محافظة االقصر
مديرية الشئون الصحية

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

1

1992/02/13

سامح ماهر مرقص

االقصر  -ش المدينة المنورة

2370935

2

1992/05/21

رأفت برسوم هرمينا

االقصر  -ش المدينة المنورة

2371176

4

1992/08/17

طارق مرتضى محمود

طارق مرتضى محمود

االقصر  -شرق السكة الحديد

6

1992/11/11

انهار ابراهيم حكيم

االقصر  -ش -انس الوجود

7

1993/02/04

خالد امام احمد

االقصر-ش -مدرسة الصنايع

8

1992/12/02

9

1993/02/09
1993/01/31

اسم المدير المسئول

م

أسم الصيدلية

1

القرنه

2

فلوباتير

سامح ماهر مرقص

3

سان بيتر

سهام كمال عبد السيد

4

مجمع نور االسالمى

5

الراعى الصالح

6

الهالل

7

أمجد

8

سعد فخرى

على احمد على ابراهيم

انهار ابراهيم حكيم
مغلقة
ماجدة حنا عبد الشهيد

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
على احمد على ابراهيم

العنوان

رقم التليفون

االقصر  -القرنة

ماجدة حنا عبد الشهيد

االقصر  -ش أحمد عرابى

مغلقة

سعد فخرى بشاى

االقصر  -ش -التليفزيون

10

ابوالفضل محمد

هانى احمد حسن

االقصر  -الكرنك القديم

11

1993/03/15

تيسير ثروت حافظ

االقصر  -ش -معبد الكرنك

13

1993/02/08

14

1998/11/24

االقصر  -ش -ابو الجود

2387180

16

1993/12/25

سيد احمد محمد

االقصر  -ش -ابو الجود

2379617

17

1994/05/30

االقصر  -ش -سيال بدران

2383140

19

1994/07/26

االقصر  -ش -المطحن االتحاد

2376687

168

1983/08/09

االقصر  -نزلة الزناتى

2378668

24

1995/08/08

ايمن ابراهيم الدسوقى

االقصر  -عمارات الفيروز

25

1995/07/31

ابراهيم عبد الرؤوف عبد الرحيم

االقصر  -ش -التليفزيون

30

1995/10/23

االقصر  -ش -السلخانة

2379862

31

1995/09/12

االقصر  -ميدان صالح الدين

2385862

32

1975/09/11

32

1995/12/09

االقصر  -ش امون

2379895

33

1996/05/27

االقصر  -ش المدينة المنورة

2379848

34

1996/03/05

االقصر  -ش مصطفى كامل

2370359

35

1996/08/08

االقصر  -ش -مدرسة الصنايع

2382764

36

1975/12/28

36

1996/08/04

37

1996/09/04
1996/12/05

9

هانى احمد حسن

10

اليسر

تيسير ثروت حافظ

11

وادى الملوك

ايمن نظيم رزق اللة

خالد العزب احمد

12

يثرب

ايمن حسين االصمعى

ايمن حسين االصمعى

13

ابو الجود

سلوى جمال احمد

14

الفادى

فيكتور صدقى نظير

فيكتور صدقى نظير

15

االسعاف

دانيال حنا مهوس

دانيال حنا مهوس

16

نادية قدسى حنا

17

ايمن ابراهيم الدسوقى

ايمن ابراهيم الدسوقى

18

ابراهيم عبدالروؤف

ابراهيم عبد الرؤوف عبد الرحيم

19

رأفت عدلى كيرلس

ايمان رزق متى

رأفت عدلى كيرلس

20

اآلمل

سوسن يوسف ميالد

سوسن يوسف ميالد

21

نجم

مغلقة

22

امانى

امانى طانيوس ونيس

23

ممدوح

سيد على سالم

ممدوح أحمد طايع

24

الناجى

اشرف ناجى سمعان

اشرف ناجى سمعان

25

الرجاء

امير عبدالمسيح وديع

ورثة المرحوم عبد المسيح

26

ماجدة

ماجدة موريس سالمة

ماجدة موريس سالمة

نادية قدسى حنا

نادية قدسى حنا

نجم محمود احمد معوض
امانى طانيوس ونيس

2371279

االقصر  -القرنة

االقصر  -الكرنك القديم

االقصر  -ش المطحن

27

يوسف عبداللطيف

يوسف عبداللطيف

يوسف عبداللطيف

االقصر  -ش عيادات خارجية

28

الهام

سامح رجائى زاخر

الهام وليم يعقوب

االقصر  -منشاة العمارى

39

29

الشفاء

احمد حسن محمد

محمد انور محمود

االقصر  -القرنة

39

1998/11/30

30

ماجد

ماجد عزت ملك

ماجد عزت ملك

االقصر  -ش المدينة المنورة

2370524

42

1997/03/24

31

اكرم

اكرام محمد متولى

اكرام محمد متولى

االقصر-ش المدينة المنورة

2376994

44

1997/09/30

32

المحبة

دانيال سيدهم روفائيل

دانيال سيدهم روفائيل

االقصر  -ش يوسف حسن

2383225

49

1977/03/20

33

باسم

باسم بشرى ميخائيل

باسم بشرى ميخائيل

االقصر  -ش المحطة

48

1997/12/30

34

فاطمة الزهراء

االقصر  -الكرنك

48

1998/01/11

35

عماد

احمد عماد محمد على

احمد عماد محمد على

االقصر  -ش رمسيس

49

1997/10/18

36

اسماء

اسماء احمد عبد الرحمن

اسماء احمد عبد الرحمن

االقصر  -نجع الخطبة

51

1998/03/03

37

مجمع الرحمن

أيناس نصر منصور

محمود بشارى

االقصر  -الكرنك القديم

52

1997/12/03

38

مصطفى

مصطفى ثروت حافظ

مصطفى ثروت حافظ

االقصر  -العوامية

53

1998/07/28

اآلقصر  -ش الشهيد عبدالمنعم

54

1977/04/18

55

1998/06/30

56

1998/08/16

58

1998/09/08

59

1998/12/30

60

1998/12/20

االقصر  -ش مستشفى الدولى

66

1999/08/03

67

2000/05/07
2000/01/30

فاطمة الزهراء محمد فتحى

فاطمة الزهراء محمد فتحى

2379812

2383595

39

المنشية

يحى أحمد مسعود

يحى أحمد مسعود

40

سناء عبد السالم

محمد احمد رمزى

سناء عبد السالم محمد

االقصر  -الكرنك

41

السيد عبالعال

طارق محمد محمود

السيد عبدالعال السيد

االقصر  -القرنة

42

ايمان

ايمان عبدة عبد العال

ايمان عبدة عبد العال

االقصر  -الكرنك

43

على

منال كامل عبدالرحيم

على أحمد على أبراهيم

االقصر  -ش المدينة المنورة

44

رأفت حفيظ

فخرى رفعت عوض

رافت حفيظ راغب

45

محمد عادل

محمد عادل محمد صالح

محمد عادل محمد صالح

46

سيد محمد عبد الحارث

سيد محمد عبد الحارث

سيد محمد عبد الحارث

االقصر  -القرنة

47

سوزى

سوزى ماركو فاخورى

سوزى ماركو فاخورى

االقصر  -ش الرحبة

70

48

احمد سعد

احمد سعد الدين الرفاعى

احمد سعد الدين الرفاعى

االقصر  -ش الهلباوى

71

2000/02/01

49

الشركة المصرية لتجارة الدواء

هناء شمس الدين

الشركة المصرية لآلدوية

االقصر  -ش التليفزيون

72

2000/02/28

50

الحكمة

78

1979/02/03

51

احمد فتحى عالء الدين

االقصر  -ش احمد عرابى

79

2000/07/16

52

شركة الوادى فارم

فادى فؤاد ابراهيم

رفعت اديب محروس

االقصر  -شرق الزلقان

80

2000/07/31

53

رفعت عبود ابو سيف

رفعت عبود ابو سيف

رفعت عبود ابو سيف

االقصر  -ش كليوباترا

84

1979/08/08

54

طارق عز الدين حمدان

طارق عز الدين حمدان

طارق عز الدين حمدان

االقصر  -ش الشرقاوى

85

2001/01/23

55

رافت ثروت

رأفت ثروت بخيت

رأفت ثروت بخيت

االقصر  -ش احمد عصمت

88

2001/07/16

56

نشأت نظير

مغلقة

نشأت نظير

االقصر -ش التكوين المهنى

90

2001/11/06

57

قناوى سيد

قناوى سيد قناوى

قناوى سيد قناوى

االقصر -ش التكوين المهنى

92

2001/11/12

58

السالم

95

1997/12/13

جاد هللا حسنين
سحر فتحى

عز الدين محمد ابراهيم

جاد هللا حسنين
احمد فتحى عالء الدين

عز الدين محمد ابراهيم

االقصر  -ش مصطفى كامل

االقصر  -ش مدرسة الصنايع

االقصر  -ش أحمد عرابى  -المنشية

389239
2387202

2373256

2383277

2372967

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

سناء احمد قرعانى

59

سناء احمد قرعانى

60

هانى نادر

هانى نادر سعيد

61

عماد عبدة

عماد عبدة شحاتة

62

عطيفى سعيد محمود

هدى احمد محمد حامد

63

عماد عزت ونيس

زكريا ميشيل روفائيل

64

احمد محمد مرسى

احمد محمد مرسى

65

سانت ماريا

66

االيمان

67

ماجد لطيف

بآلمون فيلبس تادرس
سعد فخرى بشاى

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
االقصر -ش مدرسة الفنون

96

2001/12/08

االقصر  -المنشاة -الزناقطة

97

2002/01/27

االقصر  -ش -الطيب

100

2002/02/05

عطيفى سعيد محمود

االقصر  -ش أحمد عرابى -

101

2002/02/05

عماد عزت ونيس

االقصر -ش-كليوباترا

102

2002/02/11

احمد محمد مرسى

االقصر -ش البهنساوى

103

2002/03/03

2380430-2371453

104

1981/06/01

2373167

105

1980/06/02
2002/04/15

سناء احمد قرعانى
هانى نادر سعيد
عماد عبدة شحاتة

بآلمون فيلبس تادرس

العنوان

االقصر  -ش التليفزيون

رقم التليفون

سعد فخرى بشاى

االقصر  -ش ايوسف حسن

ماجد لطيف

االقصر  -ش خالد بن الوليد

106

68

سناء نوبى محمود

سناء نوبى محمود

سناء نوبى محمود

االقصر  -ش التليفزيون

107

2002/04/03

69

احمد عبد المعبود

احمد عبد المعبود

احمد عبد المعبود

االقصر -ش االميرية

108

2002/05/15

70

شركة المتحدة للصيادلة

ألهام وليم يعقوب

أحمد عبد الحى حسام

االقصر  -ش المدينة المنورة

109

2002/07/09

71

محمد ربيع عبيد

محمد ربيع عبيد

االقصر  -ش المدينة المنورة

112

2002/07/30

72

مصطفى عبد الرحيم

االقصر  -المنشاة

114

2002/09/24

73

ايمان حامد حسن

االقصر  -ش االنابيب

115

2002/08/26

74

عبد الرحمن عبد الحميد

مغلقة

عبد الرحمن عبد الحميد

االقصر  -ش خالد بن الواليد

120

2002/11/04

75

سان مارك

اخالص نصيف كامل

جميل جرجس عبد السيد

االقصر  -ش القراريش

2383865

141

1982/08/22

76

الوفاء

جيهان رزق متى

جيهان رزق متى

االقصر  -ش -مصطفى كامل

2380374

147

1982/11/29

77

االقصر الجديدة

نبيلة كامل سدراك

ادوار باخوم ابراهيم

االقصر  -ش -غرب الكرنك

2373504

148

1982/11/29

78

رانيا

ثناء السيد محمود

عبد الوهاب سالم  +د 0ثناء

االقصر  -ش التليفزيون

2371286

188

1984/01/04

79

مجدى

مجدى مغاريوس تكال

مجدى مغاريوس تكال

االقصر شارع البوسطة

2380751

238

1985/08/17

80

المنشاة

يوسف سندس مرقص

رفعت صموئيل سعيد

االقصر  -منشاة العمارى

240

1985/09/07

81

اشرف

محمد عبد المطلب حسان

محمد عبد المطلب حسان

االقصر  -ش يوسف حسن

241

1985/09/03

82

العهد الجديد

248

1985/12/07

258

1986/03/04

285

1987/01/12
1987/06/11

مغلقة

ممدوح مجدى فيلبس
مغلقة
ايمان حامد حسن

شادية لويز عبد المالك

مصطفى عبد الرحيم
ايمان حامد حسن

شادية لويز عبد المالك

2382834

االقصر  -ش السمعانية

83

طيبة

امير خليفة بربرى

امير خليفة بربرى

االقصر  -ش معبد الكرنك

84

السكة الحديد

مجدى مفيد صادق

مجدى مفيد صادق

االقصر  -غرب السكة الحديد

2381185

85

مكة

محمد محمد ابو الحجاج

محمد محمد ابو الحجاج

االقصر -ش مدرسة الصنايع

2385023

285

86

د مراد

مراد سعد أسكندر

مراد سعد أسكندر

االقصر  -ش المدينة المنورة

2381450

292

1987/09/22

87

ادوارد الجديدة

ادوارد بختصر باسيلى

ادوارد بختصر باسيلى

االقصر  -ش -مدرسة الصنايع

2382940

308

1988/01/26

88

سان جورج

ممدوح جبرة تادرس

ممدوح جبرة تادرس

االقصر  -ش المطحن

309

1988/01/26

89

الهادى

سيد عثمان قاسم

االقصر  -القرنة

310

1989/10/29

90

الحياة

رفعت صموئيل سعيد

315

1988/03/24

328

1988/06/20

338

1988/11/12

342

1989/02/21

كمالة متى نصير

االقصر  -ش توت عنخ امون

2372170

345

1989/08/22

ماجدة زكريا أقالديوس

االقصر  -ش الجنينة بالمنشية

2372062

356

1989/05/15

االقصر  -ش محمد فريد

2376882

358

1989/06/25

االقصر  -ش الشهيد عبد المنعم

2375292

384

1990/02/27

رجائى موريس أبراهيم

االقصر  -ش التليفزيون

2370715

390

1990/04/24

99

ايليا يعقوب شفيق

ايزاك يعقوب شفيق

ايليا يعقوب شفيق

االقصر  -الكرنك القديم

2376938

391

1990/04/24

100

الزهراء

عمار رمضان على

عمار رمضان على

االقصر  -ش عالء الدين

395

1990/05/22

101

مستوصف البر والتقوى

400

1990/06/17

102

المستشفى الجديد

ثناء السيد

االقصر -ش العيادة الخارجية

2370987

403

1990/07/17

103

مينا

اسطفان لبيب صليب

اسطفان لبيب صليب

االقصر  -ش -يوسف حسن

