
 صيدليات مركز ومدينة االقصر المرخصة 

 

 العنوان المدير اسم الصاحب اسم الصيدلية م
 االقرص نجع بدران جاد هللا محمود جاد هللا ابتهال محمد فهيم ابتهال محمد فهيم 1

 االقرص ش التليفزيون  ابراهيم عبد الرؤف ابراهيم عبدالؤوف ابراهيم عبدالرؤوف 2

ق السكة احمد حسن محمد احمد حسن محمد احمد حسن محمد 3  شارع الحجاجية شر

 شارع الهلباوى متفرع من شارع احمد فريد احمد سعدالدين احمد سعد الدين  احمد سعد الدين  4

 نجع الخطباء  احمد عبدالجواد احمد عبدالجواد سيد احمد عبدالجواد 5

 االقرص الزناقطه  احمد عبدالمعبود احمد عبدالمعبود  احمد عبدالمعبود  6

ى  احمد عبدالمعبود  احمد عبدالمعبود  احمد عبدالمعبود  7  شارع المدرسه المير

 االقرص ش سيدي عبدالرحيم غاده عبد المجيد احمد عطيه عبدالسالم احمد عطيه عبدالسالم 8

 االقرص ش احمد عرابى  احمد فتىح عالء الدين  احمد فتىح عالء الدين  احمد فتىح  9

 االقرص العواميه  احمد محمد عز الدين  احمد محمد عز الدين   احمد محمد عز الدين 10

 شارع احمد عرابى  ريمون هاب   احمد منترص  احمد منترص  11

 شارع محمد فريد  احمد ياسير  عبدالعزيز احمد ياسير  عبد العزيز  احمد ياسير   12

 شارع خوفو متفرع من شارع مدرسه الصنايع  اخالص نصيف كامل اخالص نصيف كامل اخالص  13

( ادوارد الجديدة 14  شارع مدرسه الصنايع  كرستير  ادوارد ادوارد بختنرص )متوف 

ادوارد باخوم ) األقرص  15
 الجديدة(

 غرب السكه  نبيلة كامل ادورد باخوم ابراهيم 

 شارع يوسف حسن  اسطفان لبيب حبيب  اسطفان لبيب حبيب  اسطفان لبيب )مينا( 16

 االقرص نجع الخطباء امام الوحدة اسماء احمد اسماء احمد عبدالرحمن اسماء احمد عبدالرحمن 17

 شارع مدرسه الصنايع  محمدمجمود مهدى محمد محمود مهدى اليى والتقوى  18

الحسين  فتىحى محمد  الحسير  عمر الحسين  فتىح محمد عمر 19
 عمر

 االقرص ش المزدلفة

 االقرص ش احمد عرابى  محمد النوبى نارص الشيماء فيصل  الشيماء فيصل فاضل 20

 شارع نادى المدينه  العادىل سيد العادىل  العادىل سيد العادىل  العادىل  21

ي  22 ي النوبى
ي حباشر ي  النوبى ي النوبى

ي حباشر ي  النوبى ي النوبى
ي حباشر  شارع كليوباترا  النوبى

 االقرص المنشاه سامح رجاء زاهر الهام ويليم يعقوب  الهام وليم يعقوب  23

ي طنيوس اماب  طونيوس  اماب  طونيوس  24
 شارع امون  اماب 

 العواميه امل وجيه امل وجيه امل وجيه الجديدة 25

 شارع لبيب حبشر  امير مرىع صالح  امير مرىع صالح  امير مرىع صالح  26

 شارع عىل بن ابى طالب  انىحى اسحاق توماس  انىحى اسحاق توماس  انىحى  27

 االقرص خلف المستشف  الدوىل  اندرو رفعت حبيب  اندرو رفعت حبيب  اندرو رفعت حبيب  28

