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كلمة نقيب المهندسين األردنيين
لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي

الكادر اإلداري والطبي
أوال: شـــــــروط عـــامة وتعليمات االشتراك بالمنفعــــة السنية
ثانيًا: تعليــــمـــــــات بطــــــاقـــة تـــــــأميـــــن المنفعـــــــة السنيــــــــــة
ثالثًا: األسعار ونسب التغطيــــــة للعالجــــــات التحفـــظـــــيــــــــة

رابعًا: األقســـــاط التأميـــــنيــــــة وسقــــــوف التغــــــــطــــــــيــــــــــــــة 
لخدمة المنفعة السنية

خامسًا: االستثناءات 
النصائح التي يجدر اإللتزام بها لضمان تنظيف األسنان جيدًا

طب األسنان
مراكز طب األسنان
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قامـــت النقابـــة بتأســـيس صنـــدوق التأميـــن الصحي بموجـــب نظام صـــدر عام 
1987 وتعدياتـــه للعـــام 2013 لتأميـــن عـــاج صحـــي للمشـــتركين فيـــه مـــن 

األعضـــاء وعائاتهـــم علـــى مبـــدأ التكافل.

 تقـــوم النقابـــة بإدارة هذا التأميـــن ذاتيا اعتبارًا من عـــام )2006 م(  مما انعكس 
إيجابيـــًا على حجـــم  ومزايا الخدمات المقدمـــة للزماء وعائاتهم.

تأميــــــــن رعــــــــاية طبيـــــــــة متكــــــاملـــــة لألعضــــــــــاء وعائاتهـــــم ضمــــــن شبكة 
طبية مميـــزة معتمدة.

المهندسون وعائاتهم
الوالدين )للمهندسين والمهندسات(

الشركات الهندسية والمهندسين العاملين لديهم وموظفيهم وعائاتهم
المهندسون الشباب

اإلدارة

األهداف

المستفيدون من هذه البرامج

النشأة
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الزميات والزماء ،،،
تحية طيبة وبعد،،

يعتبـــر صنـــدوق التأميـــن الصحي فـــي نقابة المهندســـين، من 
الصناديـــق التـــي تقـــدم خدمـــات متميـــزة للمهندســـين، حيـــث 
تجـــاوز عدد المشـــتركين فيه 33 الف مشـــترك ومشـــتركة، وقد 
أخـــذ مجلس النقابة على عاتقه اســـتحداث برامج جديدة واتخاذ 

قـــرارات عديدة من شـــأنها زيـــادة قوة الصنـــدوق والحفاظ علـــى ديمومته واســـتمراره.
وضمـــن الخطـــة االســـتراتيجية لنقابـــة المهندســـين للســـير قدمـــا فـــي خطـــة التحول 
الرقمـــي، فقـــد أصبـــح بامـــكان المهندســـين تجديـــد االشـــتراك فـــي التأميـــن الصحـــي، 
 JEA والحصـــول على االستشـــارات الطبية وحجـــز المواعيد الكترونيا عبر تطبيـــق النقابة
Mobile عبـــر متجر التطبيقـــات )App Store( لهواتف اآليفـــون و )Google Store( لهواتف 

األندرويـــد و App Gallery لهواتـــف هـــواوي. 
ويســـعى مجلس نقابة المهندســـين لتقديم التسهيات للمهندســـين وعائاتهم من 
خال توفير مندوبين لاشـــتراك في مركز رعاية التابع لمؤسســـة الحســـين للســـرطان مع 

وجود خصم للمشـــتركين الجدد.
وعمـــل مجلـــس النقابـــة علـــى االســـتمرار فـــي زيـــادة النشـــاط التأميني للصنـــدوق من 
خـــال اســـتقطاب المهندســـين الجدد عبر برنامج شـــبابي برســـوم تفضيليـــة قيمتها 80 

دينـــارا ضمـــن منافع ومزايـــا تلبـــي احتياجاتهم.
وتفخـــر النقابـــة بأنهـــا تقـــدم خدمـــة تأمين صحـــي لمنتســـبيها وعائاتهم وشـــركاتهم 
الهندســـية، مبنـــٌي علـــى أســـاس التكافـــل االجتماعـــي، بـــإدارة ذاتيـــة، وشـــبكة طبيـــة 
واســـعة يتم تحديثها وتوســـيعها في كل عام لتضم جهـــات وتخصصات طبية متميزة.

