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نعم796811797شفا بدرانعمانصیدلیة سارة وجولیا الدولیة
نعم٥٥٣٨٤٩٧/٠٧٨787482556777535219797817671شارع مكهعمانالحیاه دينا بولس

الجاردنز  عمانصیدلیة سلمى القسوس
نعم796444131780409292785767027796444131حي شاكرعمانصیدلیة الطیبات / الزرقاء

نعم777383838777383838777141131795822439الدوار السابععمانشركة صیدلیة التداوي
نعم790096963790096963المقابلینعمانصیدلیه كلیوبترا

نعم799111081799111081777111081خلداعمانافضل جرعه
نعم799996855795363736عمانعمانصیدلیة طیف

نعم780578642780578642ابوعلنداعمانصیدلیة ھادرون
نعم770493106791439671787462974الجاردنز-2/شارع وصفي التل -بجانب مطعم ابو جبارة - عمانفارمور - 6

نعم795599026795599026795232075ام السماقعمانصیدلیة طوبى
نعم796730196796381411795466002الھاشمي الشماليعمانصیدلیه محمد وساره

نعم798631929799427962797254961795144120قرب دوار المدينة الرياضیةعمانفارمسي ون المدينة الرياضیة 2
نعم1674795017646796024064 9028 7 962+795017646العاصمهعمانعبد ابو غوش
Drugcenterنعم780088144795217075797032813796629600عرجانعمان

نعم797050654795399810797003247792222282جبل الحسینعمانفارمسي ون الحسین 3
نعم796301176777904115ضاحیه الحج حسنعمانصیدلیه دوار األردن

نعم795937271795021056795937271الیادودةعمانصیدلیة شادية
نعم796171032796271032786067804جبل عمان/ الدوار الثالث/ شارع أبو تمام / قرب عمانصیدلیة يانه طوقان

نعم64370206796532895الجبل األخضر دوار النتشهعمانالسماح
نعم795733066790603030799195700عمان - مرج الحمامعمانصیدلیة أزاد

نعم791443162791443162798507740799286082مرج الحمامعمانصیدلیة افضل صحة
نعم792850603792850603الجويدة/ حي البايرعماننور الصحة
نعم7869059869.62797E+11796771832طبربورعمانبانه ولیان

نعم797069928791572968792394978795064609العبدلیهعمانصیدلیة عبود وزمزم
نعم791326002787987709798449482790923516حي الجامعةعمانصیدلیة صفورا
نعم799682601790733767شارع المدينة الطبیةعمانصیدلیة ازالیا

نعم65152494790400437790561924796183039ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة المنحنى الطبیة
نعم782419107785865995796446248العبدلیةعمانربوع العبدلیة
نعم798121055798121055الدوار السابع شارع عبد هللا غوشةعمانصیدلیة ريتاج
نعم778431918798011628796700802ام اذينةعمانعالم الصیدلة

نعم5536739777555639790898560خلداعمانصیدلیة البشر
نعم796128862796128862798567827الرابیةعمانصیدلیة لوريت
نعم799102247799102247عمانعمانھبة هللا غازي

نعم 9895 7 962+798716610798716610الرابیةعمانعافیتكم
نعم796923285796923285795917974عمان/ماركا الشمالیة/المزارععمانصیدلیة منارة ماركا

نعم799803401799803401شفابدرانعمانصیدلیة المنطقة
نعم786606209786606209عمانعمانصیدلیه انزيم
نعم799606440799606440798275470المقابلینعمانصیدلیة زنداح

نعم791563016791563016778646641جبل النصرعمانصیدلیة سارة محفوظي
نعم785997434785997434780046718796045593المقابلینعمانبیت نوبا

نعم06/4774497795986692جبل التاجعمانشركة صیدلیة بیت محسیر ٢
نعم 799800983799800983785804112أم البساتینعمانصیدلیة الصحة الفائقة

نعم799007171799007171791581418779997349خلداعمانصیدلیة المناخ
نعم06/4026026797045132790767709سحابعمانصیدلیة سحاب الكبرى

نعم٠٦/٥٨٥٨٥٩٢790935253797468058٠٧٩/٥٨٨٦٠٦٦الدوار الثامن /ضاحیة األمیر راشد بجانب بريد الضاحیةعمانصیدلیة بھاء عمان
نعم796577494799758029796206660مخیم الحسینعماناالشقاء
نعم64644611797940408796884881جبل عمان شارع االمیر محمدعمانالسید

نعم5354001796240965خلداعمانصیدلیة سجما
نعم788755956788755956791870486ابوعلنداعمانصیدلیة روح االبداع

نعم7807641027977415639.62798E+11لواء موقرعمانصیدلة لواء موقر
نعم5347014790162443788152150792927910(06)الجبیھه حي ام زويتینه شارع عمران بن الحصینعمانأرص الجنتین

نعم795661119795661119الصويفیهعمانصیدلیة المول - الصويفیه
نعم64383828796372624797338239ضاحیة الیاسمینعمانصیدلیة خیر

نعم65727105799261386799857061ناعورعمانسبینا
نعم797960070798009198795571178طلوع نیفینعمانصیدلیة رحیق االزھار

نعم65536739790898560ام السماقعمانالبشر
نعم777304979777304979حسبانعمانروابي حسبان

نعم796639748796639748788335519796433714ضاحیة النخیل طريق المطارعمانصیدلیة العائلة السعیدة
نعم786956661786956661785889767رأس العین / جبل النظیفعمانصیدلیة النظیف

نعم785450055785450055785450055راس العین _ شارع القدسعمانالجوده
نعم 791540284788240661791540284طبربورعمانابو علیا

نعم798636833798636833الرابیةعمانصیدلیة طب االسرة
نعم795518857 ٠٧٩٥٥١٨٨٥٧صويلحعمانصیدلیه الحناوي
نعم65345538785602687صويلح حي الفضیلة شارع عبدهللا الفیاض الخضرعمانصیدلیة شريف
نعم799017878799017878796357578مخیم الحسینعمانصیدلیة الروضه
نعم65347632797557027796525429790480087صويلح شارع الملكة رانیا العبد هللاعمانصیدلیة نجیب

نعم796611020796611050780876252عرجانعمانصیدلیة سدر فرع عرجان
نعم790230489790230489795152749ماركا الشمالیةعمانصیدلیة كمال
نعم65671391795584413795632360776091930جبل النزھةعمانصیدلیة بسام
نعم  0772362344 65154962795536937عمان، ضاحیة الرشید، قرب مجمع البنك اإلسالمي عمانصیدلیة الربیع
نعم0797577346/795559300779500640عمان الشمیسانيعمانصیدلیة رجاء صیدلیه رجاء

نعم7955593009.62798E+11ااشمیسانيعمان
نعم777415155790238464تلفون الصیدلیة  شارع وصفي التل مقابل صالة النعمان والفريد مول ١٧٨عمانصیدلیة مريش

نعم64919861795933990791587892الھاشمي الشماليعمانصیدلیة نھى
نعم64614724776666179776730067776730067عمان وسط البلدعمانصیدلیة نیروخ

نعم65727121795310977790854182ناعورعمانناعور
نعم65727121795310977790854182796859166ناعورعمانصیدلیه ناعور

نعم796333866796333866799814047797905019ناعورعمانالضفتین
نعم795673967785385294 0795673967صويلحعمانالفیحاء

نعم775555597775555597الصويفیةعمانالصیدلیة الوطنیة
نعم64896895796964888ماركا الشمالیةعمانصیدلیة عیسى ماركا الشمالیة

نعم96255328879.62797E+119.62796E+11شارع الرمضاء حي الصالحین 4عمانصیدلیة روابي المدينة
نعم795554211795554211797712139796577006الدوار الخامسعمانالصیدلیة الشرقیة

نعم795587006795587006796636097جبل الحسینعمانصیدلیة حوسه
نعم4756154795559185789766813جبل التاج ش عبد الرحمن الكواكبيعمانصیدلیه الجیل

نعم795043815 0795043815الصويفیةعمانصیدلیة الشخشیر
نعم٦/٥٩٢٥٩١٦795554111795922984797556405.الدوار الخامس/ جبل عمانعمانصیدلیة لمى
نعم795488733 ٠٦٤٧٥١٧٧٠عمان _ األشرفیةعمانصیدلیة ختام
نعم796347595 0796347595عمان_ الدوار السابععمانصیدلیه زكي

نعم 7975637307795637307796222656عمانعمانابراھیم
نعم65819837795799688795107287795074901البیادر-وادي السیرعمانصیدلیة سعد

نعم797369426797369426799944777798218995مرج الحمامعمانصیدلیة مھا
نعم795180841795180841جبل عمان /الدوار الخامسعمانالخطیب

نعم65653238785211311791325339ضاحیة األمیر حسن(دوار الضاحیة)عمانصیدلیة طشلي
نعم5656449796683694799223626797206650جبل الحسین - شارع بئر السبع - مجمع الوفاء - بناية عمانصیدلیة أحد

نعم796619490796619490جبل عمانعمانصیدلیة جوھرة
نعم799919852799919852795585309799025431جبل الزھور ، شارع أنس بن مالكعمانصیدلیة جمانة

نعم079799191900781598689الیادودةعمانصیدلیة الیادودة
نعم795987288779718771776697978طبربور - حي الخزنةعمانصیدلیة حي الخزنة

نعم65535489795290707795921073ضاحیة الحسینعمانصیدلیة أماني الدولیة
نعم 795057389785254010 ,0779579287ماركا الشمالیةعمانابن عربي

نعم65661912790732012796098434796043300جبل الحسین دوار فراسعمانصیدلیة فراس
نعم65337069797294135الجبیھهعمانالصیدلیه الدوائیه

نعم5814928797140241حى الرونقعمانالمیسم
نعم795632821795632821777036363798653476بیادر وادي السیرعمانصیدلیة دعاء

نعم796388554796388554صويلحعمانصیدلیه نور عمان
نعم799431272799431272حي نزال ش.الدستورعمانابواب القدس

نعم796869635796801718796575594798297030عمانعمانشركة صیدلیة الفارس - صیدلیة الشفاء
نعم799306414799306414حي نزالعمانصیدله الدباغ

نعم   3065 9842 07 795609868795609868الجیزهعمانجمال عبدالكريم حسن الزوايده
نعم795609868795609868الجیزه٠عمانصیدلیة الزوايده
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نعم5527409796622049796667931-06أم أذينةعمانصیدلیة سداد
نعم64029485772396800772001747سحابعمانصیدلیه خلیط الدواء