2382897

415

1990/11/15

104

مايكل

ميخائيل عبد المسيح

ميخائيل عبد المسيح

االقصر  -غرب السكة الحديد

2371474

431

1991/02/17

105

امون

عماد شوقى مجلع

عماد شوقى مجلع

االقصر  -ش المدينة المنورة

2370979

432

1991/02/17

106

الحرية

منال وليم رزق هللا

منال وليم رزق هللا

االقصر  -ش التليفزيون

2371285

441

1991/05/22

107

مجدى ميخائيل

مجدى ميخائيل بقطر

مجدى ميخائيل بقطر

االقصر  -ش -السلخانة

2371368

448

1991/07/08

108

االقصر

رجائى موريس قوسة

رجائى موريس قوسة

االقصر  -ش -معبد الكرنك

2382051

723

1992/02/07

109

الشفاء

وائل وديع الياس

صبحى طانيوس ميخائيل

االقصر  -ش -معبد الكرنك

2382546

1154

1949/01/30

110

اآلمانة

محمد صالح الدين اسماعيل

محمد صالح الدين اسماعيل

االقصر  -ش سعد زغلول

2372100

1267

1950/07/13

111

المواساة

نيفين يوسف

اآلقصر  -ش المحطة

2385212

1748

1956/06/20

112

الوطنية

مايكل ناجى نجيب الياس

االقصر  -ش-معبد الكرنك

2372058

بدون

1923/02/06

113

عنايات

عنايات رشدى حنين

االقصر  -الكرنك القديم

-

64

199/2/15

114

هدى الشامى

هدى محمد احمد حامد

االقصر -ش المدينة المنورة

-

69

2001/01/15

115

باسم بشرى  ،نصر روحى

باسم بشرى  ،نصر روحى

االقصر  -ش كورنيش النيل

-

27

2003/02/08

116

اندرو رفعت حبيب

اندرو رفعت حبيب

اندرو رفعت حبيب

االقصر  -ش المستشفى الدولى

-

154

117

احمد مرسى

بيتر عادل زخارى

احمد محمد مرسى اسماعيل

االقصر  -ش على بن ابى طالب

-

134

2003/05/06

118

محمد حسن طربوش

االقصر -ش المدينة المنورة

-

28

1995/09/02

سيد عثمان قاسم
رفعت صموئيل سعيد

االقصر  -ش أحمد عرابى -

91

العوامية

احمد ماهر محمد

احمد ماهر محمد

االقصر  -العوامية

92

النصر

ناهد نعيم اسكندر

ناهد نعيم اسكندر

االقصر  -ش كليوباترا

93

محمد حسن محمد

94

ام النور

95

سان مينا

ماجدة زكريا أقالديوس

96

الفردوس

سهرى بدوى سيد

97

المحطة

لمعى أنور أقالديوس

98

رجائى

أيمان أميل جرس

محمد حسن محمد ابو حرب
كمالة متى نصير

منتصر عبد اللة محمود
نادية احمد محمد

مغلقة
منال منصور تادرس

محمد حسن طربوش

محمد حسن محمد ابو حرب

سهرى بدوى سيد
لمعى أنور أقالديوس

مستوصف البر والتقوى

ماجدة موريس سالمة
مايكل ناجى نجيب الياس
عنايات رشدى حنين

محمد حسن طربوش

2374883-2386683

2381701
2376884

االقصر  -منشاة العمارى

االقصر-ش -مدرسة الصنايع

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

نرمين محمود ادريسى

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

االقصر  -ش معاونة بن ابى سفيان

-

132

2003/04/06

االقصر  -ش .المدينة المنوره

-

149

2003/10/02

االقصر  -ش مكة

-

156

2003/12/06

ايفيت بشرى

االقصر  -ش توت عنخ امون

-

125

2003/01/02

خالد عبدالحميد

االقصر  -ش مدرسة الفنون

-

137

2003/7/

عادل برسوم عبدالمسيح

االقصر  -ش المطحن

-

21

1995/02/15

مروة عبدالفتاح

االقصر  -ش المطحن

-

138

2003/07/15

ايليا سعد عبدهللا

االقصر  -ش المطحن

-

140

2003/07/15

االقصر  -ش صالح سالم

-

146

2003/09/16

االقصر  -ش على بن ابى طالب

-

145

2003/08/25

االقصر  -عمارات الفيروز

-

136

2003/06/03

باسم عياد بولس

االقصر  -ش الدوحة

-

61

1999/01/30

اخالص نصيف كامل

االقصر  -ش خوفو

-

94

1998/07/28

شعبان عبدالرحيم حجاج

االقصر  -الكرنك القديم

-

180

1983/12/04

االقصر  -العوامية

-

152

2003/10/20

االقصر  -ش مدرسة الفنون

-

113

2002/08/07

االقصر  -العوامية

-

150

2003/10/20

االقصر  -شارع النزهه شرق السكة

-

151

2003/10/20

رانيا على عبدالوهاب

االقصر  -نجع الطويل

-

143

2003/08/04

ايمن يوسف محمود

مركز الزينية  -العشى

-

142

2003/08/04

شادية لويز عبدالمالك

االقصر  -ش معبد الكرنك

-

15

1993/08/14

االقصر  -ش لبيب حبشى

-

73

2000/03/28

-

23

1995/03/14

155

2003/11/04
2003/02/24

119

نرمين محمود

120

ايهاب عطية رياض

مغلقة

ايهاب عطية رياض

121

وليد عبده حسين

مغلقة

وليد عبده حسين

مغلقة

122

ايفيت

123

خالد عبدالحميد

124

عادل

125

مروة عبدالفتاح

مروة عبدالفتاح

126

ايليا سعد

ايليا سعد عبدهللا

127

طارق

128

ايمان احمد شحاته

129

فاطمة الزهراء الجديدة

130

باسم عياد

131

اخالص

مغلقة

132

حجاجى

مغلقة

مريم سمير نادر
عادل برسوم عبدالمسيح

مغلقة
ايمان احمد شحاته
مغلقة
باسم عياد بولس

نرمين محمود ادريسى

طارق
ايمان احمد شحاته
فاطمة الزهراء

العنوان

133

امل وجية دانيال

امل وجية دانيال

امل وجية دانيال

134

امل عزيز

مريم سمير نادر

امل عزيز

135

ضياء الجديدة

طارق فتحى حسن

ضياء ابو الحجاج

136

جيهان احمد سلطان

عبدهللا محمد على

جيهان احمد سلطان

137

رانيا على

138

ايمن يوسف

139

الكرمة

مغلقة

140

امير مرعى

مغلقة

امير مرعى صالح

141

موسسة الكرمة

مغلقة

منصف سعيد رزق هللا

االقصر  -نجع السمانية

142

ايفيت يعقوب

ايفيت يعقوب

االقصر  -منشاة العمارى

-

143

حسان حسين على

االقصر  -القرنة

-

129

االقصر  -القباحى الغربى

-

124

2003/01/01

-

159

2004/01/27

1601

2004/01/19
2004/03/02

رانيا على عبدالوهاب
ايمن يوسف محمود

ايفيت يعقوب
مغلقة

حسان حسين على محمد

144

محمد فوزى

على فاروق على

محمد فوزى

145

سهرى بدوى سيد

سهرى بدوى سيد

مغلقة

االقصر ش طراد النيل

146

أيليا أنس

ايليا انس

االقصر  -نجع الخطباء

-

147

زكريا محمد الجديدة

محمد جابر مبارك

زكريا محمد شمس الدين

االقصر ش احمد عرابى

-

162

148

محمد عبدالحفيظ

محمد عبدالحفيظ

محمد احمد محفوظ

االقصر  -بدران

-

165

2004/04/17

149

النوبى حباشى

النوبى حباشى

النوبى حباشى

االقصر ش سيدى محمود

-

170

2004/06/19

150

عنيات رشدى

مها فرعون

عنيات رشدى

االقصر  -ش معبد الكرنك

-

171

2004/07/11

151

نيفين يوسف

نيفين يوسف

نيفين يوسف

االقصر  -ش كليوباترا

-

172

2004/07/18

152

محمد سيد

ااالقصر  -لزناقطة

-

174

2004/08/24

153

محمد عبدالسميع

االقصر ش سيدى عامر

-

169

2004/05/29

154

مارى عبدهللا

االقصر نجع الصياغ

-

176

2004/10/12

155

محمد حسن ابوحرب

محمد حسن ابوحرب

االقصر  -منشاة العمارى

-

175

2004/09/25

156

ياسر فارم مخزن

محمد السيد رانيا

محمد سيد رانيا

االقصر  -ش التلفزيون

-

177

2004/10/13

157

هاجر عبدالجواد

هاجر عبدالجواد

هاجر عبدالجواد

االقصر  -ش محمد فريد

-

330

2004/10/13

158

ايرين رفعت

ايرين رفعت

ايرين رفعت

االقصر ش خالد بن الوليد

-

178

2004/11/06

159

بدور حسن

بدور حسن

بدور حسن

االقصر  -ش الوليد بن عقبة

-

179

2004/11/09

160

امل عبدالرافع

االقصر  -ش محمد فريد

-

185

2004/12/14

161

محمد عبدالمنطلب

محمد عبدالمطلب

ااالقصر  -لكرنك

-

184

2004/12/07

162

احمد خضرى

احمد خضرى

احمد خضرى

ااالقصر  -لزناقطة

-

186

2004/11/24

163

النوبى حباشى

مغلقة

االقصر ش على بن ابى طالب

-

187

2005/02/19

164

محمد ابو الحجاج

االقصر ش نادى المدينة

-

192

2005/06/05

165

وائل وديع

مغلقة

وائل بديع

االقصر  -ش معبد الكرنك

-

190

2005/04/09

166

عبدالرحمن الجديدة

مغلقة

عبدالرحمن

االقصر  -شرق السكة

-

214

2006/08/16

167

منال كامل

مغلقة

منال كامل

االقصر  -ش احمد عرابى

-

215

2006/09/04

168

ايهاب حسان احمد

ايهاب حسان احمد

االقصر  -ش .طراد النيل

-

216

2006/09/17

169

احمد عبدهللا

احمد عبدهللا

االقصر  -ش صالح الدين

-

217

2006/09/25

170

الشيماء قرشى

الشيماء قرشى

الشيماء قرشى

االقصر  -خلف الدولى

-

203

2006/03/02

171

ايفيت يعقوب

ايفيت يعقوب

ايفيت يعقوب

االقصر

-

193

2005/07/09

172

هانى حازم

ايهاب رشدى

احمد عبدالحميد

االقصر  -ش التلفزيون

-

199

2005/10/18

173

غانم على بسطاوى

عبدالحميد سليم

عبدالحميد سليم

مركز االقصر  -العديسات

-

68

1999/11/29

174

ايليا كامل

ايليا كامل

مركز االقصر  -الطود

-

74

2000/05/09

175

ميرفت سعيد رزق هللا

ميرفت سعيد رزق هللا

مركز االقصر  -الحبيل

-

75

2000/05/28

176

طارق

عبد الصبور حمدان

طارق على محمد

مركز االقصر  -البعيرات

2310950

37

1999/09/29

177

امل وجية دانيال

مراد شوقى متوشلح

امل وجية دانيال

مركز االقصر  -البغدادى

-

86

2001/02/26

178

أحمد عبد الفتاح

أحمد عبد الفتاح على جاد

أحمد عبد الفتاح على جاد

مركز االقصر  -الضبعية

-

87

2001/07/16

ايرين رضا

مغلقة
محمد عبدالسميع
مارى عبدهللا
رامى رزق حنا

ايمان على محمد
مغلقة

الشيماء قرشى

ايهاب حسان احمد
احمد عبدهللا

مغلقة
ميرفت سعيد رزق هللا

مغلقة
محمد عبدالسميع
مارى عبدهللا

امل عبدالرافع

مغلقة
محمد ابو الحجاج

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
رقم التليفون

رقم
الترخيص

محمود احمد عمر

محمود احمد عمر

مركز االقصر  -العديسات

-

81

2000/09/30

هانى فرج حنا

أمال أبادير يعقوب

مركز االقصر  -العديسات

-

421

1995/01/11

ايمن نظيم رزق اللة

سيد عثمان قاسم

مركز االقصر  -البعيرات

-

47

1997/12/18

ممدوح مجدى فليبس

مركز االقصر  -العدسات

-

57

1998/08/16

محمود نوبى محمد عليان

مركز االقصر  -البياضية

-

45

1997/09/30

سحر فتحى عالء الدين

مركز االقصر  -البياضية

-

46

1997/11/09

مركز الزينية  -الزنية بحرى

-

44

1997/09/07

-

62

1999/01/14

131

2003/03/30
1999/06/02

اسم المدير المسئول

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

م

أسم الصيدلية

179

محمود احمد عمر

180

الحكمة

181

االقالتة الجديد

182

ممدوح الجديدة

نيفين جميل فام

183

محمود الجديدة

محمد فوزى المعادى

184

سحر

سحر فتحى عالء الدين

185

نصر روحى

عبدالرحيم محمد عبدهللا

نصر روحى عبداللة

186

ياسر

ياسر محمد عبد الراضى

ياسر محمد عبد الراضى

مركز الزينية  -الزنية قبلى

187

ايمان عبدة عبدالعال

محمد محمود محمد

ايمان عبدة عبدالعال

مركز الزينة  -الزنية قبلى

-

188

امانى احمد

امانى احمد عبد اللة

امانى احمد عبد اللة

مركز االقصر  -الحبيل

-

65

189

المحبة

تيودور نسيم ناروز

تيودور نسيم ناروز

مركز الزينية  -العشى

-

318

1988/04/09

190

طارق عز الدين

مغلقة

طارق عز الدين حمدان

مركز االقصر  -الحبيل

-

110

2002/07/22

191

رجائى رومانى منصور

رجائى رومانى منصور

رجائى رومانى منصور

مركز االقصر  -الطود

-

111

2002/07/29

192

اميمة عبد الحميد

اميمة عبد الحميد

اميمة عبد الحميد

مركز االقصر  -البياضية

-

117

2002/11/02

193

ايمن يوسف محمود

مغلقة

ايمن يوسف محمود

مركز الزينية  -المدامود

-

121

2001/11/26

194

فاتن محمد

فاتن محمد عبد الصبور

فاتن محمد عبد الصبور

مركز االقصر  -البياضية

-

119

2002/11/04

195

البغدادى

امجد نصرى ارمانيوس

امجد نصرى ارمانيوس

مركز االقصر  -البغدادى

-

404

1990/07/17

196

صالح الدين عطيتو

صالح الدين عطيتو

صالح الدين عطيتو

مركز االقصر  -العديسات

-

239

1985/08/20

197

الضبعية

نشأت نظير درياس

نشأت نظير درياس

