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نعم785895292785895292الرمثااربدشعاب مكة
نعم787790317787790317777761561795944925شارع الھاشمي وسط البلداربدلیث

نعم796599639787614780797842432795820194الحي الشرقياربدسرالدواء // لصاحبھا احمد الجمل
نعم799642333799642333796639995شارع الھاشمي وسط البلداربدصیدلیة القصرواي

نعم796266224796266224776380010سما الروساناربدالريف
نعم797527164797527164799500212778680816الروضةاربدربوع الروضة

نعم797060181799515322799970181797060181الرمثااربدالطاھر
نعم772148278772148278787975500شارع السینما في وسط البلداربدالسمان

نعم27243242795056471وسط البلد شارع الملك طاللاربدصیدلیة الحسن
نعم790498719776687482777985614790498719الشونه الشمالیهاربدمعاذ بن جبل
نعم795444391795444391791860026795310926إشارة النسیم -أيدوناربدام القرى-اربد
نعم798417689799043730798417689دوار سال الصغیراربدانس بن مالك

نعم27279335795635967اربد- شارع شفیق ارشیدات (شارع الجامعة)- بجانب اربدصیدلیة زمزم- اربد
نعم795744886795744886787400804798528049وسط البلداربدسعدون
نعم795183612795183612799821021795974691اربد . القصیلةاربدغرناطة
نعم795601726795601726795680670790899341مخیم اربد وسط المخیم شارع الجامع محافظة اربداربدالھیثم

نعم795235935795235935798590967الرمثا/وسط البلداربدصیدلیة الخزاعله
نعم795543988795543988786487425زبدةاربدصیدلیة لوسي

نعم0795100580/785717117792965610لواء الكوره /منطقة االشرفیهاربدصیدلیة سمیر محمود
نعم27010899795910954بني عبید - الحصناربدصیدلیة عمیش

نعم796606100796606100الحصن- طريق كتماربدصیدلیة نادر مغايرة
نعم777080376777080376796886783كفرأسداربدالوسطیه

نعم795751443795751443النصر-شارع القدساربدصیدلیه العائله
نعم779717842777789270779717842ديرابي سعیداربدصیدلیة الكورة

نعم798819160798819160الحي الشرقي شارع عمر المختاراربدص. ابو الھیجاء
نعم778819698778819698سوماربدالملتقى

نعم795577214795577214796598480كفريوبااربدصیدلیة كفريوبا
نعم796072633796072633772455359الصريح مقابل مركز صحي الصريح الشاملاربدتھلیل

نعم799965770799965770798545514شارع الجامعةاربدصیدلیة الشقیري
نعم795560028795396805منطقه النزھة _ مجمع الشیخ خلیلاربدصیدلیه ذات النطاقین

نعم799668241799668242الرمثااربدصیدلیة الشقران
نعم779351650779351650795455342795071454الصريحاربدصیدلیة الفلق

نعم799219980795127854حوارهاربدصیدلیة الترياق
نعم 27276378777243400795323072شارع الجامعةاربدصیدلیة الجامعة

نعم776425468776425468عنبةاربدصیدلیة بلوط
نعم779509840779509840دوار النسیماربدصیدلیة نوار

نعم795106582795106582792848718الحي الشمالياربدحنینا
نعم797596020777640254799860559قمیماربدصیدلیة سیزيوم
نعم797596020777640254799860559قمیماربدصیدلیه سیزيوم

نعم788725360788725360788537469النصراربدصیدلیه الشھاب
نعم026560153795900883األغوار الشمالیة اربدصیدلیة المشارع .. األغوار الشمالیة

نعم07867530110795428809األغوار الشمالیةاربدصیدلیه المشارع
نعم788718020788718020798916725اربد شارع الملعب البلدياربدصیدلیة سمیة

نعم772142700772142700اربداربدصیدلیة ايمان الروابدة
نعم797492732797492732اربد الحصن لواء بني عبیداربدصیدلیة اللواء

نعمالال788056121788056121الحي الشمالياربدصیدلیة عمر جبريل
نعم791458471791458471786832748اربداربدصیدلیة تھاني

نعم791458471791458471786832748اربد دوار المدينة الصناعیة / الشارع الفرعي بتجاه الغرباربدصیدلیة تھاني _ اربد
نعم795421468795421468795055834799164063حنینااربدصیدلیة بابل

نعم795704441795704441795987269شارع األمیر نايفاربدالرشدان
نعم796959680796959680البارحةاربدصیدلیة زينب الدباغ