كمـــا وضـــع المجلـــس خطتـــه االســـتراتيجية الطموحـــة التـــي ترتكـــز علـــى التأهيـــل 
والتطويـــر والتدريـــب الممنهـــج المتوافـــق مـــع حاجات الســـوق، وخلق فضـــاءات لفرص 
العمـــل بالتعـــاون مـــع القطاعيـــن العـــام والخـــاص، والبحث عن اســـواق عمـــل جديدة غير 
تقليديـــة، والتحول التكنولوجـــي، وتقديم افضل الخدمات للمهندســـين من خال حزمة 

التأمينـــات االجتماعيـــة والصحية.
الزماء والزميات ،،،

اســـمحوا لـــي أن أتقـــدم هنـــا بالشـــكر الجزيـــل للجنـــة إدارة صنـــدوق التأميـــن الصحـــي، 
والكـــوادر العاملـــة فـــي دائـــرة التأمين الصحـــي، وكل من ســـاهم في اخـــراج التعليمات 
بهـــذه الحلـــة الجميلـــة، راجيـــا من اللـــه أن يمتعكـــم وذويكم بالصحـــة والعافيـــة الدائمة، 

بخير.. ودمتـــم 
نقيب المهندسين األردنيين
أحــــــمـــــد سمـــــــــــارة الزعبــــي

كلمة نقيب المهندسين األردنيين
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لجنة إدارة صندوق التأمين الصحي

رئيس اللجنة /نقيب المهندسين األردنيين
المهندس أحمد سمارة الزعبي

نائب الرئيس/ أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة
الدكتور المهندس بشار الطراونة

األعضاء
الدكتور المهندس خلدون شطناوي

المهندس مــــــروان المالحي
المهندس حيدر حدادين

المهندسة رندة سنان
المهندس صالح رحال

المهندس مأمون األحمد
المهندس أسامة عمارين
المهندس ناصر الزعبي
المهندس أحمد غنام

المهندس ساهر سلوادي
المهندس نضال الشعيني
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أواًل:
الشروط العامة لإلشتراك بالمنفعة السنية 

تبدأ السنة التأمينية بتاريخ 2023/1/1 وتنتهي بتاريخ 2023/12/31.. 	

تبدأ التغطية التأمينية للمنفعة السنية للمشتركين الجدد بعد )14 يوم( . 	

من تاريخ االشتراك .

يحق للمشترك إلغاء اشتراكه بالمنفعة السنية وإستعادة المبلغ المدفوع . 	

فقط خال أسبوعين من تاريخ تقديم طلب االشتراك في المنفعه السنية 

شريطة عدم استخدام التأمين خال هذه الفترة .

أو . 	 المهندس  اشتراك  السنية يجب  بالمنفعة  باالشتراك  الرغبة  في حال 

دفتر  بموجب  المهندسة  أو  المهندس  عائلة  أفراد  وجميع  المهندسة 

. فقط  المتزوج  لغير  المدنية  األحوال  هوية  أو  العائلة 

المهندسة . 	 أو  المهندس  الوالدين يجب اشتراك  بإشراك  الرغبة  في حال 

  . العائلة  أو المهندسة بموجب دفتر  وجميع افراد عائلة المهندس 

اإلشتراك بالمنفعه السنية إختياري لألبناء بعمر أقل من ) 4 سنوات ( أو . 	

أكبر من ) 24 عام (.

ال يشترط لاشتراك بمنفعة األسنان االشتراك بالتأمين الصحي . . 	

في حال رغبة الشركة الهندسية االشتراك بمنفعة األسنان يجب إشراك . 	

ما نسبته )%50( كحد أدنى من موظفي الشركة الهندسية.

تتم المعالجة بدون إستخدام نماذج معالجة وال يحق لطبيب األسنان أو . 	

. المهندسين  لنقابة  التابعة  التأمين  نماذج  المشترك إستخدام 

أطباء االختصاص يتم مراجعتهم بتحويل من طبيب األسنان العام ضمن . 		