نعم797425392797425392البولیفاردعمانصیدلیة المول - البولیفارد
نعم5349217796116145-06شارع الملكة رانیا (الجامعة االردنیة) - تالع العليعمانالعال الجامعة

نعم65515511795599005795141541795858257الرابیةعمانصیدلیة جراسیا
نعم797764075797764075777241242796533580خلداعمانالمعارف
نعم796336100796336100البیادرعمانحكمت

نعم796023417796023417ابو علیاعمانصیدلیه سولین
نعم06/5060122795637164799749429طبربورعمانصیدلیه المرجان

نعم788552071788552071جبل النزھة / ضاحیة األمیر حسنعماننور الیقین
نعم5153040795330020المدينه الرياضیهعمانصیدلیه يانسون

نعم785900902785900902وسط البلد شارع الملك طاللعمانصیدلیه الجالء عمان وسط البلد
نعم795771970795771970798603459787566831ام السماقعمانصیدلیة لیل و نھار

نعم795088666795088666799999995تالع العليعماناالھالي
نعم795088666795088666799999995تالع العليعمانصیدلیة االھالي

نعم795088666795088666تالع العليعمانناردين الدولیة
نعم790798448790798448795255498الجبیھهعمانصیدلیه رمادا

نعم5815919795933773شارع مكهعمانصیدلیه الحیاه _ضرار شقیر
نعم795234003799327060799381262795234003العبدلي ، مجمع السفريات سابقاعمانالقواسمي

Suhaib pharmacyعمانAljubaiha795335281795335281796299663 نعم
نعم65333804795335281787948686796299663الجبیھه شارع ياجوزعمانصیدلیه صھیب

نعم795290622795290622795273402الصويفیهعمانالسلطان
نعم65678599795123100798838822796017278تالع العليعماننفل

نعم065934898/0796501089دير غبارعمانصیدلیة دير غبار
نعم5926282795566321797676562797211301الصويفیهعماندروزة

نعم5926282795566321الصويفیهعمانصیدلیه دروزة
نعم65530798796215864795003235799390493الرابیةعمانصیدلیة جونیا األردن

نعم795396314795396314787085112القويسمهعمانكرم وعمر
نعم64203055795312103796129112797023493المقابلینعمانصیدلیة سماھر
نعم798933112798933112مخیم الحسینعمانصیدلیة المنصور

نعم795447817795447817796528257عبدون الشمالي - بسمانعمانبوابة عبدون
نعم795447817795447817796528257عبدون الشمالي - شارع علي بن الحسین - بسمانعمانصیدلیة بوابة عبدون

نعم778033973778033973مرج الحمامعمانابن زيدون
Alafia pharmacy عمانصیدلیة العافیةAmman behind Mac restaurant jordan university 0795881985or 0795881985 or نعم

نعم795881985795881985795881985الجامعه االردنیهعمانصیدلیه العافیه
نعم795679368795679368790754252الھاشمي الشماليعمانالبطحاء

نعم796563332796563332حي نزال شارع الدستورعمانصیدلیة روابي القدس
نعم65352023785343222799035199الجبیھهعمانعبدهللا حجازي

نعم795522741795522741مرج الحمام.. ام السماق الجنوبيعمانصیدلیة عريب الناصر
نعم65684172795837101795638308796889107خلف شارع الثقافةعمانصیدلیة الخمراء
نعم7٫90846790846390790498810اس+1سحاب /العبدلیةعمانص. الدر المنثور

نعم790846390790846390790498810عمان /سحاب/مشیرفة الرقادعمانص. الدر المنثورع
نعم795475368795475368الصويفیةعمانصیدلیة حكم

نعم64923456799875557جبل النصر شارع السیده زينبعمانصیدلیة جنة االبرار
نعم777406052777406052مرج الحمامعمانسند الدولیه

نعم65715735777406052مرج الحمامعمانصیدلیة سند الدولیة
نعم792818056792818046ماركا الجنوبیةعمانقباؤ

نعم775155579796174887796174931تالع العليعمانغاردينیا
نعم792078970 9157 7 962+795687922795687922البیادرعمانالمحروسة

نعم4900755772159951798968810-06الھاشمي الشمالي/ شارع االمیر راشد الحسنعمانصیدلیة الجود
نعم795555460795555460795327484المنارهعمانجیھان

نعم797364053797364053المقابلینعمانممدوح المقابلین
نعم0796493900____0796031374 ٥٣٤٣٠٠٧اوالجبیھهعمانصیدلیه الجبیھه مقابل البوابه الشمالیه 

عمانفارمور - 24
الشمیساني / شارع يوسف بن تاشقین/رقم العماره 20

نعم770493124798367207770493124770493100
نعم50613407853256847770777508785447398طبربورعمانھاجر

نعم065672668795057153790780301تالع العلي/ بجانب مستشفى ابن الھیثمعمانالصیدلیة العمرية
نعم797245255797245255الشمیسانيعمانريماس

نعم64905411796648612795513155النصرعمانصیدلیة الساليمه
نعم5154458795543311795840197شارع الملكة رانیا مقابل فندق روجینا بعد مجمع ابو الحاجعمانصیدلیة الجمل

نعم795858852795858852795858852المنارةعمانصیدلیة يحیى وسالم
نعم795858852795858852جبل النصر _طلوع المنارهعمانصیدلیه يحیى و سالم

نعم65513472795662393796274541795052671خلداعمانالصیدلیة المتطورة
نعم777777783777777783795377889790398142عمانعمانالخنساء الھاشمي الشمالي

نعم795899499795899499781077001791055495ضاحیه الیاسمینعمانصیدلیه ضاحیه الیاسمین
نعم07888085150788808515القوسمه شارع منور الحديد بالقرب من مسجد الحاجه عمانصیدلیة مرمش

نعم65371099796444355صويلح شارع اياد التلفون بناية رقم ١٢عمانصیدلیة خالد العزة
نعم65825155795526806الصويفیهعمانصیدلیه عیون مي

نعم65535137799362245795101554799820885تالع العليعمانصیدلیة تالع العلي
نعم796978782796978782796330440جبل النصرعمانصیدلیة شراع المخیم

نعم65819956795551480795551480الجندويلعمانصیدلیة الحصري
نعم797233410797233410عمان شارع الحزامعمانصیدلیه أحمد علیان

نعم 9523 7 962+4026026795358300سحابعمانصیدلیة روابي سحاب
نعم5336167797090107789350147775605071الجبیھة / شارع البلدية مقابل مخابز البیشةعمانصیدلیة حیاة عمان/ الجبیھة

نعم788897230788897230صويلحعمانھیام
نعم795606660795606660787273829شفا بدرانعمانصیدلیة االتقان

نعم078821350q788213501بسمانعمانصیدلیة احمد النصیرات
نعم795527101795527101العاصمةعمانالكرز األحمر

نعم795527101795527101جبل الحسینعمانصیدلیة الكرز األحمر
نعم799735320799735320792068490ابوعلنداعمانصیدلیة ابوعلندا

نعم798259711798259711حي نرال - شارع الدستورعمانصیدلیه المیامین
نعم796046391796046391797870500منطقة بدر حي الیاسمینعمانصیدلیة رند وحسام
نعم4654270797832840797831323جبل عمان الدوار األولعمانصیدلیة الدوار األول

نعم798033131798033131786186294مقابل مسجد مستشفى األمیر حمزة عمانعمانصیدلیة الورد
نعم797729195790764936790392938 ٠٧٩٢٨١٥٤٢١جبل النزھةعمانصیدلیة عثمان
نعم5529256799027111779833982-06الرابیةعمانصیدلیة الرابیة
نعم779707708799700100786777235799701750دوار الشھیدعماندوار الشھید

نعم795784809795784809787054546األشرفیة شارع بارطوعماناأللفة
نعم5060167775135111798034984طبربورعمانالدلیل

نعم796036378796036378795035445795909330طبربورعماناسوار يافا
نعم5680666795171705المدينه الرياضیه عرجان مقابل بوابة مستشفى الرويالعمانصیدلیه كارمینا

نعم79517117057951717105799131016عرجان مقابل مستشفى الرويالعمانكارمینا
نعم795650134795650134780650069جبل النصرعمانصیدلیة سھول بیت محسیر

Halawany pharmacyعمانRabie065530710 / 795728827نعم
نعم795728827 0796231114الرابیةعمانصیدلیة الحلواني

نعم780320210798813210797274291798813210عمانعمانصیدلیة الخوارزمي
نعم796467798796467798785622421797958128ضاحیة األمیر حسن شارع محمد الحطابعمانشركة صیدلیة الموھبة الدوائیة / صیدلیة 
نعم65656170796467798785622421ضاحیة األمیر حسن شارع محمد الحطابعمانشركة صیدلیة الموھبة الدوائیة /صیدلیة 

نعم790636487790636487797907281795070893نزال -الجبل األخضرعمانصیدلیة الجبل االخضر
نعم5562833/44775567407798284474تالع العليعمانباب القطانین

نعم5726271777491091796654401777315822ناعور. شارع السالم. بجانب كازيه السالمعمانصیدلیه نبع االردن
نعم797090990797090990798125656جبل عمان شارع األمیر محمدعمانصیدلبه بدر الدجى صیدلیة زاھر الشريف 

نعم797306603797306603798299046797605657طبربورعمان
نعم796028585796028585798361001القويسمة حي النھاريةعمانصیدلیة طیور الجنة

نعم65233650790140748796346507أبو نصیرعمانصیدلیة روعة
نعم5054188795154037796438910795221029_06طبربورعمانصیدلیة المازن الدولیه

نعم788790693788790693عمانعمانصیدلیة حي نزال
نعم795286932785665348790373710 0785665348شارع مكه ضاحیه االمیر راشدعمانصیدلیه العسل

نعم3545 9954 7 962+799543545زيزياعمانربوع زيزيا
نعم2014747799661668791161209796709620شارع الحمامات التونسیةعمانالقدس المبارك

نعم799019017799019017خلدا / شارع عزمي المفتيعمانصیدلیة السوامر
Taktak pharmacyعمانAbdoun / Cairo Street5928705795590037نعم

نعم64643991777881750797512565الشارع الرئیسي قرب الحاووز شارع ابي ذر الغفاريعمانصیدلیة الصعیدي
نعم ٩٠٦٤ ٧ ٩٦٢+ 797224301797224301ضاحیة الرشید ، بجانب مركز أمن الرشیدعمانصیدلیة نور األھلیة
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نعم5526462796421532791571788الرابیةعمانباب األسباط
نعم799998757799998757799998757تالع العلي مقابل وزاره الثقافهعمانالعداسي