مركز القرنة  -الضبعية

-

133

1982/02/14

198

البياضية

وائل سمير

مجدى مفيد صادق

مركز االقصر  -البياضية

-

158

1983/05/17

199

الشفاء الجديدة

رأفت حفيظ راغب

رأفت حفيظ راغب

مركز االقصر الحبيل

-

274

1986/11/25

200

الناظر

عادل شعبان عزب

ياسر محمد عبد الراضى

مركز االقصر  -الزنية قبلى

-

437

1991/03/13

201

انطون عمانوئيل رزق هللا

انطون عمانوئيل رزق هللا

انطون عمانوئيل رزق هللا

مركز االقصر  -البغدادى

-

449

1991/08/11

202

أشرف

ماجد مصطفى كامل

محمد عبد المطلب حسان

مركز االقصر  -البياضية

-

459

1991/10/28

203

مجد االسالم

سيد عثمان محمد

مركز االقصر  -الضبعية

2442362

488

1993/10/02

204

الطود

صموئيل نصيف ناشد

صموئيل نصيف ناشد

مركز االقصر  -الطود

-

510

1993/02/18

205

الهالل الجديدة

صبرى فريد جريس

صبرى فريد جريس

مركز االقصر  -البعيرات

-

523

1993/09/09

206

ضياء ابو الحجاج

عماد عبد الرحمن محمود

ضياء ابو الحجاج

مركز الزينية  -المدامود

-

89

2001/09/30

207

الهام وليم

امل عزيز حنا

الهام وليم يعقوب

مركز القرنة  -الضبعية

-

93

2001/12/01

208

عثمان

مغلقة

سيد عثمان محمد عبدالرحيم

مركز القرنة  -الضبعية

-

43

1997/06/23

209

احمد عبدالفتاح الجديدة

مغلقة

احمد عبدالفتاح

مركز القرنة  -الضبعية

-

130

2003/03/19

210

امل عبدالرافع

امل عبدالرافع

امل عبدالرافع

مركز االقصر  -البياضية

-

135

2003/05/06

211

محمد عبدالخالق عبدالخالق

محمد عبدالخالق

مركز االقصر  -البياضية

-

38

1997/10/07

212

هانى ابادير

جوزيف باسيليوس

جوزيف باسيليوس

مركز االقصر  -العديسات

-

99

1998/03/14

213

نيفين جميل

مغلقة

نيفين جميل

مركز االقصر  -البغدادى

-

91

2001/11/06

214

ايليا كامل الجديدة

ايليا كامل

مركز االقصر  -البغدادى

-

153

2003/11/04

215

الطيب

جادهللا حسنين جاد هللا

مركز القرنة  -البعيرات

-

116

2002/09/26

216

سهرى بدوى

مغلقة

سهرى بدوى

مركز االقصر  -الحبيل

-

128

2003/05/17

217

اميمة عبدالحميد يونس

مغلقة

اميمه عبدالحميد

مركز االقصر  -الحبيل

-

144

2003/08/09

218

محمد سعد الدين

عبدالهادى احمد عبدالهادى

مركز القرنة  -الغربى قاموال

-

98

2002/01/27

219

صالح محمد حامد

يوسف محمد ابراهيم

مركز االقصر  -الطود

-

118

2002/11/05

220

محمد حسن

مغلقة

محمد حسن

البعيرات

-

163

2004/03/02

221

هانى حليم

مغلقة

هانى حليم

القبلى قاموال

-

164

2004/04/03

222

يوسف محمد

مغلقة

يوسف محمد

القبلى قاموال

-

166

2004/05/18

223

ايهاب عطية

ايهاب عطية

ايهاب عطية

الحبيل

-

167

2004/05/22

224

ايمن يوسف محمود

ايمن يوسف محمود

ايمن يوسف محمود

العشى

-

142

2003/08/04

225

صالح محمد حامد

رمضان عالم

صالح محمد حامد

الضبعية

-

173

2004/08/28

226

ماجدة حنا

مارى موريس

مارى موريس

البغدادى

-

181

2004/11/23

227

امجد فيصل

امجد فيصل

امجد فيصل

الضبعية

-

183

228

سمير عبدالعاطى

سمير عبدالعاطى

سمير عبدالعاطى

المدامود

-

189

2005/03/16

229

هانى نادر الجديدة

هانى نادر

هانى نادر

االقالتة

-

191

2005/04/19

230

عابد يوسف

عابد يوسف

عابد يوسف

االقالته

-

193

2005/06/05

231

ايهاب سعد الدين

حاجر العديسات

-

195

2005/08/23

232

رفاعى طاهر محمد

رفاعى طاهر محمد

رفاعى طاهر محمد

نجع الكوم

-

196

2005/08/23

233

حازم حسين عباس

حازم حسين عباس

حازم حسين عباس

نجع البحاروة

-

197

2005/09/03

234

هشام محمد عباس

هشام محمد عباس

هشام محمد عباس

البياضية

-

200

2006/11/19

235

ايهاب كمال

ايهاب سعد الدين

ايهاب سعد الدين

البغدادى

-

202

2006/02/02

236

احمد محمد محمد

احمد محمد محمد

احمد محمد محمد

العديسات

-

201

2006/02/12

القرية النموذجية

-

204

2006/03/13

البغدادى

-

213

2006/08/08

سيد عثمان محمد

مغلقة

ايليا كامل متى
محمد انور محمود

ايهاب سعد الدين

عبدالهادى احمد عبدالهادى
يوسف محمد ابراهيم

ايهاب سعد الدين

237

نرمين محمود ادريس

مغلقة

نرمين محمود

238

ايليا سعد الجديدة

مغلقة

ايليا سعد

العنوان

تاريخ الترخيص

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
اسم المدير المسئول

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
رومانى بشرى

البغدادى

-

213

2008/08/08

عبدالرحمن

شرق السكة الحديد

-

214

2006/08/16

منال كامل

شارع احمد عرابى  -االقصر

-

215

2006/09/04

خلف الشيراتون

-

216

2006/09/17

شارع صالح الدين -االقصر

-

217

2006/09/25

العديسات بحرى

-

218

2006/09/25

شارع شيل  -االقصر

-

220

2006/10/01

باسم نبيل بشير

شارع الحجاجية  -االقصر

-

221

2006/10/01

القبلى قاموال

-

219

2006/10/01

-

222

2006/10/09

223

2006/10/18
2006/11/28

م

أسم الصيدلية

239

رومانى بشرى

مغلقة

240

عبد الرحمن الجديدة

مغلقة

241

منال كامل

مغلقة

242

ايمن جاد الرب

الحسينى موسى

243

احمد عبد اللة

احمد عبد اللة

244

محمد عبد الباسط

245

مينا جاب اللة

246

باسم نبيل بشير

باسم نبيل بشير

247

محمد ابو الحجاج

محمد على محمد

محمد على محمد

248

محمد نصر الدين

محمد نصر الدين

محمد نصر الدين

جسر العوامية  -االقصر

249

هانى عبد المسيح

بيتر صفوت عياد

بيتر صفوت عياد

شارع المروة  -االقصر

-

250

سهير عبد الحميد

سهير عبد الحميد

سهير عبد الحميد

شارع يوسف الحجاجى  -االقصر

-

224

251

هند سالم شرقاوى

مغلقة

شارع سعد زغلول  -االقصر

-

225

2006/07/28

252

محمد عبد النعيم

محمد عبد النعيم

سيالة بدران -االقصر

-

226

2006/11/28

253

هانى فيكتور عادلى

هانى فيكتور عادلى

مدينة طيبة  -االقصر

-

227

2006/12/07

254

عمرو وهبى ابو الحجاج

255

يوسف سندس مرقس

256

الهام وليم يعقوب

257

خالد امام احمد

258

مصطفى على طة

259

ياسمين ماضى مرسى

احمد على توفيق
مغلقة

محمد هانى محمد
هانى فيكتور عادلى

الحسينى موسى
احمد عبد اللة
احمد على توفيق
مينا جاب هللا

هند سالم

العنوان

عمرو وهبى
يوسف سندس مرقس

-

يوسف سندس مرقس

منشاة العمارى  -االقصر

-

228

2007/01/09

الهام وليم يعقوب

منشاة العمارى  -االقصر

-

229

2007/01/09

القباحى الغربى

-

230

2007/01/22

العديسات  -نجع علوان

-

231

2007/01/30

ياسمين ماضى مرسى

الزينية بحرى

-

232

2007/02/19

260

حسام محمد شيبة

محمود محسوب العطيفى

حسام محمد شيبة

القبلى قاموال

-

233

2007/03/05

261

وفاء محمود محمد

وفاء محمود محمد

وفاء محمود محمد

البياضية

-

سامح زاهر
خالد امام احمد
اشرف احمد امين
ياسمين ماضى مرسى

خالد امام احمد
مصطفى على طة

262

شيماء عوض اللة

مغلقة

شيماء عوض اللة

شارع متفرع من احمد عرابى  -االقصر

-

234

2007/03/29

263

عبير عبد الصبور

عبير عبد الصبور

عبير عبد الصبور

شارع متفرع من شارع التلفزيون

-

235

2007/04/26

264

شيماء كمال سعد

شيماء كمال سعد

شيماء كمال سعد

شارع جدة  -االقصر

-

236

2007/04/16

265

داليا مصطفى مصطفى

القباحى الغربى -االقصر

-

237

2007/04/26

266

احمد على توفيق

الطود

-

238

2007/07/03

القرنة  -االقصر

-

239

2007/05/07

-

240

2007/05/06

241

2007/05/13
2007/06/28

داليا مصطفى مصطفى
مغلقة

داليا مصطفى مصطفى
احمد على توفيق

267

سيد محمد عبد الحارس

ايهاب محمد محمد

سيد محمد عبد الحارس

268

محمد حسن محمد

محمد حسن محمد

محمد حسن محمد

القبلى قاموال

269

نور محمود امبابى

نور محمود امبابى

نور محمود امبابى

العديسات بحرى

-

270

ثروت صالح سليم

ثروت صالح سليم

ثروت صالح سليم

منشاة العمارى  -االقصر

-

242

271

رحاب على عبد الوهاب

شيماء محمد يوسف

رحاب على عبد الوهاب

البياضية

-

243

2007/07/11

272

مشيرة مصطفى كمال

مشيرة مصطفى كمال

مشيرة مصطفى كمال

منشية النوبة

-

244

2007/07/04

273

خالد خيرى حسين

مغلقة

خالد خيرى حسين

شارع احمد عرابى  -االقصر

-

245

2007/07/08

274

هاجر عبدالجواد الجديده

اسماء عبدالجواد

هاجر عبدالجواد

شارع عبدالمنعم العديسى -االقصر

-

246

2009/10/01

275

اميمة عبد الحميد الجديدة

اميمة عبد الحميد الجديدة

اميمه عبدالحميد

شارع مكة  -شرق السكة الحديد

-

247

2007/07/09

276

عالء النوبى ادم

طلعت النحاس

عالء النوبى ادم

الكرنك الجديد  -نجع الملقط

-

248

2007/08/12

277

اسماء محمد حسين

القرنة  -االقصر

-

249

2007/08/12

278

احمد حسن محمد

شارع الحجاجية  -االقصر

-

250

2007/08/12

البعيرات

-

251

2007/08/22

الطود

-

252

2007/08/23

-

254

2008/02/04

255

2007/09/05
2007/10/18

مغبقة
احمد حسن محمد

اسماء محمد حسين
احمد حسن

279

جاد اللة محمود جاد هللا

مغلقة

جاد اللة محمود جاد هللا

280

احمد عبد الغفار

مغلقة

احمد عبد الغفار

281

الحسينى فتحى

مغلقة

الحسينى فتحى

شارع التلفزيون  -االقصر

282

مايكل ادوارد باخوم

مايكل ادوارد باخوم

مايكل ادوارد

شارع الروضة -االقصر

-

283

مؤمن رفعت

مغلقة

مؤمن رفعت

امتداد احمد عرابى  -االقصر

-

256

284

هبه محمود جابر

مغلقة

هبه محمود

االقصر  -الزناقطة

-

257

2007/11/11

285

شريهان عبد الراضى

شارع التلفزيون  -االقصر

-

258

2007/12/02

286

مارى ميشيل مالك

مارى ميشيل مالك

مارى ميشيل مالك

الصعايدة

-

259

2007/12/02

287

محمد احمد يوسف

محمد احمد يوسف

محمد احمد يوسف

نجع الوحدة

-

260

2007/12/02

288

محمد عبد السميع

مغلقة

محمد عبد السميع

الحبيل  -نجع الحمزية

-

261

2007/12/02

289

محمد ابو بكر

محمد ابو بكر

شارع الجنينة  -االقصر

-

262

2007/12/30

290

عبد الصبور محمود

البياضية

-

263

2008/01/08

291

محمد ربيع عبيد

شارع مدرسة الصنايع -االقصر

-

264

2008/01/13

292

دعادء محمد محمدالمظلوم

مغلقة

دعاء محمد

شرق السكة الحديد باالقصر

-

265

2008/01/13

293

انجى جورج حكيم

انجى جورج حكيم

انجى جورج

شارع التلفزيون  -االقصر

-

266

2008/01/15

294

احمد سعد سالم

محمد ابو الحجاج

احمد سعد سالم

القبلى قاموال

-

267

2008/01/29

295

قناوى سيد الجديدة

شارع احمد عرابى  -االقصر

-

268

2008/02/14

296

نعمة عبد اللطيف

نعمة عبد اللطيف

شارع الشرقاوى متفرع من شارع التلفزيون

-

269

2008/02/14

297

محمد هانى محمد

مغلقة

البياضية  -شارع الشرطة

-

270

2008/02/04

298

وائل شكرى عوض

سمر عماد قؤاد

نجع الطويل -االقصر

-

271

2008/02/12

شريهان عبد الراضى

محمد ابو بكر
عبد الصبور محمود
الشيماء قرشى

مغلقة

شريهان عبد الراضى

عبد الصبور محمود
الشيماء قرشى

قناوى سيد
نعمة عبد اللطيف
محمد هانى
سمر عماد قؤاد

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
اسم المدير المسئول

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
ايهاب حسان احمد

الكرنك القديم  -ش طراد النيل

-

272

2008/02/13

عادل عبدالوهاب

االقصر  -العشى

-

275

2008/03/05

شيماء عزالدين

نجع الخطبة  -عزبة العمارسة

-

274

2008/02/26

شارع السلخانة  -االقصر

-

276

2008/03/31

شارع سنوسرت  -االقصر

-

273

