
 بسم هللا الرمحن الرحمي

ذا مرضت فهو يشفني "   "وا 

 

 أ يخ الطالب                                                           أ خيت الطالبة       
 

 نبارك لكم قبولكم في جامعتكم جامعة الزرقاء
 نتمنى لكم دوام الصحة والعافيةو

مين الصحي للطلبة
 
يديكم وثيقة التا

 
مينية لل نقدم بين ا

 
سنة التا

ود التغطيات والحاالت والتي تشمل نظام المعالجة وحد 2019
 المستثناة

مين ونظام المعالجة والتقيد بهلذا نرجو منك قراءة نظام الت
 
  ا
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 جامعة الزرقاء                                                             
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 :أمين الصحيالمشمولين بالت .1
 

 .اللغة العربية للغير ناطقين بها ركز تعليماو الماجستر او طلبة مكل طالب وطالبة يكون مسجاًل بشكل نظامي في الجامعة للفترة الصباحي أو المسائية 
ع نهاية الفصل علما بأن نظام التأمين الصحي للطلبة نظام فصلي ويكون تأمين الطلبة من بداية كل فصل دراسي وليس من بداية دفع رسوم التسجيل وينتهي م)

 ( ل فترة العطلة ما بين الفصلين المسجلينالدراسي ويعتبر الطالب المسجل للفصل الذي يليه ولفترة التسجيل االولى مؤمن خال
 

 : العالج خارج المستشفى . 2
   :ة ـتتم المعالج

 . تتم المعالجه من خالل المركز الطبي للجامعه و هو المخول بتحويل الطلبه لعيادات االختصاص المعتمده او المستشفى المعتمد
عرن متابعرة عرالل الطلبره داخرل و خرارل المستشرفى بالتنسريز مرع مركرز الموافقرات المسربقه و التحويرل بالجامعره مسرؤوال  بشركل مباشرر  الصرحيتكون دائررة الترأمين 

يز مع دائررة الترأمين للمرضى من الطالب يكون من خالل المركز الطبي بالجامعه فقط و الحاالت الطارئه تتلقى المعالجه في مستشفيات محدده يتم تحديدها بالتنس
 .الصحي بالجامعه 

 

 .الجامعه لتقديم العالل للطالب و يتم من خالله تحويل الطالب لعيادات االختصاص  المركز الصحي فيد اعتما .1
 .الجامعيه للعالل للحاالت الطارئه بطوارىء المستشفيات  السارية المفعول اعتماد بطاقة الطالب .2
باستثناء الحاالت   من التامين الصحي في الجامعة  سميوبكتاب ر المركز الصحي بتحويل من  للمستشفيات  يتم الموافقه على حاالت الدخول .3

 .الطارئة فيتم منحها الموافقة من الشركة مباشره وبالتنسيز مع ادارة التأمين الصحي في الجامعة 
دارة التأمين الصحي في الجامعة   .4  .الحصول على كتاب تغطية من طرف شركة التأمين وا 

 (   مركز الموافقات  / 010011010)   نات هيلث شركة التامين  ونلفت – 003121100: ت الجامعة ) الجامعة 
في الحاالت الطارئة والمشمولة بالتأمين الصحي والتري يجروز مراجعرة المستشرفى مباشررًة دون الحصرول علرى التحويرل المطلروب ويرتم تغطيتهرا  .0

 : لدى المستشفيات المعتمدة 
 .الزائدة الدودية  -
 .الكسور  -
 .التسمم الغذائي  -
 .لمغص الكلوي ا -
 .االلتهاب الرئوي  -
 .الجروح العميقة التي تحتال إلى تدخل جراحي  -
 .دخول جسم غريب في إحدى العينين  -
 .الحروز  -
 .ارتفاع درجة الحرارة  -

 

حسرب )  تسرتدعي دخرول المستشرفى يتم تحديد أطبراء عرامين معتمردين لمرراجعتهم أثنراء ا جرازة الرسرمية باسرتثناء العطرل الصريفية ا وذلرط للحراالت الطارئرة التري ال* 
 . ( المعتمدة  الشبكة الطبية