نعم799998757799998757799998757عمان تالع العليعمانصیدلیه العداسي
نعم799998757799998757عمان تالع العليعمانالعداسب
عمانفارمور -9

النزھه/مقابل مسجد الفالوجه - عمارة 43
نعم770493109798622454788347036

نعم65150307795596115المدينه الرياضیه بجانب مدارس االتحادعمانصیدلیه الفاضل
نعم  9567 7 962+799545945799545945اسكان ماركا / التطوير الحضريعمانالسلسبیل

نعم796117503796117503791407944بیادر وادي السیرعمانصیدلیة الروسن
نعم795319319795319319ضاحیة الرشیدعمانيارا االھلیه

نعم797132378797132378طبربور - شارع الشھید- دوار مشاغل األمن العامعمانصیدلیة الرابطة
نعم797676412796736545789794211788346696شفابدران بعد دوار التطبیقیةعمانفارمسي ون- شفابدران ١

نعم795552135795552135795634446سحاب قبل إشارات مستشفى جمیل التوتنجيعمانسلبود. سحاب
نعم799687275799687275عمان-ماركا الشمالیه-حي العبدالالت /قرب مسجد عمانالصیدلیه العالمیه

نعم799933937797535007790357276جاواعمانجاوا
نعم5358822707005512797476208796730063الجبیھة - شارع ابونصیر قبل دوار االمیرة بسمةعمانصیدلیة ثمین
نعم65603940799993691جبل الحسینعمانعبق الشفاء

نعم32032070797071092المنطقة التاسعهعمانصیدلیة الشاللة
نعم775105311775105311ابونصیرعمانصیدلیة شارع االردن
نعم5603940799993691جبل الحسینعمانصیدلیه عبق الشفاء

نعم64611540790758084العبدلي بجانب البنك المركزيعمانصیدلیة السبیل
نعم791598849798108487796022232ضاحیه الیاسمین بجانب كارفورعمانصیدلیه بیت العالج

نعم65660457799804142796692948798096850شمیسانيعمانصیدلیه رفاء
نعم64166876795316750795316750795316750ابو علنداعمانصیدلیة ربوع ابو علندا

نعم7995469047795469047حي نزال - شارع الدستورعمانصیدلیة الخزامى
420231142023114202311الیاسمینعمانصیدلیة ضاحیة الیاسمین 

نعم٠٦/٥٣٣٦٩٥٠799727249795441332صويلحعمانصیدلیة ھنادي
نعم64636946799137319796660857عمانعمانبیت جبرين

نعم799137319799137319796660857عمانعمانصیدلیه بیت جبرين
نعم 51561967904952419.62798E+11(06)ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة اللؤلؤة

نعم 5357650775506811799709413خلداعمانالدحنون
نعم796563333796563344سحابعمانصیدلیة الفريد

نعم795985285795985285الشمیسانيعمانصیدلیة بنسلین
نعم795649781795649781776676468ماركا الشمالیه - حي العبدالالتعمانصیدلیة میس الريم

نعم785907865785907865785907865جبل النزھهعمانصیدلیه الرزق الطیب
نعم7885266117885266117957823العاصمةعمانصیدلیة الممتاز

نعم799828605799828605797441051القويسمةعمانالقويسمة
نعم799828605799828605القويسمةعمانصیدلیة القويسمة

نعم64646461795503035796251019795042244جبل عمانعمانصیدلیة البیروني
نعم796485801798855700785000818798997828العبدلي - شارع سلیمان النابلسيعمانالفنار

نعم795567764795567764مرج الحمامعمانصیدلیة أرينا
نعم795565027788558699798480407795565027الوحداتعمانصیدلیة الساھرة

نعم796730196796730196الھاسميعمانمحمد وسارة
نعم795768884795768884الكمالیهعمانصیدلیة السرو

نعم9.62793E+119.62788E+119.6278E+11عمان-طبربورعمانصیدلیة الذوق الرفیع
نعم9.62788E+119.62788E+119.6278E+11عمان - طبربورعمانصیدلیه الذوق الرفیع

نعم 4764777249849 7746 7 962+770495781تالع العلي بجانب طوارئ ابن الھیثم ، الجاردنز، وادي عمانالصیدلیة االساسیة / شركة صیدلیة 
نعم 4764777249849 7746 7 962+770495781تالع العلي بجانب طوارئ ابن الھیثم، الجاردنز ، وادي عمانالصیدلیة االساسیة/ شركة صیدلیة 

نعم795546367795546367عمان. تالع العلي خلف جريدة الدستورعمانصبدلیة منذر وصخر
نعم795546367795546367عمان تالع العليعمانصیدلیة منذر وصخر

نعم797620221797620221الھاشمي الشماليعمانصیدلیة ياقوت العالمیة
نعم797676408795558474788544863791438361العبدليعمانفارمسي ون العبدلي ١

نعم798278815798278815الجويدهعمانجنتي
نعم788980533788980533797824333شغا بدران - ابونصیرعمانصیدلیة صیدلیتنا
نعم795552569795552569ابو علندا_اسكان المستندةعمانصیدلیة االقحوان

نعم781079929781079929795994030المقابلین شارع الحريةعمانكارولین
نعم64765171798125656799637401جبل التاجعمانصیدلیة البدوي

نعم795221889796900467دابوقعمانمستودع ادوية الجودة
نعم788112933788112933العبدليعمانصیدلیة المول -البولیفارد
نعم64021039796814549سحابعمانصیدلیة سحاب الجديدة

نعم799715479799715479شفا بدران اسكان االمانةعمانصیدلیة كاتلیا
نعم796094937796094973789581921المنارهعمانصیدلیه مناره الحكمه

نعم795276080791463847795372628 /0795276080ماركا الشمالیةعمانصیدلیة السجدة
نعم64871871795276080791463847789498934ماركا الشمالیهعمانصیدلیه السجدة

نعم796554666796554666796461853العبدليعماناألرائك
نعم795230483795406403795230483طاب كراععمانماجد خلیل

نعم781600567781600567797279663796554666العبدالتعمانالنبراس
نعم 799912992799912992799465425القويسمهعماناالديب

نعم795991086795991086788598287796040079الوحداتعمانصیدلیة نسرين
نعم 7993 7 962+795523525///064626666العبدليعمانالینبوع

نعم65340767795811925تالع العليعمانبالزا فارما.تالع العلي
نعم79923012779923012ماركا الجنوبیهعمانلمسه مالك الرحمه

نعم4907822796664077796664115الھاشمي الشماليعمانالنھضه
نعم 64705860798916197799708492جبل التاجعمانصیدلیة الوسن

نعم795929680787129943789164309 / 064924903جبل النصر / حي عالیةعمانصیدلیة الراية
نعم790324919790324919البیادر - عطا عليعمانصیدلیة الفحماوي

نعم796138685796138685أم اذينةعمانصیدلیة المدينة الوردية
نعم797555342797555342المقابلینعمانصیدلیة جنة المشارق

نعم65158033797528899799180432796882670المدينة الرياضیةعمانالروابده
نعم790522378790522378791459502786999286الجوفهعمانمحمد

نعم775340772775340772ماركاعمانصیدلیه الغدير
نعم790958317790958317ام نوارة بجانب شرطة شرق عمانعمانمحمد غباين

نعم65332071795726634795726634الجبیھهعمانصیدلیة ابوتلول
نعم65063374772078436789949966785875866طبربورعمانصیدلیة الحجاز

نعم796695509796695509ضاحیة الیاسمینعمانالعز.
نعم7٫97636777041237اس+6٫5918819اس+1ام السماق شارع مكة . مجمع جبر التجاريعمانصیدلیة ھالي

نعم65655777795986008797283741النزھهعمانصیدلیة محمد نور
نعم798723127798723127799241769خلدا أم السماق الشماليعمانصیدلیة زھرة عمان

نعم799393998799444061 ، ٠٦/٥٥٣٦٠١٥تالع العليعمانصیدلیه الثقه
نعم65868521799288841796000644الصويفیةعمانصیدلیة جالديوالس

نعم 796090434796090434798823950عمانعمانسامراء
نعم797623408797623408772278649ام الدنانیرعمانصیدلیة ام الدنانیر

نعم785866660785866660ناعورعمانصیدلیة ھايل
نعم797770567797770567جبل النزھهعمانصیدلیة جبل النزھه

نعم796644014796644014795037178776585246صويلح حي االرسالعمانھند
نعم790948059796424614797536788799367488ماركا الشمالیةعمانشركة صیدلیة الفخر / صیدلیة ابن سینا

نعم796957143796957143ابو نصیرعمانصیدلیه حول العالم
نعم65851959777652402الصويفیهعمانصیدلیه زيركون
نعم795057147795057147الوحداتعمانصیدلیة نابلس

نعم795148282795148282دير غبارعمانمثلث الصحة
نعم795784701795784701797565965782175891عمان/الجويده /إسكان المالیه والزراعهعمانصیدلیة أولي العزم

نعم792882370792882370شفا بدرانعمانرولیتا
نعم776193880776193880776193880شارع تلنھضةعمانصیدلیة القرية
نعم796439945796439945796332252خلدا ش.حبیب الفھريعمانصیدلیة الخیام
نعم796439945796439945خلدا شارع حبیب الفھريعمانصیدلیه الخیام

نعم795331624795331624777345100799870503الجبیھةعمانصیدلیة لؤلؤة الدواء
نعم65529815797467595799851268ام اذينة شارع أحمد الظاھرعمانسبأ

نعم 65856573795536088795657715ضاحیة األمیر راشدعمانصیدلیة ابو زيد
نعم799703039799703039الجبیھةعمانصیدلیة دارة الیاسمین

نعم65931999797021900776686096عبدونعمانصیدلیة نجمة عبدون
نعم79773888379773883الجبیھه شارع ياجوزعمانصیدلیة قطر الندى

نعم0.65930729798558628الدوار الرابععمانماءزھر
نعم796817777796817777بیادر وادي السیرعمانمعن للشفاء

نعم797425655790739239 0796564377الجبیھة / شارع البلديةعمانصیدلیة الرمال الذھبیة
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نعم795533118795533118792577851789882393الوحداتعمانصیدلیة فريال
نعم6551196796300043792907260عمانعمانروح الدواء

نعم797455661 ٠٧٩٧٤٥٥٦٦١بیادر وادي السیر/شارع ممدوح اسحاقاتعمانحلوة
نعم796663477796663477790795915مرج الحمامعمانصیدلیة زارا

نعم795693928795576042صويلحعمانشارع المدينه الطبیه
نعم5353524796921579795902398شارع الملك عبدهللا الثاني (المدينة الطبیه)عمانصیدلیه تارا