2008/04/01

القبلى قاموال

-

277

2008/04/08

-

278

2008/05/05

279

2008/06/03
2008/05/07

م

أسم الصيدلية

299

ايهاب حسان احمد

ايهاب حسان احمد

300

عادل عبدالوهاب

وائل حسن طه

301

شيماء عز الدين يوسف

مغلقة

302

مصطفى حسن احمد

مغلقة

مصطفى حسن

303

نرمين نادر نعيم

نرمين نادر نعيم

نرمين نادر نعيم

304

حسام محمد شيبة

مغلقة

حسام محمد شيبة

305

عماد رفعت اخنوخ

عماد رفعت اخنوخ

عماد رفعت اخنوخ

شرق السكة الحديد -االقصر

306

الشيماء فيصل فاضل

اروة ابراهيم احمد

الشيماء فيصل فاضل

شارع احمد عرابى  -االقصر

-

307

عمرعبد المنعم

عمرعبد المنعم

شارع التلفزيون  -االقصر

-

280

308

عمرو وهبى ابو الحجاج

جادهللا محمود جادهللا

الكرنك  -نجع عمر حسين

-

281

2008/05/02

309

رانيا نبيل بشير

رانيا نبيل بشير

نجع الخطباء

-

282

2008/06/16

310

سيد احمد محمد

سيد احمد محمد

سيد احمد محمد

العوامية  -شارع الجوازات

-

283

2008/07/02

311

هالة فؤاد

شعبان عبدالفتاح

هالة فؤاد

القرنة  -االقصر

-

284

2008/07/01

312

عماد عبد الستار

عماد عبد الستار

عماد عبد الستار

البعيرات

-

285

2008/07/01

313

طارق حسين محمد

طارق حسين محمد

طارق حسين محمد

شارع الحرية باالقصر

-

286

2008/07/10

314

ثروت صالح سليم

عبدهللا عبدالجليل

ثروت صالح سليم

الضبعة  -نجع الغابات

-

287

2008/07/22

315

وليد عبدة حسين

احمد هاشم احمد

وليد عبدة حسين

االقالتة

-

289

2008/08/19

316

فاطمة الزهراء الجديده

شارع التلفزيون  -االقصر

-

290

2008/09/16

شيراتون العوامية

-

292

2008/09/22

-

293

2008/09/29

294

2008/10/14
2008/10/21

عمرعبد المنعم
عمرو وهبى ابو الحجاج

وليد مصطفى عبدالجواد

فاطمة الزهراء الجديدة

العنوان

317

جيمى مراد لبيب

ايفون ماركو فاخورى

جيمى مراد لبيب

318

مصطفى حسن احمد

مصطفى حسن احمد

مصطفى حسن احمد

االقصر  -المدامود الغربى

319

نور محمود امبابى

نور محمود امبابى

نور محمود امبابى

االقصر  -الضبعية  -نجع الغابات

-

320

مايكل عاطف ميخائيل

االقصر  -ش نجع الصياغ بالسواقى

-

295

321

اسماء عبدالمنعم

اسماء عبدالمنعم

اسماء عبدالمنعم

االقصر  -العشى

-

296

322

ناهد حسين عبدهللا

ناهد حسين عبدهللا

ناهد حسين عبدهللا

االقصر  -الطود  -نجع ابو عنان

-

297

2008/11/03

323

محمد يوسف محمد

محمد يوسف محمد

محمد يوسف محمد

االقصر  -ابو الجود

-

297

2008/11/18

324

هبه كامل محمد

جيهان احمد سلطان

جيهان احمد سلطان

االقصر  -البغدادى

-

298

2008/11/20

325

محمود احمد محرم

محمود احمد محرم

محمود احمد محرم

االقصر  -ش احمد عرابى

-

299

2008/12/23

326

يوسف سنس الجديدة

منال عزيز شحات

منال عزيز شحات

االقصر  -ش.خفرع متفرع من شرق السكه الحديد

-

302

2009/02/28

327

اسماء عبدالمنعم عبداللطيف

االقصر  -العشى

-

296

2009/03/05

االقصر  -ش .البهنساوى

-

301

2009/03/11

االقصر  -الضبعية  -نجع حسان

-

300

2009/03/11

-

303

2009/03/18

304

2009/03/24
2009/03/24

مايكل عاطف ميخائيل

محمد محمد ابو الحجاج

مايكل عاطف ميخائيل

اسماء عبدالمنعم عبداللطيف

328

نيفين نشات نعومه

نيفين نشات نعومه

نيفين نشات نعومه

329

ريمون ميخائيل كامل

محمد رضا محمد

ريمون ميخائيل كامل

330

ندى لطفى عزيز

امل وجيه دانيال

ندى لطفى عزيز

االقصر  -البغدادى  -الروافعه

331

ايمان احمد محمد

محمد عبدالسميع

ايمان احمد محمد

االقصر  -البغدادى  -نجع لوانس

-

332

انطون يوسف اديب

انجى ريمون منير

انجى ريمون منير

االقصر  -ش .توت عنخ امون

-

305

333

فاطمه عبدالوهاب محمود

االقصر  -الكرنك  -نجع البحاروه

-

307

2009/04/02

334

امانى طنيوس ونس

االقصر  -ش .امون

-

308

2009/04/08

335

مصطفى هاشم عاشور

336

محمد احمد يوسف

يسرية حافظ عبدالمعطى
امانى طنيوس ونس
مصطفى هاشم عاشور

يسرية حافظ عبدالمعطى
امانى طنيوس ونس

االقصر  -الكرنك  -ش .طراد النيل

-

309

االقصر  -الطود

-

310

2009/05/20

337

هانى يوحنا مسدارى

هانى يوحنا مسدارى

هانى يوحنا مسدارى

االقصر  -شرق السكة الحديد

-

311

2009/06/02

338

هشام محمد الجديده

حمدى حامد سعيد

هشام محمد الجديده

االقصر -المريس  -ش  .الجمعيه الزراعية

-

312

2009/06/04

339

هبه هللا حسن احمد

حسين صفوان حسين

هبه هللا حسن احمد

االقصر  -العديسات قبلى

-

313

2009/06/10

340

عمر صابر محمد

عمر صابر محمد

عمر صابر محمد

االقصر  -العديسات قبلى

-

314

2009/06/11

341

عادل عبدالوهاب الجديده

ناديه احمد رضوان

عادل عبدالوهاب

االقصر  -الصعايده

-

315

2009/10/01

342

بيشوى انور درياس

بيشوى انور درياس

االقصر  -الحبيل  -حى الزهور

-

316

343

محمد احمد بغدادى

محمود سيد عبدالعزيز

محمد احمد بغدادى

االقصر  -المريس

-

317

2009/06/22

344

كيرلس نشات نظير

كيرلس نشات نظير

كيرلس نشات نظير

االقصر  -شرق السكة الحديد  -ش .فاطمه الزهراء

-

318

2009/06/23

345

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

االقصر  -الحبيل  -نجع البدادره

-

319

2009/07/09

346

عمرو عبدالمنعم ابو الحسن

احمد رمضان احمد

عمرو عبدالمنعم ابو الحسن

االقصر  -امتداد ش .احمد عرابى

-

320

2009/07/07

347

ايليا سعد عبدهللا

ماريان نبيل حكيم

ايليا سعد عبدهللا

االقصر  -العوامية  -ش .فايزه ابو النجا

-

321

2009/07/14

348

هايدى شمعون كاروس

هايدى شمعون كاروس

هايدى شمعون كاروس

االقصر  -شارع المدينة المنورة

-

322

2009/08/27

349

محمد طايع

محمد احمد محمد طايع

محمد احمد محمد طايع

االقصر  -االقالتة

-

323

2009/09/10

350

روزيت رمزى شفيق

روزيت رمزى شفيق

ايهاب عطية رياض

االقصر  -الحبيل امام المستشفى

-

324

2009/09/15

351

حمدى حسين عمر

حمدى حسين عمر

محمود محمد جمال

االقصر  -شارع احمد عرابى

-

325

2009/09/15

352

احمد شبيب

االقصر  -شارع االمام على ابن ابى طالب

-

326

2009/10/01

353

بيتر سمير حلمى

االقصر  -شارع شيل بالسواقى

-

328

2009/10/15

354

جيهان احمد سلطان

محمد سيد محمد

جيهان احمد سلطان

االقصر  -الغربى قاموال  -نجع الريايبنة

-

329

2009/11/10

355

اندريه بشرى جيد

بطرس سمعان غبلاير

اندريه بشرى جيد

االقصر  -ش خالد بن الوليد

-

330

2009/11/17

356

احمد منتصر محمد

احمد منتصر محمد

احمد منتصر محمد

االقصر  -الكرنك  -نجع الملقط

-

331

2009/12/01

357

مروه عبدالسالم

االقصر  -ش احمد عصمت

-

332

2009/12/03

358

احمد منتصر الجديده

االقصر  -حاجر المريس

-

333

2009/12/10

محمد احمد يوسف

احمد محمد احمد شبيب
روزيت رمزى شفيق

مروه عبدالسالم
جرجس اسعد

مصطفى هاشم عاشور
محمد احمد يوسف

احمد محمد احمد شبيب
بيتر سمير حلمى

مروه عبدالسالم
احمد منتصر محمد

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

ياسمين سمير احمد

االقصر  -خلف الفيروز

-

335

2009/12/17

احمد رمضان احمد

احمد محمد احمد طايع

االقصر  -ش القراريش

-

336

2010/01/12

361

محمود حسين محمد

مجدى محمد سعيد

محمود حسين محمد

االقصر  -الزينية بحرى

-

337

2010/01/14

362

عمرو وهبى الجديده

ريم ذكى ذكى الفيومى

عمرو وهبى الجديده

االقصر  -العديسات بحرى

-

334

2010/01/14

363

محمد عبدالسميع الجديده

الحسينى موسى محمد

محمد عبدالسميع محمد

االقصر  -القرنة  -نجع الطارف

-

338

2010/01/24

364

سحر فتحى الجديده

سحر فتحى عالء الدين

سحر فتحى عالء الدين

االقصر  -ش شجرة الدر متفرع من المدينة المنوره

-

339

2010/01/24

365

ماريانا نبيل حكيم

االقصر  -شرق السكة الحديد

-

340

2010/02/02

366

ايهاب حسان الجديده

محمود سيد عبدالعزيز

ايهاب حسان الجديده

االقصر  -غرب قاموال  -نجع البركة

-

341

2010/02/23

367

نانسى بشرى برسوم

نانسى بشرى برسوم

نانسى بشرى برسوم

االقصر  -شارع خالد بن الوليد

-

342

2010/03/03

368

محمود ثروت حافظ

محمود ثروت حافظ

محمود ثروت حافظ

االقصر  -طريق الكباش

-

343

2010/03/04

369

عماد رفعت اخنوخ

عماد رفعت اخنوخ

عماد رفعت اخنوخ

االقصر  -شرق السكة الحديد

-

344

2010/03/10

370

سمر عماد فؤاد

سمر عماد فؤاد

االقصر  -طريق الكباش

-

345

2010/03/09

371

محمود عبدالتواب

محمود عبدالتواب

محمود عبدالتواب

االقصر  -العديسات قبلى

-

346

2010/03/21

372

صالح الدين عطيه

صالح الدين عطيه

صالح الدين عطيه

االقصر  -العديسات بحرى

-

347

2010/03/21

373

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

االقصر  -الحبيل  -نجع البدادره

-

348

2010/03/23

374

جاد اللة محمود جاد هللا

ايمن يوسف محمود

جاد اللة محمود جاد هللا

االقصر  -القباحى الشرقى

-

349

2010/03/30

االقصر  -الضبعية  -نجع حسان

-

350

االقصر  -طريق الجولى فيل

-

351

2010/04/11

االقصر  -شارع االسايطه

-

352

2010/04/12

االقصر  -شارع الخليج

-

353

2010/05/30

االقصر  -شارع سيدى محمود

-

354

2010/05/30

االقصر  -منشاة العمارى

-

355

2010/05/30

االقصر  -الضبعية

-

356

2010/06/07

االقصر  -الحبيل  -حى الزهور

-

م

أسم الصيدلية

359

ياسمين سمير احمد

360

احمد محمد احمد الجديده

اسم المدير المسئول

عبدالرحمن عبدالحميد

ماريانا نبيل حكيم

سمر عماد فؤاد

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

ماريانا نبيل حكيم

375

احمد على توفيق

احمد على توفيق

احمد على توفيق

376

دافيد دانيال الجديده

هانى نادر سعيد

دافيد دانيال الجديده

377

ممدوح موريس

ممدوح موريس عزيز

378

ندا لطفى عزيز

بيتر جمال راتب

379

انجى ريمون منير

380

يوسف سندس مرقص

ديفيد دانيال سيدهم
يوسف سندس مرقص

ممدوح موريس عزيز
ندا لطفى عزيز
انجى ريمون منير
يوسف سندس مرقص

381

احمد عبدالفتاح

احمد عبدالفتاح

احمد عبدالفتاح

382

بيشوى انور درياس

نانسى مراد لبيب

بيشوى انور درياس

383

سهام عبده

384

جيهان احمد سلطان

سهام عبده

جادهللا محمود

العنوان

2010/06/20

االقصر  -نجع بدران

-

357

2010/06/22

االقصر  -شرق السكة الحديد

-

359

2010/06/28

385

عادل احمد رشاد

عادل احمد رشاد

عادل احمد رشاد

االقصر  -الزينية قبلى

-

360

2010/06/28

386

احمد عبدهللا محمد

احمد عبدهللا محمد

احمد عبدهللا محمد

االقصر  -البغدادى

-

358

2010/06/28

387

محمد احمد نشات

محمد احمد نشات

محمد احمد نشات

االقصر  -نجع الخطباء  -نجع العمارنة

-

370

2010/07/11

388

هاله سيد احمد

جمال محمد احمد

هاله سيد احمد

الالقصر  -الحبيل  -نجع عبدالعزيز

-

378

2010/08/10

389

مصطفى على طه

مصطفى على طه

مصطفى على طه

االقصر  -الغربى قاموال  -نجع الريايبنة

-

379

2010/08/10

390

بيتر اميل بولس

بيتر اميل بولس

بيتر اميل بولس

االقصر  -شارع خالد بن الوليد

-

363

2010/07/26

االقصر  -امام فندق ايزيس

-

381

2010/10/03

االقصر  -الزينية قبلى

-

382

2010/08/23

االقصر  -شارع اندراوس باشا

-

385

2010/09/20

االقصر  -منشاة العمارى

-

386

2010/09/20

االقصر  -شارع محمد فريد

-

394

2010/10/17

مونيكا مجدى فارس

عبير عادل كامل

االقصر  -السواقى  -نجع الصياغ

