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نعم785532667785532667الرصبفةالزرقاءجوھرة حطین
نعم796528222788529957الزرقاء - جبل االمیره رحمةالزرقاءصیدلیة سوزان

نعم798702583798702583الوسط التجاريالزرقاءصیدلیه دالل
نعم788350045788350045ابو الزيغان - قرى بني ھاشمالزرقاءصیدلیة ابو الزيغان

نعم62005331780940490799232344مخیم شنلرالزرقاءصیدلیة برھومة
نعم789813802789813802مثلث األقصى جبل طارقالزرقاءصیدلیة أشعة الشمس

نعم53901555796114566795124007حي النزھة شارع الزھورالزرقاءصیدلیة فیتامین
نعم780161872780161872جبل طارقالزرقاءصیدلیة نور القمر

الزرقاءفارمور - 14
الزرقاء الجديده-1/ش.مكه/مجمع الكردي بالزا

نعم770493114788796761788476542
نعم777782810777782810788539032الوسط التجاريالزرقاءالجزائر

نعم4339 8975 7 962+53984927الوسط التجاريالزرقاءصیدلیة القاصد
نعم788264011788264011الوسط التجاري - شارع الملك عبدهللالزرقاءعوني

نعم795663164795663164الرصیفهالزرقاءمكه المكرمه
نعم782509895782509895جناعهالزرقاءصیدلیه ھاني

نعم772155761772155761785058307الھاشمیةالزرقاءالصمادي
نعم795013364795013364الرصیفه -حي الرشیدالزرقاءصیدلیه القبطان
نعم797291212797291219795223666الرصیفة ، ياجوز حي الرشیدالزرقاءصیدلیة التسبیح

نعم796588953796588953الوسط التجاري الزرقاءالزرقاءلبیب الداودي
نعم785574637785574637الوسط التجاريالزرقاءصیدلیة نوفل

نعم798929454798929454785533713795193399الزرقاءالزرقاءصیدلیة برھم الدولیة
نعم795889553795546141795546141795889553الزرقاء الجديدةالزرقاءصیدلیة قوة الصیدلة

نعم790989715790989715791940149الرصیفة _ياجوز_حي الرشیدالزرقاءالطبري
نعم53984927777498670798048679789754339الزرقاءالزرقاءصیدلیه القاصد

نعم772356885772356885781160809الرصیفة - إسكان األمیر طاللالزرقاءصیدلیة الشیخ عامر
نعم53982983796663664798210991780651643شارع الملك فیصل الوسط التجاريالزرقاءصیدلیة مرام

نعم 8760 7 962+ 8618 7 962+795049575795049575الضلیل-مثلث الحالباتالزرقاءصیدلیة أبو محفوظ
نعم795372666795372666797575117780304053حي معصومالزرقاءبھاء الزرقاء

نعم790204780790204780حي النزھه - دوار محطة خالد عبد الباري للمحروقاتالزرقاءالحجاوي
نعم798600056789921421الرصیفة جبل األمیر فیصلالزرقاءصیدلیه سالفه
نعم798988364798988364798009963مخیم حطین (ستار)الزرقاءصیدلیه حیاتله

نعم53938686796917662790274711شارع باب الوادالزرقاءصیدلیة رناد
نعم 775080020798294596785545141الزواھرةالزرقاءاالسرة
نعم780809475780809475الضلیلالزرقاءاالمانه

نعم7990901227990901229.62787E+11جبل االمیر حسن حي الفالحالزرقاءصیدلیة يشفین
نعم797832326799679092788284123ابو الزيغانالزرقاءصیدلیة ضیاء الدين

نعم788562614788563614797164363شلرع الملك عبد هللا الثاتي / ياجوزالزرقاءصیدلیة التواصل
نعم53965666798279426790074275798307647حي االمیر محمدالزرقاءصیدية أرواد

نعم53960075789628189798966320شارع شاملالزرقاءلقمان الحكیم
نعم796366500796366500الضلیل محافظه الزرقاءالزرقاءصیدلیه تفاحه

نعم53853333779655959786818572799649343الزرقاء الجديدة _ شارع 26الزرقاءمنة الرحمن
نعم796229332796229322780333158779836077الرصیفه، ياجوز الجبل الشمالي مثلث المناجرالزرقاءصیدلیه النجاة نزيه ردايده 