 شارع توت عنخ امون  جرجس اسعد نظير  انطون يوسف اديب  انطوان يوسف  29

انهار ابراهيم حكيم )الراىع  30
 الصالح(

 شارع حتشبسوت  ابراهيم حكيم انهار  انهار ابراهيم حكيم 

 االقرص المنشاه  ايفيت يعقوب ايزاك يعقوب  ايزاك يعقوب  31

ى  32 ى  ايفيت بشر ى  ايفيت بشر  شارع توت عنخ امون  ايفيت بشر

ي سامي رزق ايليا انش ايليا الجديده  33  شارع اندراوس فينى

 االقرص ابوالجود ش المطحن ايليا سعد ايليا سعد عبدهللا  ايليا سعد 34

 االقرص ش الكعبة ايزاك يعقوب شفيق ايليا يعقوب شفيق ايليا يعقوب شفيق 35

ق السكه  ايمان احمد شحاته ايمان احمد شحات  ايمان احمد شحاته 36  الحجاجيه شر

ي  نانش مراد ايمان سمير بولس  ايمان سمير بولس  37
 السواف 

 االقرص نجع بدران الكرنك ايمان عبده ايمان عبده عبدالعال ايمان عبده  38

وز  ايمن ابراهيم  ايمن ابراهيم  ايمن ابراهيم الدسوف   39  االقرص ش الفير



 العوامية ياش محمد عبدالراض   ايمن جاد الرب حسير   ايمن جادالرب حسير   40

 االقرص الكرنك القديمة ش طراد النيل عزت فتىح سيد ايهاب حسان احمد ايهاب حسان احمد 41

 شارع كليوباترا  احمد عماد محمد احمد عماد احمد  أحمد عماد )عماد ( 42

 االقرص العواميه  احمد ماهر احمد ماهر مصطف   أحمد ماهر )العوامية( 43

ف ناجى )الناجى ( 44 ف ناجى سمعان  أشر ف ناجى سمعان  اشر  شارع مصطف  كامل اشر

ب( 45  االصمىعي  أيمن حسير  األصمىع )يير
 االقرص ش ابوالجود ايمن حسير   ايمن حسير 

ى  46 ى  باسم بشر ى  باسم بشر  شارع المحطه  باسم بشر

 شارع متفرع من شارع المدينه المنوره  باسم عياد بولس  باسم عياد بولس  باسم عياد بولس  47

 االقرص ش التليفزيون  بالمون فيليس بالمون فيليس بالمون فيلبس)سانتاماريا( 48

 االقرص الكرنك القديمة تيسير ثروت حافظ تيسير ثروت حافظ تيسير ثروت ) اليش( 49

ثناء السيد)المستشف   50
 الجديدة(

 ش المستشف  العام الجديده )الدوىل(  نادية احمد محمد  ثناء السيد محمود محمد 

 االقرص ش التليفزيون  سناء السيد محمود سناء السيد محمود ثناء السيد)رانيا( 51

جاد هللا حسنير  جاد هللا  52
 78)الحكمة(

 شارع مدرسه الصنايع  جادهللا حسنير  جادهللا  جادهللا حسنير  جادهللا 

ق السكة ش محفوظ جرجس الشايب جرجس الشايب حكيم  جرجس الشايب 53  شر

ق السكه  هاب  عبدالمسيح صبىح رجس عبدالسيد جميل ج جميل جرجس |)سان مارك( 54  شر

 شارع مصطف  كامل  جيهان رزق من   جيهان رزق من   جيهان رزق من  )الوفاء( 55

ي  حازم حسير  عباس  حازم حسير  الجديده  56
 الكرنك  ياسمير  ماض 

 شارع مدرسه الصنايع  خالد امام احمد  خالد امام احمد  خالد إمام ) الهالل ( 57
ي حسير   58 ي خالد خير ي خالد خير  االقرص ش احمد عرابى  خالد خير