-

399

2010/12/05

بطرس جبرائيل عوض

محمد احمد محمد

االقصر  -حاجر االقالتة

-

397

2010/12/05

عبير عبد الصبور مصطفى

مروه معتز محمد

االقصر  -نجع الخطباء

-

400

عبدهللا عبود

االقصر  -القرنة

-

478

2012/03/01

االقصر  -القرنة

-

447

2011/09/21

االقصر  -القبلى قاموال

-

164

2003/12/07

-

471

2003/02/16

49

2012/04/29
2012/02/21

جيهان احمد سلطان

جيهان احمد سلطان

391

العادلى سيد العادلى

العادلى سيد العادلى

العادلى سيد العادلى

392

محمود حسين الجديده

محمود حسين محمد

محمود حسين الجديده

393

ايليا انس الجديده

ايليا انس بختنصر

ايليا انس الجديده

394

نشات الجديده

نشات نظير درياس

نشات الجديده

395

الشركة المصرية لتجارة الدواء

396

عبير عادل كامل

397

محمد طايع الجديده

398

مروه معتز عبدالسالم

399

عبدهللا عبود

مغلقة

400

محمد على امين

محمد على امين

محمد على امين

401

مكاريوس انور

ايليا يعقوب

مكاريوس انور

402

لمياء عطيه السيد

لمياء عطيه السيد

لمياء عطيه السيد

االقصر -الضبعية

403

احمد سيد مختار

مروه عبدالموجود

احمد سيد مختار

االقصر -الضبعية

-

404

محمد نشات

مغلقة

محمد نشات

االقصر -الضبعية

-

472

405

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

ساره محمد عثمان

االقصر  -البعيرات

-

496

2012/05/20

406

فاطمه حسنى محمد

هدى جابر احمد

فاطمه حسنى محمد

االقصر  -القبلى قاموال

-

504

2012/07/10

407

اسماء محمد محمد الجديده

مغلقة

اسماء محمد محمد

االقصر  -الضبعية

-

537

2012/10/14

408

محمد مصطفى محمد

محمد مصطفى محمد

محمد مصطفى محمد

االقصر  -حاجرالضبعية

-

306

2009/03/31

409

احمد سعدالدين محمد

مينا ميالد

احمد سعدالدين محمد

االقصر  -الطود

-

502

2012/06/07

410

صموئيل نصيف ناشد

سحر عماد فؤاد

صموئيل نصيف ناشد

االقصر  -الطود

-

515

2012/07/26

411

عمرو سليم عبدالراضى

مينا ميالد

عمرو سليم عبدالراضى

االقصر  -العديسات قبلى

-

532

2012/10/02

412

نهى عبدالوهاب

مغلقة

نهى عبدالوهاب

االقصر  -نجع علوان

-

539

2012/10/30

413

هناء عباس

مغلقة

هناء عباس

االقصر  -الصعايدة

-

486

2012/04/22

414

مروة معتز

مغلقة

مروة معتز

االقصر  -الزينية بحرى

-

513

2012/07/15

415

احمد عديسى صالح

مغلقة

احمد عديسى صالح

االقصر  -الزينية قبلى

-

554

2012/12/13

416

ناديه احمد رضوان

مغلقة

ناديه احمد رضوان

االقصر  -البياضية

-

482

2012/03/25

417

احمد محمد احمد هاشم

ايمن يوسف

احمد محمد احمد هاشم

االقصر  -البياضية

-

489

2012/04/29

418

عالء رجب امير

مغلقة

عالء رجب امير

االقصر  -العوابد

-

552

2012/12/12

الشركة المصرية لتجارة الدواء

الشركة المصرية لتجارة الدواء

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

419

انه ماريان صبحى

انطوان يوسف

انه ماريان صبحى

االقصر  -شرق السكة

420

هند سالم الجديدة

مغلقة

هند سالم الجديدة

االقصر  -خلف الدولى

421

ثروت صالح سالم

ثروت صالح سالم

ثروت صالح سالم

422

محمد محمد ابوالحجاج

وليد عبدالناصر

محمد محمد ابوالحجاج

423

جينا هالل سيدهم

مغلقة

جينا هالل سيدهم

424

مخزن شركة االقصر الدولية

سهى عاطف

محمود عوض هللا

االقصر  -نجع الطويل

425

كرستين ادوارد

الهام وليم

كرستين ادوارد

االقصر  -ش التلفزيون

-

426

يسرى

يسرى منير

يسرى منير

االقصر  -الكرنك القديم

-

483

427

صفاء صموئيل

صفاء صموئيل

صفاء صموئيل

االقصر  -القباحى لغربى

-

505

2012/06/24

428

عبدهللا ابراهيم عبدهللا

االقصر  -المريس

548

2012/12/06

429

ساره سيد ابراهيم

مغلقة

ساره سيد ابراهيم

االقصر  -الطود

561

2013/01/22

430

احمد النوبى رشيد

مغلقة

احمد النوبى رشيد

االقصر  -المريس

563

2013/02/07

431

الفت محمود ابوالمجد

مغلقة

الفت محمود

االقصر  -المهيدات

590

2013/06/12

432

اميمه الصادق احمد

مغلقة

اميمه الصادق احمد

االقصر  -العديسات بحرى

602

2013/07/29

433

طارق الجديده

مغلقة

طارق على

االقصر  -القرنة

567

2013/02/19

434

نانسى مراد الجديدة

نانسى مراد

نانسى مراد

االقصر  -الضبعية

574

2013/03/31

435

ابوبكر موسى

مغلقة

ابوبكر موسى

االقصر  -البعيرات

593

2013/06/12

436

شيريهان عبدالراضى

مغلقة

شيريهان عبدالراضى

االقصر  -الضبعية

595

2013/06/25

437

عماد عبده الجديدة

مغلقة

عماد عبده

االقصر  -الضبعية

596

2013/07/10

438

سماح ابراهيم

نجالء فتحى

سماح ابراهيم

االقصر  -الضبعية

607

2013/08/06

439

هاله سيد ابوالمجد

مغلقة

هاله سيد

االقصر  -البعيرات

608

2013/08/19

440

محمد ابوبكر الخواص

مغلقة

محمد ابوبكر

االقصر  -المدامود

587

2013/05/27

441

هانى عبدهللا

هانى عبدهللا

هانى عبدهللا

االقصر  -البياضيه

550

2012/12/06

442

مونيكا مجدى فارس

محمد عطيه

مونيكا مجدى

االقصر  -نجع البوادرة

615

2013/09/16

443

انطوان رفعت ثابت

انطوان رفعت ثابت

انطوان رفعت ثابت

االقصر  -الحبيل

616

2013/10/10

444

ثروت صالح سليم

ثروت صالح

ثروت صالح

االقصر  -المنشاة

534

2012/10/09

445

هند سالم الجديدة

مغلقة

هند سالم

االقصر  -ش الدولى

531

2012/09/25

446

ان ماريان صبحى

مغلقة

ان ماريان صبحى

االقصر  -شرق السكة

535

2012/10/09

447

محمود مصطفى سيد

جيهان احمد سلطان

محمود مصطفى

االقصر  -حى الفيروز

572

2013/01/08

448

رجائى رومانى

رجائى رومانى

رجائى رومانى

االقصر  -ش المروة

573

2013/03/05

449

مينا اميل شاكر

مينا اميل

مينا اميل

االقصر  -ش يوسف حسن

564

2013/02/07

450

سهام عبده الجديدة

مغلقة

سهام عبده

االقصر  -ابو الجود

582

2013/04/22

451

مرفت راشد ناشد

مغلقة

مرفت راشد

االقصر  -السواقى

600

2013/06/24

452

مروه عبدالموجود

مروه عبدالموجود

مروه عبدالموجود

االقصر  -ابو الجود

583

2013/05/27

453

المحبة الجديده

مغلقة

دانيال سيدهم

االقصر  -سياله بدران

562

2013/02/05

454

ايمان سيد احمد

مغلقة

ايمان سيد

االقصر  -المنشاة

610

2013/08/19

455

نانسى نعوم

مغلقة

نانسى نعوم

االقصر  -ش السلخانه

609

2013/08/19

456

منار محمد حسن

منار محمد حسن

منار محمد حسن

االقصر  -ش المصطفى

605

2013/08/06

457

اسماء عباس

اسماء عباس

االقصر  -القباحى الغربى

614

2013/09/02

458

المعلمين

احمد عبدالحميد

عبدالرحمن عبدالحميد
محروس عمر محمد احمد

عبدهللا ابراهيم عبدهللا

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

-

535

2012/10/06

-

531

2012/09/25

االقصر  -المنشاة

-

534

2012/10/09

االقصر  -نجع الطويل

-

519

2012/08/15

االقصر  -السواقى

-

512

2012/07/19

-

23

2012/04/01

510

2012/07/12
2012/04/01

العنوان

محروس عمر محمد احمد

ارمنت الوابورات

459

نبيل

نبيل بشرى صادق

نبيل بشرى صادق

ارمنت الوابورات

460

ارمنت الجديد

أبفيت اسعد ابادير

أبفيت اسعد ابادير

461

عز

عز يعقوب جورجى شنودة

462

جميل

جميل مرسال عبد السيد

463

يوسف

 -شارع حوض العسل

-

926

ارمنت ش القناة الملغاة

-

61840

عز يعقوب جورجى شنودة

ارمنت ش الجنينة

-

637

جميل مرسال عبد السيد

ارمنت ش التحرير

-

12063

يوسف جرجس ابراهيم

ارمنت ش الشهيد عبد الرحمن

-

1785

1979/10/09

464

قناوى

قناوى حسانى امين

قناوى حسانى امين

ارمنت ش القناة الملغاة

-

601

1996/07/05

465

التوحيد

احمد عبد الغنى احمد

احمد عبد الغنى احمد

ارمنت  -المريس

-

يوسف جرجس ابراهيم

466

سامح

فايزة نجاتى سرجيوس

سامح راشد جرجس

ارمنت الحيط ش الكنيسة

-

550

1994/11/05

467

محمد بهجت احمد امين

محمد بهجت احمد امين

محمد بهجت احمد امين

ارمنت الحيط ش الزلفى

-

226

1985/04/03

468

ممدوح

ممدوح احمد طايع

ارمنت الحيط ش الزلفى

-

795

2000/05/02

469

حسن

حسن عبد الكريم احمد

حسن عبد الكريم احمد

ارمنت الحيط ش السوق

-

580

1995/10/16

470

السعد

سعد محمودابو الحسن

سعد محمودابو الحسن

ارمنت الحيط ش السوق

-

524

1993/09/18

471

سيد الجديدة

سيد عبد اللة احمد

سيد عبد اللة احمد

ارمنت الحيط ش السوق

-

950

2002/04/07

472

عبد الرحيم

عبد الرحيم عبد اللة عبيد

عبد الرحيم عبد اللة عبيد

ارمنت الحيط

-

573

1995/08/02

473

محمد عبد اللة

محمد عبد اللة خالد

محمد عبد اللة خالد

ارمنت الحيط

-

437

2011/07/25

474

مرفت

مرفت ابو الحجاج

مرفت ابو الحجاج

المحاميد بحرى

-

1641

2006/07/16

475

اشرف الجديدة

اشرف محمد الطاهر

اشرف محمد الطاهر

الرزيقات قبلى

-

1385

2005/03/16

476

احمد

احمد عبد الغنى احمد

احمد عبد الغنى احمد

ارمنت ش المحاكم

-

778

2000/03/29

477

عبد اللة

عبد اللة احمد الشاطر

عبد اللة احمد الشاطر

الرياينة

-

861

2001/04/18

478

هانى عبد اللة حسن الزلفى

ارمنت ش ابو حطب

-

1406

2005/04/17

ممدوح احمد طايع

هانى عبد اللة حسن الزلفى

هانى عبد اللة حسن الزلفى

السوق

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
اسم المدير المسئول

م

أسم الصيدلية

479

احمد محمد ابو دوح الجديدة

480

محارب

481

مرفت اخنوخ بيالطس

482

االمام الحسين

عبد التواب ابراهيم عبدة

483

عمر

سهير عبد الحميد صديق

484

ريمون

ريمون ميخائيل كامل

485

االسراء

اشرف محمد الطاهر

486

احمد النابى

احمد محمد محمد عبداللة

487

عمادالجديدة

عماد عبد الرحمن ا

488

رامى

489

ممدوح احمد عباس

ممدوح احمد عباس

490

ايمان

ايمان داوود موسى

491

احمد ماهر

احمد ماهر محمد

492

اكرم

اكرم محمد متولى

493

سانت ماريا

494

النصر

ابراهيم رزق دوس

495

خالد

احمد محمود قناوى

احمد محمد ابو دوح ا
محارب الفى حبيب
مرفت اخنوخ بيالطس

رامى سفين

عاطف خليل اندراوس

رقم التليفون

رقم
الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
الرياينة

-

952

2002/04/14

محارب الفى حبيب

ارمنت الحيط

-

1744

2007/02/25

مرفت اخنوخ بيالطس

المحاميد قبلى

-

641

1997/05/14

عبد التواب ابراهيم عبدة

الديمقراط

-

1570

2006/02/16

سهير عبد الحميد صديق

الديمقراط

-

394

1990/05/03

ريمون ميخائيل كامل

المراعزة  -ارمنت

-

1595

2006/06/15

اشرف محمد الطاهر

الرزيقات بحرى

-

1385

2005/03/16

اوالد سند

-

418

2011/03/13

عماد عبد الرحمن ا

ارمنت الوابورات

-

1640

2007/07/16

رامى سفين

ارمنت الوابورات

-

1401

2005/04/12

ممدوح احمد عباس

المراعزة  -ارمنت الوابورات

-

1047

2003/03/16

ايمان داوود موسى

ارمنت

-

1187

2004/02/23

احمد ماهر محمد

ارمنت الحيط ش االثار

-

1098

2003/07/27

اكرم محمد متولى

ارمنت الغرز

-

1367

2005/05/07

عاطف خليل اندراوس

ارمنت الوابورات

-

243

1985/09/25

ابراهيم رزق دوس

ارمنت الوابورات

-

5

1966/12/17

احمد محمود قناوى

الرزيقات بحرى

-

932

2011/01/29

المحاميد قبلى

-

1570

2006/02/16

الرزيقات قبلى ش مسجد السادات

-

938

2002/02/12

ارمنت ش البركة

-

361

2010/06/29

خالد احمد الناصح

ابودغار

-

984

2002/08/12

الرياينة

-

1640

2006/07/16

-

846

2001/11/23

