صيدليات مركز ومدينة االقصر المرخصة
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عبدالرحمن عبد الحميد
الجديدة
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فاطمة الزهراء محمد
فراج عطيه عبدالعال
نظي
فيكتور صدف ر
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كريستي ادوارد
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نظي
كيلس نشات ر
ر
لمىع انور اقالديوس
ماجد عزت مليك
ماجده زكريا اقالديوس

النوب ادم
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احمد محمود عىل
شوف
عماد
ي
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عمار رمضان
عمر صابر محمد
وهن ابو الحجاج
عمرو ى
عمرو عبد المنعم
ممدوح مجدى فيلبس
نرمي نادر
ر
فاطمه الزهراء محمد
مغلقة
مرقص عوض جرجس
قناوي سيد
الهام وليم يعقوب
نظي
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لمىع انور اقالديوس
ي
ماجد عزت مليك
ماجدة زكريا اقالديوس

االقرص العواميه
شارع الحجاز
شارع نادى المدينه
ش كليوباترا
االقرص نجع الطويل
الجوىل فيل
االقرص ش
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االقرص الكرنك نجع
ر
االقرص ش التليفزيون
االقرص الكرنك القديمة نجع عمر بن عبدالعزيز
شارع متفرع من شارع المدينه المنوره
االقرص الكرنك
شارع احمد عر ىاب موقف ارمنت
شارع سياله بدران
االقرص ش احمد عر ىاب
شارع سعيد الكرنك االقرص
االقرص المنشاه
المنشيه
شارع متفرع من شارع المدينه المنوره
المنشيه

ماجدة موريس سالم
ماجد موريس

سامح ماهر مرقوص
ماجد موريس

االقرص ابوالجود
شارع سعد زغلول

مارى عبدهللا جرجس
ماف مكرم
ميخائيل عبدالمسيح
ميخائيل
مايكل ادورد باخوم
مايكل عاطف ميخائيل
مايكل مملوك
مايكل ى
ناج نجيب
مجدى مكاريوس
مجدى ميخائيل بقطر
مجدى مفيد صادق
طارق مرتض
محمد احمد محمود

سامر مشيل عزيز
مغلقة
ميخائيل عبدالمسيح

ش كنيسة مارى جرجس
متفرع من شارع الجوىل فيل
غرب السكه

مايكل ادورد باخوم
مايكل عاطف
سمي
سارة ر
مايكل ى
ناج نجيب
مجدي مكاريوس
مجدى ميخائيل بقطر
ابراهيم مجدى مفيد
تض
طارق مر ي
محمد احمد محمود

الفيوز
االقرص ش ر
نجع الصياغ
مصطف كامل
ش
ي
شارع معبد الكرنك
شارع المحطه
شارع السلخانه
شارع جش العواميه
رشق السكه
سياله بدران

محمد حسن محمد
محمد ربيع عبيد
محمد عبدالعزيز ابوالوفا
محمد عبدهللا محمد
محمد فوزى صادق

عادل برسوم
محمد ربيع
محمد عبدالعزيز ابوالوفا
مغلقة
محمد فوزى صادق

االقرص ش المروة المتفرع من ش المدينة
شارع مدرسه الصنايع
شارع نادى المدينه المنوره
المنشاة
الغرب
االقرص القباح
ى
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محمد نرص الدين الجديده
محمود احمد محمد محرم
محمود ثروت حافظ
مخلص سعيد رزق هللا
مراد
مصطف ثروت حافظ
جية (سان جورج)
ممدوح ى
منار محمد حسن
منال وليم ( الحرية)
مؤمن رفعت
مؤمن رفعت الجديده
مينا اميل شاكر
مينا جاب هللا
مينا شوف نصيف
مينا محارب فوزى

محمد نرص الدين
محمود احمد محرم
محمود ثروت حافظ
مخلص سعيد رزق هللا
مراد سعد اسكندر
مصطف ثروت
جيه تادرس
ممدوح ى
منار محمد حسن
منال وليم رزق هللا
مؤمن رفعت
مؤمن رفعت
مينا ايميل شاكر
مينا جاب هللا اديب
مينا شوف نصيف
مينا محارب فوزي

محمد نرص الدين
محمود احمد
محمود ثروت
مرفت سعيد رزق هللا
مراد سعد اسكندر
مصطف ثروت
ي
جيه تادروس
ممدوح ى
جيهان احمد سلطان
نعيم احمد محمود
مؤمن رفعت
ذك
مفيد ثروت ي
مينا اميل
مريم كامل
مايكل مفدى
مينا محارب فوزي
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ناهد نعيم (النرص)
نيفي جميل فام
ر
نيفي نشات نعوم
ر
هاب يوحنا
هاب نادر
ي
هايدى شمعون كاروس
هبه احمد عىل
هبه عبدالستار
هدى جابر أحمد
وائل وديع
وسام محمد سعد
وليد عبده
يحن أحمد مسعود (المنشية)
ر
يوسف سندس
يوسف عبداللطيف

ناهد نعيم اسكندر
نيفي جميل فام
ر
نيفي نشات
ر
هاب يوحنا مسدرى
هاب نادر
ي
هايدى شمعون
هبه احمد عىل
هبه عبد الستار
هدى جابر أحمد
وائل وديع
وسام محمد سعد
حسي
وليد عبده
ر
يحن احمد مسعود
ر
يوسف سندس
يوسف عبداللطيف

عنايات رشدي
نيفي جميل فام
ر
مغلقه
هاب يوحنا
هاب نادر
ي
انش
ايليا
ي
عىل
احمد
هبة
ي
هبة عبدالستار
محمد أحمد رمزى
وائل وديع
عىل محمد
محمد ي
حسي
وليد عبده
ر
يحن احمد
مصطف ر ي
ي
يوسف سندس
يوسف عبداللطيف
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

االقرص طريق الجوىل فيل
شارع احمد عر ىاب
االقرص طريق الكباش
السماني رشق السكه
شارع
ر
شارع جش العواميه
االقرص ش العواميه
االقرص ابوالجود
المصطف المتفرع من شارع التليفزيون
ش
ي
االقرص ش التليفزيون
االقرص امتداد ش احمد عر ىاب
نجع الخطباء
الكرنك
شارع شيل
رشق السكة
االقرص ش محو االمية المتفرع من ش
التليفزيون
شارع كليوباترا
االقرص ش احمد عر ىاب
االقرص ش البهنساوى
رشق السكة
االقرص ش الجوىل فيل
شارع متفرع من شارع المدينه المنوره
شارع فندق المروه
شارع المنشيه
الكرنك الشيخ حفن
خلف محطه المياه
االقرص خلف المستشف الدوىل
االقرص ش مكه
المنشيه
االقرص المنشاه
االقرص ش الخليج