نعم0777976375777976375الھاشمیه. إسكان الھاشمیهالزرقاء
نعم782444006785281644796692891792674932ضاحیة الثورة العربیة الكبرى - وادي الحجر - قرب السكةالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع وادي 

نعم07962000617856060317978569373+053744400الجبل الشمالىالزرقاءابو دية
نعم53983786795547625795644011شارع السعادةالزرقاءالسعادة

نعم795633051795633051790074275788057104الزرقاء الجديدة شارع القادسیة ( شارع 16 )الزرقاءصیدلیة البیان
نعم786116450787337073- 0786116450الزرقاء الجديده شارع ١٦ عماره رقم ٧٧الزرقاءصیدلیة سويدان
نعم795822141795822141الضلیلالزرقاءصیدلیة الھجره

نعم785113947785113947حي القادسیهالزرقاءكراويا
نعم798278582797498082الزرقاء الجديدهالزرقاءلیث أبو صقر

نعم795689637795689637777884643الوسط التجاري / شارع الشیخ شاملالزرقاءصیدلیة االتكال
نعم798005119798005119795455538798005118الرصیفةالزرقاءصیدلیة عبدالخالق معنر

نعم796998586796998586حي الحسینالزرقاءكاظم
نعم781413454781413454780384538ياجوزالزرقاءصیدلیك حي الرشید

نعم772785704776578619772785704الرصیفه اسكان األمیر طاللالزرقاءدواء الصحه
نعم795661991795661991وادي الحجرالزرقاءصیدلیة الترك

نعم772611410772611410776151767وادي الحجرالزرقاءص. أرض اإلسراء
نعم 795270923795270923797996827الزرقاء الجديدةالزرقاءصیدلیة القرعاوي

نعم797436432797436432786181202الجبل الشماليالزرقاءصیدلیة حسین الكبرى
نعم777417344 / 053811033الھاشمیةالزرقاءالشافي

نعم777417344 0777417344الھاشمیةالزرقاءصیدلیة الشافي/ الھاشمیة / الشارع 
نعم 788525066788525066788525894إسكان النقب قرب شركة الببسيالزرقاءصیدلیة الترمذي

نعم53920137797311132حي الزواھرة/الجبل االبیضالزرقاءلمیس
نعم791504536799903837796314604ضاحیة الثورة العربیة الكبرىالزرقاءصیدلیة الصفوة

نعم0796112244795628440796406472+053743022إسكان األمیر طاللالزرقاءنجد
نعم785594966785594966حي إسكان ابن سینا قرب الماكدونالدز. مقابل مسجد الزرقاءجواھر

نعم795443662795443663شارع السعادةالزرقاءاالندلس
نعم0788109255/988109255798448233798458973الجبل االبیض -شارع مدرسة الشاملة للبناتالزرقاءصیدلیة الوصفه

نعم785573861785573861حي األمیر محمد / شارع االمیر محمد (الحاووز)الزرقاءصیدلیة خلیفة / الزرقاء
نعم795920012795920012البتراوي. شارع الكرامهالزرقاءطارق أبوفارس

نعم795503167795503167الزواھره. حي الفالحالزرقاءصیدلیة محمد مسلم
نعم795486033795486033حي النزھةالزرقاءصیدلیة جمزو

نعم782444006795736651780644444777639079الزرقاء الجديدة- دوار البتراويالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/ فرع 
نعم798150432796363480 ٠٥٣٨٥١٣٣٣الزرقاء الجديدة / شارع ٣٦الزرقاءصیدلیة زياد / الزرقاء

نعم795257776795257776795257776795257776الغويريةالزرقاءصیدلیة فريج
نعم777779432777779432799240509779836077االزرق الجنوبيالزرقاءصیدلیة الخلیل
نعم788244281788244281الرصیفةالزرقاءصیدلیة بیروت صیدلیة الغماز 

الزرقاء
الرصیفة إسكان األمیر ھاشم

نعم785164800785164800
نعم777402048777402448781505040الزرقاء الجديدة / شارع ٣٦الزرقاءصیدلیة زمرد