1960

2008/07/14
2011/09/21

احمد محمد ابو دوح

احمد محمد محمد عبداللة

العنوان

تاريخ الترخيص

496

الحسينى

الحسينى موسى محمد

الحسينى موسى محمد

497

ناصر الجديدة

اشرف محمد الطاهر

اشرف محمد الطاهر

498

خالد الجديدة

خالد سيد براهيم بيومى

499

خالد

خالد احمد الناصح

500

عماد

عماد عبد الرحمن

عماد عبد الرحمن ا

501

الشبان المسلمين

بهجت احمد الصن

بهجت احمد الصن

ارمنت الوبورات

502

نجاح

نجاح

نجاح

ارمنت الوبورات

-

503

زينب

زينب عبد الحافظ محمد

زينب عبد الحافظ محمد

ارمنت الوبورات

-

226

504

مارى

مارى نعوم نجيب

مارى نعوم نجيب

ارمنت الوبورات

-

1784

2007/06/19

505

جورج

جورج هالل شحات

جورج هالل شحات

ارمنت الحيط

-

369

2010/07/11

506

العادلى

العادلى حسين

العادلى حسين

ارمنت الحيط

-

1618

2006/05/10

507

عبد اللة

عبد اللة الشاطر

عبد اللة الشاطر

ارمنت الجرف

-

816

2011/04/18

508

محمد عبد اللة

محمد عبد اللة خالد

محمد عبد اللة خالد

ارمنت الحيط

-

978

2002/08/03

509

قناوى الجديدة

قناوى حسانى امين

قناوى حسانى امين

ارمنت ش الصياغ

-

60

1996/07/07

510

خالد

خالد سيد براهيم بيومى

خالد سيد ابراهيم بيومى

ارمنت الحيط البصرى

-

361

2010/06/29

511

الفت

الفت اابو المجد احمد

الفت اابو المجد احمد

ارمنت الحيط ابوقرن

-

1969

2008/08/05

512

الصادق

ارمنت الحيط شارع المدافن

-

521

1993/08/21

513

ازهار

ازهار عبد الشافى

ازهار عبد الشافى

ارمنت الحيط ش االثار

-

1818

2007/08/04

514

ايمن

ايمن محمد عمر

ايمن محمد عمر

ارمنت الحيط ش المدافن

-

1909

2009/03/29

515

ممدوح

ممدوح احمد طايع

ارمنت الحيط عمارة الصاوى

-

795

2000/05/02

516

صالح الجديدة

صالح عبدالحميد

صالح عبدالحميد

االقصر  -ارمنت الوابورات

-

529

2012/09/24

517

محمد مغازى الجديدة

محمد مغازى العادلى

محمد مغازى العادلى

االقصر  -كوبرى ارمنت الحيط

-

533

2012/10/04

518

يوسف محمد يونس

االقصر  -ارمنت الحيط

-

509

2012/07/03

519

محمود محمد الجديدة

االقصر  -ارمنت  -المراعزة

-

494

2012/05/06

520

عبدهللا احمد اسماعيل

عبدهللا احمد اسماعيل

عبدهللا احمد اسماعيل

االقصر  -ارمنت  -المحاميد بحرى

-

487

2012/04/22

521

الزهراء حمدى

الزهراء حمدى

الزهراء حمدى

االقصر  -ارمنت  -الرزيقات بحرى

-

499

2012/05/16

522

حاتم محمد الجديدة

حاتم محمد

حاتم محمد

االقصر  -ارمنت  -الرزيقات بحرى

-

493

2012/05/06

523

عز يعقوب جورجى

عز يعقوب جورجى

عز يعقوب جورجى

االقصر  -ارمنت -ش الوحدة الصحية  -المحاميد قبلى

-

485

2012/04/30

524

صالح العادلى الصادق

صالح العادلى الصادق

صالح العادلى الصادق

االقصر  -ارمنت -ش الوحدة الصحية  -المحاميد قبلى

-

475

2012/02/21

525

هاجر عبدالسالم

هاجر عبدالسالم

هاجر عبدالسالم

االقصر  -ارمنت  -ش البحر

-

465

2012/01/03

526

نعمه ذكرى فاخورى

نعمه ذكرى فاخورى

نعمه ذكرى فاخورى

االقصر  -ارمنت  -المحاميد قبلى

-

467

2012/01/18

527

احمد الجديدة

احمد محمد

احمد محمد

االقصر  -ارمنت  -ش المحاكم

-

778

2000/03/29

528

السالم

قناوى حسانى امين

قناوى حسانى امين

االقصر  -رامنت  -ش السوق الوابورات

-

72

1978/07/03

529

محمد احمد حامد

محمد احمد حامد

محمد احمد حامد

االقصر  -ارمنت  -حاجر المحاميد قبلى

-

387

2010/09/20

530

محروس عمر محمد

محروس عمر محمد

محروس عمر محمد

االقصر  -ارمنت  -ش الروج

-

597

1996/05/06

531

حسن عبدالكريم

حسن عبدالكريم

حسن عبدالكريم

االقصر  -ارمنت  -ش السوق

-

580

1995/10/16

532

محارب العز الجديدة

محارب العز

محارب العز

االقصر  -ارمنت  -ش الكوبرى

-

1555

2006/01/04

533

حمدى حسين

حمدى حسين

حمدى حسين

االقصر  -ارمت الحيط

-

362

2010/06/29

534

نبيل بشرى صادق

نبيل بشرى صادق

نبيل بشرى صادق

االقصر  -ارمنت  -ش حوض العسل

-

926

2001/12/30

535

علياء محمد احمد

علياء محمد احمد

علياء محمد احمد

االقصر  -ارمنت  -الرياينة

-

1804

2007/07/22

536

يوسف جرجس ابراهيم

يوسف جرجس ابراهيم

يوسف جرجس ابراهيم

االقصر  -ارمنت  -ش منير واصف

-

537

ياسمين سمير احمد

ياسمين سمير احمد

ياسمين سمير احمد

538

نعمه عبدالرحيم

نعمه عبدالرحيم

نعمه عبدالرحيم

ورثة د سيد

خالد سيد ابراهيم بيومى

ورثة د سيد

يوسف محمد يونس
محمود محمد محمود

ممدوح احمد طايع

يوسف محمد يونس
محمود محمد محمود

 -الراهبات

1996/04/23

االقصر  -ارمنت  -الديمقراط

-

1956

2008/07/09

االقصر  -ارمنت  -ش ابوهمام

-

432

2011/07/07

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

االقصر  -ارمنت  -ش الوحدة الصحية

-

1980

2008/09/10

االقصر  -ارمنت -المحاميد بحرى

-

1641

2006/07/16

االقصر  -ارمنت -الوابورات

-

416

2011/03/10

445

2011/09/14

573

1995/08/02
2006/11/14

العنوان

539

محمد مغازى

محمد مغازى

محمد مغازى

540

مرفت ابوالحجاج الجديدة

مرفت ابوالحجاج الجديدة

مرفت ابوالحجاج الجديدة

541

محمد بدوى احمد

محمد بدوى احمد

محمد بدوى احمد

542

محمود محمد محمود

محمود محمد محمود

محمود محمد محمود

االقصر  -ارمنت -الرزيقات بحرى

-

543

عبدالرحيم عبدهللا عبيد

عبدالرحيم عبدهللا عبيد

عبدالرحيم عبدهللا عبيد

االقصر  -ارمنت  -ش السوق

-

544

كارولين عماد شحاته

كارولين عماد شحاته

كارولين عماد شحاته

االقصر  -ارمنت  -حاجر الرزيقات

-

1557

545

شركة السكر

مصنع السكر بارمنت

مصنع السكر بارمنت

االقصر  -ارمنت

-

44

1959/12/10

546

صيدلية جميل

جميل مرسال عبد السيد

جميل مرسال عبد السيد

االقصر  -ارمنت  -ش السوق

-

112

1980/09/06

547

حمدى يوسف خليل

حمدى يوسف خليل

حمدى يوسف خليل

االقصر  -ارمنت  -الرياينة -ش الوحدة الصحية

-

1615

2006/05/10

548

احمد محمد رضا

احمد محمد رضا

احمد محمد رضا

االقصر  -ارمنت  -ساحل الجرف

-

453

2011/10/12

549

المعلمين ( محروس عمر محمد )

محروس عمر محمد

محروس عمر محمد

االقصر  -ارمنت  -ش البروج

-

175

1983/10/18

550

اسامه محمد الصغير

اسامه محمد الصغير

اسامه محمد الصغير

االقصر  -ارمنت  -المحاميد بحرى

-

2125

2009/11/03

551

الشاطر ( احمد عبدالحميد )

احمد عبدالحميد

احمد عبدالحميد

االقصر  -ارمنت  -ش المعهد الدينى

-

270

1986/10/07

552

سمير عبدالحميد صديق

سمير عبدالحميد صديق

سمير عبدالحميد صديق

االقصر  -ارمنت  -الديمقراط

-

1863

2007/12/30

553

ارمنت الجديد

ايفيت اسعد ابادير

ايفيت اسعد ابادير

االقصر  -ارمنت  -ش القناه

-

393

1990/04/30

554

لمياء عطية السيد

لمياء عطية السيد

لمياء عطية السيد

االقصر  -ارمنت  -المراعزة

-

542

2012/11/11

555

يوسف عبدالروؤف

الزهراء حمدى

يوسف عبدالروؤف

االقصر  -ارمنت الوابورات

570

2013/02/24

556

وليد محمد عبدالحميد

محمود محمد

وليد محمد عبدالحميد

االقصر  -ارمنت  -الرزيقات

-

565

2013/03/03

557

هند محمد

اسامه محمد

هند محمد

االقصر  -ارمنت  -المحاميد قبلى

-

581

2013/05/13

558

هاله سيد

هاله سيد

هاله سيد

االقصر  -ارمنت الحيط

-

592

2013/06/12

559

دعاء السيد يوسف

دعاء السيد يوسف

دعاء السيد يوسف

االقصر  -ارمنت  -المحاميد قبلى

598

2013/07/22

560

حسام محمد حارس

حسام محمد حارس

حسام محمد حارس

االقصر  -ارمنت الحيط

604

2013/08/05

561

اسالم عبدالغفار

اسالم عبدالغفار

اسالم عبدالغفار

اسنا  -شارع بورسعيد

-

797

2000/05/06

562

فاطمه محمد مكى

فاطمه محمد مكى

فاطمه محمد مكى

اصفون

-

603

1996/07/04

563

فاطمة محمد مكى الجديده

سعيد اسماعيل عثمان

فاطمه محمد مكى

اصفون بجوار الشيخ

-

1184

2004/03/02

564

محمد مصطفى عوض

محمد مصطفى عوض

محمد مصطفى عوض

طفنيس

-

1284

2004/06/28

565

ابوعوف السيد عبدالقادر

ابوعوف السيد عبدالقادر

النمسا

-

1293

2004/10/04

566

محمود عبدالتواب

ش الشهيد عزالدين

-

1270

2004/08/07

567

زينب المهدى محمد على

الدير الشرقى

-

1264

2004/07/26

568

محمد محمود محمد مغازى

محمد محمود محمد مغازى

قريه باويل

-

1165

2003/12/21

569

امانى محمد امين الجديده

امانى محمد امين الجديده

الزنيقه

-

1513

2005/11/08

570

سيد محمد سيد الجديده

الحميدات شرق

-

1311

2005/09/08

571

محمد حسين احمد موسى

محمد حسين احمد موسى

المساويه

-

1548

2005/02/24

572

على ابراهيم محمد عويضه

على ابراهيم محمد عويضه

الحله

-

1550

2005/12/31

573

احمد حمزه صالح حسن

ش الشهيد عبدالجليل مجاهد

-

1542

2005/12/20

574

اميره نصرالدين سيد

اميره نصرالدين سيد

اميره نصرالدين سيد

شارع البحر

-

1633

2006/07/03

575

ياسر عبدالمنعم محمد

ياسر عبدالمنعم محمد

ياسر عبدالمنعم محمد

النجوع بحرى

-

1658

2006/08/14

576

ابوعوف السيد عبدالقادر الجديده

الفارسيه

-

1677

2006/10/15

577

بطرس سمعان غبلاير

ش احمد عرابى

-

1703

2006/12/10

578

حسين محمد النوبى

الدير الشرقى

-

1603

2006/04/26

579

حسين محمد النوبى الجديده

حسين محمد النوبى الجديده

حسين محمد النوبى الجديده

ش النزهه

-

1735

2007/02/14

580

ايليا شكرهللا سيفين غطاس

ايليا شكرهللا سيفين غطاس

ايليا شكرهللا سيفين غطاس

طفنيس

-

1809

2007/08/13

581

طارق محمد شعبان

طارق محمد شعبان

النجوع بحرى

-

551

1994/11/09

582

طارق محمد شعبان ( الزهراء )

طارق محمد شعبان

ش الصلحات

-

901

2001/08/25

583

سوزان يوسف ( المالك )

سوزان يوسف

ش احمد عرابى

-

244

1985/10/20

584

ناصف حقى ( سان جورج )

ناصف حقى

ش احمد عرابى

-

232

1985/05/30

585

ناصف حقى عطاهلل ( مريم )

ناصف حقى عطاهلل

ش احمد عرابى

-

102

1980/04/16

586

منال فكرى دانيال ( االسعاف )

النمسا

-

466

1991/11/13

587

سمير راشد عبدالمالك ( الحكمة )

العضايمه

-

458

1991/10/20

588

سمير راشد الجديده

كومير

-

802

2000/05/20

589

سالم محمد انس

سالم محمد انس

كيمان المطاعنة

-

540

1994/08/21

590

سالم محمد انس الجديده

سالم محمد انس

السنترال الجديد

-

1295

2004/10/10

591

امير زكى فانوس

امير زكى فانوس

اصفون

-

329

1988/06/20

592

امير زكى فانوس الجديده

امير زكى فانوس

امير زكى فانوس

طفنيس

-

684

1998/06/14

593

مريم ايليا شفيق

الفريد اسعد جيمى

مريم ايليا شفيق

ش احمد عرابى

-

453

1991/09/05

594

عبدالسالم نوراالسالم احمد

مغلقة

عبدالسالم نوراالسالم احمد

ش ترعة اصفون

-

565

1995/03/08

595

محمود عبدالتواب الجديده

مغلقة

محمود عبدالتواب

ش بورسعيد

-

2061

2009/06/04

596

احمد محى الدين عبدهللا

مغلقة

احمد محى الدين عبدهللا

ش كورنيش النيل

-

2067

2009/06/29

597

فايزه احمد بسطاوى

مغلقة

فايزه احمد بسطاوى

العزيزه  -قرية الشيخ احود

-

2082

2009/08/06

598

احمد عبدالستار محمد

احمد عبدالستار محمد

الدير الشرقى  -نجع الفوال

-

2080

2009/08/04

مغلقة
محمود عبدالتواب
زينب المهدى محمد على
مغلقة
امانى محمد امين الجديده
مغلقة
محمد حسين احمد موسى
مغلقة
احمد حمزه صالح حسن

