102482 الشميساني مرام نصفت شقير  244

 5603003 الشميساني ايمن فتحي حموري 245

 5687445 الشميساني مركز اللوتس لطب الفم و االسنان 246

 5603919 عيادات المستشفى التخصصي شفيق محمود السعدي 247

 5660479 العبدلي مازن غازي سعيد شكوكاني 248

 4655399 العبدلي مركز الدكتور هيثم ابو فارس لطب األسنان 249

 5699352 العبدلي مركز العليا لطب وجراحة الفم واألسنان 250

 5537186 وادي صقرة حسنية بيرام حجي 251

 5666525 وادي صقرة مركز الجمال لتقويم االسنان و طب اسنان االطفال 252

 0799218822 وادي صقرة شرين الرفاعي 253

 4641202 جبل النزهة محمد الرمحي 254

 5651669 جبل النزهة محمد علي مطر 255

 5691791 جبل النزهة مركز االستقالل لطب االسنان 256

 4653538 جبل النزهة حسان ابراهيم حسن  257

 0796417672 ضاحية األمير حسن طارق محمود قدح 258

 5052982 الهاشمي الشمالي حسن محمد تيسير الزيتاوي 259

 4914055 الهاشمي الشمالي شادن هشام مكحل 260

 5060003 الهاشمي الشمالي عماد علي مطر 261

 5061775 الهاشمي الشمالي رامي فاروق خريم 262

 4924901 الهاشمي الشمالي محمد حسين غريب 263

 0795481611 الهاشمي الشمالي محمد احمد خصيالت 264

 0797381515 الهاشمي الشمالي رزق محمد الجراح  265

 0796631366 الهاشمي الشمالي امجد زهدي ابو عفيفة  266

 4881510 الهاشمي الشمالي مهند القواسمي 267

 5354124 الجبيهة مركز فيالدلفيا لطب األسنان 268



 5339629 الجبيهة رأفت غالب سلمى 269

 5330789 الجبيهة فراس الشيخ 270

 0795538845 الجبيهة روال احمد عودة عودة 271

 5353823 الجبيهة سعاد ابو عزب  272

 5335142 الجبيهة القاسم لطب و جراحة االسنان 273

 0796610968 الجبيهة جالل االحمد  274

 0797701496 الجبيهة فايز الجدوع  275

 5678753 الجبيهة محمد العموري 276

 0777242773 الجبيهة نضال العتيبي / بيروت كلينيك 277

 0799814844 ضاحية الرشيد صالح " نجم الدين " البهتيني  278

 0788221440 ضاحية الرشيد ليثم عطية عبدالغني 279

 5162081 ضاحية الرشيد نسرين العبيدي 280

 0798684649 ضاحية الرشيد فؤاد كفاية  281

 5235656 أبو نصير عدوان قطيشات  282

 5230833 أبو نصير مركز عمون لطب االسنان 283

 5232588 أبو نصير زايد البدور 284

 0795726701 أبو نصير محمد أسعد صوفان 285

 5249424 أبو نصير انس العودة 286

 5333500 صويلح مصطفى الشناق 287

 5335015 صويلح رائد الخطيب 288

 5300300 عيادات مستشفى االسراء ثامر محمد مصالحة  289

 5154026 شارع الجامعة األردنية  مركز كوزمودنت 290

 5350684 شارع الجامعة األردنية  سفيان سليمان فرح 291

 5350669 شارع الجامعة األردنية  مركز اوركيدا لطب وزراعة االسنان 292

 5338280 شارع الجامعة األردنية  بلسم سليمان عبيدات 293

 0795145704 شارع الجامعة األردنية  عيادة طب االسنان المتكاملة  "د. اشرف محمود" 294