نعم795761818795761818الجبل الجنوبيالزرقاءفراس عبدهللا ابراھیم الوالوفا
نعم796555024796555024الغويريه حي برخالزرقاءصیدلیة مريم

نعم797071324797071324الجبل االبیض بقرب دوار مذيب حدادالزرقاءصیدلیة ساجدة
نعم795108020795108020الزرقاءالزرقاءبالي

نعم795597976795597976الزواھرهالزرقاءصیدلیة نیوتن
نعم796632738796632738798210991الزرقاء الجديدةالزرقاءجوھرة مكة

نعم796601277796601277الوسط التجاري/ شارع الملك طاللالزرقاءصیدلیة درويش الحديثه
نعم53752922788867731785957068796145859الجبل الشماليالزرقاءصیدلیة شیرين
نعم786158591786158591786151146الرصیفة ياجوز عوجانالزرقاءصیدلیة النجوم

نعم795211679795211679799900875الرصیفة/مخیم حطینالزرقاءصیدلیة المصطفى/الرصیفة مخیم حطین
نعم796016565796016565حي رمزيالزرقاءالسعايدة

نعم797022369797022369789921431الرصیفة المشیرفه شارع وصفي التلالزرقاءصیدلیه حسام
نعم782444006799412704787984030791209968جبل طارق- بجانب مسجد البقیعالزرقاءصیدلیة سائد الھندي

نعم797320499797320499788986496حي معصوم_الشارع الرئیسي _مقابل األحوال المدنیةالزرقاءصیدلیة كروان
نعم786326221786326221786706699786497729جبل األمیر حسنالزرقاءصیدلیة الجذور

نعم53983562788020322797854488788088035الوسط التجاريالزرقاءفلسطین
نعم 8868 7 962+ 9904 7 962+53753133787654097الرصیفةالزرقاءصیدلیة الجمیع

نعم780345678780345678الغويريهالزرقاءصیدلیة كنده
نعم53938949797423324798147624788273973الوسط التجاري - شارع األمیر شاكر - مثلث الوفاالزرقاءصیدلیة الحیاة

نعم799497223791736513782918426الزرقاء الجديدهالزرقاءصیدلیة االزدھار
نعم788049497788049497جبل األمیرة رحمةالزرقاءصیدلیة البیارق

نعم795878615795483632795878615الزواھرة حي الفالحالزرقاءصیدلیة رامز
نعم779383386780855067787461809789000798الزرقاء الجديدة / جبل المغیرالزرقاءصیدلیة اسرار الحیاة

نعم796419550796419550الزرقاء_ االزرق_ داخل مخیم االزرقالزرقاءسالم جرادات
نعم796419550796419550مخیم االزرق شؤؤن لالجئین السوريینالزرقاءسالم محمد حسن جرادات

نعم790104647790104647الزواھرةالزرقاءالمعلم
نعم7876540977876540979.62788E+11الرصیفة/ياجوزالزرقاءصیدلیة نھر الفولجا
نعم798759058798759058780017567حي معصوم / الكساراتالزرقاءصیدلیة الھمشري

نعم779917097779917097حي النزھهالزرقاءصیدلیة باب الرحمن
نعم785565889785565889حي الحسینالزرقاءصیدلیه جابر بن حیان

نعم795964092795964092جبل االمیرة رحمةالزرقاءصیدلیة جبل رحمة
نعم788807233788807233799705280788628632الضلیل - المنطقة الصناعیةالزرقاءصیدلیة صوفیا
نعم795290711795290711البتراويالزرقاءصیدلیة طنبوز

نعم777237230777237230الرصیفةالزرقاءصیدلیة باب المغاربة
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نعم53613435795312454785053665797794616الرصیفة- مخیم حطین-شنلرالزرقاءصیدلیة الطلیعة
نعم 9087 7 962+ 9702 7 962+799544419799544419الجبل االبیض الشارع الرئیسيالزرقاءصیدلیة میرنا

نعم53983775796705511798421284شارع الملك عبدهللالزرقاءابو لیل
نعم795256007795256007الزرقاء الجديدةالزرقاءصیدلیة جرعة الشفاء

نعم797299119797299119797555326787145845الزرقاء الجديدهالزرقاءالبتراوي
نعم790924253790924253786402469ياجوزالزرقاءصیدلیة عمر ابوعبید