نعم795381515795381515798824388799118796مجمع عمان الجديداربدالعجلوني
نعم796823710796823710الرمثااربدحسن السويطي

نعم772313688772313688795296004الطیبةاربدصیدلیة السوسنة
نعم779326112779326112777888775المنارهاربدصیدلیة مخلص

نعم797961679797961679788689502لواء الرمثا /الشجرةاربدصیدلیة خديجة بنت خويلد
نعم777279141777279141ايدوناربدلیثیوم

نعم799203720799203720796327397787027129لواء بني عبید / مدينة الحصناربدصیدلیة الدبابي
نعم796383801796383801وسط البلد/شارع الھاشمياربدصیدلیة حراء

نعم777739068777739068776030018777770157حي الرابیهاربدصیدلیه سناريا
نعم796997661796997661اربداربدصیدلیة فريھان
نعم795360140795360140شارع بغداد اربداربدصیدلیه الغرايبه

نعم 776655036776655036776655036كفريوبااربدصیدلیة المشفى
نعم778490501796555002795646969ايدون-جنوب اشاره المستشفى العسكرياربدشركة صیدلیة تیجان (صیدلیة ابتھال)

نعم796942521796942521795332169الحي الشرقي شارع الملكه نوراربدصیدلیة محمود محافظه
نعم790204481780823576 .....7952302240795230224سھل حوران الطرهاربدصیدلیه الطره الحديثة

نعم788608475788608475اربد.شارع الثالثین.سكن الممرضات القديماربدحموده
نعم777393901777393901795180510المجمع الشمالياربدصیدلیة الھام

نعم785575024785575024شمال مجمع عمان الجديد... دوار MKاربدصیدلیة الزھراوي
نعم796704456796704456مثلث أبدر الطريق الرئیسياربدصیدلیة أبدر

نعم796964262796964262اربد شارع الملك حسین حي النزھةاربداالناقه
نعم796596116785416301788272786ال يوجد ارضيالحي الشرقي شارع الملكة نوراربدالرقیة

نعم797661185797661185797534480الحي الجنوبي (قرب دوار صحارى)اربدصیدلیة الصرح
نعم795560028799109079791324123788445333منطقه النزھة_مجمع الشیخ خلیل_ شارع الفداءاربدصیدلیة ذات النطاقین

نعم778303205780268113777309816776978750كفريوبااربدباب الحمد
نعم799535201799535201775250835785178636لواء الطیبهاربدصیدلیة برالوادين

نعم 795100963785031310 .0795100963النزھهاربدحالوه اربد
نعم795100963795100963785031310حي النزھهاربدصیدلیة حالوه اربد

نعم797868810797868810798380381شارع عبدالقادر التل مقابل البوابه الشمالیه لجامعه اربدالصیدلیه الكبرى اربد
نعم795638212795638212الحي الجنوبياربدصیدلیة اربع و عشرون ساعة

نعم795638212795638212بني كنانةاربدصیدلیة ضفاف الیرموك
نعم795638212795638212780394759لواء بني كنانة سما الروساناربدضفاف الیرموك

نعم799814781799814781سما الروسان الشارع الرئیسياربدصیدلیة بني كنانة
نعم770636858780306292القصیلةاربدصیدلیة القصیلة

نعم785712645785712645حكمااربدعیون صبا
نعم796654392795020510799069953ايدون العیادات الخارجیةاربدمكه المكرمه الكبرى

نعم797181212797181212النزھه.اربداربدصیدلیه سفیان السكحي
نعم795777780795777780دوار البیاضةاربدسرى صیدلیة ديالس

نعم770976697770976697770976697770976697جديتااربد
نعم795001977795001977789572211الرمثااربدصیدلیة فیولیت

نعم796782653796782653مخیم الشھید عزمي المفتياربدصیدلیه ايلیاء
نعم7979001029.62797E+11790787226790881297اربد الحي الشرقي شمال دوار الثقافةاربدفارمسي ون اربد ٣ الثقافة

نعم787478150787478150اربداربدالضیعه
نعم795634778795634778الرمثا. السوق شارع البنوكاربدحسام الجديدة

نعم796644748796644865776441244796644748النصر/ شارع القدساربدطبريا
نعم796378423796378423786766996796707577الرمثا الحي الغربياربدتولیب