 

 .يتم تغطية المطالبات النقدية فقط للحاالت المشمولة والطارئة وحسب عقد التأمين الصحي*  
 

ت التري ال يتروفر بهرا مستشرفى ال يجوز مراجعة أي طبيب أو مستشفى غير معتمد ويتحمل المشترط جميع المصاريف التي دفعها لذلط ويستثنى من ذلط المحافظا* 
وأسرعار الشربكة الطبيرة المعتمردة سرواء داخرل أو  2001ويرتم  تسرويتها علرى أسراس الحرد األدنرى ألسرعار نقابرة األطبراء  وللحراالت المشرمولة والطارئرة أو طبيب معتمد

 . أيام عمل 14في فترة ال تتجاوز فترة  ..ية المفصلى  والفحوصات الفواتير االصلية والتقارير الطب في الجامعة  خارل المستشفى على ان  تقدم للتامين الصحي
 
 .إبراز هوية الطالب الجامعية السارية المفعول عند المعالجة لدى الطبيب أو المستشفى المعتمد الذي يحتفظ  بصورة عنها عند ا دخال *
 

 
 



 
    2019    عقد تأمين طالب               

 
 

 جدول التغطيــــــــــــــــات                           
 

   0555   الحد األقصى السنوي لكل مؤمن عليه -
 

        الثالثةالدرجة       -:العالج داخل المستشفى                 
 

 بحسب كلفتها لدى الشبكة الطبية المعتمـــــــــدة  (ليله لكل حالة مرضية 00وبحد أقصى ) جور اإلقامة أ-
 بحسب كلفتها لدى الشبكة الطبية المعتمـــــــــدة      ت المستشفىخدما -
 ةدـــــــــــــــــــــالمعتمرة نقابة األطباء ــــــــــبموجب تسعي  (       إشرافاتخديراعمليات) أجور األطباء -
 بكة الطبية المعتمـــــــــدة بحسب كلفتها لدى الش (ليلة لكل حالة مرضية 30بحد أقصى )اإلقامة في العناية المركزة -
 بحسب كلفتها لدى الشبكة الطبية المعتمـــــــــدة     الحاالت الطارئة  -
 

 خارج الشبكة الطبيه المعتمده  داخل الشبكة   
  غير مغطاه و غير قابله للتعويض          % 25       الثالثةالتحمل للدرجة      

 
    الثالثة         -:شفىالعالج خارج المست             

  
 

 التحمل خارج الشبكة التحمل داخل الشبكة 
 % غير مغطاه و غير قابله للتعويض ال شي   زيارة الطبيب العام                                  

 غير مغطاه و غير قابله للتعويض ال شي   زيارة الطبيب األخصائي                           
 غير مغطاه و غير قابله للتعويض % 25 الموصوفة                                   أال دويه

 غير مغطاه و غير قابله للتعويض % 25                                   عمليات التنظير االشعه والمختبرات
 
 
 

    ردنيدينار ا 055          الحد األقصى للعالج خارج المستشفى  -             
                

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : للطلبة الجدد استثناءات ذات فترات انتظار: ثانيا  
 

 فترة االنتظار االستثناء الرقم

 شهر 6 (مرض فقط ) امراض الديسك و االنزالق الغضروفي  1

 اشهر 6 شريطه االصابة داخل الجامعه  تنظير الركبه 2

 أشهر 6 الفتقالبواصير والنواصير والشق الشرجي ،  3

 أشهر 6 اللوزتين والزوائد اللحمية 0

 ال شيئ أستصال الزائدة الدودية  6

 أشهر 6 الدوالي غير المتعلقه بالخصوبه و غير التجميليه 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 اءات العامةـــاالستثن
 
 

 .محاولة االنتحارا إيذاء الذات المتعمد .1
األعمرال العسركرية سرواًء ), االعترداءات أو العمليرات شربه الحربيرة, أعمال العدو األجنبي, زوالغ, الحاالت الناتجة عن الحروبجميع  .2

