
 صيدليات مركز ومدينة إسنا المرخصة

 

 العنوان المدير اسم الصاحب اسم الصيدلية م
ن  نعيم صديق سنتاؤوس االمانة     1  ش البحر -اسنا  جوزفي 

 اسنا ش.الرهبات عزبه الطيب ماري نسيم رياض مارى نسيم رياض  االمل     2

 اسنا ش.الصلحات  طارق طه محمد شعبان طارق طه محمد شعبان  الزهراء     3

 اسنا ش.المعبد وسط المدينه عطيه عبد الحميد حافظ عطيه عبدالحميد حافظ  الشفاء     4

هه محمد كمال مامون كمال مأمون حسن الضوى الضوى    5 ن ن النن  اسنا ش الشبان المسلمي 

ى محمد الطيب    6 ى حافظ حافظ خضن  ش احمد عراب   -اسنا  خضن

لس  المحبه     7 لس جوزيف وليم كن  هه جوزبف وليم كن  ن  اسنا شارع النن

 اسنا شارع الرحمه  ماهر سعد هللا حبيب ماهر سعدهللا حبيب ام النور     8

ي عطا هللا ناصف صفن عطاهلل سان جورج    9
 اسنا ش احمد عراب   ناصف صفن

 اسنا ش احمد عراب   حمزه صالح حسن صالح حسن كشكحمزة  كشك     10

ة 11 ه ابانوب ايليا ابانوب ايليا جن   ش كورنيش النيل-اسنا ابانوب ايليا جن 

عه-اسنا البن  عادل شفيق ابراهيم مصطفن محمد  ابراهيم الجديدة 12  ش النر

ى  13 ى  احمد الطيب محمد خضن  اسنا ش.البحر احمد الطيب محمد احمد الطيب محمد خضن

ق  احمد حسن فهىم احمد حسن فهىم احمد حسن فهىم  14  اسنا الحميدات شر

 شارع الشهيد عبد الجليل -اسنا احمد حمزة صالح احمد حمزة صالح احمد حمزه صالح 15

ن الجديده  16 ن  احمد رجب احمد رجب امي   اسنا شارع الداىل احمد رجب امي 

 اسنا زرنيخ بجوار الجمعية الزراعية ترخيص جديد احمد شاج الدين محمد  احمد شاج الدين محمد  17

 اسنا كيمان المطاعنه  حسن رمضان الضوي احمد سعد احمد  احمد سعد احمد 18

ق ترخيص جديد احمد سعد احمد  احمد سعد الجديدة 19  اسنا الحلة شر

 3توماس اسنا  احمد سميح سيد احمد سميح سيد احمد سميح سيد 20

احمد عبد اللطيف عبد  21
 الجليل

 الزينيقه -اسنا احمد عبد اللطيف عبد الجليل احمد عبد اللطيف عبد الجليل

يل 22 ق-اسنا زينب المهدى احمد محمد علي  احمد محمد علي جن   الدير شر

اسنا الدير غرب بجوار الكوبري  ترخيص جديد احمد نض ابو الحسن احمد نض ابو الحسن 23
 القديم

ة-اسنا ارميا فوزي حنا ارميا فوزي حنا ارميا فوزي حنا الجديدة 24  الدقن 

ة -اسنا  ترخيص جديد اسالم احمد احمد اسالم احمد احمد  25  الدقن 

 اسنا ش بور سعيد اسالم عبد الغفار اسالم عبدالغفار شعبان اسالم عبدالغفار الجديدة 26

ي بجوار  ترخيص جديد اسالم محمد الطيب اسالم محمد الطيب 27 اسنا شارع احمد عراب 
ال الجديد  السننر

 اسنا المساوية عبد الشكور محمد الصادق اسالم محمد الطيب اسالم محمد الطيب 28

ف النوب  نارص  29
ف النوب  نارص  اشر

ي نارص اشر ف النوب 
 اسنا ش.بورسعيد   اشر

 نجع ابو سعيد -اسنا  محمد ابو بكر احمد طهاالمن   االمن  احمد طه عبد هللا 30

ن مصطفن حسن   31 ن مصطفن حسن  الحسي  ي حسن الحسي 
ن مصطفن  ش الصبانة نجع الشيخ فضيل -اسنا  الحسي 