 0786571777 شارع الجامعة األردنية  نسرين الشلبي 295

 4725119 البقعة محمد درباشي 296

 4729655 الفحيص بسمة صليبا المصو 297

 4729555 الفحيص رمزي جريس مضاعين 298

 0799414642 الفحيص روان فؤاد عماري  299

 5713402 مرج الحمام عالء احمد امين 300

 0795850836 مرج الحمام يوسف جبر البالصي 301

 5716002 مرج الحمام احمد أبو السيالت 302

 0798775778 مرج الحمام ضياء عبيدات 303

 0797053514 مرج الحمام سعد ابو غوش 304

 0797541077 مرج الحمام ليندا خازر الذيب 305

 0798845966 مرج الحمام فراس محمد خليل  306

 4460360 الجيزة ايمن ابو هاني 307

 4250901 ناعور امل الدوري 308

 4750936 راس العين سهير عويس 309

 4775305 راس العين نصار منصور زايد 310

 4383658 جبل الزهور نواف الجالودي 311

 0797053559 ضاحية الياسمين عصام علي أبو خرمه 312

 4207515 ضاحية الياسمين ايمان يوسف القواسمي 313

 4393777 ضاحية الياسمين مركز الياسمين لطب وزراعة األسنان 314

 0790820806 ضاحية الياسمين زيد النتشة  315



 0777280353 حي نزال عيادات االتقان لطب االسنان "الدكتور رمزي المصري" 316

 4389899 حي نزال عماد يحيي مصطفى  317

 0785809752 حي نزال مها عيد الرفوع 318

 0796892195 حي نزال نضال شفيق شاهين 319

 0799357250 جبل التاج نظمي محمود عقل 320

 4756988 جبل التاج حسام الفقيه 321

 0777001111 جبل الجوفة محمد خميس الجعفري 322

 4123110 خريبة السوق ماري أبو محفوظ 323

 4122222 خريبة السوق هنادي ابو السياالت  324

 0795939590 سحاب جالل الرقاد 325

 0799732304 القويسمة ربى قاسم 326

 0796780766 القويسمة تهاني عبدهللا جبريل 327

 0796564575 أبو علندا  شادي مصطفى السعيفان 328

 0795533141 وسط البلد جودت القاضي 329

 4612246 وسط البلد بسام الفقير 330

 4739595 األشرفية عبد الناصر يوسف العزة 331

 4774528 األشرفية موسى عبدالرحمن محمد  332

 4747000 الوحدات جميلة الهنيدي 333

 4781808 الوحدات محمد فوزي صبح  334

 4754181 الوحدات نسيم جبريل 335

 4916463 جبل النصر ماهر عمر عيشة 336

 0799934730 جبل النصر منتصر حسين خليل عيسى 337

 0799157607 جبل النصر هشام العالوي 338

 4881510 ماركا الشمالية مهند القواسمي 339

 4888669 ماركا الشمالية سامي خالد ابدير  340

 4882425 ماركا الشمالية عدلي عدنان العرندي 341

 0795503758 ماركا الجنوبية اسماعيل خلف 342

 0787656084 ماركا الجنوبية ريم اكرم خليل 343

 3741109 الرصيفة علي الخويرة 344

 0788490043 الرصيفة عادل االيراني 345

 0796100808 الرصيفة طالل عارف شحادة 346

 3741541 الرصيفة عبدالكريم ابو خيران  347

 3750777 الرصيفة كميل ميشيل عطا هللا  348

 0799873125 الرصيفة سفيان سعيد محمد صوفان 349

 0787396506 الرصيفة سحر زكريا محمد نصر 350

 3982927 الزرقاء احمد نزار ياسين 351

 0795882220 الزرقاء معتز زهير مراد 352

 3967001 الزرقاء خالد محمود موسى 353

 3971124 الزرقاء مفيد صبري مسعد 354

 3985825 الزرقاء علي حسن نزال 355

 0795196832 الزرقاء نبيل عيسى مفضي مخامرة 356

 3984015 الزرقاء فراس عبد االصفر العقرباوي 357

 0796693079 الزرقاء عبدهللا محمد هوجة 358

 3854063 الزرقاء محمد عزام حسن البيراوي  359

 3986131 الزرقاء طارق البيروتي 360

 3965296 الزرقاء مؤنس شديفات  361

 0791472640 الزرقاء الجديدة مركز سدين لطب االسنان 362



 0775699924 الزرقاء الجديدة احمد ذيب بعارة  363

 0798797363 مخيم حطين عبير حطبة 364

