
 مراكز االشعة المعتمدة

 الهاتف العنـــــوان اسم المركز الرقم

 4622090 الدوار الثالث-جبل عمان المراكز الطبية لألشعة الدولية/ مجمع ياغي 1

 4610466 الدوار الثالث-جبل عمان مركز الرجاء لألشعة / مجمع الرجاء 2

 4617115 الدوار الثالث-جبل عمان مركز الطب النووي ) د.فريد الرشق( 3

 4639997 الدوار الثالث-جبل عمان مركز األردن لألشعة )د.مازن هلسه( 4

 4643377 الدوار الثالث-جبل عمان مركز السالم لالشعة التشخيصية 5

 4654499 الدوار الثالث-جبل عمان مركز جدارا لالشعة التشخيصية  6

 4644377 الدوار الثالث-جبل عمان الخالديبالزا  -الدكتور سمير الكايد  7

 4635541 الدوار الثالث-جبل عمان مركز الدكتور سعود حسين العرموطي  8

 4644550 الدوار الثالث-جبل عمان عيادة االشعة التشخيصية ) د. اسماعيل عفيف ( 9

 0799893979 الدوار الثالث-جبل عمان الدكتور عبداإلله نصير 10

 0796800152 الدوارالثالث-جبل عمان بهخضر عبد ر 11

 0777157328 الدوارالثالث-جبل عمان د. موسى الشياب 12

 0799018317 الدوارالثالث-جبل عمان سميح خليفات 13

 0778434655 الدوارالثالث-جبل عمان المراكز الدولية لالشعة / فرع مجمع ابو حسان  14

 4655554 الدوارالثالث-جبل عمان ايمن عبدالرحمن خندقجي 15

 4622280 الدوارالثالث-جبل عمان مركز العافية للعالج باألشعة والطب النووي  16

 4634444 الدوارالثالث-جبل عمان (RayOneالمركز االول للتصوير باألشعة التشخيصية ) 17

 0778434656 الدوار الرابع -جبل عمان المراكز الدولية لالشعة / فرع مجمع البسمة )الطب النووي( 18

 0795542384 عيادات مستشفى األردن د. سهاد المنير / الطب النووي  19

 5930770 الدوار الخامس عيادة ريحاني لالشعة التشخيصية واالمواج الصوتية ) د. ماجد الريحاني( 20

 5934492 الدوار الخامس ادفا كلينك 21

 5929266 الدوار الخامس الطب النووي ) د.فريد الرشق(مركز  22

 5935454 الدوار الخامس شركة اوربت لالستثمارات الطبية 23

 5920036 الدوار الخامس (bioscanالحياة للتصوير باألشعة التشخيصية ) 24

 5804444 الدوار السابع  جلوسانتي هيلث كير  25

 5851998 بيادر وادي السير عيادة الجندويل لألشعة 26

 5864530 بيادر وادي السير عيادة االشعة ) د.عبد المحسن ابو خلف( 27

 5562414 دوار الواحة مركز الواحة لالشعة 28

 5677227 تالع العلي رنين المدينة )د. مصعب اللوزي( 29

 0799435475 شارع المدينة المنورة  مركز النخبة لألشعة التشخيصية و الرنين مغناطيسي )د. بالل الهزايمة( 30

 5621535 جبل الحسين المركز التخصصي لالشعة )د.طه شهاب( 31

 5656833 جبل الحسين المستقبل لألشعه التشخيصية 32

 5656556 جبل الحسين مركز األشعة االستشاري )د.زياد صوان( 33

 5662832 جبل الحسين مركز الرازي لالشعة )د.جوزيف حمام( 34

 5678868 الشميساني المركز العربي االمريكي لالشعة والتشخيص 35

 5623337 الشميساني عيادة االشعة التشخيصية ) د. ورد شان عباسي( 36

 5681229 الشميساني ارغون لألشعه التشخيصية   37

 5609609 عيادات م. التخصصي عودة مصطفى الطالب 38

 0776097917 طبربور مركز طبربور لألشعة 40

 5602037 العبدلي عيادة االشعة واالمواج فوق الصوتية لالطفال )د.يحى الخيري( 41

 5333153 صويلح مركز االقصى لالشعة) د. فارس فرج( 42

 5311699 الفحيص محمد طاهر ابو رمان 43

 4720790 الفحيص شركة عاللي الفحيص  44

 5735061 مرج الحمام افرست للرنين المغناطيسي و األشعة التشخيصية مركز  45

 4756301 الوحدات عيادة االشعة التشخيصية )د.جميل فراج( 46



 

 4750811 الوحدات عيادة االشعة )د.محمود  العمري( 47

 0797090013 الوحدات مركز بالتينيوم الشعاعي / د. قصي فريد عوض 48

 4738487 الوحدات صارد. علي غزالن ابون 49

 4872448 ماركا الشمالية مركز االشعة التشخيصية )د.سمير ظاظا( 50

 4389711 حي نزال مركز االشعة الحديث ) د. محمود عبدالحافظ فرج ( 51

 3743305 الرصيفة عيادة االشعة التشخيصية) د. فاروق عباس( 52

 3744438 الرصيفة عيادة ايليت لألشعة ) د. هشام سعدالدين حمام ( 53

 3965650 الزرقاء مركز ابو ساره لالشعة) د.منير ابو ساره( 54

 3983308 الزرقاء عيادة االشعة )د.حكمات ابو الكشك( 55

 3974777 الزرقاء عيادة االردن لالشعة) د. سليم علي موسى( 56

 3935923 الزرقاء عيادة النور لالشعة 57

 6232610 المفرق احمد ابو عليم 58

 6230323 المفرق مركز الهادي لألشعة  59

 0792958018 إربد المركز العربي لالشعة ) د. محمد الشريدة( 60

 7253730 إربد مركز ربوع اربد االستشاري لألشعة التشخيصية 61

 7261148 المفرق مركز الهادي لألشعة  62

 3552004 السلط المركز الوطني األستشاري لألشعة التشخيصية 63

 3251817 مأدبا  مركز ضياء السماء لالشعة 64

 2354311 الكرك مركز الجنوب لالشعة 65

 2355755 الكرك مركز أبراج الحكمة التخصصي لالشعة  66

 2030130 العقبة د. هشام حسن حابس 67

 2060508 العقبة عيادات هيلث كير الطبية 68