 االقرص ابوالجود دانيال حنا مهوس دانيال حنا مهوس دانيال حنا ) االسعاف( 59

 شارع يوسف حسن  دانيال سيدهم  دانيال سيدهم روفائيل  دنيال سيدهم )المحبة( 60

 نجع الصياغ  عماد رفعت اخنوخ ديفيد كمال وديع  ديفيد كمال وديع  61

 االقرص ش التليفزيون  رافت ثروت رافت ثروت رافت ثروت 62
لس  رافت عدىل  63  شارع السلخانه  ايمان رزق متا رافت عدىل كير

ق السكه  مينا ممتاز بطرس رام نجيب اسكندر  رام نجيب اسكندر  64  شر

 االقرص الكرنك نجع بدران رانيا عىلي  رانيا عىل عبد الوهاب رانيا عىل عبد الوهاب 65

ق السكة نشوى صبىح عزيز رأفت حفيظ راغب رأفت  66  شر

67 )  شارع المدينه  سهام كمال عبد السيد  رافت برسوم  رأفت بر سوم )سان بيي 

 شارع كليوباترا  رفعت عبود ابوسيف  رفعت عبود ابوسيف  رفعت  68

رفعت صموائيل سعيد  69
 )الحياة(

 شارع احمد عرابى  رفعت صموئيل رفعت صموائيل سعيد 

ي  رفعت صموئيل سعيد  رفعت صمؤييل )المنشاة( 70
 االقرص المنشاه  جوزيف نبيل الف 

 االقرص الزناقطه  ايهاب عطية رياض روزيت رمزي سفيق روزيت رمزي سفيق 71

 االقرص ش احمد عرابى  محمد جابر مبارك زكريا محمد شمس الدين  زكريا محمد الجديده  72

 شارع يوسف حسن  سعد فخرى  سعد فخرى بشاي سعد فخرى بشاى )اإليمان( 73

 االقرص ش التليفزيون  عماد عبده شحات سعد فخرى بشااي سعد فخرى بشاى )سعد(  74

 االقرص طريق الكباش سمر عماد فؤاد  سمر عماد فؤاد  سمر عماد فؤاد 75

ي محمود 76 ي محمود سناء نوبى ي محمود سناء نوبى  االقرص ش احمد عرابى  سناء نوبى

 شارع محمد فريد  سهري بدوي سيد سهرى بدوى سيد  سهرى بدوى )الفردوس( 77

 ش مدرسه الصنايع  سوزى ماركو فاخورى  سوزى ماركو فاخورى  سوزى  78

 المنشيه  سوسن يوسف ميالد سوسن يوسف ميالد  سوسن يوسف )األمل( 79

 شارع السمعانية  شادية لويس شادية لويس عبدالمالك شادية لويس )العهد الجديد( 80

 االقرص مارك مراد صبىح صبىحي طنوس صبىح طنيوس )الشفاء( 81

 شارع كليوباترا  جيمي مراد مستشف  كليوباترا صيدليه مستشف  كليوباترا  82



عبدالرحمن عبد الحميد  83
 الجديدة 

ق السكة  عبدالرحمن عبدالحميد عبدالرحمن عبدالحميد   شر

 شارع سعد زغلول  عبد هللا شحات عبدهللا شحات بدوي عبدهللا شحات بدوي 84

 نجع الصياغ  ايليا كامل عبير عادل كامل  عبير عادل كامل  85

عز الدين محمد إبراهيم )  86
 السالم(

 شارع المنشيه  عزالدين محمد ابراهيم عز الدين محمد ابراهيم 

 االقرص العواميه  عالء النوبى ادم  عالء النوبى ادم  عالء النوبى ادم  87

 شارع الحجاز  احمد محمود عىل عىل احمد عىل  عىل  88

 ) آمون ( 89
 
 مجىل  عماد شوف

 
ي  عماد شوف

 
 شارع نادى المدينه  عماد شوف

 ش كليوباترا عماد عزت  عماد عزت  عماد عزت ونيس  90

 االقرص نجع الطويل عمار رمضان عمار رمضان عىلي  عمار رمضان عىلي  91

 االقرص ش الجوىلي فيل  عمر صابر محمد  عمر صابر محمد  عمر صابر محمد  92

 االقرص الكرنك نجع حسير   عمرو وهنى ابو الحجاج عمر وهنى ابو الحجاج عمر وهنى  93

 االقرص ش التليفزيون  عبد المنعمعمرو  عمرو عبدالمنعم عمرو عبدالمنعم ابوالحسن 94

 االقرص الكرنك القديمة نجع عمر بن عبدالعزيز ممدوح مجدى فيلبس عنايات رشدى عنايات رشدي 95