 .با ضافة الى أعمال الشغب, أعمال ا رهاب, األحكام العرفية, الثورة, التمرد, الحرب األهلية( كانت الحرب معلنة أم ال
 كل مباشر أو غير مباشر ا الحاالت القضائية بجميع أنواعهاأرتكاب أو محاولة إرتكاب جرم أو إشتراط في فتنة أو مشاجرة بش .3
التلروث الكيمراوي ونترائ  , المخلفات للمعدات العسكرية والمخلفات للمرواد النوويرة, المفاعالت الذرية, التلوث النووي, التلوث ا شعاعي .4

 .المعالجات الكيماوية 
 .واألخطار الطبيعية األخرى( الخ.....مثل الزالزل والفيضانات البراكين) الكوارث الطبيعية .0
ركروب المنطرراد أو البرالون أو الطرائرة مررا لرم يكرن المررؤمن )مثرل  الرياضررات الخطررةالحروادث والحراالت المرضرية الناتجررة عرن ممارسرة  .1

 .ين وأية رياضة للمحترف( والدراجات النارية وسباز السيارات وتسلز الجبال, تجارية مرخص لها طائرات عليه راكبًا بأجر في
 (باستثناء المتعلقة بالحمل والمسجلة في وزارة الصحة )الفيتامينات وأدوية المعادن والكالسيوم  .7
التلررون الجلررديا الكلررف  وتسرراقط وزراعررة الشررعر  األمرررا  الجلديررة  حررب الشررباب وكررل مررا هررو مسررجل كعررالل لمررداواة حررب الشرربابا .1

 .الجات النجمة عن حروز الشمسوالمع( الخ........الثعلبة االصدفية االبهاز )المزمنة 
 .  ا موانع الحملا فحص اكتشاف الحملما لم ترد ضمن جدول المنافع الحمل ومراجعاتها الوالدةا ا جها  والحمل الهاجر .0

 الضررغطا القلرربا الشرررايين واألوردةا السرركريا القرحررة)وامرررا  جميررع الحرراالت السررابقة للتررأمين المصرررح وغيررر المصرررح عنهررا فرري  .10
 .ما لم ترد في جدول المنافع . واالمرا  والعمليات النسائية للطالبات واالمرا  المزمنه( الخ... وتنظير المعده المعده وامرا  

  و عردم اكتمرال النمرو, الوراثيرة  واألمرا  والتشوهات الخلقية و( الخدال)كافة الحاالت واألمرا  المتعلقة باألطفال حديثي الوالدة  .11
 يوم 14ا المواليد الجدد الذين تقل اعمارهم عن الخلع الوركي العالقة بالنمو وفحوصات النوما والطهور واألمرا  ذات

المررواد الترري أو أيررة مررواد محظررورة و /ا إدمرران أو تعرراطي الكحررول والمخرردرات ووالعصرربية الخلررل العقلرريا الحرراالت واألمرررا  النفسررية .12
 .رع ومر  التصلب اللويحيا السلس البوليوالص جرعات األدوية الزائدةا عالل المعاقينتحدث هلوسة و 

وعمليات ربط المعدة  حادث مشمول حصل أثناء سريان مفعول التأمين اتجة عنالمعالجة والجراحة التجميلية بأنواعها إال إذا كانت ن .13
 .انحراف الوتيرة األنفية

ا (مثرررال المطررراعيم)العرررالل الوقرررائيالفحوصررات العامرررةا أيرررة فحوصرررات أو معالجرررة غيررر متعلقرررة برررأعرا  محرررددة أو مرررر  معررين و  .14
 .والتأهيلا النقاهة

ا الكراسرري المتحركررةا المفاصررل  (مثررال مررنظم القلررب) كلفررة تركيررب وثمررن األجهررزة والمررواد الطبيررة المسرراعدة ااألجهررزة المسرراندة للقلررب .10
 .السمع الجزئي والكلي اآلالت المساعدة على السمعا وفقدانوزراعة األعضاء واألعضاء الصناعية  و  الصناعيةا العكازاتا