نعم53850005796164948785190482785709413حي االمیر محمدالزرقاءاياس
نعم782444006797185154798551567782420866وادي الحجر- خلف صاالت الجمیراالزرقاءصیدلیة الرزقاء االولى الدوائیة/ فرع 

نعم799498881799498881795828360787088911جبل طارق مقابل الدفاع المدنيالزرقاءالمناعة
الزرقاءصیدلیة البیكاوي

الزرقاء الجديدة شارع الكرامة
نعم795793704795793704791563266

نعم787887493787887493780345497الرصیفة .. خلف مستشفى األمیر فیصلالزرقاءصیدلیة المعجم الطبي
نعم782444006795488303788067605785427996المشیرفة- مثلث المشیرفة - مقابل المنصور مولالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع 

نعم53983292796036351الوسط التجاريالزرقاءصیدلیة الحكمة
نعم796815521796815521796815521796815521ضاحیة المدينة المنورةالزرقاءصیدلیة الفقیر

نعم53981777775556646785414881775603458جبل االمیرة رحمةالزرقاءصیدلیة الحاوي
نعم798275724798275724796342303786863332حي الجنديالزرقاءصیدلیة ماجد

نعم790460360790460360786730137حي الحسین شارع قاسم بوالدالزرقاءصیدلیة الصادق
نعم798257090798257090787829790788306006الرصیفة-اسكان االمیر ھاشم- الشارع الرئیسيالزرقاءالكوكب
نعم٠٥/٣٨٦١٢١٤785815586787723032شارع الجیش - مقابل المؤسسة االستھالكیة العسكريةالزرقاءكفاءة

نعم780087168780087168781230854حي معصوم شارع الفاروقالزرقاءصیدلیة اسیل
نعم799966133787897000799639058ياجوزالزرقاءبوتاسیوم

نعم788449912788449912الزواھرهالزرقاءاالرض الخضراء
نعم788449912788449912الزواھرهالزرقاءصیدلیة االرض الخضراء

نعم790960761792840114795906982الجبل الشماليالزرقاءصیدلیة سیفین
نعم05/3611800795687993788284621الرصیفةالزرقاءصیدلیة امیمة

نعم795840032795840032791508320حي القادسیهالزرقاءالفاتحه
نعم789642541789642541وادي الحجرالزرقاءكرنفال
نعم0785504051785504051لواء الرصیفة شارع الملك حسینالزرقاءالبتول

نعم0785504051785504051الرصیفة شارع الملك حسینالزرقاءصیدلیة البتول
نعم797711727797711727798655483حي رمزيالزرقاءصیدلیة زھرة يافا

نعم798302674798302674787786741الزرقاء الجديدة/شارع ١٦الزرقاءكسب
نعم788802954788802954الزرقاء الجديدة شارع زين الشرفالزرقاءطارق الصمادي

نعم772477301772477301789566291772871713الھاشمیهالزرقاءنیفین
نعم795827482795827482782778313786151146الرصیفة /ياجوز /حي الرشیدالزرقاءصیدلیة وابل

نعم788244281790246296788244281الرصیفةالزرقاءبیروت
نعم797542837797542837791521792الزرقاءالزرقاءعبھري

نعم787878759787878759777878759الرصیفهالزرقاءصیدلیة اسوار مكة
نعم777850762777850762788317513جبل طارقالزرقاءصیدلیة كلوروفیل

نعم799500042799500042799500042ياجوز/إسكان األمیر طاللالزرقاءالسبع المثاني
نعم789678578789678578الزرقاءالزرقاءخواطر
نعم53743399795819708795569011799978247ياجوز /مثلث الجبل الشماليالزرقاءفیصل

نعم798553692791080338798553692ضاحیة مكةالزرقاءعال عطا¦
نعم785858560785858560782656988الھاشمیةالزرقاءغوادي

نعم7981476247999125887753438887782318585الھاشمیهالزرقاءصیدلیة ثراء الحیاة
نعم797676441799359553795425348782009978مدينة الشرقالزرقاءفارمسي ون - الزرقاء 4 ( مدينة الشرق )