 شارع متفرع من شارع المدينه المنوره  نرمير  نادر فاتن محمد عبد الصبور فاتن الجديده 96

 االقرص الكرنك فاطمه الزهراء محمد فاطمة الزهراء محمد فاطمة الزهراء  97

 شارع احمد عرابى موقف ارمنت  مغلقة فراج عطيه عبدالعال  فراج عطيه الجديده  98

 نظير  فيكتور صدف  )الفادى( 99
 شارع سياله بدران  مرقص عوض جرجس فيكتور صدف 

 االقرص ش احمد عرابى  قناوي سيد قناوي سيد قناوي سيد قناوي  100

 شارع سعيد الكرنك االقرص  الهام وليم يعقوب كريستير  ادوارد  كرستير  ادوارد  101

لس نشأت الجديدة  102 لس نشات نظير  كير  االقرص المنشاه  نشات نظير  كير

 المنشيه  لمىعي انور اقالديوس لمىع انور اقالديوس  لمىع أنور ) المحطة( 103

 شارع متفرع من شارع المدينه المنوره  ماجد عزت مليك  ماجد عزت مليك  ماجد  104

ماجدة زكريا اقالديوس )سان  105
 مينا(

 المنشيه  ماجدة زكريا اقالديوس ماجده زكريا اقالديوس 

 االقرص ابوالجود سامح ماهر مرقوص ماجدة موريس سالم ماجدة موريس  106

ماجدة موريس )المواساة /  107
 دلمار(

 شارع سعد زغلول  ماجد موريس  ماجد موريس 

 ش كنيسة مارى جرجس  سامر مشيل عزيز مارى عبدهللا جرجس مارى عبدهللا جرجس 108

 متفرع من شارع الجوىل فيل  مغلقة ماف  مكرم  ماف  مكرم عبده  109
ميخائيل عبدالمسيح  مايكل  110

 ميخائيل 
 غرب السكه  ميخائيل عبدالمسيح

وز( 111 وز  مايكل ادورد باخوم  مايكل ادورد باخوم  مايكل اداورد )صيدلية الفير  االقرص ش الفير

 نجع الصياغ  مايكل عاطف مايكل عاطف ميخائيل  مايكل عاطف  112

ي كامل سارة سمير  مايكل مملوك مايكل مملوك 113
 ش مصطف 

 شارع معبد الكرنك   مايكل ناجى نجيب مايكل ناجى نجيب  مايكل ناجى )الوطنية( 114

 شارع المحطه  مجدي مكاريوس مجدى مكاريوس  مجدى  115

 شارع السلخانه  مجدى ميخائيل بقطر  مجدى ميخائيل بقطر  مجدى الجديده  116

 شارع جش العواميه  ابراهيم مجدى مفيد مجدى مفيد صادق  مجدى مفيد )السكة الحديد( 117

ي  طارق مرتض   مجمع النور االسالم  118
ق السكه  طارق مرتض   شر

محمد احمد محمود  119
 عبدالحفيظ 

 سياله بدران  محمد احمد محمود محمد احمد محمود 

 االقرص ش المروة المتفرع من ش المدينة عادل برسوم محمد حسن محمد محمد حسن محمد ابراهيم 120

 شارع مدرسه الصنايع  محمد ربيع محمد ربيع عبيد  محمد ربيع عبيد  121

 شارع نادى المدينه المنوره   محمد عبدالعزيز ابوالوفا  محمد عبدالعزيز ابوالوفا  محمد عبدالعزيز ابوالوفا  122