صالح النظررا الحرولا طرول أو قصرر النظررا االنحررافا ا طرارات وعدسرات العيرونا الحراالت المتعلقرة برأمرا  القرنيرة   .11 فحص وا 
 . ومضاعفاتها( الماء األزرز)والساد 

حصرل  ث مشرمولاتجرة عرن حرادالجسور والتيجان وكل مرا يتعلرز بهرا إال إذا كانرت ن االسنان و طب وجراحة األسنان واللثةا تركيب .17
 ن أثناء سريان وثيقة التأمي

دون وصرفة طبيررةا المرواد الغذائيررةا المقويررات والمهردئاتا المستحضرررات والمرواد واللرروازم غيرر المسررجلة رسررميًا  المصررروفةالعالجرات  .11
 كريمات ومستحضرات التجميل والشامبو والصابون بأنواعها  اكدواء لدى وزارة الصحة األردنية

وأيررة أمررور تكررون ( الطبرري راألمرررا  الوبائيررة السررارية الترري تسررتلزم العررزل والحجرر)را  أو ا صررابات العامررة واألوبئررة العامررة األمرر .10
ا صابة  و العالل لدى دور النقاهه او المنتجعات ا( السرطانا غسيل الكلىا الفشل الكلوي وفشل الكبد)الدولة بتكفلها مثلمسؤولية 

بموجب أي قانون أو تشريع أو أي نظام آخر بما فيها إصابات العمل وأمرا  المهنة المشمولة بموجرب  أو المر  القابل للتعوي 
 .قانون الضمان االجتماعي

 .القابلة للتعوي  من قبل الجهة المسببة للحالة بما في ذلط الدهس  حوادث السير .20
 .معالجة الحاالت المستعصية الطويلة األمد كالفال  و الكساح و الشلل الجزئي أو الكلي و العمى ا الخرف والزهايمر والرعاش .21
و اضررررطرابات الهرمونررررات و .ا حرررراالت العقرررم والخصرررروبةا العجررررز الجنسررري(إلرررخ... السررريالنا الزهررررري وا يرررردز)األمررررا  الجنسررررية  .22

 .فحوصاتها الصماء 
 الكتل الدهنية  و االورام الحميدة و التهاب الكبد الوبائيومر  الحمى الذئابية و  العظام هشاشةمر  وفحص   .23
 ..ما لم ترد في جدول المنافع الدوالي بانواعهاا والقيلة المائية .24
 .خدمات الكفتيريا والهاتف وكافة المستلزمات غير الطبية .20
 (التطبيب عن بعد )  Telemedicineاسخدام  .21
شرررط ان تكرون مشررمولة بالتررامين )  اصرابة او حرروادث خررارل الجامعره ومضرراعفاتها باسررتثناء االصرابات او الحرروادث  داخررل الجامعرةاي و  عمليرات الدسررط .27

    (الصحي  



 2019الشبكة الطبية المعتمدة للطالب لسنة 
 

 2019 الطبية المعتمدة لمدينة الزرقاء الشبكة  *
   المعتمد لشركة نات هيلث ل الشبكة الطبيةحافظات حسب دليلباقي المالطبية تعتمد الشبكة * 
 

 وانـــــالعن رقم الهاتف صـالتخص مــاإلس

 
الدكتور انيس )مركز االسراء الطبي 
 الوريدات

 96253743288 لطبيب العاما

 
-مثلث الجبل الشمالي  -ياجوز  -الجبل الشمالي 

 مدخل القادسية
 يعتمد للحاالت الطارئة فقط

 
 مقابل البنط االردني الكويتي-د شارع بغداد 96253981217        الطبيب العام يمصباح احمد حجاو . د

 مخبز العمال  -شاكر  0700010020 الطبيب العام ابراهيم سعاده. د

فوز بنط سوستيه جنرال و الصيدلية -شارع السعادة 96253983311 أخصائي األمرا  الباطنية رمزي ابراهيم الترزي. د
 االهلية

