
 صيدليات مركز ومدينة ارمنت المرخصة

 

 العنوان المدير اسم الصاحب اسم الصيدليه م
 ارمنت المحاميد قبىل  الحسينى موىس محمد  الحسينى موىس محمد  الحسينى موىس 1

ى  2 ى  ايمن محمد حسي  ى  ايمن محمد حسي  ى محمد حسي   ارمنت الحيط شارع الجبانه  حسي 

 ارمنت الحيط مغلقة الفت محمود ابو المجد  الفت محمود ابوالمجد  3

وج  ابراهيم رزق دوس ابراهيم رزق دوس النرص  4  ارمنت ش البر

 ارمنت ش السوق  سعد محمود ابو الحسن سعد محمود ابو الحسن السعد  5

 ارمنت الوابورات  ايفت اسعد  ايفت اسعد  ارمنت الجديده  6

 ارمنت الحيط ازهار عبدالشافع ازهار عبدالشافع ازهار عبدالشافع الجديده  7

ى  العادىل العادىل  8 ى  العادىل العادىل حسي   ارمنت الحيط  العادىل العادىل حسي 

 المحاميد بحرى  اسامة محمد الصغب   اسامه محمد الصغب   اسامه محمد الصغب   9

كه السكر  10  شر
  

 ارمنت 

 ارمنت الديموقراط  عبدالتواب ابراهيم عبده عبدالتواب ابراهيم عبده االمام الحسينى  11

 الرزيقات بحرى  احمد محمود قناوى  احمد محمود قناوى  احمد محمود قناوى الجديده  12

 ارمنت الوابورات  منال عزيز شحات ايمان داوود  ايمان داوود موىس  13

 ارمنت الحيط  مغلقه محمد عبدالحميد محمد محمد عبدالحميد محمد 14

 ارمنت الحيط  احمد العزب  احمد العزب  احمد العزب الجديده  15

ى  16  ارمنت الوابورات  محمد بهجت احمد محمد بهجت  الشبان المسلمي 

ى  السالم  17  امي 
ى  قناوى حسانى  امي 

 ارمنت الوابورات  قناوى حسانى

 ارمنت  جميل مرسال  جميل مرسال  جميل مرسال عبدالسيد  18

ى ابو سيف 19 ى ابو سيف رامي سيفي  ى ابو سيف رامي سيفي   ارمنت  رامي سيفي 

 ارمنت ش السوق  سيد عبدهللا محمد سيد عبدهللا محمد  سيد عبدهللا محمد  20

 ارمنت  فايزه نجانى جرسيوس سامح راشد جرجس  سامح راشد جرجس  21

 ارمنت  عاطف خليل اندراوس  عاطف خليل اندراوس  سانت ماريا )عاطف خليل ( 22

 ارمنت الرياينه  عماد عبدالرحمن عماد عبدالرحمن  عماد عبدالرحمن  23

 ارمنت الحيط  عبدالرحيم عبدهللا  عبدالرحيم عبدهللا  عبدالرحيم عبدهللا  24

 ارمنت الرياينه  عبدهللا محمد الشاطر عبدهللا محمد الشاطر  عبدهللا محمد الشاطر  25

 ارمنت الحيط شارع السوق محمد عبدهللا خالد محمد عبدهللا خالد محمد عبدهللا خالد 26

 ارمنت المراعزة الغربية ممدوح احمد عباس ممدوح احمد عباس ممدوح احمد عباس  27

 ارمنت الحيط والء مصطفى سيد محمد مغازي العادىلي  محمد مغازي العادىلي  28

 ارمنت الوابورات  ماري نعوم ماري نعوم ماري نعوم نجيب 29

فت ابوالحجاج 30 فت ابوالحجاج مب   ارمنت المحاميد بحري مرفت ابو الحجاج مب 

ى 31  ارمنت الحيط ش ابوهمام نعمه عبدالرحيم عىل  نعمه عبدالرحيم عىل  نعمه عبدالرحيم عىل الطب 

ي عبدهللا محمد حسن 32
ي عبدهللا محمد هانى

 ارمنت الوابورات شارع ابو قطب  هانى عبدهللا محمد حسن هانى

 ارمنت  يوسف جرجس يوسف جرجس يوسف جرجس ابراهيم 33

ي  34 ي  عز يعقوب جورجر ي  عز يعقوب جورجر  ارمنت الوابورات عز يعقوب جورجر

 ارمنت الوابورات محمود محمد محمود حاتم محمد احمد حاتم محمد احمد الجديدة  35

ي الصادق 36 ي  نبيل بشر ي الصادق نبيل بشر  ارمنت الوابورات نبيل بشر

ة محمد احمد حلمي  37 ة محمد احمد امب  ى  امب   ارمنت المحاميد قبىلي  عالء الدين احمد حساني 

 ارمنت الوابورات شارع بنك مرص عاطف خليل اندراوس  عاطف خليل اندراوس  عاطف خليل اندراوس 38

ى  39  ارمنت المحاميد قبىلي  زالهام عطا عبد المع موىسي محمد  موىسي محمد حسي 

ي احمد  40 ي احمد هالة نونر  ارمنت الحيط نجاح ابو المجد هالة نونر

ي  41
ي  فايزة نجانى

ي فريد شجيوس فايزة نجانى  ارمنت حاجر الرياينة صبر



 الوابورات ش المستشفى المركزى ابراهيم مصطفى محمد ابراهيم مصطفى محمد ابراهيم مصطفى محمد 42

 الرياينة  عادل عبدالوهاب اية عبدالهادى ابة عبدالهادى  43

ى  44 ى  عالء محمد حسي   كوبرى الزلفى ارمنت الحيط محمد ربيع  عالء محمد حسي 

ى  ممدوح احمد طايع محمد احمد حامد محمد محمد احمد حامد الجديدة 45  ارمنت الحيط كوبرى زني 

 