 اسنا المساكن الشعبيه ش.القنصل  الفاتح فاضل احمد الفاتح فاضل  الفاتح فاضل )الشعب( 32

ي فهىمي  33
ة حنفن ي فهىمي  امن 

ة حنفن ق ص جديدترخي امن   الدير شر

ة نض الدين سيد 34 ة نض الدين محمود امن  ه نض الدين سيد امن   شارع البحر  -اسنا امن 

 اسنا الزنيقه بجوار المعهد االزهري صالح عبد الجواد ايمان حسن ابو دوح ايمان حسن ابو دوح 35

 اسنا ش.طراد النيل  بلقيس يوسف بلقيس يوسف  بلقيس يوسف الجديده 36

ن جابر 37 ن جابر جابر حسي  ق محمد صالح الدين جابر حسي   اسنا الحليلة شر

ن  حسناء محمد ابوالغيط حسناء محمد ابوالغيط 38  امي 
 زرنيخ بجوار المسجد العتيق عال مصطفن

 محمد النوب  الجديده  39
ن  محمد النوب   حسي 

ن ي  حسي   محمد النوب 
ن هه حسي  ن  اسنا ش.النن



ي محمد عبدالحميد 40
ي محمد حفنن

ي -اسنا انتصار الضوى حفنن  ش احمد عراب 

 اسنا النوارص  خالد السيد عبد الحليم خالد السيد عبدالحليم  خالد السيد عبدالحليم  41

 اسنا ش.الشيخ فضيل  احمد محي الدين دعاء محمد احمد  دعاء محمد احمد مىك 42

 ذىك 43
ر
 زىك  رزق صدق

ر
ي  رزق صدق

ر
الكوم  -كيمان المطاعنة   -اسنا  رزق صدق

 الغرب  

اسنا ش.الشهيد عبدالجليل مجاهد  زين العابدين البدرى زين العابدين البدرى  زين العابدين البدرى محمد 44
 متفرع من ش البحر

ات النمسا ترخيص جديد زينب قناوى محمود زينب قناوى محمود 45  اسنا نجع النمن 

 اسنا الحلة محمد هابن  محمد المهدىزينب  زينب محمد المهدى 46

ن متفرع من ش  -اسنا  سعد عبد الستار سعد عبد الستار عل  سعد عبدالستار عل 47 ش المخن 
 البحر

ي نضي سمن  راشد عبدالمالك  سمن  راشد عبد المالك 48
 كومن    -اسنا  منال رومابن

اسنا العضايمة بجوار الكنيسة  سمن  راشد سمن  راشد عبدالمالك  سمن  راشد عبدالمالك 49
 االنجيلية

 الشغب  -اسنا  سيد محمد سيد سيد محمد سيد  سيد محمد سيد 50

ن السيد 51 ن  صفاء محمد امي   كيمان المطاعنة-اسنا محمد حسن عبد السالم صفاء محمد امي 

 اسنا قرية ترعة نارص ترخيص جديد ضح محمد عبد الرحمن ضح محمد عبد الرحمن 52

هه -اسنا  فادية هاشم يوسف فادية هاشم يوسف طارق )فادية هاشم( 53 ن  ش النن

 اسنا ش احمد عراب   عادل غاىل عادل غاىل اسكندر عادل 54

 اسنا مبنن جمعية تحفيظ القران عادل عبد الرحمن محمد عادل عبد الرحمن محمد عادل عبد الرحمن محمد 55

 اسنا خلف مستشفن الرمد عبد السالم نور االسالم االسالم عبدالسالم نور  عبد السالم نور االسالم 56