 جانب مستشفى جبل الزيتون -مجمع االستشاريين 96253659900 أخصائي األمرا  الباطنية اوية عبد القادر الكيالنيمع. د
 مقابل مدخل كلية رفيدة -ياجوز  -الرصيفة  962777742289 أخصائي األمرا  الباطنية مروان سليمان ارشيد

 شارع شاكر عمارة البغال -اءالزرق 96253011111 أخصائي الجراحة العامة عمر ابو طاحون.د

 فهد البوريني.د
 

 د كامل رشاد االسير
 

 أخصائي الجراحة العامة
 

 أخصائي الجراحة العامة
 

96253982012 
 

01203010340 
 

 عيادات مستشفى الحكمة –الزرقاء االوتستراد 
 

 قرب البنط العربي -شارع السعادة
 

 1عمارة البغال  -شارع السعاده -الزرقاء  962795340454 صدريةأخصائي األمرا  ال ابراهيم يحى رضوان سالمه. د
 مقابل البنط االسالمي-الزرقاء شارع السعادة 96253982212 أخصائي االنف واالذن والحنجرة معن عبد اللطيف مريش. د

 جبل الزيتون مجمع االستشارين بجانب مستشفى 96253655577 أخصائي االنف واالذن والحنجرة عمر احمد ابو ليلى. د
 مستشفى الحكمة الحديث -اتوستراد الزرقاء  96253982012 أخصائي أمرا  العظام والمفاصل ايوب الشمري. د

 مستشفى جبل الزيتون 2مجمع االستشاريين  96253656662 أخصائي أمرا  العظام والمفاصل محمد حسن حمدان صالح. د

 96253752870 فاصلأخصائي أمرا  العظام والم حسين خليل بشير. د
قرب -عمارة المحكمة-الشارع الرئيسي-الرصيفة

 صيدلية يونس

أخصائي جراحة الكلى والمسالط  تغلب محمد ابوخيط. د
 البولية

بجانب مستشفى -مجمع الحكمة لالطباء االستشاريين 96253984400
 الحكمة

أخصائي جراحة الكلى والمسالط  محمد احمد شاتي. د
 البولية

مقابل مجمع الدوائر  -الشارع الرئيسي -الرصيفة 96253744171
 الحكومية

 96253965405 أخصائي أمرا  الكلى عبدالرؤوف محمود دبور. د
-مجمع القدس التجاري-شارع الملط حسين-الزرقاء

 مقابل حلويات السهل االخضر

 96253930810 أخصائي أمرا  وجراحة العيون صالح قاصد مزيد. د
مجمع  -مستشفى الحكمة الحديث  -اتوستراد الزرقاء 

 االطباء االستشاريين
مقابل البنط  -مجمع طارز سنتر -شارع السعادة 96253966999 أخصائي أمرا  وجراحة العيون يحيى محمد ابو غنيم. د



 االسالمي
 كانمقابل بنط االس-الشارع الرئيسي-الرصيفة 96253744810 أخصائي أمرا  وجراحة العيون جميل سعيد عيد. د

 عمارة البغال بالزا الطابز الثالث-شارع السعادة 96253992362 أخصائي دماغ وأعصاب سعيد مصباح عبدالرحمن. د

جانب البنط -عمارة الزرقاء الحديثة-شارع السعادة 96253931733 أخصائي المفاصل والروماتيزم احمد محمد جميل سواس. د
 العربي

مجمع  -عمارة الضمان سابقا  -شارع السعادة  96253998044 الجهاز الهضمي والكبد أخصائي مصطفى ابراهيم ابو العوف. د
 القدس

 مقابل موبايلكم-شارع السعادة 96253981168 أخصائي الجلدية والتناسلية احمد حسن نزال. د

 96253993006 أخصائي الجلدية والتناسلية برهان سليمان عالن. د
بجانب -الكاثوليط مقابل مدارس الروم-شارع االسعادة