الشبكة الطبية المعتمدة وبموافقة مسبقة من قسم الموافقات التابع 

للنقابة . 
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التغطيات المشمولة بتأمين المنفعة السنية هي التغطيات الموجودة . 		

وال  ثالثًا  البند  في  للعاجات  التغطية  ونسب  األسعار  جدول  في  فقط 

تغطى أية معالجة خارج الجدول .

قيمة . 		 من  التحمل  نسبة  المريض  من  مباشرة  األسنان  طبيب  يتقاضى 

للعاجات التغطية  ونسب  األسعار  من  ثالثًا  البند  في  اإلجراء 

ويتحمل . 		 وعناية  بدقة  االشتراك  وعقد  والشروط  التعليمات  قراءة  يجب 

المشترك وحده مسؤولية عدم معرفته أو علمه بأية  شروط و/أو أحكام 

و/أو معلومات و/أو تعليمات.

ثانيًا: 
تعليمات بطاقة تأمين المنفعة السنية 

يحصل كل مشترك على بطاقة تأمين مرة واحدة في السنة تتم المعالجة . 	

بموجبها لدى الشبكة الطبية المعتمدة فقط وفي حال فقدانها وطلب 

إصدار بطاقة جديدة يتم دفع مبلغ )5( دنانير .

يمنع استخدام بطاقة التأمين الخاصة بالمنفعة السنية من غير صاحبها . 	

وتحت طائلة المسؤولية .
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ثالثًا:
األسعار ونسب التغطية للعالجات التحفظية .

التغطيات المشمولة بنسبة ) %20 ( :. 	

قيمة اإلجراء لدى اسم االجراء
الطب العام 

قيمة اإلجراء لدى 
طبيب اإلختصاص 

35اإلستشارة وفحص الفم كامًا 
35الصورة الصغيرة داخل الفم

58الصورة اإلطباقية
812صورة بانوراما

تقليح الرواسب مع الصقل 
1025وتنظيف األسنان 

1530التجريف اللثوي 
حشوه فضية على سطح واحد 

612من السن

حشوه فضية على سطحين من 
815السن

حشوة فضية على ثاث اسطح 
816من السن

حشوة كمبوزيت على سطح 
1220واحد من السن

حشوة كمبوزيت على سطحين 
1525من السن

حشوة كمبوزيت على ثاث 
2035اسطح

38دبوس معدني مثبت
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التغطيات المشمولة بنسبة تحمل ) %50 ( :	. 

اسم االجراء
قيمة اإلجراء 
لدى الطب 

العام 

قيمة اإلجراء 
لدى طبيب 
اإلختصاص 

المعالجة اللبية مع حشوة القناة لسن بقناة 
1530واحدة باستثناء الحشوة الدائمة للتاج

المعالجة اللبية مع حشوة القناتين لسن 
2560بقناتين باستثناء الحشوة الدائمة والتاج

المعالجة اللبية مع حشوة القنوات لسن 
3590بثاث قنوات باستثناء الحشوة الدائمة للتاج

اعادة المعالجة اللبية للقناة الواحدة مع 
2040حشوة القناة باستثناء الحشوة الدائمة للتاج

اعادة المعالجة اللبية لضرس بقناتين مع 
حشوة القنوات باستثناء الحشوة الدائمة 

للتاج
3580

اعادة المعالجة اللبية لضرس بثاث قنوات 
مع حشوة القنوات باستثناء الحشوة الدائمة 

للتاج
50120

اغاق الذروة بماءات الكالسيوم لكامل 
3050العاج لكل قناة

310القلع العادي

1020القلع مع فصل الجذور

1025قلع جذر متبقي مكسور للسن الواحد
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1020فتح خراج داخل الفم / تفجير وتصريف

4080فتح خراج خارج الفم / تفجير وتصريف

1525قلع ضرس مطمور باالنسجة الرخوة

3050قلع ضرس نصف مطمور بالعظم

50100قلع ضرس مطمور كاما  بالعظم

كشف عن سن دائم متاخر النمو بازالة 
515النسيج الرخو

كشف جراحي على السن مطمور بقص 
2050العظم

1020بتر اللب الحي لكل سن لبنية

اإلجــــــراءات حســـــــب الحد األدنــــــــــى لألجــــــور الطبيــــة )مـــا يتـــــم دفعــــه . 	