نعم798107171798107171799218764الھاشمي الشمالي شارع االمیرعماننائل وحسان
نعم64901749799944073776362885785462053جبل النصرعمانصیدلیة البیلسان

نعم777779714777779714788143422791167451سحابعمانصیدلیة الزيتونة
نعم0797978120797978120799614716المدينة الرياضیةعمانصیدلیة جمیل

نعم786749399786749399798711761النصرعمانتیماء/جبل النصر
نعم795148282790352213الجويدةعمانصیدلیة قمر الزمان

نعم795751855795751855799486078790941348الشمیسانيعمانصیدلیة مھند
نعم796920802796920802مرج الحمامعمانصحتك بالدنیا

نعم796920802796920802مرج الحمامعمانصیدلیة صحتك بالدنیا
نعم795542065796533655بیادر وادي السیرعمانصیدلیه تلین ونشات

نعم 9960 7 962+799449299799449299جبل التاجعمانصیدلیة الحلم
نعم797879620797879620مرج الحمامعمانابصفافي
نعم797554397797879620780392939مرج الحمامعمانالصفافي

نعم785609771785609771790851767جبل الجوافة مثلث اإلشارات الضوئیةعمانالوطن
نعم785609771785609771790851767طبربور بجانب الدفاع المدني ومدرسه نھاوند االساسیهعمانصیدلیه نور الوطن
نعم799242124799242124797748810781212237جبل الجوفة مثلث مخیم الجوفة شارع بیسانعمانصیدلیة السابلة
نعم770060364770060364صويلحعمانصیدلیة فريسیا

نعم791096373799009073789905708785019132الصويفیهعمانصیدلیة الصويفیة
نعم4399488795759959796066313راس العینعمانصیدلیه الجعبري

نعم777470382796045118781836730حي نزالعمانعلیان
نعم795971208795971208790287098798209458سحابعمانالحموز

Anwar almadinaعمانTabarbour65055633799679545نعم
نعم777837964777837964وادي السیرعمانصیدلیة لیزا

نعم 780318941780318041البیادر وادي السیرعمانصیدلیة المنیره
نعم796426667796426667 /065063635/طارق / طبربورعمانصیدلیة بیت الشفاء

نعم4380218795603609حي نزال منطقة بدرعمانصیدلیة انجاز
نعم65150161776985924795556392798903744المدينة الرياضیةعمانفطومه
نعم799800610799719196792840510 ٠٧٩٥٤٠٧٥٥٤ام اذينةعمانالمنزل

نعم798293543798953674795811171ماركا الشمالیة. حي المزارععمانصیدلیة االصدقاء
نعم795579029795579029796180507حي الشھیدعمانصیدلیة حي الشھید

نعم797954103797954103شارع معارض السیارات -حي الزھورعمانحلوين
نعم788782918788782918785749574البیادرعمانصیدلیة حال

نعم 9828 7 962+65671200796137700جبل الحسینعمانصیدلیة فھمي
نعم795399199795399199798986428جبل النزھةعمانصیدلیة شاھین

نعم790000571790000571795884393بیادر وادي السیرعمانصیدلیة ايمن
نعم788879535788879535الھاشمي الشماليعمانصیدلیه الجنیدي
نعم 775195102775195100790527078ابو نصیرعمانصیدلیة الیبرودي

نعم780623633780623633796696933796696933حي نزالعمانصیدلیة عبدالملك
نعم5521193797927974797528140791582015عمانعمانصیدلیه المملكه

نعم795970688795970688795755732799220924المقابلین دوار الجمرك بجانب مخابز الشلتاويعمانصیدلیة أھل التقوى
نعم797225871797225871795268010798385101عمان _ العماوي _ شارع ابن بسام _ عمارة 14عمانالمھاجر

نعم778003002778003002جبل النصر منطقة أم نوارةعمانصیدلیة الفینیق
نعم65826853795732916الدوار السابععمانصیدلیة سي تاون _ السابع/مخازن 

نعم799561119799561119وسط البلدعمانصیدلیة كرم ومیرا فارمسي ون النزھة 2
نعم797676443797666645798392953786473086النزھةعمان

نعم4260796839795 7676 7 962+ 7676 7 962+وادي السیر - شارع ال١٦عمانصیدلیة الوفاق
نعم795035975795035975797288111حي نزال / الجبل االخضرعمانامال

نعم64898371798686445777386216798686445ماركا الشمالیةعمانالشیماء
نعم790571030790571030حي نزال خلف مجابز غیثعمانصیدلیه التكافل
نعم799070230799070230795362838أم اذينه الشرقیهعمانالمدينة الوردية

نعم780620720780620720780620720780620720مخیم الحسینعمانصیدلیه المیقات
نعم788499122790923644789530489788499122النزھه/الضاحیهعمانصیدلیة النبأ

نعم795484054796593058 0795484054ظھیر .. طريق المطار بعد وزاره الخارجیه داخل كازيه عمانصیدلیه المنجد
نعم798813535798813535798387599797237077دابوق بجانب إشارة النسرعمانصیدلیة دابوق
نعم798813535798813535797237077798387599دابوق بجانب اشاره النسرعمانصیدلیه دابوق

City Pharmacyنعم799070230799993929عمانعمان
نعم798120527798758387799569278البنیاتعمانصیدلیة زھرة المرج

نعم795530345795530345798910273798409049طبربورعمانالعراب
نعم795660969798896551798896561القويسمةعمانصیدلیة رنا الدولیة

نعم64389421796618180الذراع الغربيعمانالمصري عمان
نعم790966060797492796788359650عمان القويسمهعمانصیدلیة اكلیل العافیه

نعم798481657798481657ابونصیرعمانالرامیني
نعم7966128429.62781E+11776548890797945403القويسمةعمانصیدلیة وسیم
نعم9.62799E+11776335647785851168الوحدات مقابل البريد قبل قیادة شرطة الباديةعمانصیدلیة حجاج
نعم64700105796611208789092500795605518الوحدات/شارع مادباعمانصیدلیة الخلیج

نعم782491006782491006جبل التاجعماناالنشراح
نعم782491006782491006جبل التاجعمانصیدلیة االنشراح

نعم64160660798209841792036446القويسمة- جبل الحديدعمانصیدلیة الجالد
نعم795645363795645363799791126795679936وسط البلدعمانصیدلیة شحاتیت

نعم795343367795343367797372360القويسمهعمانسنابل النور
نعم0785356356/785356356795304130عمان/خلداعمانصیدلیة حقیبة الدواء

نعم799033860 / 064630955جبل اللويبدهعمانصیدلیه االكرمین
نعم797287825797287825795688386جبل القصورعمانصیدلیة علي
نعم65819031795242888796652170حي الروابي شارع بركات الزعبيعمانصیدلیة الیوم

نعم780193902780193902البیادرعمانصیدلیة عفاف كساسبة
نعم65158765796844780الجبیھةعمانصیدلیة جمان مسعود

نعم962657317759.62775E+119.62779E+119.62791E+11حي الصحابةعمانشركة أرغان الدوائیة صیدلیة نازك
نعم790474709790474709790816734شفا بدرانعمانصیدلیة سیلیكون

نعم799085495799085495اتوستراد الزرقاء عمان قبل جسر ماركاعمانصیدلیة بالي فرع ماركا
نعم770765665797610242797374479798817677راس العین _ شارع القدسعمانصیدلیة راس العین

نعم798510851798510851798610598798507737شارع علي سیدو الكرديعمانصیدلیه صحه وسعاده
نعم7950199900.79501999779364078شفا بدران طاب كراععماناالنتعاش

نعم777866241777866241الوحداتعمانصیدلیة الرحیق المختوم
نعم776709585776709586776709585عبدونعمانصیدلیة نورس عمان الحديثه

نعم795779455795779455صويلحعمانصیدلیه الشوا
Rana AlkhayatعمانUmalsumaq65529484795020302795020302نعم

نعم789925417 ٠٧٩٥٠٢٠٣٠٢ولید65529484ام السماقعمانرنا الخیاط
نعم65662240795903237795854024796452428جبل الحسینعمانعزوقه

نعم795313818795313818جبل األخضرعمانصیدلیة الرمحي
نعم795627299795627299790048543األشرفیةعمانصیدلیة اللقاء
نعم62008338790970202776496494798875339تالع العليعمانصیدلیة نرمین

نعم797748810791953676االشرفیة الیرموك مقابل مستشفى البشیرعمانصیدلیة دعاء حسون المھاجر
نعم797326188797326188797092964ام حجیرعمانصیدلیة ھیثم عوض

نعم796214780796214780781220076785556762األشرفیةعمانالسفاريني
نعم65153098795664560795926091772244524ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة الرشید
نعم64744884795627996790647741المقابلینعمانصیدلیة الوقاية

نعم777303337777303337791622710795624378سحابعمانالوئام
pharmacureنعم785182435785182435عمان الجبیھةعمان

نعم5660273785182435791021776ضاحیة األمیر حسنعمانصیدلیة فارماكیور/ شركة صیدلیة ايفرست
نعم795307111799753379799386132الجبیھة حي الجامعةعمانصیدلیة بحور العافیة

نعم795262518795262518797934589787696999شفا بدرانعمانصیدلیة اوكسید
نعم786820416786820416الجويدةعمانأبو عبدهللا الدراويش

نعم796065008796065008795859944797704154ضاحیة الیاسمینعمانصیدلیة االعتدال
نعم797676419797576735788553319772237299مرج الحمام اسكان الضباطعمانفارمسي ون

نعم777921217777921217777921217ابو نصیر/دوار االكاديمیه البحريهعمانصیدلیة الوجدان
نعم790603237790603237شفا بدران / مقابل جامعه العلوم التطبیقیهعمانصیدلیه التطبیقیه الحديثه

نعم795451919795451919790731513795597013صويلح الكمالیةعمانصیدلیة الكمالیة



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

نعم795409590795409590البنیاتعماناجنادين
نعم65833302797584859799858032795512327شارع عبدهللا غوشهعمانصیدلیة جلنار

نعم799762352792786437787601222جبل الجوفه حي أم تینهعمانصیدلیه أبو قبع
نعم799404142799404142795779797777150627ناعور طريق مادبا الغربي منطقة الروضةعمانصیدلیة خزنة

نعم5344391791546356788000506792903323تالع العليعمانصیدلیة االبالب
نعم5344391791546356792903323تالع العليعمانصیدلیة اللبالب

نعم797613259796135692797613259جبل الزھورعمانصیدلیة سوا
نعم779518361790340206سحاب الحي الشرقي بجانب مسجد المتقینعمانالعزيز