 البنط االهلي
 المستشفيات

يعتمد )  مستشفى الضليل الخاص
 (للحاالت الطارئة وا دخال 

 مثلث الحالبات-الضليل 96253825145 المستشفيات

يعتمد )  مستشفى الحكمة الحديث
 لباصاتاوتستراد الزرقاء قرب موقف ا 96253990990 المستشفيات (للحاالت الطارئة  وحاالت االدخال 

يعتمد )  مستشفى قصر شبيب
 (للحاالت الطارئة 

مقابل مدرسة الزرقاء -حي شبيب-شارع الملط فيصل 96253992325 المستشفيات
 الثانوية

يعتمد )  مستشفى جبل الزيتون
 طريز االوتستراد 96253655555 المستشفيات ( للحاالت الطارئة

يعتمد )  مستشفى الرازي الجديد
 ( للحاالت الطارئة

 بجانب المدرسة الصناعية-شارع الرازي-طريز ياجوز 96253744167 المستشفيات

 راتـــالمختب
 عمارة المعلى -شارع الملط حسين  -الزرقاء   96253982500 المختبرات مختبرات جاما للتحاليل الطبية
/ شركة  مختبرات الشرز الطبيه 
 مختبرات الحجاوى الطبيه

بجانب  -حى الزواهره  -دوار خميس  -لزرقاء ا 96253866620 المختبرات
 مطعم دندش

الزرقاء -مختبر مدالب الطبي
(MedLabs) 

 مجمع السعادة -شارع السعادة  -الزرقاء  96253981904 المختبرات

 96253857770 المختبرات مختبرات البتراوي
عمارة صب لبن  31شارع مكة المكرمة  -الزرقاء 

 الزرقاء الجديدة
الزرقاء  -الب الطبي مختبر مد

 96253866247 المختبرات (MedLabs) الجديدة 
مجمع  - 31الزرقاء الجديدة شارع مكة المكرمة 

 1سامح رقم 

مقابل (  31) الزرقاء الجديده شارع مكه المكرمه  962779607507 المختبرات مختبرات الحريه للتحاليل الطبيه
 السيفوى

 الزرقاء شارع السعادة مقابل سوز الجالد 96253932885 مختبراتال مختبرات األمل الطبية الزرقاء
مختبر / مركز الخالدي الطبي 

 الزرقاء
 عمارة البغال -شارع السعادة -الزرقاء 96253933323 المختبرات

 96253657888 المختبرات المختبرات المرجعية الطبية
جانب مستشفى جبل -مجمع الرحمة-شارع االتوستراد

 الزيتون

 96253982311 المختبرات تبرات مطالقة للتحاليل الطبيةمخ
 قرب صيدلية الزرقاء الحديثة -شارع االمير شاكر 

 



 96253936866 المختبرات مختبرات ادريس
مقابل صيدلية  -عمارة الحمصي -شارع االمير شاكر

 الرافة

 96253752255 المختبرات مختبرات الخبراء الطبية
عمارة  -نط العربي جانب الب -شارع السعادة 

 البلوطي
 صب اللبن -شارع السعادة  96253936020 المختبرات مختبرات الصالح الطبية

 مقابل بوتيط العسلي -شارع السعادة  96253981117 المختبرات المختبرات الطبية التخصصية
 طينمقابل صيدلية فلس -شارع السعادة  96253938775 المختبرات مختبرات الكسواني الطبية

 سوز عميرة التجاري -شارع السعادة 96253993090 المختبرات مختبرات البرغوثي

 

 عمارة البغال بالزا الطابز الثاني-شارع السعادة 96253960588 المختبرات مختبرات المجد الطبية

 96253993010 المختبرات مختبرات ابو سارة الطبية
اد مقابل بنط االتح-عمارة السعدي-شارع السعادة

 وبنط االردن
 الحي التجاري-عمارة زياد النجار-شارع السعادة 96253986433 المختبرات مختبرات العالمي الطبية

مقابل حلويات السهل -مجمع القدس-شارع السعادة 96253993077 المختبرات المختبرات الطبية التشخيصية
 االخضر