نعم797742353786639535780176256791924812الرمثااربدصیدلیة مارينا
نعم790047596790047596الحي الشمالياربدصیدلیه الحیاه
نعم796513241797258896776162468لواء بني كنانه/كفرسوماربدصیدلیة سامیا

نعم788750795788750795المغیراربدالكتوز
نعم790176233790176233المدينة الصناعیةاربدصیدلیة ابن بطوطة

نعم790713612790713612787090802حنینااربدصیدلیة عبیر المحبة
نعم790713612790713612787090802حنینا شارع القدساربدعبیر المحبة

نعم796056712796056712799213529الحي الشرقي /شارع الثالثین /مقابل أسواق مكهاربدصیدلیة بدران
نعم795257009795257009795302037شارع فلسطیناربداربد الجديدة

نعم770868786792398405777059431786014300سحم الكفاراتاربدصیدلیه سحم
نعم791534924795455540791076074787642435حنینااربدصیدلیه سما اربد

نعم799626284799626284797375710الضاحیه .قرب مستشفى االمیره بديعهاربدصیدلیه الوسام
نعم776301930776301930777761920775380705الحصن-الصريحاربدصیدلیة آالء الشھاب

نعم777405928799504332785256080779565606الحي الشرقياربدصیدلیة جبارة
نعم795482950795482950797210890شارع فلسطیناربدصیدلیة عبدالكريم

نعم795482950795482950797210890شارع فلسطین مقابل البنك العربياربدعبد الكريم
نعم776655036776655036776655036شارع زكي التل مستشفى األمیره رحمهاربدالمشفى
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نعم795434061795434061بشرىاربدصیدلیة المعروف
نعم798380381798380381شارع عبد الحمید شرف إشارات الحسبه المركزيه حي اربدصیدلیه خازر

نعم27021373785109000799070032الصريحاربدصیدلیة عمرو الجديده
نعم 797590019797590019798724340شارع فوعرااربددرھم وقاية

نعم797590019797590019798724340شارع فوعرااربدصیدلیة درھم وقاية
نعم7963382447963382449.62779E+11حوارهاربدصیدلیة الشباب

نعم7976764327995015739.62779E+119.62797E+11الحي الجنوبي إشارة النسیماربدفارمسي ون اربد ١ النسیم
نعم795394894795394894799811384786862061الحصناربدصیدلیة أسوار
نعم270602179.628E+11786796523796403871ضاحیة الیاسمیناربدايو بكر الرازي
نعم799621793799621793الطیبهاربدصیدلیة مايا

نعم777325427799278846772132698ايدوناربدصیدلیة ھیلیوم
نعم796542028 7 962 00 شارع فلسطین -بجانب مستشفى االمیره بسمه اربدالعصر الحديث

نعم7966543927966543929.62791E+11775598446المزار الشمالياربدسنمكه
نعم798449660799648132خلف اربد مول طريق زبدةاربدالثلج األبیض

نعم790301284790301284مجمع عمان الجدبداربداربد
نعم790301284790301284مجمع عمان الجدبداربدالقسطاس

نعم796242414796242414مخیم اربداربدصیدلیة العابدي
نعم790458575790418101790458575فوعرااربدصیدلیة الشمندر

نعم778810484776849837حريمااربدالرين
نعم797513500797513500799786075797223252الرمثااربدتقارب

نعم799399751799933256798732236دوار جامعة الیرموكاربدصیدلیة عدنان
نعم799399751799933256798732236799809787دوار جامعة الیرموكاربدعدنان

Zenonنعم797702704797702704790114680797702706الرمثااربد
نعم797702704797702704797702704الرمثااربدزينون
نعم797702704790114680790114680790114680الرمثااربدايتن

نعم799284940799284940شارع االمیر حسن بجانب كارفوراربدصیدلیة نورھان
نعم799284940799284940شارع امیر حسن بجانب اربد سیتي سنتراربدمحمد علي محمد البصول

نعم799284940799284940شارع االمیر حسن بجانب كارفوراربدنورھان
نعم786068417796206646798724899796717663اربداربدھالوجین

نعم796248529779154810 .٠٧٧٩١٥٤٨١٠الحصناربدمسك ولین
نعم795667651795667651البارحه قرب مستشفى االمیره بسمه التعلیمياربدوھران
نعم795601210785073804صمااربدرفیف

نعم799970181792546682الرمثااربدرشید سعد الدين الطاھر
نعم791497048 9801 7 962+27240979797193905منطقة الروضة- شارع بغداد-غرب اشاره الدراوشهاربدصیدلیة ھیموجلوبین

