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Capitolias is an interior design

studio. We specialize in clinical

designing that matches the

highest engineering standards to

elevate the spatial experience of

the clinics. Our staff consists of

esteemed architects, civil

engineers, interior designers and

professional technicians. It is

located in Amman, King Abdullah

II st.

Who are we?
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من نحن؟
كابيتولياس

عالمة تجارية متخصصة بتصميم

العيادات الطبية، وفق معايير هندسية

وضمن مواصفات ومقاييس ترفع من

جودة البيئة الداخلية للعيادات، من

خالل فريق متخصص من المهندسين

المعماريين والمدنيين والتصميم الداخلي

وتنفذ من قبل كادر فني متكامل كال

حسب اختصاصه، وموقعها الحالي

عمان، شارع الملك عبد هللا الثاني مقابل

مؤسسة المواصفات والمقاييس



Vision
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تسعى كابيتولياس للوصول اىل مستوى جاهزية عالية

للعيادات، ضمن مقاييس ومواصفات تضمن جودة

الخدمة المقدمة فيها، بعيدة عن العيوب واألخطاء

اإلنشائية والتصميمية ومراعية لالشتراطات الصحية

فيها باحترافية عالية وبصورة عصرية

الرؤيا

To ensure the utmost level of readiness

to the clinics according to the highest

structural designing standards, and

taking into consideration health and

hygiene requirements.



Provided Services
Designing, executing and supervising

projects. We also provide distant

designing in Jordan, the Middle east,

North Africa, and Gulf countries.
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تشتمل الخدمات المقدمة في كابيتولياس عىل

التصميم والتنفيذ واالشراف، كما تقدم خدمة

التصميم عن بعد لكافة الدول العربية وغيرها.

الخدمات المقدمة



1 Design

Designing starts with

specifying the customer's

needs whether they are

zoning, decorating, styling

or material selecting.
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التصميم

تبدأ الرحلة التصميمة بتحديد متطلبات

العميل المتعقلة بتقسيم المساحات

وأعمال الديكور واختيار المواد
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2 Supervising

-Site visits. 

-Project management (modifying

and maintenance)

-Engineering consultancies.
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-زيارات ميدانية بالعدد.

-إدارة المشاريع بالنسبة.

-استشارات هندسية ألغراض الصيانة.

اإلشراف



3 Execution

According to our 

shop drawings and

quantity schedules

within time frames.
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يتم التنفيذ حسب المخططات

التنفيذية وجداول الكميات

وضمن فترة زمنية متفق عليها

التنفيذ



Our Clients :
Dr.Mohannad Aljammal

Dr.Mansour ALqudah

Dr.Khaled Abu-Gharbieh

Dr.Khaled ALsayed

Dr.Salam Alakash

Dr.Yousef Amro

Dr.Mohammad Amro

Dr.Mohammad Basel

Dr.Reyad Zrieqat

Dr.Sami Khairallah

Dr.Mohammad Alhiasat

Dr.Mohammad Abu-Saleh

Dr.Mohammad Rafaya'ah

Dr.Azem Qadomi

Dr.Mohammad Abu-Alshawareb

Dr.Waleed Dabbas

Dr.Shehab Syalah

Dr.Emad Tawalbeh
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Our Projects



Dental Empire 13
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About Project
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Client: Dr.Mohammad Basel       

 Dr.Tasneem Tawalbeh.

Area: 146m2.

Location: Amman, Alwaha Circle.

Zones: 3 clinics, Reception, Waiting

area, Panorama room, Sterilization

and Rest room.  

العميل: الدكتور محمد باسل

الدكتورة تسنيم طوالبة.

المساحة: 146 متر مربع.

الموقع: عمان، دوار الواحة.

المساحات: 3عيادات، استقبال، منطقة انتظار

بانوراما، غرفة تعقيم، غرفة استراحة.



Dr.Yousef Amro 13
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About Project
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Client: Dr.Yousef Amro.

Area: 98m2.

Location: Amman,Almqablen.

Zones: 2clinics, Reception, Waiting

area, Panorama room, Rest room.  

العميل: الدكتور يوسف عمرو.

المساحة: 98 متر مربع.

الموقع: عمان، المقابلين شارع الحرية.

المساحات: 2عيادات، استقبال، منطقة انتظار

بانوراما، غرفة استراحة.



Dr.Mohammad Amro 13
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About Project
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Client: Dr.Mohammad Amro.

Area: 70m2.

Location: Amman, Alkhaldi st.

Zones: Office, Reception, Waiting

area, Examination room.  

العميل: الدكتور محمد عمرو.

المساحة: 70 متر مربع.

الموقع: عمان، شارع الخالدي.

المساحات: مكتب، استقبال، منطقة انتظار

وغرفة فحص.



Globe Dental Center
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About Project
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Client: Dr.Mohammad khazali

Dr.Sami khairallah.

Area: 220m2.

Location: Irbid, alqubah Circle.

Zones: 4 clinics, Reception, Waiting

area, Panorama room, Rest room and

sterilization.

العميل: الدكتور محمد خزاعلة

الدكتور سامي خير هللا.

المساحة: 220 متر مربع.

الموقع: اربد، دوار القبة.

المساحات: 4عيادات، استقبال، منطقة انتظار

بانوراما، غرفة تعقيم، غرفة استراحة. 



Etoile Clinic
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About Project
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Client: Dr.Mohammad khazali. 

Area: 100m2.

Location: Amman, Um Uthaina.

Zones: Clinic and Office, Reception,

Waiting area, Examination room and

Kitchen.

العميل: الدكتور محمد خزاعلة.

المساحة: 100 متر مربع.

الموقع: عمان، ام اذينة.

المساحات: عيادة ومكتب، استقبال، منطقة

انتظار، غرفة فحص، مطبخ. 



Neuron Clinic
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About Project
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Client: Dr.Mohammad Hyasat.

Area: 80m2.

Location: Alzarqa.

Zonies: 2 Offices, Reception, Waiting

area, Examination room and Kitchen.

العميل: الدكتور محمد حياصات.

المساحة: 80متر مربع.

الموقع: الزرقاء.

المساحات: 2مكتب، استقبال، منطقة انتظار،

غرفة فحص، مطبخ. 



Sara Clinics
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About Project
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Client: Dr.Mohammad AbuSaleh.

Area: 170m2.

Location: Ma'an.

Zones: 3 Clinics, Office, Reception,

Waiting area, Rest room, Sterilization

Panorama and Kitchen.

العميل: الدكتور محمد ابو صالح.

المساحة: 170 متر مربع.

الموقع: معان.

المساحات: 3عيادات، مكتب، استقبال، منطقة

انتظار، بانوراما، مطبخ.



completed Projects



Dr.Mansour Alqudah
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Dr.Yousef Amro
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Dr.Mohammad Abu-
Alshwareb
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Husseini Complex ,King

Abdullah II St, Amman 

+962 6 5333 227 

+962 79919 6060 

info@capitolias.com

Contact us