 المنشاة  مغلقة محمد عبدهللا محمد  محمد عبدهللا الجديدة 123
 االقرص القباح الغربى  محمد فوزى صادق  محمد فوزى صادق  محمد فوزى مغاذى صادق  124



 االقرص طريق الجوىل فيل  محمد نرص الدين  محمد نرص الدين  محمد نرص الدين الجديده  125

 شارع احمد عرابى  محمود احمد محمود احمد محرم  محمود احمد محمد محرم  126

 االقرص طريق الكباش محمود ثروت محمود ثروت حافظ محمود ثروت حافظ 127

ق السكه  مرفت سعيد رزق هللا مخلص سعيد رزق هللا  مخلص سعيد رزق هللا  128  شارع السمانير   شر

 شارع جش العواميه  مراد سعد اسكندر  مراد سعد اسكندر  مراد  129

ي ثروت مصطف  ثروت  مصطف  ثروت حافظ  130
 االقرص ش العواميه  مصطف 

ة )سان جورج( 131 ه تادرس ممدوح جيى ه تادروس ممدوح جيى  االقرص ابوالجود ممدوح جيى

ي المتفرع من شارع التليفزيون جيهان احمد سلطان منار محمد حسن منار محمد حسن 132
 ش المصطف 

 االقرص ش التليفزيون  نعيم احمد محمود منال وليم رزق هللا منال وليم ) الحرية( 133

 احمد عرابى االقرص امتداد ش  مؤمن رفعت مؤمن رفعت  مؤمن رفعت  134

 نجع الخطباء  مفيد ثروت ذكي  مؤمن رفعت  مؤمن رفعت الجديده  135

 الكرنك  مينا اميل مينا ايميل شاكر  مينا اميل شاكر  136

 شارع شيل  مريم كامل مينا جاب هللا اديب مينا جاب هللا 137

 نصيف 138
 
 نصيف  مينا شوف

 
ق السكة  مايكل مفدى مينا شوف  شر

االقرص ش محو االمية  المتفرع من ش  مينا محارب فوزي مينا محارب فوزي مينا محارب فوزى 139
 التليفزيون

 شارع كليوباترا  عنايات رشدي ناهد نعيم اسكندر  ناهد نعيم )النرص( 140

 االقرص ش احمد عرابى  نيفير  جميل فام  نيفير  جميل فام  نيفير  جميل فام  141

 االقرص ش البهنساوى  مغلقه نيفير  نشات نيفير  نشات نعوم 142
ق السكة  هاب  يوحنا هاب  يوحنا مسدرى  هاب  يوحنا 143  شر

ي نادر 144
ي نادر هاب 

ي نادر هاب 
 االقرص ش الجوىل فيل  هاب 

 شارع متفرع من شارع المدينه المنوره  ايليا انشي  هايدى شمعون  هايدى شمعون كاروس  145

 شارع فندق المروه هبة احمد عىلي  هبه احمد عىل  هبه احمد عىل 146

 شارع المنشيه  هبة عبدالستار هبه عبد الستار  هبه عبدالستار  147

 الكرنك الشيخ حفن   محمد أحمد رمزى هدى جابر أحمد هدى جابر أحمد  148

 خلف محطه المياه  وائل وديع وائل وديع  وائل وديع  149

 االقرص خلف المستشف  الدوىل  محمد عىلي محمد وسام محمد سعد  وسام محمد سعد  150

 االقرص ش مكه  وليد عبده حسير    وليد عبده حسير    وليد عبده  151

ي احمد  يحنر احمد مسعود  يحنر أحمد مسعود )المنشية( 152 ي يحنر
 المنشيه  مصطف 

 االقرص المنشاه  يوسف سندس  يوسف سندس  يوسف سندس  153

 االقرص ش الخليج  يوسف عبداللطيف  يوسف عبداللطيف  يوسف عبداللطيف  154

 