مباشــــــرة مـــــن قبــــل المؤمــــــن(

ما يتم دفعه من قبل إسم اإلجراء
المؤمن 

70التاج المبني من البورسان المتحد بالمعدن

300الزراعة السنية

100الدعامة للزرعة الواحدة

الطقم الكامل التقليدي المصنوع من اإلكريل 
100الحار/ لكل فك

300تقويم مبكر المرحلة األولى

700تقويم المرحلة الثانية لألسنان والفكين
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رابعًا:
األقســـــاط التـــــأمينيـــــة وسقـــــوف التغطيــــــــــــة 

لخدمــــــــــــة المنفــــعــــة السنيــــة

للفرد . 	  ) ) 30 دينار  السنـــيـــــــــة  المنفعـــــــة  قيــــــمــــــــــة االشتــــــراك بخدمــــــة 

الواحد خال العام . 

سقف التغطية للعاجات المشمولة بالتأمين ) 200 دينار ( للفرد الواحد . 	

خال العام .

خامسًا:
االستثناءات 

حاالت الدخول للمستشفى وحاالت التخدير . 	

كافة األدوية المتعلقة بعاج االسنان .. 	

أي إجراء طبي يتم خارج الشبكة الطبية المعتمدة لدى نقابة المهندسين . 	

سادسًا:
اإلرشادات والنصائح 

النصائح التي يجدر اإللتزام بها لضمان تنظيف األسنان جيدا :	 

التنظيف  وسهلة  الحجــــم  صغيـــــرة  لاستعمــــــال،  صالحة  الفرشاه  تكون   أن 

)يفضل أن تكون الفرشاه ناعمه وذلك لسهولة تنظيفها (

أن يكون وقت تنظيف األسنان كافيًا
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طب األسنان

العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

جبل عمان - الدوار الخامس 797595895عيسى جميل الصرايرة 
جبل عمان - الدوار الخامس 795475469عبد الرحمن نجيب 

جبل عمان - الدوار الخامس 799022030شذى محمد االنطاكي 
خلدون زياد الشريف 

جبل عمان - الدوار الخامس 799022030)اختصاص عصب اسنان(

جبل عمان - ش. الخالدي64633420مروة خليل المصلح 
جبل عمان - ش. الخالدي798111811غانم رغدان الكيالي 

جبل عمان - ش. الخالدي64659944رزان الياس امسيح 
جبل عمان - ش. الخالدي64643004ليث نبيل حنا حماتي 

جبل عمان - ش. الخالدي64646669عبير جاسر عموري 
جبل عمان - ش. الخالدي797027633يسرى فاروق الشريف 
جبل عمان - ش. الخالدي795315697احمد نزيه العطعوط 

جبل الحسين - ش. نابلس 65666705رشا حسين سالم 
جبل الحسين - ش. حسام الدين جارالله 797115556يعرب محمد العضايله 

جبل الحسين - بجانب م. االمل 65696332ايهاب حسن زهران 
جبل الحسين - بجانب م. االمل 65696332نائل جالل الكرمي

جبل الحسين-ش.نابلس 796222362خالد خليل القيسي
جبل الحسين - عمارة 65677358149بهجت موسى غريب 
جبل التاج - ش. حطين  64765988حسام محمد الفقيه 

تالع العلي - ش. سوق السلطان  796678873صهيب محمود عطية 
تالع العلي - ش.المدينة المنورة  797287491يسرى محمد الزبيدي

تالع العلي - ش.المدينة المنورة  795618983صموئيل فايز قاقيش 
تالع العلي - ش.المدينة المنورة  65533299نبيل يوسف ابو الوي
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

تالع العلي - أسواق السلطان797772015عبد الناصر جمال ناصر 
الشميساني - عمارة ينال سنتر 79552506365غازي عاطف حجير

الشميساني - بجانب م. التخصصي 795784872احمد حسني سمار 
الشميساني - بجانب م. التخصصي 797047947ديانا خليل ابراهيم 
مرام نصفت شقير