 96253986321 المختبرات مختبرات درويش الطبية
فوز محالت -مجمع زمزم -الملط عبداهلل شارع

 ساجدة

 96253748600 المختبرات مختبرات الكرمل
عمارة  -شارع الملط عبد اهلل الثاني -الرصيفة

 مثلث جريبا -ياجوز
 بجانب بنط االردن-شارع الملط حسين-الرصيفة 96253741770 المختبرات مختبرات الرصيفة الطبية

فوز صيدلية شجرة -شارع صالح الدين-الرصيفة 96253744700 تبراتالمخ مختبرات االمين الطبية
 الغار

 96253743318 المختبرات مختبرات الرحمة الطبية
بجانب صيدلية -شارع ياجوز الرئيسي-الرصيفة

 مقابل حلويات المغربي-ياجوز
 نديلمقابل صيدلية ق-شارع ياجوز-الرصيفة 96253750573 المختبرات مختبرات القدس  التخصصية

 96253742488 المختبرات مختبرات سما للتحاليل الطبية
شارع البتراء عمارة  -مثلث الجبل الشمالي-الرصيفة

 1رقم 
 عمارة ابو باسم -اول طلوع جبل فيصل  -شنلر  96253615742 المختبرات مختبرات جوهرة القدس

 العيادات الطبية
الدكتور سليم )عيادة االردن لالشعة

 96253974777 راكز األشعةم (علي موسى
-تقاطع شارع االمير شاكر مع شارع الملط عبد اهلل

 بجانب مركز طارز-عمارة المركز الدولي
مركز ابو سارة لالشعة والموجات 

منير احمد ابو .د)فوز الصوتية 
 (سارة

مقابل بنط  -مجمع ابو سارة الطبي  -شارع السعادة  96253965650 مراكز األشعة
 برات ابو سارة الطبيةاالتحاد ومخت

الدكتور )عيادة االشعة التشخيصية 
 (حكمات ابو الكشط

فوز حلويات -مقابل البنط العربي -شارع السعادة  96253983308 مراكز األشعة
 السهل االخضر

الدكتور بهجت )عيادة النور لالشعة 
 عادةالس-سوز عميرة التجاري -شارع السعادة 96253935923 مراكز األشعة (النجار

مركز االشعة والموجات فوز 
 962795141442 مراكز األشعة (يوسف النجار.د)الصوتية الحديث 

-مقابل هال هوم لالدوات المنزلية -شارع السعادة
 عمارة القيسي

الدكتور فاروز ) عيادة االشعة 
 (عباس 

 96253743305 مراكز األشعة
بجانب بنط االردن -الشارع الرئيسي-الرصيفة

 يونسوصيدلية 



 اتــالصيدلي
 مدخل وادي الحجر-االوتستراد 96253989292 الصيدليات 1الزرقاء/االولى

 الجبل األبي  96253931808 الصيدليات صالح الدين

 -البغالعمارة  -ش السعاده –الملط حسين شارع  96253012011 الصيدليات الحديثةالزرقاء 
 الوسط التجاري

 96253866065 الصيدليات كسب
مقابل شركة منصور  - 11شارع  -زرقاء الجديدة ال

 وعماري

 96253651030 الصيدليات نطاز الدواء
قرب دوار مركز أمن جبل -جبل طارز  -الزرقاء 

 طارز

 003012701 الصيدليات درويش الحديثة
عماره عون  –شارع الملط طالل  -الزرقاء 

 الخصاونه
مجموعة صيدليات دواكم بجميع 

 فروعها 
 بجميع فروعها 00.3020411 ياتالصيدل

 مقابل مدرسة بدر الكبرى -حي زواهرة  -الزرقاء  96253920123 الصيدليات بيرين الكبرى
 حي شاكر -شارع احد -الزرقاء  96253965435 الصيدليات صيدلية االحالم

    
 الزرقاء البتراوى الجنوبى شارع الكرامه 962785106797 الصيدليات صيدلية طنبوز

 