 3824790 الضليل -الزرقاء  حسام عفانة  365

 0788385789 الخالدية هاني زلوم 366

 6235190 المفرق اياد سعادة 367

 0777766850 المفرق حمدان قبيل الخالدي 368

 0775262929 المفرق محمود عليان العرقان 369

 6232566 المفرق محمد صالح شخاترة 370

 6340705 جرش عامر نهار نواصرة 371

 0777771418 جرش باجس عضيبات  372

 0777265982 عجلون فراس احمد القضاة 373

 0795503758 عجلون اسماعيل خلف 374

 7270135 اربد نضال محمود الطعاني 375

 7243524 إربد احسان حماد 376

 7278511 إربد صفوان حمادنه 377

 7242628 إربد مركز الناصر لطب وزراعة االسنان 378

 0777596113 إربد نجاة غريز 379

 0776120005 إربد سيزار ربابعه 380

 7253881 اربد مالك مقبل مغايرة 381

 0798407457 اربد مركز ابتسامة اربد لطب االسنان  382

 7249030 اربد عبداللطيف صويص  383

 0791313749 اربد يامن الدهون 384

 0777298105 الرمثا فراس البشابشة 385

 3558866 السلط نشأت دبابنه 386

 3556918 السلط محمد طاهر قطيشات 387

 3555949 السلط محمد احمد الحياري 388

 0796505216 السلط محمد ابو السمن 389

 3555568 السلط ظاهر فايز عطية 390

 0795661318 الكرامة -الشونة الجنوبية  درويش جمال درويش 391

 0777463199 مادبا هاشم ابو نعال الحدادين 392

 3250111 مادبا باسم صليبا المصو 393

 3251570 مادبا فادي محمد حسين حسين 394

 3243336 مادبا باسم فرحان الهلسة 395

 3243368 مادبا طالل رياض اليعقوب 396

 0799376166 مادبا حنين صبيحات 397

 3243122 مادبا نبيل الفرح 398

 3240004 مادبا شهد فريد الشريف 399

 0777995217 الكرك نسيم علي الرواشدة 400

 2351986 الكرك عيسى مدانات 401

 0777740975 الكرك اسامة الكساسبة 402

 2353955 الكرك رياض الزريقات 403

 2355100 الكرك أيسال فواز هلسه 404

 0776544161 الكرك ريف الرواشدة 405

 0797960081 الكرك بشار حجازين 406

 2360026 مؤتة -الكرك  سهام الهواري 407

 0777715596 المزار  -الكرك     معتصم القطاونة 408

 0796675757 المرج -الكرك  اسامة حاللمة 409



 

 2355550 الكرك مهند الزريقات 410

 2353258 الكرك غادة الحباشنة 411

 2386586 الكرك جهاد مدانات  412

 0777741360 الطفيلة روال الحداريس 413

 0776537739 الطفيلة سبأ الحراسيس 414

 2154854 البتراء رسمي سعيدات 415

 2134236 معان محمد ابو صالح 416

 0777046307 معان حسن مصطفى الشويخ 417

 2022400 العقبة عازمة البسطامي 418

 2030466 العقبة مركز الدكتور وليد عودة التخصصي لالسنان 419

 2022521 العقبة لوريس سليم قمر 420

 2030400 العقبة عمار الصمادي  421

 2051010 العقبة بديع درويش 422

 2050520 العقبة زاهر حاللمة 423

 0777117044 العقبة باسل النسور 424

 0786875651 العقبة محمد وليد الزبدة  425

 2060508 العقبة عيادات هيلث كير الطبية 426

 2014442 العقبة ميسرة المحيسن 427

 2034499 العقبة سامر ياسين / مركز يليز لطب االسنان 428

 2012727 العقبة رامي عبدالكريم 429

 0795884796 العقبة رجاء سمارة 430

 2050709 العقبة مركز جالكسي لطب االسنان 431

   أطفال -طب اسنان                         
 الهاتف العنوان اسم الطبيب الرقم

 4646460 الدوار الثالث -جبل عمان  سونيا ملكاوي 1

 0796874518 الدوار الثالث -جبل عمان  ديمه حبايبة 2

 0797579920 الدوار الرابع آمال المعايطة 3

 5810240 شارع عبدهللا غوشة لينا عوني الريحاني 4

 0795868820 الشميساني رشا سليمان الحياري  5

 5816016 الصويفية العيادات االردنية االوروبية لطب االسنان  6

 5531018 خلدا علي محمود الرزي 7