نعم790340206790340206سحاب/الحي الشرقي بجانب مسجد المتقینعمانصیدلیة العزيز
نعم5733710796690727795070302مرج الحمام_اسكان عالیهعمانص.التوت البرى

نعم796690727796690727795070302مرج الحمام ...اسكان عالیه ...بالقرب من مطعم برشلونهعمانصیدلیة التوت البري
نعم799731800799123936797721034799731800البنیات - شارع الحرية بعد الحرية مولعمانصیدلیة الرنتیسي

نعم5461090 / 079 / 079أم أذينةعمانصیدلیة مالك داوود
نعم64919299779104593ماركا الجنوبیهعمانالركن الیماني

نعم797548844797548866أم اذينهعمانالطوارق
نعم٩٦٢٧٩٧٥٤٨٨٦٦..9.62798E+11أم اذينهعمانصیدلیه الطوارق

نعم795209484795209484795984896781843716تالع العليعمانصیدلیة الھنا
نعم795064838795064838797080638المقابلینعمانصیدلیة المشارقة

نعم65731650779268447مرج الحمامعمانصیدلیة مرج الحمام
نعم 8693 7 962+795404611795404611القويسمهعمانخضر

نعم795404612795404611القويسمهعمانصیدلیة خضر
نعم795159960795159960عمان- حي نزال- شارع الدستورعمانصیدلیة الحريه

نعم775551553798405906790762112عرجان شارع االردنعمانالقصوى
نعم788856058788856058الجويده حي البايرعمانصیدلیه العز بن عبدالسالم

نعم5693198790825085798760194796964630-06جبل الحسین - شارع عكاعمانصیدلیة خمیس
نعم65340700796658242798393185780722211الجبیھةعمانالعصامي

نعم65340700796658242الجبیھةعمانصیدلیة العصامي
نعم798807745798807745البیادر حي الرونقعمانصیدلیة شط العرب

نعم 795691080795691080798824431ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة الصحة المثالیة
نعم795278592797351653797450540796679129ام السماقعمانصیدلیة الیاقوت

نعم795591673795591673بیادر وادي السیرعمانصیدلیة ربوع البیادر
نعم796244969796244969ضاحیة الحاج حسن مقابل مخابز حطینعمانصیدلیة زھرة األردن

نعم790096963790096963القويسمهعمانصیدلیه الحسناء
نعم798727836798727836797862970798235727البیادرعمانصیدلیة سوار العسل

نعم770493122789509152788145186788243960صويلح/شارع االمیرة راية بنت الحسن/عمارة الرحمن عمانفارمور - 22
نعم65535030795608845795810580778404444شارع الجاردنزعمانصیدلیه األصیل

نعم0796401360796401369791540843797583494خعمانعمانصیدلیة دوار الشرق االوسط
نعم65153230796957057795502443788691396المدينة الرياضیة - شارع الكسائيعمانصیدلیة الريحان
نعم797002434797002434799442607780726723طارقعمانصیدلیة معاوية
نعم65530409786226655790928924خلداعمانصیدلیة روبینا

نعم٢١777465059778254040..٥٣٥صويلح حي دابوقعمانصیدلیة عال سیف
نعم٠٦/٥٩٢٠٢٩٣795877747799228145عبدون الشمالي /رغدانعمانصیدلیة سحر الدواء

نعم 8570 7 962+796611018795666853-065057997طبربور -طارقعمانجوھرة طبربور
نعم798001863798001863799160102جبل الزھورعمانصیدلیة الصحابة

نعم799847123799847123799841114798000461خريبة السوق بجانب مخابز الشیماءعمانصیدلیة ازھار المدائن
نعم65166644798217958ضاحیة الرشیدعمانالمھند األھلیة

نعم797095439797095439شفا بدران _الكوم_شارع المغفرة_قرب دوار الترخیصعمانصیدلیة األعراف
نعم795444631795444631792082515799553790تالع العليعماناالرادة

نعم65413277796988516787901803786212840دابوقعمانصیدلیة روجینا
نعم32015150798211573797845597حي المنارةعمانمنارة العقبة

نعم795955287795955287780202665العبدلي -اشارة الصناعة و التجارةعمانصیدلیة نعمان سلیم
نعم64645323795619553780372343وادي الحدادةعماناالماكن

نعم 9564 7 962+  1470 8648 7 962+  7508 9716 7 962+ 797676404الرابیهعمانفارمسي ون الرابیه
نعم797868980797868980جبل عمان شارع رئاسه الوزراءعمانصیدلیه كاتیا الحمارنه

نعم796410321775813653دير غبارعمانصیدلیة الندى
نعم799360035799360035799360035بیادر وادي السیر / الجندويلعمانصیدلیة الجندويل

نعم64200049799333561المقابلین شارع القدسعمانصیدلیة زيتا
نعم797788985797788985795555456ابو نصیرعمانصیدلیة محمد الخطیب

نعم5736674799989948791893009798343347مرج الحمامعمانصیدلیه لیالس
نعم5736674799989948791893009798343347مرج الحمامعمانلیالس

نعم799020793799020793799487475ضاحیة الحاج حسن.. الزھورعمانصیدلیة التفاح األحمر
نعم65340478799406060790602422798005787الجبیھة شارع ياجوزعمانالخاصة

نعم65340478799406060790602422798005787الجبیھةعمانالصیدلیة الخاصة
نعم798005787798005787790602422799406060الشمیسانيعمانانجاد

نعم79716614477000500799995159799338068الشمیسانيعمانالمقاصد
نعم065687655/0770005000799995159798485206الشمیسانيعمانصیدلیة المقاصد

نعم795039039795039039786848692بدرعمانصیدلیة سدن
نعم798744183790201223799241657 ,5685204 06الشمیسانيعمانصیدلیة صنوبر

نعم777239567777239567الذراع الغربي حي نزالعمانصیدلیه روابي الخلیل
نعم797546450796526446791424917795425868تالع العلي الشماليعمانصیدلیة عبادة جرار

نعم65828702797885770798780879البیادرعمانصیدلیة زوار
نعم65520128797000774797733311الرابیة، شارع زيد عمارنة، مجمع العسافعمانصیدلیة أفامیا

نعم770493102799379899799998446تالع العلي / ش. خلیل السالم/ بجانب ارامكسعمانفارمور 2
نعم775562459775562459796357270البیادرعمانصیدلیة نعمه وفضل

نعم 65057871797389873795276714طبربورعمانحور العین
نعم65057871797389873795276714طبربورعمانصیدلیة حور العین

نعم790177543790177543دير غبارعمانصیدلیه مثلث الصحه
نعم4618187796496404789248088797057884جبل الحسینعمانلایر

نعم6٫52335795167721788595355799512420اس+1ابو نصیرعمانصیدلیة ضاحیة الزيتونة
نعم 795188066795188066788068813الشمیسانيعماندرجة ٣٧

نعم799174617799174617799174617المقابلینعمانصیدلیة لیماس
نعم770493107787540591781506310دوار المدينه الرياضیه1/ش.الفیروز أبادي/بجانب البنك عمانفارمور - 7

نعم798980441798980441عمانعمانصیدلیة الحقل األخضر
نعم9.62798E+119.62798E+119.628E+119.62796E+11تالع العليعماننضال الشايب
نعم795627868795627868سحابعمانمنارة سحاب

نعم797039353775166629شارع الملكة رانیا العبدهللا قرب نفق الصحافة داخل عمانصیدلیة البصمة الدوائیة
نعم790096963790096963القويسمهعمانصیدلیه عون وعقل

نعم791614421780666994785994430شارع المطار شارع الخدمات بعد المدارس العالمیة عمانصیدلیة المطار
نعم799321723799321723الدوار السابع شارع إبراھیم القطان بجانب الجمعیة عمانصیدلیة بانسیة

نعم787077801795045523790627236796460845الجبیھة-المدينة الرياضیةعمانصیدلیة خبیر الدواء
نعم799100250799100250ضاحیة الحاج حسنعمانصیدلیة ربوع الضاحیه
نعم796166390796166390الشمیسانيعمانصیدلیه نور الشمس

نعم65822831777196777السابععمانصیدلیة الغیداء
نعم797267882797267882798792957عمان والبقاءعمانصیدلیة فارماكیور فرع شارع الجامعة وفرع 

نعم65342043799997311796214934798331402الجبیھةعمانالالمعة
نعم798787433798787433ام نوارة بجانب الدفاع المدنيعمانصیدلیة مروة
نعم65736730796635663796177731البنیاتعمانصیدلیة تالیا

نعم795613581795613581796072808788630237سحابعمانتراكیب
نعم770785580795156500785511813طبربور حي الشھید الجنوبيعمانصیدلیة شكران

نعم65604493798385949796368063795337136شارع الملكه علیاء /عمارة برج الريانعمانصیدلیه سمر حمزه
نعم٠٦٤٣٩٩٩٩٣796787687798913647790808681حي نزال الذراع الغربيعمانصیدلیة روابي عمان

نعم778404206778404206795940444عمانعمانادم وحواء صیدلیة يامن
عمان

خريبة السوق
نعم795930479795930479795216160789299889

نعم5471003797550357790247272بدر الجديدةعمانالششتري
نعم770735566797708026797754657795594441مرج الحمامعمانصیدلیة ناتالیا قعوار

نعم797870071797870071795925310790925779خلدا شارع االمیرة رحمة بنت الحسینعمانصیدلیة اسكدنیا
نعم799700005790243407799700005ابو نصیرعمانصیدلیة جارا

نعم775537640798618865786690228798442386حي ام اذينة الشرقيعمانصیدلیة التمام
نعم788955649788955649788024847مرج الحمامعمانالرعاية الدوائیة

نعم788955649788955649788024847مرج الحمامعمانصیدلیة الرعاية الدوائیة
نعم787300271795189885789404293787300271شارع سمیه الوحدات بالقرب من المسجد الجنوبيعمانربوع الوحدات

نعم791515366797337628المقابلینعمانسجايا
نعم776069080776069080795256955المدينة الرياضیة / شارع ابن زريقعمانالصیدلیة المستقلة
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نعم791950150795664627795664627795664627ماركا الجنوبیه المرقبعمانحي الربوة
نعم65691396799997620797038916عرجانعمانصیدلیة يوسف و جاد

نعم796766252796766252799881009775848049الجیزةعمانصیدلیة بوابة الجیزة
نعم791738343791748343ضاحیة الحاج حسنعمانرند ومحمد