نعم795022510795022510792850034799222836ياحوز / عوجانالزرقاءرھام دودين
نعم786091148785896496785896496789966110الرصیفة-مخیم حطین-شارع الملك حسینالزرقاءصیدلیة بالل

نعم779751424779751424الضلیاالزرقاءصیدلیة ريفال
نعم798301701785112180797612994الزرقاء الجديدة شارع الكرامة خلف كافیه بولیودالزرقاءصیدلیة المنى و المراد

نعم786622550786622550الزرقاءالزرقاءصیدلیة يوكالبتوس
نعم785473761785473761785119387حي شومر الشارع الرئیسيالزرقاءصیدلیة األلوفیرا

نعم782444006792845357792122401795786442حي الفالح- مقابل مسجد الفالحالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع حي 
نعم795005450785005450796018838779505111الزرقاءالزرقاءصیدلیة تالل بیرين

نعم797260620797260620الضلیل-مثلث المصانع-الزرقاءصیدلیة الصخرة المشرفة
نعم796727771796727771785828060الضلیلالزرقاءصیدلیه ابو عاقوله

نعم797676442786088345799333078788059455دوار الحاووزالزرقاءفارمسي ون - زرقاء 5 ( الحاووز )
نعم797676438796902350799702427797196076االتوستراد - مدخل وادي الحجرالزرقاءفارمسي ون - زرقاء 1

نعم796010128796010128772460459795534659الھاشمیةالزرقاءالعلیمات
نعم792010086788109976789449445785519761اوتستراد الزرقاءالزرقاءشركة الصیدلیة المتاحة

نعم785134233785134233الزرقاء الجديدةالزرقاءشیرين مازن حامد منصور
نعم785134233785134233785134233الزرقاء الجديدةالزرقاءكريمان

نعم796815521785368128785704456796815521جبل األمیر حسنالزرقاءصیدلیة لینه داود
نعم797385935797385935795269505الضلیل - مثلث االسمنتالزرقاءصیدلیة مثلث االسمنت

نعم782444006790999674787094482786141857جبل طارق - دخلة مراياالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة / فرع جبل 
نعم53756111796765985785107959795030074الجبل الشماليالزرقاءصیدلیة جھاد

نعم799799779799799779الھاشمیةالزرقاءصیدلیة ربوع الھاشمیة
نعم53851333796462575الزرقاء الجديدةالزرقاءصیدلیة زياد

نعم53983983786310633799796578790795021حي معصومالزرقاءشھم
نعم791526205781250546791526205السخنهالزرقاءصیدلیة عین السخنه
نعم538546009.62781E+117851174519.62796E+11الغويريهالزرقاءصیدلیه عمر الحديثه

نعم775196379775196379الھاشمیة-االسكان-قرب مخابز زمان الخیرالزرقاءسدرة المنتھى
نعم798699323792928454الغويريةالزرقاءدواكم

نعم795192983795192983795192983795192983الھاشمیهالزرقاءصیدلیة الجماھیر الحديثه
نعم782444006788818570790079125796023827االتستراد- بجانب السیفويالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع 

نعم796574604796574604776868013الزرقاء الجديده شارع الھالل الخصیبالزرقاءتاال الجالودي
نعم7971929757971929759.62798E+11الیرموكالزرقاءصیدلیة إسكان طالل شومر الحديثة 

نعم795450786795450786786391294795483074الزواھرة/ شومرالزرقاء
نعم780385663780385663حي الرشیدالزرقاءصیدلیة الطبري
نعم792838087792838087795189481شارع باب الوادالزرقاءصیدلیة القدس

نعم782444006799767702788102128799676012الجبل االبیض - مقابل مدرسة شجرة الدرالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع الجبل 
نعم799851268785966532790139803شارع الملك طاللالزرقاءاالدھم

نعم786663165775857552799796464786663165الرصیف. الجبل الشماليالزرقاءصیدلیه االستجابة
نعم787102402787102402مثلث عوجانالزرقاءعوجان

نعم53856070785148771796964117786195901الزرقاء الجديدة _ شارع الفالترالزرقاءھبة الرحمن
نعم782444006787219974792868031787395169ياجوز- شارع ياجوز- بجانب حلويات روعة الشرقالزرقاءصیدلیة عیون المالئكة/الدوائیة

