
 صيدليات مركز ومدينة البياضية المرخصة

 

 العنوان المدير اسم الصاحب اسم الصيدليه م

 البياضية ش الذهب    فاطمة محمود فاطمة محمود باسم نبيل)فاطمة محمود( 1

ف محمد عبدالمطلب 2 ف محمد عبدالمطلب اشر ف محمد اشر  البياضيه جرس البياضية اشر

ف )محمد عبدالمطلب( 3  البياضية ش البياضية العموم   ماجد مصطفى كامل محمد عبدالمطلب  صيدلية اشر

ي محمود نوب   الجديدة)اسالم محمد( 4  البياضية محمود نوب   سالم محمد خير

 البياضية ش الشيخ الذهب    عبدالصبور محمود عبدالصبور محمود عل   عبدالصبور محمود عل   5

 البياضية ش الشيخ الذهب    امل عبدالرافع امل عبدالرافع امل عبدالرافع 6

ي 7 ي سالم محمد خير ى سالم محمد خير  البياضية ش العصارة سالم محمد خير

 البياضية ش ابوبكر الصديق فاتن عبد الصبور مصطفى عيد مصطفى عيد 8

  كامل هشام محمد عباس هشام محمد عباس هشام محمد عباس 9
 البياضية ش مصطفى

  كامل الدينسحر فتح عالء  سحر فتح  عالءالدين سحر فتح  عالءالدين 10
 البياضية ش مصطفى

 البياضية الحبيل طارق عز الدين طارق عزالدين طارق عزالدين الجديدة 11

 البياضية الحبيل رافت حفيظ رافت حفيظ راغب صيدلية الشفاء)رافت حفيظ( 12

 البياضيه الحبيل  امابى احمد امابى احمد  امابى احمد عبدهللا  13

 البياضيه البغدادى  ايليا كامل ايليا كامل مبى   ايليا كامل مبى الجديده 14

 البياضيه البغدادى  ايهاب كمال ايهاب كمل عثمان  ايهاب كمال عثمان  15

 البياضيه البغدادى  مراد شوقى  امل وجيه دانيال  امل وجيه  16

 البياضيه البغدادى  امجد نرصى امجد نرصى طنيوس  صيدليه البغدادى  17

ى  18 ى مكاريوس  رومابى برسر  البياضيه البغدادى  سامر ميشيل رومابى برسر

 البياضيه البغدادى  ديفيد دانيال ديفيد دانيال  ديفيد دانيال  19

20 

البياضيه البغدادى الساحه  احمد عبدالفتاح احمد عبدالفتاح  احمد عبدالفتاح ابو المجد
 الرضوانيه 

 البياضيه الحبيل نجع البدادره  طة محمد عيد مارينا مردا السعدى  مارينا مراد السعدى  21

   وليد مصطفى مرتضى  وليد مصطفى الجديده  22
 البياضيه نجع الروافع  تيسير احمد مصطفى

 البياضيه نجع الشيخ  محمد ابو بكر زينب محمود  زينب محمود عبدالالىه  23

 البياضية عبدالصبور محمود زينب محمود  زينب محمود الجديدة 24

 


