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د. عمار محمد عبدالقادر الصمادي

د.اسامة الفايز

د. منذر عبد الكريم عليان الهويدي

د. انس محمد معين ابو جباره

د. مثيله سعيد محمد خلف

د.نظمي ابراهيم اسعد طافش

د. محمد وادي الرمحي

د.اسامة فوزي مرقة

د.عمار غالب عثمان البطيخي

د.اكرم يعقوب زريقات

د.فؤاد جورج خوري

د. اسعد محمد سعيد طوقان

د. محمد ابراهيم خليل الدرباشي

د. بسمه صليبا المصو

2030400

4200599

4203343

4399334

4613535

4625719

4641202

4642345

4647253

4655148

4659581

4725100

4725119

4729655

العقبة 

المقابلين

ضاحية الياسمين

حي نزال

جبل عمان 

وسط البلد 

جبل النزهة 

المهاجرين 

جبل عمان

جبل عمان

جبل عمان

البقعة 

البقعة 

الفحيص 
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د. محمود موسى ابو زيد

د. سهير غصاب ناجي عويس

د.خليل سليمان السعودي

د. نصار منصور نصار زايد

د. خالد جمال طه حسين

د. محمد فوزي عارف صبح

د. هشام وديع النمير

د. عماد علي مطر

د. محمد شفيق احمد رضوان

د.احمد الجدي

د. مهند عزام عليوي

د.ابراهيم دبوس

د.خلدون ابو عفيفة

د.رياض العتال

4749683

4750936

4765267

4775305

4776887

4781808

4883563

4919539

5053400

5058887

5063366

5101000

5101000

5101000

الوحدات 

راس العين 

القويسمة 

رأس العين 

جبل التاج 

الوحدات 

ماركا الشمالية 

الهاشمي الشمالي 

طبربور

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

مستشفى االسالمي

مستشفى االسالمي

مستشفى االسالمي
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د.محمود ابو السمن

د.مؤيد العساف

د.هشام طالل الزحلف

د.وضاح مصطفى بركات

د. ايمان سعيد نزال

د. بهاء محمود العناتي

د. رافت غالب سلمى

د. لينا صبحي عطيه

مركز جميل احمد السبوبه لطب االسنان

د. حسان نادر الحواتمة

المركز االول لطب وزارعه االسنان/ د.ياسمين ابوزعنونه

د. ستراك عيسى ستراك

مركز الناصر لطب االسنان 

د.مها عبدالحميد زلوم

5101000

5101000

5152115

5152536

5300960

5333082

5339629

5340030

5345070

5371216

5516878

5526565

5533163

5535037

مستشفى االسالمي

مستشفى االسالمي

المدينة الرياضية 

المدينة الرياضية 

الجبيهة 

تالع العلي 

الجبيهة 

خلدا 

الجبيهة 

تالع العلي

ام اذينة

شارع وصفي التل 

شارع وصفي التل

شارع وصفي التل
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المركز االكاديمي التخصصي لطب االسنان

د.شفيق السعدي

د. احمد حسن ابو حمدة

د. غدير عبدالقادر عاشور

د.نهى نائل الشخشير

د. فاخر الدعاس

عيادات االستقالل التخصصية - د. محمد سمعان

د. زياد توفيق القسوس

مركز الدكتور صالح الطويل لطب األسنان

د.ابراهيم يوسف الزعاترة

د. احمد صالح العضايلة

د. مهند باسم الخاروف

د. احمد عبدالله ابو السيالت

مركز مورا لطب االسنان

5541950

5603919

5609070

5652681

5661842

5667818

5677782

5680681

5690535

5692228

5696866

5713722

5727300

5825559

ام اذينة 

الشميساني

مستشفى األردن

جبل الحسين

الشميساني

النزهه

عرجان

جبل الحسين 

دوار الداخلية 

ضاحية األمير حسن

جبل الحسين 

مرج الحمام 

ناعور 

الصويفية
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مركز المدار لطب االسنان

د. مجد فؤاد خوري

مركز الياسمين لطب وزراعة االسنان

د.محمد الرخ

شركة ديفا لتجارة االجهزة والمستلزمات الطبية

د.حسام عزت ابو هاشم 

د. محمد صالح الشخاترة

د. عامر عقلة نهار النواصرة

د.روان محمد عياصرة

د. زهير ابراهيم محمد شهاب الدين

د. مالك عليان مقبل مغايرة

د. وليد خالد عوده

د. ميسرة سلمان ابراهيم المحيسن

د.فؤاد ياسين الجوازنة

5854473

5865456

5926465

5937050

5937050

6400111

026232566

026340705

026350055

027242050

027253881

032013921

032014442

032022099

بيادر وادي السير

البيادر 

الدوار الخامس

الصويفية 

الصويفية 

الرابية

المفرق 

جرش 

مستشفى الصفاء التخصصي

إربد 

إربد 

العقبة 

العقبة

العقبة
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د.عازمه منير البسطامي

د. لوريس سليم قمر

مركز يليز التخصصي لطب االسنان(د.سامر موفق ياسين)

مركز العون لطب االسنان-د. زاهر عبدالكريم الحاللمة

د.حسن المومني

د.عبدالمجيد شندق

مجمع الخير الطبي-عيادات هلث كير 

د. عبير عبدالرزاق صالح الفيومي

د. محمد محمود محمد ابو صالح

د. عيسى يوسف مدانات

د. اسامة يونس الكساسبة

مجمع الحياة الطبي/د. محمد السيوف 

د. اسحق احمد جعاره

د.باسم هلسة 

032022400

032022521

032034499

032050520

032060509

032060509

032060509

032064848

032134236

032351986

032354459

053240004

053240188

053243336

العقبة

العقبة 

العقبة 

العقبة 

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة 

معان 

الكرك 

الكرك 

مادبا

مادبا 

مادبا 
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د. باسم المصو

د. امجد رحامنه/مركز اكنان لالسنان

د. ظاهر فايز عطيه

د. عبدالهادي العقرباوي

د. مفيد مسعد صبري

مركز الحكمة لطب األسنان

د. فراس العقرباوي (مركز بسمات لطب االسنان)