نعم791748343791748343ضاحیة الحاج حسنعمانصیدلیة رند ومحمد
نعم ٧٩٦٨ ٩٨٧٦ ٠٧ 791316892 ٨٢٦٢ ٩٨٩٦ ٠٧ 798968262ام نوارةعمانصیدلیة أسید

نعم786359633786359633عمانعمانالصیدلیة المناوبة
نعم791015986791015986796305392798591389سحابعمانصیدلیة مجمع سحاب الجديد

نعم64786370795653306799893581786296993الوحداتعمانبرجاوي
نعم 9501 7 962 79039759779039759700طبربور شارع طارق مقابل االخوة مولعمانصیدلیة بتونیا

نعم65817623796975569790150614شارع المدينة المنورة بجانب السفارة الرومانیةعمانصیدلیة رند
نعم65523637791439610799299639ام اذينةعمانبالزا فارما.ام اذينة

نعم64612617795422266جبل الحسینعمانالجعبري
نعم798176630798176630797997585شفابدرانعمانصیدلیه الروائع

نعم 7689 7 962+797744230797744230صويفیة دير غبار شارع كوكبعمانصیدلیة ايناس العمارنة
نعم 778901026797881731سحاب/خشافیةعمانجنوب عمان

نعم788143422788143422777779714سحابعمانالزيتونة
نعم777303337790816042777303337789440296المقابلینعمانبنك الدواء

نعم795349207796172408795700487795349207بیادر وادى السیر اول منطقه ابو السوسعمانبروتین
نعم796220403796220403حي نزالعمانالطفل السعید

نعم797351653788751094صويلحعمانصیدلیة ابن عوف
نعم786254240795314235798213428798556363طبربورعمانھواكم الصحي

نعم790068502790068502الیادودةعمانصیدلیة أھل الخیر
نعم8985 9973 7 962+65105201طارقعمانمستودع الحكیم االردني لألدويه

نعم65728928795620867ناعورعمانابوزنید
نعم795567989795567989798390116795023923صويلحعمانجیتال

نعم795926828795926828المقابلینعمانصیدلیه المواساه
نعم4758889797383966797666733795241775 / 06ام نوارة /شارع الجسور العشرة /مقابل مسجد التابعینعمانصیدلیة التابعین
نعم65713094785628889مرج الحمامعمانصیدلیة ھاشم

نعم65234589798400457شفا بدرانعمانصیدلیة جوري وياسمین
نعم795484842798136206781465867 ٠٦/٥٢٣٩٥٩٠ابونصیر تحت االكاديمیة البحريةعمانصیدلیة صوان

نعم65232306797032202796376760الجبیھه حي المنصور شارع االردنعمانصیدلیة درة المنصور
نعم795125915795632442797380833795125915طريق المطارعمانصیدلیة براء أبو عمر

نعم64774754796493450الوحداتعمانالوحدات
نعم797153515797153515السلطعماناالء يوسف صالح الشنطي

نعم776865397776865397792869174جاواعماننغم / جاوا
نعم795987264795987264786228934ابو علنداعمانناجي

نعم79575366379575366379091176789331718ضاحیة الیاسمینعمانظالل الیاسمین
نعم 65353323796834568790382218الجبیھةعمانصیدلیة المستشار الجبیھة

نعم4202503796501908795071581789516154المقابلینعمانصیدلیه سامر الباشا
نعم789903235789903235791582594الجبل األخضرعمانصیدلیة سامي

نعم791554089791554089778446282جبل اللويبدة مقابل فندق الالند ماركعمانصیدلیة خط الحیاة
نعم5151332795523402المدينة الرياضیةعمانصیدلیة الھالل

نعم796898988796898988796898988مرج الحمامعمانكیان
نعم79686166579708470877619557796732312شمیسانيعمانصیدلیة قندح

نعم7977103827977103827999674528795801107وادي السیرعمانتالة
نعم770493103770493103770493103تالع العلي/ خلدا / دوار السكرعمانشركة الصیدلیة المناوبة

نعم795350218795350218مرج الحمامعمانصیدلیة جینا
نعم64395536796470525795603609الذراع الغربي خلف حديقة الشورىعمانصیدلیة جوھرة الذراع

نعم 65160823795440350790525269ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة المستشار ضاحیة الرشید
نعم65680600795185595776409887796424614شمیسانيعمانعال جدع

نعم795200139787383200795200139795200139جبل الزھورعمانلحن الحیاة
نعم795281030795281030779900152798951174خريبة السوقعماننعمتي

نعم782444006799648211789921502777725225ماركا - دوار الطیارةعمانصیدلیة الزرقاء االولى الدوائیة/فرع ماركا
نعم775480676775480676782236842775472363صويلحعمانالصیدلیة السداسیة

نعم9.62798E+11798339094780764102لواء الموقرعمانلواء الموقر
نعم796289050790322753796289050المدينة الرياضیة، عرجانعمانصیدلیة يحیى

نعم65727282790631821795015034ناعور٠٦عمانصیدلیة الفرسان
نعم65372224791020068788524426797094025صويلحعمانالمھارة الدوائیة

نعم8769787800251 7699 7 962+ 7699 7 962+الجبیھةعمانصیدلیة ارض السالم
نعم795968825795968825خلدا و ابو علندا القويسمه و الزھورعمانشركة صیدلیة العراقة

نعم796981594796981594799570136778145136جبل الزھورعمانصیدلیة دوائي (شركة صیدلیة المواكب)  فارمسي ون البلد 1
نعم79825458798546422780158589798294940وسط البلدعمان

نعم65885958795600092797391992الصويفیةعمانصیدلیة فزع
نعم790048201797978848797327889796299092مدخل الحزام الدائري – منطقة نادي السباقعمانفارمسي ون - ماركا الجنوبیة 5

نعم9.62796E+119.62782E+119.62796E+11 0795333302الشمیسانيعمانصیدلیة ابتسام الزعبي
نعم776351845776351845جبل النصر المرقبعمانعال و زينه

نعم797180120797180120796805393ضاحیة االمیر راشدعمانرھام
نعم799380771799380771791486416788680101العاصمةعمانتل الربیع
نعم770571900795434533781000331تالع العلي شارع وصفي التل إشارات العسافعمانالنرجس

نعم780088144797878673785585855796656174شارع المدينه المنورةعمانشركة صیدلیة مركز الدواء
نعم796688369799373701778406051799569969شارع الجنزيرعمانالعربي

نعم0795057239/795057239786993029796007066ماركا الشمالیةعمانصیدلیة فداء
Pharmacy one sweifiehعمانSweifieh797676403799381485797349965796927661نعم

نعم65054504787073298799215301799637401طبربورعمانصیدلیة سارة وروحي
نعم775548833776123295787487395الصويفیةعمانصیدلیة القمة

نعم799096688797717648798944902797304557دير غبارعمانفارمسي ون دير غبار
نعم06/5356911790974897789760190تالع العليعمانصیدلیه بوابه خلدا
نعم782536211782536211صويلحعمانصیدلیه ادرينالین

نعم65151332788832593780844513المدينه الرياضیه الشارع الرئیسيعمانصیدلیه الھالل
نعم٠٧٨٠٥٠٥٨٥٣/780505853ام نواره//شارع الجسور العشره///بجانب الجسور العشرهعمانصیدلیة جسور العالج
نعم65378882795868917790324302خلداعمانصیدلیة اللوز األخضر

نعم64168400797206747791045283797240896ابوعلنداعمانصیدلیة بسمة الحنیطي
نعم795196525795196525798706220796011445بیادر وادي السیر - نزول عطا علي - شارع جمال قیتوقةعمانصیدلیة لیلى

نعم65819279798168558786377609799881940الصويفیهعمانربوع االمل
نعم٠٦٥٢٣٩٨٠٠707074154شفا بدران / ذھیبةعمانصیدلیة نظم الدواء

نعم789115809781794777789115809جاواعمانعالیه
نعم799997388790861791799997388بیادر وادي السیر حي الرونق شارع عبید بن اوسعمانصیدلیة ھال وغال

نعم799725701799725701791619523المقابلینعمانحنان عوده
Apple Pharmacy نعم65561112795819098خلداعمانخل التفاح

نعم9.62799E+119.62799E+119.6279E+119.628E+11مرج الحمامعمانالممیزة
نعم799862106799862106799862106792365899لواء الجیزة - مقابل مبنى محكمة الجیزة القديمعمانالصیدلیة الحیوية

نعم698797671798797671786469841ابو علندا -سكن كريم -اشارات الغازعمانصیدلیة الوردة الخضراء
نعم64778653796650154795690103عمانعمانصیدلیة خلف

نعم779850193779850193طبربور شارع طارق مقابل التايم مولعمانصیدلیة األمة الدولیة
نعم7887650117887650119.62799E+119.62789E+11القويسمهعماناشحتو القويسمه

نعم795060392795060392ام السماقعمانصیدلیة المول - مكه مول
نعم799566994799566994796030097عمان حي الصديق شارع خولة بنت ثعلبةعمانصیدلیة عون و أسیل

نعم64201118775566607799354782798621677المقابلینعمانصیدلیة بالتینیوم
PHARMACY ONE- نعم 0797332939  0799989199 796084597795852124عمانعمانسیتي مول١

نعم65681556797337705799230595770633478الشمیسانيعمانصیدلیه الشاي االخضر
نعم٠٦/٥٦٧٧٦٦٦٠٧٩/٥٩٤٢١٢١٠٧٨/٩١١٣١١٤٠٧٩/٥٧٨٩٩٩٩جبل الحسین/دوار فراسعمانصیدلیة شوكت

نعم791272222791272222799800370ضاحیة الحاج حسن - الزھورعمانصیدلیة زوانه
نعم9.62799E+119.6278E+119.62799E+11 523 6 962+شفا بدرانعمانصیدلیة الفصول االربعة فارمسي ون البلد 2

نعم797342780799668952792809414796016974وسط البلدعمان
نعم64389500795673406770410025حي نزالعمانصیدلیة ردينة حسن

نعم799364410799364410797271741المقابلینعمانكوثر الجعبري
نعم796050753796050753790352250البیادرعمانفركتوز

PHARMACY ONE- نعم790363394795526600791037397797876713عمانعمان مجمع الحسین
نعم790000571797936229788012176798006430مرج الحمامعمانصیدلیة جنى

نعم795762700795762700798125004عمان جبل الحسینعمانصیدلیة الرونق
نعم799111081799111081777111081خلدا عمانعمانصیدلیه افضل جرعه

نعم795766299795766299797617944796747214ام السماق الجنوبيعمانرقم واحد
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نعم777477711797202094797676120791450779بدر الجديدةعمانصیدلیة سما األردن
نعم795708150795708150الھاشمي الشمالي شارع االمیر راشد ابن الحسنعمانصیدلیة فواز

