
 :الجهات الطبية المعتمدة لعالج إصابات العمل
يعتبر تأمين إصابات العمل من أهم التأمينات التي اشتمل عليها قانون الضمان االجتماعي،      

وهو التأمين األول في ترتيب التأمينات المطبقة، حيث يغطي هذا التأمين جميع العاملين 
 بالعمل. اللتحاقهمالمشتركين منذ اللحظة األولى 

 

ونظرا الهتمام المؤسسة الدائم بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمؤمن عليهم بما في ذلك      
صابة عمل، فقد قامت المؤسسة العامة المناسب للمؤمن عليه عند تعرضه إلتوفير العالج 

للضمان االجتماعي بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات الطبية )المستشفيات( في القطاعين 
ضمان هذه العناية وجودتها منذ اللحظة األولى لوقوع االصابة حيث بدأ العمل العام والخاص ل

 . 1/8/2019االتفاقيات من تاريخ  بهذه
 :الجهات الطبية )المستشفيات( المعتمدة حتى تاريخه

 

 الخدمات الطبية الملكية / جميع محافظات المملكة .1
 سالمي/ عمانالمستشفى اإل  .2
 مستشفى المركز العربي/ عمان .3
 / عمانستقاللاالمستشفى  .4
 مستشفى عمان الجراحي/ عمان .5
 سراء/ عمانمستشفى اإل .6
 ردن/ عمانمستشفى األ .7
 مستشفى األطباء التخصصي/ عمان .8
 مستشفى فلسطين/ عمان .9

 مستشفى القدس/ عمان .10
 العام/ عمان الحمايدةمستشفى  .11
 مستشفى لوزميال/ عمان .12
 مستشفى دار السالم/ عمان .13
 الهيثم/ عمان بنامستشفى  .14



 سالمي/ عمانمستشفى ماركا اإل .15
 مستشفى الحرمين/ عمان .16
 مستشفى الحنان العام/ عمان .17
 / عمانالجزيرةمستشفى  .18
 مستشفى الشميساني/ عمان .19
 مستشفى المقاصد الخيرية/ عمان .20
 ربدإالملك المؤسس عبد هللا الجامعي/ مستشفى  .21
 ربدإسالمي/ربد اإلإمستشفى  .22
 ربدإالتخصصي/ربد إ مستشفى .23
 مستشفى راهبات الوردية/إربد .24
 مستشفى إبن النفيس/إربد .25
 يطالي/ الكركمستشفى اإل .26
 مستشفى الحكمة الحديث/ الزرقاء .27
 مستشفى قصر شبيب/ الزرقاء .28
 مستشفى الصفاء التخصصي/ جرش .29
 العقبة/العقبة-مستشفى اإلسالمي .30
 مستشفى سارة التخصصي/المفرق  .31
 مستشفى الخنساء/ عمان .32
 فيالدلفيا/ عمان مستشفى .33
 مستشفى جبل الزيتون/ الزرقاء .34
 مستشفى عبد الهادي العام/ عمان .35
 مستشفى البيادر التخصصي/ عمان .36
 مستشفى الكندي/ عمان .37

 
 



 األخرى التي ترغب باالنضمام للجهات الطبية المعتمدة للمؤسسة يرجى التواصل معنا  للمستشفيات
  Email :"workinjuries@ssc.gov.joمن خالل البريد االلكتروني "

 

تف ة هامدارة العااإل /يعسة العامة للضمان االجتمامع المؤس االتصالللتواصل واالستفسار يرجى  
 :صابات العمل والسالمة المهنيةإدارة إ / 5501880-06

 ( 6604السيد رائد أبو النيل) 
 .(6620سائد الصناع ) د 
  .(6603أريج القضاة )د 
 ( 6640د. مي الشريف ) 