الشميساني - بجانب م. التخصصي 795102482)اسنان اطفال(

الشميساني - بجانب م. التخصصي 65697351روان فؤاد عياصرة 
الشميساني - بجانب م. التخصصي 795550878محمود عبداللطيف الخطيب

الشميساني - مقابل فندق الماريوت 799335199سمر صالح حسن 
هشام طالل الزحلف  

الشميساني - المدينة الرياضية  65152115)تقويم اسنان(

العبدلي- عيادات م. العبدلي 777272072شريف رياض اليعقوب
الرابيه - اإلشارات 795433533ظالل حمدي مراد 

الرابية - ش.صقلية 65522268سامر عبدالله ابو غوش 
الجاردنز - مقابل سامح مول 796400379محمد عمرو مارديني 

رعد ياسين عايد الزعبي  
الجاردنز - مجمع ابو رشيد التجاري 65562266)اسنان اطفال(

الجاردنز - ش. وصفي التل 65532832عماد عرندي العرندي 
نزار سليمان المرشد

الصويفية - ش. االميرة تغريد  65825895)جراحة اللثة وزراعة االسنان(

ابراهيم نبيل عبد الهادي  
الدوار السابع - ش. مكة  65864012)جراحة اللثة وزراعة االسنان(

الدوار السابع - مجمع رائد خلف 777773935رنا عبدالله محمد القضاة 
الدوار السابع - خلف الملكية االردنية 790451107صالح الدين فؤاد حدادين 
الدوار السابع - بجانب شركة اورانج777788642لبنى عبد المجيد عبيدات 

الدوار السابع - الصويفية  795552806سوسن علي الديري
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

الدوار السابع - ش. موسى الطيب 797113535سونيا حازم داود الرمحي
 ش. مكة - ضاحية األمير راشد65885740شيماء محمد ابو الهيجاء 

الصويفية - ش. الوكاالت  791567106شادي عبد الفتاح الحوراني 
الصويفية - ش. سليمان الحديدي  796661943سندس مجدي حربيه 

الصويفية - ش. الوكاالت 775353058بنان عبد الرحمن الحوامده 
الدوار الثامن - مقابل وزارة االتصاالت 795628780محمد فاروق البشتاوي

الجندويل - مجمع النعيمات 799120240سندس باسم فؤاد الوزني
الجندويل-مجمع الملك حسين 798018090سعيد عالء محمد الهرش
الجندويل799999610سوسن يوسف العبدالله

دير غبار - ش. نائب المعايطة  798801579شيرين الفرد ابو منه 
ام السماق-ش.جواد عمر 799441094محمد عبدالحميد البدور 

عبدون - دوار السفارة االمريكية  790232332عرين خالد محمد االفغاني 
عبدون - دوار السفارة االمريكية  795073112محمد ناجح الرخ

عبدون - مجمع محمد حمدان 798818575مراد فؤاد فخري مرقه 
عبدون - ش. محمود الكرمي 775939394اوس يحيى بشير عطاري 

ضاحية الياسمين - خلف م. الحياة770388848زيد حسام ابو هرة 
ضاحية الياسمين - مقابل كارفور797993812اخالص عبد الحليم المشني 

ضاحية الياسمين - ش. جبل عرفات  795537709شادي فايز القاضي 
ضاحية الياسمين - ش. جبل عرفات  796421320رامي محمد صبري علي 
ضاحية الياسمين -  ش.جبل عرفات  64207515ايمان يوسف القواسمي 

ضاحية الياسمين -  ش.جبل عرفات  790820806زيد علي النتشة 
ضاحية الرشيد -  ش.الوفاق  799814844صالح نجم الدين البهتيني 

ضاحية الياسمين -  دوار الزهور  64707079محمد زياد الوهيب 
بيادر وادي السير - الشارع الرئيسي 791575767خالد حكمت عبد الغافر 

مرج الحمام - اسكان عالية  65733294فراس محمد خليل 
مرج الحمام - ش. ام عبهرة 795850836يوسف جبر البالصي 
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

مرج الحمام - دوار الدلة  791406501ايمن توفيق الشوبكي 
مرج الحمام - دوار الدلة 65733977نور محمد فواز الحلواني 

