
 المستشفيات المعتمدة

 الهاتف العنـــــوان اسم المستشفى الرقم

 4644281 الدوار الثالث-جبل عمان مركز الخالدي الطبي 1

 4641261 الدوار الثالث-جبل عمان مستشفى عمان الجراحي 2

 4626163 الدوار الثالث-جبل عمان مستشفى  عبدالهادي  3

 4642362 الدوار الثالث-جبل عمان مستشفى جبل عمان للتوليد 4

 5608080 الدوار الرابع مستشفى األردن الحديث 5

 5921199 الدوار الخامس المركز العربي الطبي 6

 5850008 الدوار السابع مستشفى دار السالم 7

 5854802 الدوار الثامن مستشفى فيالدلفيا 8

 5500002 ام السماق مستشفى الحرمين التخصصي 9

 5511176 تالع العلي مستشفى العيون التخصصي 10

 5205555 تالع العلي مستشفى ابن الهيثم 11

 5339008 تالع العلي مستشفى تالع العلي 12

 5300300 شارع الملكة رانيا مستشفى االسراء 13

 5607155 جبل الحسين مستشفى األمل 14

 5696103 جبل الحسين مستشفى هبه للتوليد وأطباء اإلختصاص 15

 5001111 الشميساني  المستشفى التخصصي 16

 5607431 الشميساني مستشفى الشميساني 17

 5657581 الشميساني مستشفى الجزيرة 18

 5607071 الشميساني مستشفى فلسطين 19

 5777111 الجاردنز مستشفى الجاردنز 20

 5004646 الجاردنز مستشفى الشرق األوسط للعيون  21

 5001000 وادي صقرة المستشفى االستشاري 22

 5652600 شارع االستقالل مستشفى االستقالل 23

 5009000 شارع االردن مستشفى الرويال 24

 5101010 العبدلي عمان -المستشفى اإلسالمي 25

 5664164 العبدلي مستشفى االهلي 26

 4624345 جبل اللويبدة مستشفى لوزميال 27

 4777102 وسط البلد عمان -المستشفى اإليطالي  28

 4750800 ضاحية الحاج حسن مستشفى الحنان العام 29

 4785555 جمرك عمان مستشفى الدكتور احمد الحمايدة 30

 4387181 جبل الزهور مستشفى القدس 31

 4391111 حي نزال مستشفى الحياة العام 32

 4377000 حي نزال مستشفى المقاصد الخيرية  33

 4779131 الوحدات مستشفى الهالل األحمر األردني 34

 4893855 ماركا الشمالية مستشفى ماركا التخصصي االسالمي 35

 4898893 ماركا الشمالية مستشفى الخنساء 36

 3655555 الزرقاء مستشفى جبل الزيتون 37

 3990990 الزرقاء مستشفى الحكمة الحديث 38

 3992325 الزرقاء مستشفى قصر شبيب 39

 3825144 الضليل مستشفى الضليل 40

 6230301 المفرق  مستشفى سارة التخصصي  41

 7272275 إربد مستشفى مطرانية الروم الكاثوليك 42

 7103100 إربد مستشفى إربد التخصصي 43

 7273111 إربد مستشفى إربد اإلسالمي 44



 7102011 إربد مستشفى راهبات الوردية 45

 7102100 إربد مستشفى ابن النفيس 46

 2351045 الكرك الكرك -المستشفى اإليطالي  47

 2305885 الكرك مستشفى السالم التخصصي  48

 2016677 العقبة مستشفى العقبة الحديث 49

 2018444 العقبة العقبة -المستشفى اإلسالمي  50

 