ابوعوف السيد عبدالقادر الجديده
مغلقة
حسين محمد النوبى

مغلقة
طارق محمد شعبان
سوزان يوسف
ناصف حقى
مغلقة
منال فكرى دانيال
سمير راشد

محمود عبدالتواب
زينب المهدى محمد على

سيد محمد سيد الجديده

احمد حمزه صالح حسن

ابوعوف السيد عبدالقادر الجديده
بطرس سمعان غبلاير
حسين محمد النوبى

منال فكرى دانيال
سمير راشد

مرفت موريس غالى
مغلقة
سالم محمد انس
مغلقة

احمد عبدالستار محمد

سمير راشد الجديده

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
اسم المدير المسئول

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)
كومير

-

2141

2009/12/13

داود يسى نصيف

طفنيس المطاعنة

-

2095

2009/09/08

فاتن محمد ماهر

ش جسر السياله

-

2089

2009/09/24

عبدالسالم نوراالسالم

اسنا  -خلف مستشفى الرمد

-

2109

2009/10/15

اسنا  -نجع الشيخ فيصل

-

2084

2009/08/17

-

2117

2009/10/19

1626

2006/06/04
2009/11/11

م

أسم الصيدلية

599

احمد عبدالفتاح ابوالمجد

600

داود يسى نصيف

601

فاتن محمد ماهر الجديده

602

عبدالسالم نوراالسالم

عبدالسالم نوراالسالم

603

زينب المهدى محمد على الجديدة

زينب المهدى محمد

زينب المهدى محمد

604

محمد محمود محمد مغازى الجديده

محمد محمود محمد

محمد محمود محمد

اسنا  -النجوع قبلى  -باويل

605

محمد زين العابدين بدرى

محمد زين العابدين بدرى

اسنا  -ش السنترال الجديد

-

اسنا  -ش الموردة  -نجع الشيخ فيصل

-

2116

-

1577

2006/03/06

2126

2009/11/08
2009/09/29

احمد عبدالفتاح ابوالمجد
داود يسى نصيف
مغلقة

محمد زين العابدين بدرى

احمد عبدالفتاح ابوالمجد

العنوان

606

منى ماهر جادالرب

خالد عبدهللا بدر

منى ماهر جادالرب

607

خالد عبدالحميد اسماعيل

دعاء احمد كامل

خالد عبدالحميد اسماعيل

اسنا  -ش السعودية

608

الحسن محمد عبدالعزيز الجديدة

الحسن محمد عبدالعزيز

اسنا  -ش البحر بجوار بنك مصر

-

609

انتصار الضوى عبدهللا

انتصار الضوى عبدهللا

اسنا  -زرنيخ  -عزبة العبابدة

-

2104

610

عماد عبد الستار محمد

عماد عبد الستار محمد

اسنا  -ش الشيخ فيصل

-

2147

2009/12/23

611

منال عزت رياض الجديده

اسنا  -الدير الشرقى

-

1932

2008/05/19

612

الجمعية الخيرية للخدمات االجتماعية

مغلقة

اسنا  -مجمع الرى

-

2148

2010/01/04

613

على ابراهيم محمد الجديده

مغلقة

اسنا  -الحله  -شرق اسنا

-

1767

2007/05/02

سوزان يوسف

شارع احمد عرابى

-

300

1987/11/07

ينى مخالى ينى

شارع احمد عرابى

-

1145

2003/11/11

محمد كمال المأمون

اصفون

-

616

1996/11/16

طه محمد عيد سيد

اسنا  -الدير شرق

-

847

2001/01/28

نيفين جميل فام

االقصر  -شارع احمد عرابى

-

686

1998/06/20

ياسين على موسى

اسنا  -القرايا

-

1011

2002/10/14

احمد محى الدين

اسنا  -شارع السكرية

-

985

2002/08/12

اسنا  -شارع الدالى

-

838

2000/12/06

زينب العابدين البدرى

اسنا  -طفنيس

-

371

1989/11/06

صموئيل عزيز ميخائيل

اسنا  -ش البحر

-

74

1978/09/12

اسنا  -اصفون  -عزبة الخزان

-

1063

2003/05/04

مصطفى عبدالرحيم سعد

اسنا  -الشغب

-

5285

1993/12/05

زينب العابدين البدرى

اسنا  -طفنيس

-

547

1994/08/04

بلقيس يوسف عبدالدايم

اسنا  -ش مكتب الصحة

-

560

1995/03/07

اسنا  -الشغب

-

595

1996/03/24

حنان عبدالنبى حسنين

اسنا  -الدير شرق

-

865

2008/02/01

الطيب مصطفى حسن حامد

اسنا  -ش الرحمه

-

188

2008/01/28

ايمان حامد حسن حسين

اسنا  -ترعة اصفون  -عزبة الخزان

-

1861

2007/12/31

نعمه عبدالكريم النوبى

اسنا  -ش االسطبل

-

1868

2008/01/14

اسنا  -اصفون  -عزبة الخزان

-

1837

2007/11/08

اسنا  -المعال

-

1779

2007/06/13

اسنا  -الدير شرق

-

316

2004/11/07

-

1419

2005/05/09

1415

2005/04/26
2005/06/15

614

مغلقة
انتصار الضوى عبدهللا
مغلقة

منال عزت

منال عزت

صيدلية سانتا ماريا ( سوزان يوسف ) بيتر كمال يوسف
ينى مخالى ينى

على ابراهيم

615

ينى مخالى ينى

616

محمد كمال المأمون

617

طه محمد عيد سيد

طه محمد عيد سيد

618

نيفين جميل فام

ممدوح مجدى فيليب

619

ياسين على موسى

ابراهيم مصباح

620

احمد محى الدين عبدهللا

احمد محى الدين

621

احمد رجب امين

622

زينب العابدين البدرى

زينب العابدين البدرى

623

االيمان

صموئيل عزيز ميخائيل

624

اشرف محمد احمد مكى الجديده

625

النور المحمدى

626

زينب العابدين البدرى الجديده

627

بلقيس يوسف عبدالدايم

628

سيد محمد سيد على

629

حنان عبدالنبى حسنين

630

الطيب مصطفى حسن حامد

631

ايمان حامد حسن حسين

632

نعمه عبدالكريم النوبى

633

ارميا فوزى حنا

634

ينى مخالى ينى الجديده

مغلقة

635

طه محمد عيد سيد الجديده

مغلقة

طه محمد عيد سيد الجديده

636

مريم عبدالتواب محمد مكى

مغلقة

مريم عبدالتواب محمد مكى

اسنا  -القرايا

637

امانى محمد امين الضوى

مغلقة

امانى محمد امين الضوى

اسنا  -سطيح

-

638

احمد سعد احمد الجديده

مغلقة

احمد سعد احمد الجديده

اسنا  -كيمان المطاعنة

-

1435

639

محمود عثمان محمد عثمان

اسنا  -الشغب

-

1471

2005/08/14

640

محمد عبدالغنى عبدالفتاح

اسنا  -ش بورسعيد

-

1514

2005/11/08

641

احمد سميح سيد عباس

اسنا  -توماس 3

-

1516

2005/11/14

642

فاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيم

اسنا  -الكالبية شرق

-

1075

2003/05/31

643

احمد سراج الدين محمد

اسنا  -المنشية

-

1082

2003/06/22

644

سعد عبدالستار على

اسنا  -ش المخبز متفرع من ش البحر

-

1099

2002/08/03

645

رزق صدقى زكى

رزق صدقى زكى

رزق صدقى زكى

اسنا  -الكيمان  -المطاعنة

-

1087

2003/06/30

646

احمد الطيب محمد

احمد الطيب محمد

احمد الطيب محمد

اسنا  -ش البحر

-

1136

2003/10/21

647

دعاء مصطفى عبدالبر

دعاء مصطفى عبدالبر

دعاء مصطفى عبدالبر

اسنا  -ش احمد عرابى حاره النخيل

-

1161

2003/12/07

648

احمد محمد على جبريل

اسامه كامل سليم

احمد محمد على جبريل

اسنا  -الدير شرق

-

1309

2004/10/30

649

حافظ خضرى محمد الجديده

حافظ خضرى محمد الجديده

اسنا  -القرايا

-

1289

2004/09/26

650

بنيامين برسوم عبدالمسيح

بنيامين برسوم عبدالمسيح

اسنا  -ترعة اصفون

-

1301

2004/10/18

651

محمد على ذو الغفار

اسنا  -الدير شرق

-

1330

2004/02/06

652

عال مصطفى امين الجديده

عال مصطفى امين الجديده

اسنا  -القرايا

-

2014

2008/12/17

653

نعمه ذكرى فخورى

ديفيد صفوت ظريف

نعمه ذكرى فخورى

اسنا  -الغريرة

-

2013

2008/12/17

654

الطيب مصطفى حسن الجديده

محمد النوبى ناصر

الطيب مصطفى حسن الجديده

اسنا  -ش الرحمة

-

2010

2008/12/03

655

احمد بدوى انور الجديده

مصطفى محمود عبدالمتعال

احمد بدوى انور الجديده

اسنا  -جسر السيالة

-

2009

2008/12/03

656

منال فكرى دانيال الجديده

ماريانا نبيل حكيم

منال فكرى دانيال الجديده

اسنا  -جزيرة راجح

-

2005

2008/11/26

657

ارميا فوزى حنا الجديده

اسنا  -الدقيره

-

1981

2008/09/10

658

محمد عبدالعال احمد

اسنا  -الدير شرق

-

1955

2008/07/09

مغلقة

احمد رجب

احمد رجب

اشرف محمد مكى
مصطفى عبدالرحيم سعد
مغلقة
بلقيس يوسف عبدالدايم
سيد محمد سيد على
حنان عبدالنبى حسنين
مغلقة
ايمان حامد حسن حسين
مغلقة
ارميا فوزى حنا

محمود عثمان محمد عثمان
محمد عبدالغنى عبدالفتاح
مغلقة
فاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيم
احمد سراج الدين محمد
سعد عبدالستار على

مغلقة
بنيامين برسوم عبدالمسيح
محمد على ذو الغفار
عال مصطفى امين الجديده

مغلقة
محمد مرتضى عبدهللا

اشرف محمد مكى

سيد محمد سيد على

ارميا فوزى حنا
ينى مخالى ينى الجديده

محمود عثمان محمد عثمان
محمد عبدالغنى عبدالفتاح
احمد سميح سيد عباس
فاتن محمد عبدالصبور عبدالرحيم
احمد سراج الدين محمد
سعد عبدالستار على

محمد على ذو الغفار

ارميا فوزى حنا الجديده
محمد عبدالعال احمد

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

659

محمد العربى يحيى عبدالرحمن

مغلقة

محمد العربى يحيى عبدالرحمن

660

منى ماهر جادالرب

مغلقة

منى ماهر جادالرب

661

على محمود محمد مدنى

مغلقة

على محمود محمد مدنى

662

بهاء الدين انور عبدالراضى الجديده

663

عبدالعليم عبدالجيد عبدالراضى

664

خالد السيد عبدالحليم

665

فاطمه محمد حسن محمود

فاطمه محمد حسن محمود

666

عبدهللا عبدالفضيل عبدهللا

عبدهللا عبدالفضيل عبدهللا

667

طارق

فادية هاشم

668

المحبة

جوزيف وليم

669

االمل

مارى نسيم رياض

مارى نسيم رياض

670

االسالم

عادل عبدالرحمن

عادل عبدالرحمن

671

االمانة

نعيم صديق متاؤس

672

وفاء عبدالمنعم محمد

673

ام النور

674

حسن محمد حسن عبادى

حسن محمد حسن عبادى

675

الحسينى مصطفى الجديده

الحسينى مصطفى

676

الحسينى مصطفى حسن على

677

سيد على سالم الجديده

678

عفاف سعيد احمد

679

محمد عبدالغنى عبدالفتاح

680

هانى محمد احمد

681

عمار محمد االمير محمود

682

شنودة ايليا شفيق

683

احمد عبدالغفار جالل

احمد عبدالغفار جالل

684

نرمين ارنست عويضه

نرمين ارنست عويضه

685

عبدالشكوى محمد الصادق

عبدالشكوى محمد الصادق

686

احمد عبداللطيف عبدالجليل

احمد عبداللطيف عبدالجليل

687

محمود احمد صالح

688

الشعب

689

الشفا ( عطية عبدالحميد حافظ )

690

الطيب ( حافظ خضرى )

691

عادل ( عادل غالى اسكندر )

عادل غالى اسكندر

692

عبدالحميد محمد عبدالحميد

محمد النوبى ناصر

عبدالحميد محمد عبدالحميد

693

نجالء احمد محمود ابراهيم

احمد عبدهللا عبدالسميع

نجالء احمد محمود ابراهيم

اسنا  -ساحل القرايا

694

بلقيس يوسف عبدالدايم

احمد محمد على جبريل

بلقيس يوسف عبدالدايم

اسنا  -ش طراد النيل

-

695

دعاء محمد احمد مكى

دعاء محمد احمد مكى

دعاء محمد احمد مكى

اسنا  -ش الشيخ فضيل

-

364

696

ابراهيم مصطفى محمد على

اسنا  -عزبة صقر

-

365

2010/07/04

اسنا  -المطاعنة

-

373

2010/07/20

-

372

2010/07/20

376

2010/08/10
2010/07/06

مريم عبدالتواب محمد
عبدالعليم عبدالجيد عبدالراضى
خالد السيد عبدالحليم

ماهر سعدهللا

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

اسنا  -ترعة ناصر

-

1935

2008/05/19

اسنا  -الكيمان  -المطاعنة

-

1908

2008/03/31

اسنا  -اصفون

-

1858

2007/12/04

بهاء الدين انور عبدالراضى الجديده اسنا  -بجوار التامينات

-

1731

2008/02/14

اسنا  -ش الشيخ فضيل

-

814

2000/07/16

اسنا  -النواحى

-

987

2002/08/13

فاطمه محمد حسن محمود

اسنا  -ش متفرع من ش احمد عرابى

-

695

1998/08/05

عبدهللا عبدالفضيل عبدهللا

اسنا  -الحله

-

680

1998/05/17

فادية هاشم

اسنا  -ش النزهه

-

271

1986/10/05

المحبة

اسنا  -ش النزهه

-

279

1987/01/04

اسنا  -عزبة الطيب  -ش الراهبات

-

320

1988/04/18

اسنا  -جمعية تحفيظ القرأن

-

321

1988/04/26

اسنا -ش البحر

-

1177

1949/03/28

اسنا  -ش الرحمة امام المعهد الدينى

-

675

1998/03/19

حسن محمد حسن

اسنا  -ش الرحمة

-

501

1992/11/15

حسن محمد حسن عبادى

اسنا  -ش المركز

-

863

2001/04/21

اسنا  -القرايا

-

989

2009/12/10

الحسينى مصطفى حسن

اسنا  -ش الصيانة

-

1132

2003/10/13

سيد على سالم

اسنا  -الدير شرق

-

886

2001/06/30

عفاف سعيد احمد

اسنا  -الحله

-

967

2002/07/02

محمد عبدالغنى عبدالفتاح

اسنا  -القرايا

-

1097

اسنا  -المساوية

-

749

1999/08/01

عمار محمد االمير محمود

اسنا  -ش جسر السياله

-

599

1996/05/21

شنودة ايليا شفيق

اسنا  -كيمان المطاعنة

-

659

1997/05/21

احمد عبدالغفار جالل

اسنا  -ش جسر السياله

-

663

1997/10/15

نرمين ارنست عويضه

اسنا  -ش سعد زغلول

-

723

1999/01/02

عبدالشكوى محمد الصادق

اسنا  -ش الصلحات

-

899

2001/08/05

احمد عبداللطيف عبدالجليل

اسنا  -الزنيقة

-

808

2000/06/19

محمود احمد صالح

اسنا  -الدبابية

-

791

2000/04/19

اسنا  -المساكن الشعبيه ش القنصل المتفرع من ش احمد عرابى

-

6

1998/06/12

اسنا  -ش المعبد

-

160

1997/06/17

حافظ خضرى

اسنا  -ش احمد عرابى حاره النخيل

-

48

1977/03/17

عادل غالى اسكندر

اسنا  -ش احمد عرابى حاره النخيل

-

60

1977/10/02

اسنا  -ش البحر

-

368

2010/07/06

-

366

2010/07/05

367

2010/07/06
2010/07/04

عبدالعليم عبدالجيد عبدالراضى
خالد السيد عبدالحليم

نعيم صديق متاؤس
ماهر سعدهللا

حسن محمد حسن

مغلقة
سيد على سالم
عفاف سعيد احمد
محمد عبدالغنى عبدالفتاح
هانى محمد احمد
عمار محمد االمير محمود
شنودة ايليا شفيق