نعم791828126791828126796321512ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة كادي
نعم797393234797393234790831431799813804المقابلین _ شارع الصخرة المشرفة (اإلذاعة و التلفزيون)عمانصیدلیة خیرالدين

نعم 9.62797E+11+962 7 9714 0222+962 7 8007دير غبارعمانصیدلیة حكاية
نعم4382208799244855786497369حي نزال-بجانب حديقة الشورىعمانالقرنة

نعم777512678777512678المفرقعمانصالح \ المفرق
نعم796988690797013162الجندويلعمانصیدلیة المشكاة فرع الجندويل

نعم797707280797623329788162948797707280القسطلعمانصیدلیة ربوع القسطل
نعم795472117795472117795472117795472117خلدا امتداد شارع وصفي التل بجانب مخابز برادايسعمانصیدلیة تلة خلدا

نعم64122430799668599792841395عمان -خريبة السوقعمانصیدلیة نعتني بكم
نعم64122430799668599792841395799050481خريبة السوق ..شارع سعید بن عامرعماننعتني بكم
نعم799875364799875364خربیة السوقعمانبیت االكارم

نعم798142358798142358789862702798142358ضاحیة األمیر علي خريبة السوقعمانالعاشرة
نعم788589262788589262791000678جبل النصرعمانصیدلیة ھديل

نعم795666043795666043796199532797320708تالع العليعمانالخصوصیة
نعم796936141796936141796080203796464809جبل الحسینعمانخالد بن الولید

نعم797601290795065844797601290799972226المقابلین شارع الحريهعمانمدى الحیاة
نعم797676424797135444797614764790545786القويسمةعمانفارمسي ون فرع القويسمة

نعم791185746791185746أبو نصیرعمانصیدلیة لمسة حلیمة
نعم64624051795408930796380567796165061وسط البلدعمانالعربیة الكبرى

نعم775622878775622878المغیراتعمانصیدلیة المغیرات
نعم797033394797033394حسبانعمانصیدلیه رابي حسبان

نعم788077741788077741795827327جبل النصرعمانبوابة النصر
نعم788077741788077741جبل النصرعمانصیدلیة بوابة النصر

نعم796686628799010059799655554 - 065820207ام السماقعمانصیدلیة ريمیديز (ھاني جفال)
نعم777201855799528136776710250788507752الیادودةعمانالصراط

نعم788860250788860260788860250788860250المقابلینعمانومضات العالج
نعم799963839799963839791315895790383664خريبة السوقعمانصیدلیة البیت االخضر

نعم795250402795250402795762700جبل الحسینعمانصیدلیة میساء
نعم65510946798669010795647926تالع العليعمانالما

نعم796611020796611020798726061فرعین (جبل الحسین _ عرجان )عمانصیدلیة سدر
نعم65543322796503457772627027799443459شارع المدينة المنورة - مقابل مطعم المحیط لألسماكعمانالشركه البرتقالیه للصیدلیات - مدينه 1

نعم785787073785787073795621995786653359جبل النزھةعمانصیدلیة دوار النزھة
نعم64649518799814372795542730شارع ابن خلدونعمانصیدلیة النبالء

نعم799700239797292465797549495جبل الزھورعمانصیدلیة سیروتونین
نعم65515641796470505795127719795564658ام السماقعماندنا ام السماق

نعم ٩٠٦٤ ٧ ٩٦٢+ ٠٧٩٧٢٢٤٣٠١/797224301ضاحیة الرشید شارع الوفاق بجانب امن الرشید عماره عماننور االھلیه
نعم799662208799662208799662208بیادر وادي السيعماناالكابر

نعم797673412799679914798412072786194786شارع مكه بجانب مطابخ جوايكوعمانفارمسي ون مكه٣
نعم798009510798009510792815208795037476شفا بدرانعمانصیدلیة كافور

نعم 9648 7 962+ 9926 7 962+65377760795987241عبدونعمانالصیدلیة البیضاء
نعم62000444799111333790640476خلداعمانشركة صیدلیة صندوق الدواء

نعم770810890775774741شفابدران الكومعمانايه ربابعة
نعم779100110779100110شفابدرانعمانمستودع ادوية الغدق

نعم799390313785103632799390313سحابعمانصیدلیة الفھد
نعم795264496795264496المقابلین-حي القطارنة-بجانب مدارس الھدي المحمديعمانصیدلیة ربوع طبربور

نعم797983675797983675خلداعمانسھى سعادة
نعم5566796140082798797671 8695 7 962+798797671ضاحیة االستقاللعمانصیدلیة ربوع االستقالل

نعم790057502790057502795041627ناعور - حي الشھیدعمانكبسولة الشفاء
نعم7962649659.62796E+11795247578عمان الشرقیة/جاواعمانصیدلیة نیازي

نعم٠٧٩٥٨٧٠٠٨١/797333763798891206788800677الجبیھة / حي الريان اسكان المخابراتعمانصیدلیة الطوق االخضر
نعم0770743535/795089956ام نوارة والمنارةعمانالمجتمع

نعم795089956 0770743535شارع الجسور العشرة/ ام نوارةعمانصیدلیة المجتمع
نعم795444631799714713798164279ضاحیة الرشیدعمانشغف
نعم0775669448/796644144795879329799567340العبدليعمانقادري

نعم799114459799114459796039987جاواعمانصیدلیة زھرة جاوا
نعم5050494796801922786931811طبربورعمانصیدلیة كوبرا

نعم64162141795529959797484628ابو علندا خزان الديسيعمانصیدلة بونساي
نعم787923248787923248العبدلیة... سحابعمانالبیت العتیق

 PharmaQuest نعم65537237791896765791829698ضاحیة الحسین / الرابیة / قرب إشارات حدائق الملك عمانصیدلیة البحث الصیدالني
نعم 8619 7 962+796507606796507606العبدليعمانصیدلیة مغنیسیوم

نعم 8885 7 962+ 9516 7 962+4633 9996 7 962+797341297مرج الحمامعمانفارمسي ون مرج الحمام ٤
نعم5566218-0837593079-8704898079-079 5659565-06جبل النزھة بجانب مخابز فرحعمانصیدلیة العمید

نعم9.62793E+11 569 6 962+تالع العليعمانصیدلیة باب الناظر
نعم788847578788847578ماركا الشمالیهعمانالريان

نعم796137248796137248797817452ابو علنداعمانصیدلیة تالع النجار
نعم64645001795269403عمانعمانصیدلیة غصن البان

نعم796468676799342634796468676مرج الحمامعمانصیدلیة وادي الشتا
نعم 799777193799777193797207886ابو نصیرعمانصیدلیة العالج المالئم

نعم776347860796237347777369224شفا بدران عمانصیدلیة شفا بدران
نعم799911716799911716789582904منطقه شارع مكه ام السماقعمانصیدلیه عروه و عمر

نعم797676426796161145797071546798742258ضاحیه الیاسمینعمانفارمسي ون ياسمین١
نعم795609566795609566795660024795098277الھاشمي الشماليعمانصیدلیة الرعاية اإلحترافیة

نعم797676447795090842799806610795352303خلدا 1عمانفارمسي ون خلدا 1
نعم0780898248797141299780898249786092196عمانعمانصیدلیة راني مرشد

نعم   8550 7 962+791441426791441426796908980خلداعمانالشركه العالمیة الصیدالنیة/الصیدلیه فرع 
نعم789856270789856270797037257وادي السیرعمانصیدلیة بانا

نعم790096963790096963المستندهعمانصیدلیه سلمى وعقل
Mousa and abdulaziz PharmcyعمانJandweel -hussien Khwaja Street788899475795860295797390353نعم

نعم788899475795860295الجندويل بجانب مستشفى البیادر شارع حسین خواجاعمانصیدلیه موسى وعبدالعزيز
نعم796600525796600525787804962المقابلینعمانالنجم الساطع

نعم795166424791304047795285215796570777خلدا، قرب فندق سدينعمانصیدلیة الشیفرة
نعم797495846781055387797500370799361630الدوار السادسعمانفارمسي ون السادس

نعم9942004843 9911 7 962+3560 9199 7 962+6535346صويلح /الكمالیةعمانصیدلیة رايسا
نعم790790507790790507799134660792997375مرج الحمامعمانصیدلیة أفق الرعاية

نعم786334455786334455796640619795991610الیادودةعمانصیدلیة ابن سلیمان (كیر ماكس)
نعم 796455446796455446781290014الجويدة السوق المركزيعمانصیدلیة العالج الصحیح

نعم770735566795752729790862369792307082مرج الحمامعمانصیدلیة حسام قعوار
نعم 8878 7 962+798430193798009001798430193الوحدات /شارع مادبا(ضاحیه الحاج حسن)عمانصیدلیه سمر

نعم799197673799197673ابو علندا / اسكان الكھرباءعمانصیدلیة زيد ومراد
نعم797599950797599950 9760 7 962+تالع العلي الغربيعمانمیلیا

نعم55152192795987288795665363795365058حي الكرسيعمانصیدلیة محمد البوسطه
نعم9.62797E+11+962 7 9650 2268+962 7 8502 798404706أبو نصیرعمانسما أبو نصیر
نعم797538816796438130796402063اسكان الضبااط قريب سوبرماركت القصراويعمانصیدلیة ايلیاء

نعم796210172796210172جبل االشرفیة - حي ام تینةعمانمیمونة
نعم780162217780162217796464053عمانعمانصیدلیه اسامه وزينه

نعم 9743 7 962+797780377797780377790587414المقابلینعمانصیدلیة طوق الیاسمین
نعم799239083799239083796260658الرابیةعمانصیدلیة الھدف

نعم788175417797275857777150627791043113مرج الحمامعمانصیدلیة المؤمنین
نعم796774444796774444795377559789774444ابونصیرعمانالخنساء ابونصیر
نعم796774444796774444795377559789774444ابونصیرعمانمحمد حقروص

نعم797676003796616313795087767798153313عبدونعمانفارمسي ون عبدون ٤
نعم786669320786669320القويسمةعمانصیدلیة أعمدة القدس

نعم 9753 9149 07 5477 9701 7 7967662330منطقة أحد_ العبدلیة _بالقرب من مدرسة اروى بنت عمانصیدلیة الوتین
نعم799377239799377239791474158الرمال_سوق الرمال القديمعمانصیدلیة المار الحديثة

نعم797676416797325986785928849796236139شارع المدينه المنورةعمانفارمسي ون مدينه منورة ١
نعم799420095796631069796666833الھاشمي الشماليعمانصیدلیة ديانا وحال