نعم777003903797295724777003903سما الروساناربدمفلح
نعم788892666788600195798839039778318642البارحه، شارع القدس، مثلث حنینااربدالزاجل

نعم779242266779242266799324744حي النزھة ، خلف السیفوياربدصیدلیة ايقاع
نعم797809085797809085797809098الرمثااربدالخديوي

نعم797696765797696765772263749لواء الكورة - دير ابي سعیداربدبلوتو
نعم799452023799452023792581466ايدوناربدصیدلیة تركواز

نعم791009607791009607795857676797392789الرمثااربدصیدلیة تولیا وتولیب
نعم787581459787581459798085512شارع الثالثین الحي الشرقياربدمحمد السمان

نعم7982545759.62798E+119.62786E+119.62799E+11الحصن لواء بني عبیداربدفارمسي ون اربد ٢ الحصن
نعم786925159786925159الحصناربدصیدلیة الشتاء

نعم790914172790914172797255230799631505الحي الشرقي- شمال دوار الدرةاربدصیدلیة األرز
نعم798812100796743959792802729الكريمة الجنوبیة / البالونةاربدمیرا و وائل

نعم797567396785750033797567396المشارعاربدصیدلیة يورانیوم
نعم798015401798015401دوار البیاضة/شارع القدس/مقابل مدرسة شفیق اربدصیدلیة فانديوم

نعم797665710797665710799191576لواء بني كنانه /حبراصاربدصیدلیة الكفارات
نعم795282698795282698789171266اربد ..حي النزھهاربدفتون

نعم797060064798018531780376411الطرة -دوار المبخرة - غرب بلدية سھل حوران - مقابل اربدصیدلیة نور البركات (سرايا)
نعم788603293788603293مخیم اربداربدصیدلة منسي الحديثة

نعم27248344799237199798498366780487453اربد-دوار الشھید محمد الدرهاربدصیدلیة دوار محمد الدرة
نعم799333346791450051الرمثااربدسجود

نعم795137630782746464796205872شرق دوار القبه مقابل بنك عودةاربدصیدلیة ھیدرا
نعم786136668786136668786136668786136668ايدوناربدمكانك
نعم798309409798309409780220663الرمثااربدارفلون
نعم779717842779717842ارحابااربدالكنار

نعم796599639796599639795643116785944159الحي الشرقي- قرب دوار الشھداءاربدسر الدواء // لصاحبتھا ھديل القاسم
نعم778490505790584975798705319بیت راس - مقابل كازية الطعانياربدشركة صیدلیة تیجان(صیدلیة ابتھال)

نعم797003069797003069790652720كفريوبااربدبیال
نعم779814651799374136778140541المغیراربدالحامدون

نعم786272666786272666788090777الرمثااربداسالم عماري
نعم799452023776953713799470642الصريحاربدصیدلیة فیصل محافظة

نعم787127103778329466حي ضحضاحاربدصیدلیة القبه
نعم796946816798960556الحي الجنوبي-إسكان األطباءاربدصیدلیة سالمتك الحديثة

نعم799012044799012044785316405798315005الرمثااربدماريتا
نعم786857638786857638777217255786802341الصريحاربدرزان الشھاب

نعم776626009776626009الرمثااربدصیدلیة المبتغى
نعم789729387789729387796342798الرمثا قرب إشارة جابراربدزركونیوم

نعم779434924779434924791317296797441746حوارهاربدروفان
نعم798480184798480184798898274مثلث كفريوبا مقابل االحوال المدنیهاربدصیدلیه محار ربابعه

نعم798958159799800931798964686781661197اربد دوار الثقافهاربدصیدلیه لورا اربد
نعم796704456796704456796704457شارع الملك عبدهللا الثانياربدصیدلیة العبیر

نعم795601210795601210الطیبهاربدالمرسال
نعم795601210795601210الطیبهاربدصیدلیه المرسال

نعم789334895789334895مخیم اربداربدأالء
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نعم787060479772715036797221541لواء الكورهاربدصیدلیة ابن البیطار
نعم798382852798382852798089532حي الورود /بالقرب من اربد سیتي سنتراربدكافیار

نعم 778330385779542742789978900شارع القدس - منطقة البارحه - مقابل مدرسة عین اربدابان
نعم7903012849.62778E+11790301284790301284الصريحاربدبني عبید

نعم7277117790232338895441171النزھةاربدصیدلیة الكحال
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