طبرور - ضاحية االمير هاشم  795656789احمد خليل سمور  
طبربور - مقابل أسواق الكرد  795848696يوسف سالم الشباطات 

ضاحية الرشيد 791114090عمر فائق الديه
ضاحية االمير راشد65833083مصطفى جمال شبيالت 

صويلح - ش. الملكة رانيا  797759498مصطفى نهار الشناق 
صويلح - ش. الملك عبد الله الثاني  65335015رائد مروان الخطيب

صويلح - ش. الجامعة األردنية65357771لبنى عايد المرموري 
الجبيهة - ش. الحدائق790553631محمد انيس الشريف

الجبيهة - دوار المنهل 799888686ميسون محمود سعاده 
الجبيهة - تقاطع الدوريات 795054930محمد زهير عبيد 

سعاد ابراهيم ابو عزب 
الجبيهة - اشارات المنهل 65353823)تيجان وجسور(

الجبيهة - اشارات المنهل797505105عبد الرحمن داوود ابو شملة 
ابو نصير - ش. ابن هدبة 65235656عدوان سيف قطيشات 

لبنى محمد ناجي ابو الرب 
خلدا - مقابل فندق سدين  795257860)تقويم اسنان(

عال سالم يعقوب قموه  
خلدا - عيادات سارة السعودي 778422993)اسنان اطفال(

خلدا - اشارة البشيتي  787505544ايهاب نبيل صالح الدين 
خلدا - اشارات البنك العربي  798647509اسامة محمد احمد البكري 

خلدا - ش. عامر بن مالك 795211300وفاء خالد جميل اسعيد 
خلدا - مقابل مطاعم عالية المركزي  65522802ايمن نقوال جريسات 
الهاشمي الشمالي - ش. البطحاء 65650274ناصر عيسى سمرين 
الهاشمي الشمالي - ش. البطحاء 797717210محمد حسام نعناعة 
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

الهاشمي الشمالي - دوار نقاوة  786099995محمد احمد الخالد 
الهاشمي الشمالي - حي نايفة  788812349ابراهيم عمر مشعل 

الهاشمي الشمالي - اشارة 797099128عصام عودة الرشيد 
مستشفى االمير حمزه 

المقابلين - ش. لقمان 64206315انس فايز اسبيتان 
المقابلين - ش. الحرية  775566611عادل جمال عمرو 

المقابلين - ش. الحرية779695566عمران علي شريم 
المقابلين - بجانب معرض الدبابات 795792654محمد احمد صالح 

المقابلين - ش. انس بن مالك780066699سيف حسين الزواهره 
ابي محمد ابو عرقوب 

المقابلين - ش. االذاعة والتلفزيون 780666680)اسنان اطفال(

القويسمة - حي النهارية 795713791سميه محمد بكر
الوحدات - ش. مادبا  64738118اشرف ذيب علي صالح 
جبل النصر - دوار المخفر  64909444هشام علي العالوي 

جبل النصر - حي عالية 790080491انس ابراهيم عواد 
جبل النزهة - منطقة بسمان 64641202محمد صالح الرمحي

راس العين - ش.القدس 796379268نصار منصور زايد 
وسط البلد - منطقة المهاجرين  64642345اسامة فوزي مرقه 

ماركا - ش. الملك عبدالله االول 799862221عدلي عدنان العرندي 
الزرقاء الجديدة - دوار البتراوي  788116715محمد نور غالب شراب 
الزرقاء الجديدة - ش. 77772398136زهير مصطفى الزغول 

الزرقاء الجديدة - مجمع البارئ الطبي 795857443عبد الخالق الحسون 
الزرقاء - دوار الجيش  791009392حسين اسماعيل الخطيب 

الزرقاء - الجديدة ش.79664682516عندليب مامون سعد
الزرقاء - ش. السعاده 795926322يوسف محمد دغيم 
الزرقاء - ش. السعاده 53986131طارق وليد البيروتي 
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

الزرقاء - ش. السعاده 780229094حمزه محمد العموش 
الزرقاء - ش. السعاده 53980202احمد طلب الجندي 
الزرقاء - ش. السعاده 780554847فادي احمد الديري 

