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المحافظة/ 

 اللواء

طبيعة العمل  التخصصات المركز

 /ساعة42

 مساءا 2لغاية الساعة 

أبو نصير  العاصمة

 الشامل

الطب العام، األسنان، العظام، 

النسائية،طب األسرة، الجلدية، 

األطفال، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة

الطب العام 

،التمريض، السجل 

،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

األشعة، 

 المختبر،المحاسب

األسنان،العظام، 

النسائية ،طب األسرة ، 

الجلدية، األمومة 

 والطفولة

مركز  مأدبا

شمال مأدبا 

 الشامل

الطب العام، األسنان، ، 

ية،طب األسرة، النسائ

األطفال، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة

الطب العام 

،التمريض، السجل 

،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 األشعة، ،المحاسب

األسنان، ،طب األسرة 

، األمومة 

والطفولة،األطفال، 

 األشعة والمختبر

األزرق  الزرقاء

 الشامل

األسنان، ، الطب العام، 

النسائية،طب األسرة، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة

الطب العام 

،التمريض،اإلسعاف 

 والطواريء، األشعة، 

األسنان، ،طب األسرة 

، األمومة والطفولة، 

المختبر، النسائية، 

 الصيدلية والسجل

الصفاوي  المفرق

 الشامل

األسنان، األمومة الطب العام، 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة

الطب العام 

،التمريض،اإلسعاف 

 والطواريء

األسنان، ، األمومة 

والطفولة، المختبر، 

الصيدلية والسجل، 

 األشعة

الكرك  الكرك

 الشامل

الطب العام، األسنان، ، 

النسائية،طب األسرة، 

األطفال، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة، الجلدية

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، األشعة، 

الصيدلية ، المختبر، 

 السجل ، المحاسبة

األسنان، ،طب األسرة 

 ، األمومة والطفولة

الصبيحي  البلقاء

 الشامل

الطب العام، األسنان، ، 

النسائية،طب األسرة، 

األمومة األطفال، 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

المختبر واألشعة، الجلدية، 

 العظام

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، األشعة، 

الصيدلية ، السجل ، 

 ،التمريضالمحاسبة

األسنان، ،طب األسرة 

، األمومة والطفولة، 

العظام،النسائية ، 

 الجلدية، األطفال

الكويرة  العقبة

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة، 

الطب العام واإلسعاف 

 والطواريء

 

 

 

 

 

األسنان،،الصيدلية، 

المختبر،األشعة، 

المحاسبة، السجل يعمل 

 51.3حتى 
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الحصن  اربد

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

يء،الصيدلية، والطوار

المختبر 

واألشعة،الباطني،النسائية،طب 

 األسرة،االطفال 

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، األشعة، 

الصيدلية ، السجل ، 

المحاسبة،القبالة 

 ،المختبر

األسنان التركيبات 

 (أيام باألسبوع5)

(أيام 5طب األسرة)

 باألسبوع

(أيام 5األطفال )

 باألسبوع

الباطني )يومين( 

 باألسبوع

النسائية )يومين ( 

باألسبوع ،سائق ، 

 تمريض

سهل  الرمثا

حوران 

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

المختبر 

واألشعة،،النسائية،طب 

 األسرة،االطفال،العظام

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، الصيدلية 

، السجل ، 

 ،خادم المحاسبة،طبيبة

/أخصائي األسنان

تركيبات سنية، األشعة، 

سائق، المختبر، 

،طب األسرة ،  تمريض

األمومة والطفولة، 

 ،النسائية 

برما  جرش

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر النسائية،طب األسرة،

الطب العام ،اإلسعاف 

الصيدلية والطواريء، 

المحاسبة،المختبر، 

 التمريض

،طب األسرة ، 

النسائية،الطب العام، 

األشعة، سائق ، 

تمريض، اإلسعاف 

 والطواريء

االمير  عجلون

حسين 

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

المختبر واألشعة،،طب 

 األسرة،

الطب العام ،اإلسعاف 

يء، الصيدلية والطوار

المحاسبة،المختبر ، 

 تمريض، األشعة

النسائية والجراحة 

 )يومان( في األسبوع

األذنية )يوم واحد( في 

 األسبوع

طب األسرة ، األمومة 

والطفولة ، األسنان ، 

 التمريض، سائق

الشوبك  معان

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة،

 

 

 

 

 

 

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، 

المحاسبة،المختبر ، 

تمريض، األشعة، 

 السائق

الباطني والنسائية) يوم 

 واحد( في األسبوع

الصيدلية حتى الساعة 

 العاشرة ليال

فني صحة عامة، 

 ،سائق تمريض

بصيرا  الطفيلة

 الشامل

الطب العام، األسنان، األمومة 

والطفولة،اإلسعاف 

والطواريء،الصيدلية، 

 المختبر واألشعة،طب األسرة

الطب العام ،اإلسعاف 

والطواريء، ، 

تمريض ،السائق، 

 خادم

،طب األسرة ، 

األشعة،األسنان،المختبر 

والسجالت، الصيدلية ) 

 حتى الثامنة مساءا(
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