نعم796036351795083930الوسط التجاريالزرقاءالحكمة
نعم796183039796183039الحالباتالزرقاءالشیح

نعم789103291789103291االزرق الشماليالزرقاءصیدلیة عمر وزمزم
نعم789103291789103291االزرق الشمالي شارع البلديهالزرقاءعمر وزمزم

نعم790238575790238575791407434786833192السخنةالزرقاءصیدلیة المندين
نعم798382612798382612787990886الزرقاء الجديدة ، بداية شارع ٢٦الزرقاءالصیدلیة العمالقة

نعم53651030798316858798316858جبل طارقالزرقاءصیدلیة نطاق الدواء
نعم791497177779914602795151916مدينة الملك عبدالعزيز_مدينة الشرقالزرقاءجمیل

نعم7999390899.62797E+11الرصیفةالزرقاءصیدلیة محاسن
نعم788046638799629692777785896االزرق الجنوبي - شارع السعوديةالزرقاءاالزرق الجنوبي
نعم796119047796586995الرصیفةالزرقاءصیدلیة عايدة
نعم1559797169682 8796 7 962+797169682الرصیفة الجبل الجنوبي شارع صالح الدين مقابل مسجد الزرقاءحمزة الكبرى

نعم797676440770751676788042209777625647الزرقاء الجديدة - دوار البترايالزرقاءفارمسي ون - زرقاء 3 ( البتراوي )
نعم799850551799850551مدينة الشرق - قرب قصر أبو الفول - قبل دوار البتراويالزرقاءصیدلیة مدينة الشرق

نعم788394096777227864785235511الزرقاء الجديدة / الفالترالزرقاءصیدلیة النسیم
نعم ٢٩١١ ٨٧٣٦ ٠٧ 781517091الھاشمیهالزرقاءبشیر ابوحمدان

نعم4752 9131 7 962+795707112مثلت عوجانالزرقاءاالخالص
نعم795771804789232763795245012795771804ياجوز/عوجانالزرقاءدودين

نعم797050646780066321788788616788226364االتوستراد - بجانب كازية توتالالزرقاءفارمسي ون - زرقاء 6
نعم789949958789949958795732293الرصیفة / حي العامريةالزرقاءصیدلیة سجى اللیل الكبرى

نعم781456746781456746789148396ياجوز حي الرشیدالزرقاءصیدلیة أحمد حسن
نعم782444006796075648799796129795463940الزرقاء الجديدة- شارع 16- قرب المركز الصحيالزرقاءصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع شارع 

نعم777496826772189545777496826780374841الھاشمیة/السخنةالزرقاءصیدلیة نايف
نعم799610207772953375795804929799610207الرصیفةالزرقاءايناس وبالل

نعم780886919780370824788745294عوجانالزرقاءصیدلیه ياجوز
نعم796623945796623945796648859الجبل الشماليالزرقاءصیدلیة فادي

نعم 9820 7 962+799688043799688043حي معصومالزرقاءصیدلیة نور الحق
نعم796284487796284487ياجوز الجبل الشماليالزرقاءصیدلیه عاھد



التوصیل3- رقم الموبايل3- رقم الموبايل3- رقم الموبايل4- رقم الھاتف3- المنطقة2-المحافظة1-اسم الصیدلیة

نعم٠٧٨٨٧٠٣٧٠٣/795303093788703703791758937الزرقاء الزواھرهالزرقاءصیدلیه االيثار
نعم 53757072798228135791455129الرصیفة-ياجوز-حي الرشید-مقابل حلويات روعة الشرقالزرقاءصیدلیة المھلب

نعم785761612785132257785761612780374202حي األمیر محمدالزرقاءصیدلیة الشحرور
نعم795291744780044800795291744796346633ياجوزالزرقاءصیدلیه قنديل

نعم788728990788728990786340056مخیم حطینالزرقاءقتیبة
نعم795161822772360059795857147الزرقاء الجديدهالزرقاءصیدلیه الوافي

نعم /٠٧٨٨٢٤٤١٤٦/0799632314الزرقاءالزرقاءصیدلیه بشرى الحديثه
نعم795242729795242729ضاحیة الثورة العربیة الكبرىالزرقاءالصیدلیة المتخصصة