ق طه عبد المطلب عبد هللا احمد عبد هللا احمد 57  اسنا الدير شر

عبدالعليم عبدالحميد  عبدالعليم عبدالحميد 58
 عبدالراضن 

عبد العليم عبد الحميد عبد 
ي 
 الراضن

 اسنا ش الشيخ فضيل

 اسنا الحلة عبد هللا عبد الفضيل عبدهللا عبدالفضيل عبدهللا عبدهللا عبدالفضيل  59

 عزبة سلمان-اسنا ابو بكر موىس رضوان عبدالمؤمن محمد عبدالمؤمن محمد اللين   60

 اسنا الحلة عفاف سعيد احمد عفاف سعيد احمد عفاف سعيد الجديدة 61

 اسنا الكالبية النمسا الدين السيد متوىلي عالء  عالء الدين السيد عالء الدين السيد متوىل 62

 العضايمه شارع البوسته محمد فتح حجاج عالء عبدالرازق  عالء عبد الرزاق الجديده 63

ق -اسنا  احمد محمد ابوالدهب عل ابراهيم محمد عويضة عل ابراهيم الجديدة 64  الحلة شر

 الحله-اسنا امن  رضا مجدي علي ابراهيم محمد علي ابراهيم محمد عويضة 65

 اسنا ش جرس السيالة عمار محمد االمن   عمار محمد االمن   عمار محمد االمن   66

هللا نوب   67 هللا نوب  محمود  فاطمة جن   عبد الن   فاطمه جن 
 اسنا الهنادى بجوار الوحده الصحيه  دعاء مصطفن

 اسنا ش احمد عراب   محمد حسنفاطمه  فاطمة محمد حسن محمود فاطمة محمد حسن 68

اسنا اصفون بجوار مسجد الشيخ  سعيد اسماعيل عثمان فاطمة محمد مىك خليفة فاطمة محمد مىك الجديدة 69
 نعيم

اصفون بجوار الوحدة  -اسنا  فاطمه محمد مىكي  فاطمة محمد مىك خليفة فاطمة محمد مىكي  70
 الصحية

 اسنا الدير  محمدهدى احمد  فايزه سليم  فايزه سليم سيد  71

ن رمضان الضوى محمد االمن  احمد سعود  محمد االمن   احمد 72 ق -اسنا  حسي   الدير شر

 اسنا القرية محمد عبد الغنن  محمد عبدالغنن عبدالفتاح  محمد عبدالغنن عبد الفتاح 73

النجوع قبل باويل بجوار  -اسنا  محمد محمود محمد مغازى محمد محمود محمد مغازى محمد محمود  الجديدة 74
 الوحدة الصحية

ن  75  حسي 
ن  محمد مصطفن  حسي 

ن  محمد مصطفن  محمد امي 
 اسنا اصفون امابن

 اسنا طفنيس المطاعنه  محمد مصطفن عوض محمد مصطفن عوض محمد مصطفن عوض 76

ق مصطفن محمود عبد المتعال محمود ابراهيم محمود ابراهيم الجديدة 77  اسنا الدير شر

 اسنا الدبابية محمود احمد صالح محمود احمد صالح محمود احمد صالح 78

 ش الرحمه نجع القرية-اسنا مريم عبد التواب مريم عبدالتواب مريم عبدالتواب 79



 اسنا ش االسطبل مريم محمد عبدالعزيز  مريم محمد عبدالعزيز مريم محمد عبدالعزيز 80

 ش السعودية-اسنا مينا االمن   مينا االمن   مينا االمن  روفائيل 81

 الحليلة-اسنا  نارص علي حسن نارص عل حسن موىس نارص عل حسن  82

ن ارنست  83 ن ارنست عويضة نرمي  ن ارنست عويضه نرمي   اسنا ش سعد زغلول نرمي 

 3اسنا توماس محمد عل ذو الفقار هناء احمد علي  هناء احمد عل  84

 اسن ش الرحمة بجوار المعهد الدينن  وفاء عبد المنعم محمد وفاء عبد المنعم محمد وفاء عبد المنعم محمد  85

ي  86
ي مخاىلي ينن

ي  ينن
ي مخاىلي ينن

ي  ينن
ي مخائيل ينن

ي -اسنا ينن  ش احمد عراب 

 