الزرقاء - ش. السعاده 777680012عال باسم عماري 
الرصيفة - ياجوز 53756277عالء تحسين سليمان 
الرصيفة - مثلث الجبل الشمالي 787623764انس احمد حبيب الله 

السلط - وادي الشجرة  772460565محمد سليمان خليفات 
السلط - اشارة الساللم  796505216محمد مشاري ابو السمن 

مادبا - مقابل مثلث جلول 53251570فادي محمد حسن 
مادبا - ش.فلسطين 796019391مكرم طالل فراج 

مادبا - ش.البتراء 53240188اسحق احمد جعارة 
مادبا - دوار المحبة 779159818بسمه جميل الحدادين 

مادبا - بجانب المجمع 53250111باسم صليبا المصو 
جرش - مقابل صيدلية االسراء 777771418باجس منصور عضيبات 

عجلون - وسط البلد 779034670ثابت فالح القضاة 
عجلون - فوق بنك االسكان 777765340فراس احمد قضاة 

عجلون - ش.عمان 26420674سامر عبد الرحيم ابو جازوة
اربد - ش. الهاشمي  27278511صفوان محمود حمادنه 

اربد - دوار القبة  798407457بهاء الدين الزعبي 
اربد - ش. وصفي التل 799777902مظهر نايف الشامخ 
اربد - ش. الحصن 776408009يعقوب تركي حداد 

اربد - ش. الجامعة 795616010احمد محمود مهيدات 
الكرك - المرج  796888082فادي دنعان الزريقات 

الكرك - المرج  796464649علي محمد الضمور 
الكرك - الثنية  797432416سارة قاسم المعايطة 

الكرك - القصبه795404536ايسال فواز الهلسه 
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العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

الطفيلة - مقابل مبنى البلدية 790907978بالل محمد القيسي 
الطفيلة - قصبة الطفيلة 777741360روال ابراهيم الحداريس 

معان - ش. الملك حسين 32134236محمد محمود ابو صالح 
العقبة - مقابل البريد 32022400عازمه منير البسطامي 
العقبة - ش. الرشيد 792018001شهد يوسف الحجازين 

العقبة - المنطقة التجارية الثالثة 32014442ميسره سلمان المحيسن 
العقبة - المنطقة التجارية الثالثة  32047779 رجاء محمد سماره
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مراكز األسنان

العنوانهاتف العيادةإسم الجهة الطبية

جبل عمان - بجانب المركز العربي797533353مركز ابتسامة دافنشي 
جبل عمان - شارع الخالدي   64626060مركز برايت

جبل الحسين - فوق كالج عمر 65673747مركز تاج
جبل الحسين-قرب األراضي المقدسة للتأمين 65690535مركز الدكتور صالح الطويل 

جبل الحسين - بجانب م. االمل 65685370مركز االمل
تالع العلي - قرب اشارات البشيتي65541241مركز نظرة الموناليزا 

الشميساني - بجانب م.التخصصي 65687445مركز اللوتس 
الشميساني - بجانب م.التخصصي 65695880مركز الدانة الدولي 

الدوار السابع - شارع مكة 65854088مركز االبداع
الدوار السابع - خلف الملكية 65820600مركز البعد الرابع 

الدوار السابع - الصويفية 65857708مركز الدكتور اسامة الراعي 
ش. مكة - مقابل كازية السندباد777776016مركز سلمى الطبي 

ش. مكة - دوار الكيلو775514800مركز الدكتور معاذ عبدالرحمن 
ام اذينة - شارع جيبوتي 65531818مركز النقاء 

ش. الملكة رانيا - مقابل برادايس 65354124مركز فيالدلفيا
ش. المدينة المنورة - فيال رقم 6553655762المركز التخصصي

ش. الصخره المشرفه - مجمع لبناني سناك 791810042مركز بريميرو

الجاردنز - مجمع ابو حسن العساف65533163مركز ناصر 
الجاردنز - ش. وصفي التل796818666مركز جاردينا

دوار الكيلو - ش. مكة 65531656مركز التفاحة الذهبية 
دابوق - قرب المواصفات والمقاييس795450358مركز الدكتورة هيا السبوبة 

خلدا - مقابل فندق سدين 796477717مركز المنظار
طبربور - طارق  791930019 مركز الدكتور ماجد عمير 