محمود احمد صالح
الفاتح فاضل

الحسينى مصطفى

هانى محمد احمد

الفاتح فاضل

عطية عبدالحميد
حافظ خضرى

ابراهيم مصطفى محمد على

عطية عبدالحميد

ابراهيم مصطفى محمد على

العنوان

697

احمد صبرى محمد احمد

مغلقة

احمد صبرى محمد احمد

698

محمود عبدالناصر

مغلقة

محمود عبدالناصر

اسنا  -الشغب

699

احمد محمد يوسف

مغلقة

احمد محمد يوسف

اسنا  -اصفون  -الزنيقة

-

700

عبدالحميد محمد

مغلقة

عبدالحميد محمد

اسنا  -ش البحر

-

368

701

والء مصطفى سيد

مغلقة

والء مصطفى سيد

اسنا  -اصفون

-

377

2010/08/10

702

محمد احمد مصطفى

مغلقة

محمد احمد مصطفى

اسنا  -الغريرة

-

375

2010/07/27

703

سيد على سالم

مغلقة

سيد على سالم

اسنا  -الدير الشرقى

-

374

2010/07/27

704

احمد بدوى ابوزيد

مصطفى محمود عبدالمتعال

احمد بدوى ابوزيد

اسنا  -حى السيالة

-

371

2010/07/18

705

شيماء عيسى ربيع

نعمه محمود محمد

شيماء عيسى ربيع

اسنا  -المساويه

-

380

2010/08/10

اسنا  -المطاعنة

-

495

2012/05/28

امير زكى فانوس

اسنا  -اصفون بحرى

-

481

2012/03/22

 708دعاء عبدالسالم محمد

مغلقة

دعاء عبدالسالم محمد

اسنا  -العضايمة

-

488

2012/04/24

 709محمد راشد سنجاب

مغلقة

محمد راشد سنجاب

اسنا  -عزية العبابدة

-

497

2012/05/15

 710محمد حسين جاد

مغلقة

محمد حسين جاد

اسنا  -العضايمة

-

427

2011/09/28

مغلقة

نعمه عبدالكريم

اسنا  -الفارسية

-

450

2011/04/28

النوبى على يونس

اسنا  -النجوع بحرى

-

424

2011/03/13

داود يسى نصيف

اسنا  -العضايمة

-

414

2011/03/13

مغلقة

محمد جاد بدرى

اسنا  -ش طراد النيل

-

446

2011/01/13

مغلقة

هناء احمد على

اسنا  -كيمان المطاعنة

-

546

2011/11/29

عالء احمد محمد

اسنا  -اصفون

-

492

2012/10/21

رحاب حافظ خضرى

اسنا  -نجع ابوحميد

-

543

2012/11/20

حمدى احمد محمود

اسنا  -طفنيس المطاعنة

-

545

2012/11/29

 706صفاء محمد امين
 707امير زكى فانوس

شنودة ايليا شفيق
امير زكى فانوس

 711نعمه عبدالكريم
 712النوبى على يونس

النوبى على يونس

 713داود يسى نصيف

يوسف محمد ابراهيم

 714محمد جاد بدرى
 715هناء احمد على
 716عالء احمد محمد

محمد سامى محمد

 717رحاب حافظ خضرى

رحاب حافظ

 718حمدى احمد محمود

مغلقة

صفاء محمد امين

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

احمد حسن فهمى

اسنا  -الحميدات شرق

-

544

2012/11/29

 720اسراء عباس

حفنى محمد عبدالحميد

اسراء عباس

اسنا  -عزبة باويل

-

518

2012/08/26

 721اسماعيل سيد عيد

امانى محمد امين

اسماعيل سيد عيد

اسنا  -طفنيس

-

547

2012/11/29

زين العابدين الجديدة

اسنا  -طفنيس

-

547

1994/10/04

محمد احمد محمد ابوالوفا

اسنا  -كيمان المطاعنة

-

398

2010/12/05

 724محمد العربى يحيى

محمد العربى يحيى

محمد العربى يحيى

اسنا  -ترعة ناصر

-

514

2012/07/17

 725احمد جابر محمد

احمد جابر محمد

احمد جابر محمد

اسنا  -عزبة سلمان

-

521

2012/08/30

مريم عبدالتواب

مريم عبدالتواب

اسنا  -القرايا  -ش الرحمة

-

511

2012/07/12

حسن محمد امين

اسنا  -سطيح

-

522

2012/08/30

 728نشوى ابراهيم عبدالمنعم

نشوى ابراهيم عبدالمنعم

نشوى ابراهيم عبدالمنعم

اسنا  -النجوع بحرى

-

517

2012/08/05

 729محمد عبدالمحسن الجديدة

محمد النوبى ناصر

محمد عبدالمحسن

اسنا  -ش كورنيش اليل

-

506

2012/09/05

 730احمد عبدالمعطى

احمد عبدالمعطى

احمد عبدالمعطى

اسنا  -الدبابية

-

524

2012/09/16

 731محمد حسنى محمد

محمد حسنى محمد

محمد حسنى محمد

اسنا  -ش ترعة اصفون

-

520

2012/08/26

مغلقة

احمد الصادق احمد

اسنا  -الشغب

-

526

2012/09/13

 733حاتم محمد احمد

مغلقة

حاتم محمد احمد

اسنا  -الحميدات شرق

-

527

2012/09/16

 734شيماء عيسى ربيع

مغلقة

شيماء عيسى ربيع

اسنا  -النمسا

-

388

2010/09/26

 735خالد محمد كمال

خالد محمد كمال

خالد محمد كمال

اسنا  -توماس 1

-

525

2012/09/10

 736عال مصطفى امين

عال مصطفى امين

عال مصطفى امين

اسنا  -النمسا  -نجع البراكين

-

528

2012/09/18

 737عالء الدين السيد متولى

عالء الدين السيد متولى

عالء الدين السيد متولى

اسنا  -الكالبية

-

530

2012/09/24

محمد العربى يحيى

اسنا  -ترعة ناصر

-

514

2012/07/17

 739محمد توفيق سليم

محمد توفيق سليم

محمد توفيق سليم

اسنا  -الجوايدة

-

425

2011/04/28

 740خالد محمد كمال الدين

طه محمد عيد سيد

خالد محمد كمال الدين

اسنا  -الدير لشرقى

-

538

2012/10/21

 741عمر توفيق الصادق شعيب

عمار محمد االمير محمود

عمر توفيق الصادق شعيب

اسنا  -وابورات المطاعنة

-

536

2012/10/11

سحر يونس محمد احمد

اسنا  -كورنيش النيل

-

468

2012/01/24

عمر توفيق الصادق

اسنا  -نجع غريب

-

540

2012/10/30

احمد صبرى محمد احمد

اسنا  -المعال

-

456

2010/10/10

اسنا  -اصفون

-

491

2012/05/10

746

محمود احمد عمر الجديدة

مغلقة

محمود احمد عمر الجديدة

اسنا  -الحميدات شرق

-

1311

2011/06/12

747

احمد محمد احمد محمد

مغلقة

احمد محمد احمد محمد

اسنا  -الحميدات شرق

-

403

2011/01/16

748

حفنى محمد عبدالحميد

مغلقة

حفنى محمد عبدالحميد

اسنا  -ش احمد عرابى

-

448

2011/09/26

749

حنان عبدالنبى

مغلقة

حنان عبدالنبى

اسنا  -الدير شرق

-

455

2011/10/16

750

محمد عبدالمحسن

مغلقة

محمد عبدالمحسن

اسنا  -ش مدرسة التجارة

-

433

2011/07/11

751

مينا االمير روفائيل

مغلقة

مينا االمير روفائيل

اسنا  -ش السعودية

-

458

2011/11/01

752

فايزة احمد بسطاوى

مغلقة

فايزة احمد بسطاوى

اسنا  -ش طراد النيل

-

474

2012/02/20

753

احمد صالح سلمان

مغلقة

احمد صالح سلمان

اسنا  -عزبة مروان

-

507

2012/06/28

754

اسامة رمضان عبدالفتاح

مغلقة

اسامة رمضان عبدالفتاح

اسنا  -الدير شرق

-

402

2011/01/16

755

اسامة رمضان عبدالفتاح

مغلقة

اسامة رمضان عبدالفتاح

اسنا  -ش جسر السياله

-

404

2011/01/18

756

عبدالحميد محمد عبدالحميد

مغلقة

عبدالحميد محمد عبدالحميد

اسنا  -ش البحر

-

368

2012/02/26

757

فاطمه عبدربه محمد

مغلقة

فاطمه عبدربه محمد

اسنا  -القرايا

-

440

2011/04/07

758

محمد سامى محمد

مغلقة

محمد سامى محمد

اسنا  -اصفون

-

477

2012/02/28

759

احمد عبدالحارث سيد

مغلقة

احمد عبدالحارث سيد

اسنا  -الدير شرق

-

1603

2011/12/08

760

احمد محمد على جبريل

مغلقة

احمد محمد على جبريل

اسنا  -الدير شرق

-

393

2010/11/07

761

عبير احمد عبدالحميد

مغلقة

عبير احمد عبدالحميد

اسنا  -النجوع بحرى

-

480

2012/03/15

762

عبدالناصر محمد

مغلقة

عبدالناصر محمد

اسنا  -الشغب

-

476

2012/02/28

763

حمدى احمد محمود

مغلقة

حمدى احمد محمود

اسنا  -الدير شرق

-

479

2012/03/14

764

حسن محمد امين

مغلقة

حسن محمد امين

اسنا  -طفنيس المطاعنة

-

473

2012/02/28

765

دعاء احمد حنفى

مغلقة

دعاء احمد حنفى

اسنا  -ش بورسعيد

-

484

2012/04/01

766

منار يوسف محمود

مغلقة

منار يوسف محمود

اسنا  -عزبة سلمان

-

449

2011/09/28

767

محمد عبدالصمد الجديدة

احمد جالل محمد

محمد عبدالصمد

اسنا  -جزيرة راجح

-

459

2011/11/01

768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781

محمد عبدالصمد
عامر محمد احمد
ريم احمد محمد
محمد مصطفى حسين
محمد جاد الرب
مينا جميل حليم
ساره السيد مصطفى
اميره محسب عبدهللا
مصطفى محمود الجديده
منال عزت رياض الجديده
سميه احمد رشيدى
النبوى الجديدة
منار عبدالروؤف
احمد الصادق الجديده

محمود مهدى محمود

اسنا طفنيس المطاعنة
االقصر  -اسنا  -طفنيس  -المطاعنه
االقصر  -اسنا  -اصفون
االقصر  -اسنا  -طفنيس
االقصر -اسنا  -النجوع بحرى
االقصر  -اسنا  -النجوع بحرى
االقصر -اسنا  -قرية نجع العرب
االقصر -اسنا  -طريق الشيخ سعد
االقصر  -اسنا  -طريق الشيخ سعد
االقصر  -اسنا  -الدير الشرقى
االقصر  -اسنا  -الدير الشرقى
االقصر  -اسنا  -ش متفرع من جسر الرحمه
االقصر  -اسنا  -طريق الرحمه
االقصر  -اسنا  -الشغب

-

390
611
594
603
597
601
591
589
588
585
586
584
580
577

2011/01/16
2013/08/20
2013/06/12
2013/08/05
2013/07/08
2013/07/22
2013/06/12
2013/06/03
2013/06/03
2013/05/20
2013/05/27
2013/05/20
2013/04/16
2013/04/07

أسم الصيدلية

م

 719احمد حسن فهمى

اسم المدير المسئول

مغلقة

 722زين العابدين الجديدة

مغلقة

 723محمد احمد محمد ابوالوفا

مغلقة

 726مريم عبدالتواب
 727حسن محمد امين

 732احمد الصادق احمد

 738محمد العربى يحيى

 742سحر يونس محمد احمد
 743عمر الجديدة

مغلقة

مغلقة

مغلقة
حاتم محمد احمد

 744احمد صبرى الجديدة
 745فاطمة الزهراء

مغلقة
احمد سيد محمد

مغلقة
مغلقة
محمد النوبى ناصر
مغلقة
امير ذكى فانوس
مغلقة
مغلقة
مصطفى محمود عبدالمتعال
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

فاطمة الزهراء

محمد عبدالصمد
عامر محمد احمد
ريم احمد محمد
محمد مصطفى
محمد جاد الرب
مينا جميل
ساره السيد
اميره محسب
مصطفى محمود عبدالمتعال
منال عزت
سميه احمد
النبوى ابوالحجاج
منار عبدالروؤف
احمد الصادق

العنوان

-

بيان بالصيدليات المرخصة بمحافظة االقصر حتى 2013-10-1
م

أسم الصيدلية

اسم المدير المسئول

المدير المسئول (مالك او صاحب
الصيدلية)

782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799

محمد مصطفى حسين
دعاء احمد محمود
بيتر زكريا مجلع
فاطمه محمد بسطاوى
طه الجديده
دعاء احمد الجديده
هبه مصطفى عبدالرحمن
فاطمه عبدربه محمد
صفاء محمد جمعه
منه هللا عبدالوهاب
اسالم احمد احمد
مصطفى محمود عبدالمتعال
محمد حسين جاد
منى محفوظ منصور
احمد عبدالحارس
احمد سعدالدين الجديدة
شيماء ذكى محمد
اسماعيل سيد عبدالرحمن

مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
عماد عبدالستار
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة
مغلقة

محمد مصطفى حسين
دعاء احمد محمود
بيتر زكريا مجلع
فاطمه محمد بسطاوى
طه عبدالمطلب متولى
دعاء احمد محمود
هبه مصطفى عبدالرحمن
فاطمه عبدربه محمد
صفاء محمد جمعه
منه هللا عبدالوهاب
اسالم احمد احمد
مصطفى محمود عبدالمتعال
محمد حسين جاد
منى محفوظ منصور
احمد عبدالحارس
احمد سعدالدين محمد سلمان
شيماء ذكى محمد
اسماعيل سيد عبدالرحمن

العنوان

االقصر  -اسنا  -اصفون
االقصر  -اسنا  -النمسا  -النميرات
االقصر  -اسنا  -ش جسر السياله
االقصر  -اسنا  -ش مصطفى كامل
االقصر  -اسنا  -حاجر النمسا
االقصر  -اسنا  -القرايا
االقصر  -اسنا  -ش جسر السياله
االقصر  -اسنا  -القرايا
االقصر  -اسنا  -الدبابيه
االقصر  -اسنا  -ش جسر السياله
االقصر  -اسنا  -حاجر العضايمه
االقصر  -اسنا  -الدير
االقصر  -اسنا  -عزبة البرج  -كيمان
االقصر  -اسنا  -ش الرحمه
االقصر  -اسنا  -طفنيس  -المطاعنه
االقصر  -اسنا  -القرايا
االقصر  -اسنا  -الغريره
االقصر  -اسنا  -طفنيس

رقم التليفون

رقم
الترخيص

تاريخ الترخيص

578
579
576
573
572
575
571
569
568
566
572
560
557
559
551
555
553
547

2013/04/07
2013/04/14
2013/03/31
2013/03/17
2013/03/17
2013/03/31
2013/03/05
2013/02/24
2013/02/19
2013/02/19
2013/03/05
2013/01/20
2013/01/08
2012/01/13
2012/12/12
2012/12/16
2012/12/12
2012/11/29