المركز االردني لطب االسنان 

مركز د. جميل احمد السبوبه لطب االسنان

د.رعد ياسين الزعبي 

الدكتور عبدالرحمن عبدالحفيظ عوض

د. عبدالرحمن عبدالحفيظ عوض

الدكتورة لينا عوني الريحاني 

د. لينا الريحاني

053250111

053555515

053555568

053742490

053971124

053977060

053984015

064630093

065345070

065562266

065653855

065653855

065810240

065810240

مادبا

السلط 

السلط 

الرصيفة

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء 

الصويفية 

الجبيهة 

عمان/شارع وصفي التل 

جبل النزهة 

جبل النزهه

البيادر 

الدوار السابع
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الدكتور سفيان حدادين 

د. ابراهيم عبدالهادي / مركز ايفوري لألسنان

د. عبد االله نجداوي/مركز العون لطب وجراحة الفم واالسنان

د.محمود عليان عبيد العرقان

د.ديانا يوسف الوشاحي

د. محمد مصطفى المستريحي

د. ديما الدباس

الدكتور محمد محمود النبراوي

د. سمير جاموس

المركز االستشاري االول لالسنان/د. ايمن المهداوي 

د.اسيل غسان حتر

د.غصن ضامن عبد العزيز البراري

الدكتورة سحر زكريا نصر

د. ايمن الشوبكي

065820201

065864012

065885465

0775262929

0777321388

0777514553

0779210066

0780153253

0788627701

0790292428

0790961996

0791015255

0791061869

0791406501

الصويفية 

البيادر 

الدوار السابع

المفرق 

طبربور 

إربد 

السلط 

حي الزهور

صويلح

إربد 

خلدا

مرج الحمام 

البيادر

مرج الحمام 
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الدكتورة ليندا فاعور الذيب 

الدكتور هيثم  علي النسور 

د.مرام نصفت شقير

د.سمير اديب جاموس

د.زيدون كامل مساعده

د. اسماعيل سعادة خلف

د. اسماعيل سعادة درويش خلف

مركز الدكتورة االء الربيع 

د. احمد خليل سمور

د. هشام عبدالفتاح البستاني

د. عدي سمير مزاهرة

د. رمزي المضاعين

د.يوسف  سالم الشباطات

د.خليل محمد شحادة

0791693870

0795022231

0795102482

0795243164

0795449588

0795503758

0795503758

0795590228

0795656789

0795699480

0795727291

0795762000

0795848696

0796242478

الرمثا

السلط

الشميساني

صويلح

الجبيهة 

ماركا الجنوبية

ماركا الجنوبية 

مستشفى العيون التخصصي 

طبربور 

الشميساني

الرابية

الفحيص 

طبربور

البيادر 
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د.سهيل فضل الدين لطفي

د.نجم لطفي

مركز لطفي لطب وزراعة وتجميل االسنان

الدكتور نسيم جبريل عبدالله جبريل 

د. امجد زهدي مصطفى ابو عفيفة

د.هديل احمد عيسى ابو جبه

د. كميل رزق سليمان مستكمل

د.شادي عبدالفتاح الحوراني

مركز مجمع العيادات االستشارية لطب االسنان

مركز ابتسامة اربد/د بهاء الزعبي

د.احمد سهيل محمود ابريغيث 

د.ضياء كمال ابراهيم عبيدات

مركز النقاء لطب االسنان 

د. هيكل فواز هيكل

0796447609

0796447609

0796447609

0796594007

0796631366

0796697891

0796816996

0796980134

0797786923

0798407457

0798475936

0798775778

0799009259

0799019592

حي نزال 

حي نزال 

حي نزال 

الوحدات 

الهاشمي الشمالي 

الشميساني 

العقبة 

الصويفية 

جبل النصر

إربد 

الهاشمي الشمالي 

مرج الحمام 

ام اذينة 

جبل عمان 
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المركز الحديث لطب وجراحة االسنان - د. بسيم العوران

د.فادي احمد حماده

الدكتورة مايا خلف 

الدكتور عدوان قطيشات 

عيادة الدكتور هاشم ابو نعال الحدادين

مركز الناصر لطب و تقويم وزراعة األسنان

 المركز االردني الخليجي لالسنان/د.نبيل الراعي

د.اسامة نبيل الراعي/ المركز االردني الخليجي لطب االسنان 

د. عامر النواصرة

د. حسن محمد تيسير الزيتاوي

د. ليال زياد عواد

د. رائد الخطيب

د. لينا خميس الدن

د. عرفات عمرو

0799442394

0799676191

06 5652231

0795666822

07 7746 3199

0795017413

0790064169

0790064169

0777402107

065052982

0780295563

065335015

0798838893

0798838823

العقبة 

الزرقاء

الشميساني 

ابو نصير 

مادبا 

إربد 

الصويفية 

الصويفية 

جرش + الدوار السابع

الهاشمي الشمالي 

المدينة الرياضية

صويلح

تالع العلي

تالع العلي





مركز المدار لطب األسنان

بيادر وادي السير - 065854473



د. يوسف سالم الشباطات

أسنانطبربور - 0795848696

الدكتور أسامة الفايز

طب وجراحة الفم واألسنان

المقابلين - الدوار الثاني
هاتف العيادة 4200599 - خلوي : 0777413741