نعم797016992788965662797241689 8879 7 962+مرج الحمامعمانصیدلیة الدستور
نعم 9776 7 962+5814148777057322السابععمانعقل

نعم 790300641790300641791880203الھاشمي الشمالي - عمانعمانديما عبد العزيز
عمانفارمور - 19

طبربور-2 / شارع الحسین - بجانب كازية توتال
نعم770493119799806938780345234777916258

نعم797676447795035382795329267795100190شارع الخالديعمانفارمسي ون الخالدي
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نعم4620159/079798123599796212700جبل القصورعمانصیدلیة رويده
نعم777884832777884832797406051796289904الجبیھة ....ضاحیة االمام الغزاليعمانصیدلیة ادم وتیم

نعم785609771798633082785609771طبربورعماننور الوطن
نعم790980015799134155795092027ابو علندا /إسكان الكھرباء /ضاحیه الفاروق عمرعمانالحجر األسود
نعم775810162797037260797748648791455654بیادر وادي السیرعمانصیدلیة البیادر

نعم797037260797748648791455654 د 0795558182البیادر شارع حسني صوبر عمارة رقم 32عمانصیدلیة البیادر / مالك الصیدلیة د عیاد 
نعم622247880798811861796784808تالع العليعمانسامي وعالء

نعم797676411795842432796944019795012221مختار مول -دوار المدينة الرياضیةعمانفارمسي ون -مختار مول
نعم796905907788511408790470421اسكان ماركا - الحزام الدائريعمانساريس

نعم796905907788511408ماركا الحزام الدائريعمانصیدلیة ساريس
نعم798349797798349797عمانعمانصیدلیة البريق

نعم65515641795564658795217719796132255ام السماقعمانصیدلیة دانا
نعم797803567797803567جبل الحسین بالقرب من اشارات القلعهعمانصیدلیة العناية التامة

نعم797523169797679087797521958 06/4903219ماركا الجنوبیه - نادي السباقعمانصیدلیه نزيه
نعم65541501799909455796472277776666177ام السماقعمانصیدلیة نتالي

نعم65346524782732530790203395795177389تالع العلي - مقابل أسواق السلطانعمانالشركه البرتقالیه للصیدلیات - خالده
نعم 795414710798260810 - ٠٦٥٢٣٩٧٩٠شفا بدرانعمانصیدلیة القناص

نعم65159006796018838ضاحیة الرشیدعمانبالزا فارما. ضاحیة الرشید
نعم53325757973374439792911829الجبیھةعمانصیدلیة سما عمان

نعم796507606797173578792276139796547687الشمیسانيعمانشركة صیدلیة تسعمائة و احدى عشر
نعم790797751795430656795813323795018887شارع المدينه ،بجانب الخطوط السعوديهعمانفارمسي ون المدينه المنورة ٢

نعم796020962797023234796020962798314755عمان سحابعمانخالدوينال
نعم796054443795105722798678036798273971ابو علنداعمانفارمسي ون ابو علندا

نعم777387000786150705777387000796318185ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة غاده
عمانفارمور - 20

عین الباشا / اوتستراد جرش -بجانب مكتبة عمورية
نعم770493120799709092789911988788756315

نعم795286932790975394795561527شارع ياجوز الجبیھه حي ام زويتنیهعمانصیدلیه اھل الخبره
نعم789848508789848508776531465طبربور - أبو علیاعمانصیدلیة اوراس وأثیر

نعم796555595797120212796785159القويسمه دوار الشرق االوسط مقابل سامح مولعمانادم وايفا
نعم797887308797887308798089525الجبیھةعمانصیدلیة جیران

نعم777718551796069853785245868795149501الشمیسانيعمانصیدلیة حیاتنا و الدواء
نعم8475 7242 7 7791541417791541410شفابدرانعمانصیدلیة غصن الیاسمین

نعم796662405796662405780016699795657865بدر الجديدةعمانآية الرحمن
نعم777428132796835651790966060792826963ابوعلنداعمانصیدلیه الودق

نعم7990366590788747210791574880796989175الوحداتعمانفارمسي ون فرع الوحدات
نعم788646022795024175788546635وادي الحدادهعمانزھره الربیع الحديثه

نعم64630707796526016790140785جبل اللويبدةعمانصیدلیة المستشار جبل اللويبدة
نعم799144431 9148 7 962+9091 7273 7 962+797676418مرج الحمامعمانفارمسي ون مرج الحمام ١

نعم796677345796677345ام اذينهعمانصیدلیة زيد
نعم5513198788810852797338623الجاردنزعمانصیدلیة تسنیم

نعم786190044789003102أحدعمانصیدلیة محمد الشعار
نعم4140031798544079796916387ام نوارةعمانصیدلیه مصطفى وعز الدين

نعم797676414796546086797875981798742190عبدونعمانفارمسي ون عبدون 2
نعم795614871798031380795614871799747302دير غبارعمانصیدلیة جونیا

نعم7966128427966128427977499429.6279E+11االشرفیةعمانربوع االشرفیة
نعم65851850786649256797177936حي الروابي- شارع محمد علي الجعبري - بقرب جمعیة عمانصیدلیة باب الزاھرة

نعم795456442795456442795953237ماركا الجنوبیةعمانطلة المرقب
نعم797960170797960170795853752جاواعمانورثة ھاله بريك

نعم795800420799915675795800420جبل المنارةعمانصیدلیة المشرق
نعم5161599786159942786062050786106917-06ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة وقت العالج

نعم 797520357781878271797520357عمان / اسكان ابونصیر بجانب المركز الصحي الشاملعمان 
نعم786128305786128305786128305785985857ماركا الشمالیةعمانربوع ماركا الشمالیة
نعم796587313798412030796587313المقابلینعمانصیدلیة اھل الكھف

نعم797676415788889285796436005796603729الجبیھة -اشارة الدورياتعمانفارمسي ون الجبیھة
نعم795015208795015208795015208مرج الحمامعمانصیدلیة القلب الوعائي

نعم795313703795313703798591090المستندة الشارع الرئیسيعمانورود عمان
نعم791561040791619523791418837797408650حي نزال شارع الديتورعمانصیدلیة العبقري

نعم796859440796859440786208825795855647خريبة السوق / العلكومیةعمانصیدلیة الغصن االخضر
نعم 8881 7 962+799421307799421307البنیاتعمانصیدلیة روند الخیاط

نعم797342743795342720788954082797676501العبدليعمانفارمسي ون العبدلي ٢
نعم65712420798470052795250800مرج الحمامعمانصیدلیة سالي
نعم 9628 7 962+797222134797222134الدوار السابععمانصیدلیة النارنج

نعم 9809 7 962+5522247791467736798959504ام اذينهعمانالشركه العالمیة الصیدالنیة/الصیدلیه ام 
نعم795857669790776472حي نزال مقابل حلويات العنبتاويعمانابن رشد الدولیه

نعم798330300790307578790307578دوار الكتبعمانصیدلیة نبض سحاب
نعم798330300799609030798330300حي عقل _ دوار الكتبعماننبض سحاب

نعم 9086 7 962+ 8562 7 962+777941746777941746القسطل طريق المطارعمانالقسطل االولى
نعم790093569790307830797900852798573778ام اذينهعمانفارمسي ون ام اذينه٢

نعم797676422798277220787525942799899638شارع الحريةعمانفارمسي ون / مقابلین1
نعم795068165795404805799111464798005393مرج الحمامعمانصیدلیة النسائم

نعم777404514777404514790984606ام اذينهعمانصیدلیة الدوار الخامس
نعم785115978785115978النصر/ المنارهعماندرب الیاسمین
نعم65716688785543666777148888مرج الحمامعمانصیدلیة اللیوان

نعم795123000795123000790270078797005766البیادر شارع الصناعة الرئیسي مقابل عابدين الصناعیةعمانشركة الصیدلیة المئوية / میدسن ون
نعم795123000795123000790270078البیادر/ شارع الصناعة مقابل عابدين الصناعیةعمانشركة الصیدلیة المئوية/ میدسن ون

نعم791163639790097391ضاحیة الیاسمینعمانماريا
نعم795409953795409953799491667البیادر شارع رشید بیوكعمانصیدلیه العواد

نعم65829971795558440795149733795553351شارع شھداء الحرم البراھیمي الدوار السابععمانصیدلیة عصمت
نعم786111017786111017785786558خريبة السوقعمانصیدلیة راشد

نعم65162622788201301799906076798706111ضاحیة الرشید - الجامعه االردنیةعمانصیدلیة لؤلؤة الجامعه
نعم799068450799068450779988112سحابعمانصیدلیة الموسى

نعم 797424236797424236790542426الجبیھةعمانصیدلیة المشكاة فرع ابجالجبیھة بیھة
نعم772272325777868784خريبة السوقعمانصیدلیة ايات

نعم65856782790481175798962350ضاحیة الرشیدعمانصیدلیة البوسطة
نعم798060580799769085الیاسمینعمانواحة الیاسمین

نعم790183413790183413790756919القويسمة وداي الرمم حي النھارية عند إشارات شارع عمانصیدلیة الرا سكارده
نعم4628057790469930795427919جبل القصورعمانسھیل قبرصي

نعم790777133790777133796777474سلبودعمانصیدلیة ربوع سلبود
نعم797033514 9958 7 962+جبل عمان الدوار االول شارع عمر بن الخطابعماننور الربیع

نعم799420448799420448تالع العليعمانصیدلیة المول - عمان مول
نعم641656569.62778E+119.62788E+119.62795E+11الرجیبعمانصیدلیه العفیف

نعم65688667786100815779070452785705445ضاحیه االستقاللعمانطیف االقصى
نعم 9959 7 962+796455360799294349798281656البنیات / المقابلینعمانشمس عمان

نعم796611020796561036789600714النزھةعمانصیدلیة االستقالل
نعم799398540790982573796794219798120165الرابیةعمانمي أنیس

نعم797560149797915196786621626798545597عبدونعمانفارمسي ون عبدون 3
نعم791708005 791708005797647768جبل النصر.. حي عدن.. ام نوارة ٤عماناألولین

نعم796525550797957763796525550طبربورعمانصیدلیة الطائف
نعم796503168795957798796503168797254640ام اذينةعمانصیدلیة ام اذينة

نعم796536017799317014796536017تالع العليعمانصیدلیة التالل
نعم9.62799E+119.62799E+11عمانعمانمحمد نور

نعم788165336797857761المدينة الرياضیة حي قطنةعمانصیدلیة بنیان الصحة
نعم9.62788E+11785227803788046638799309056ام العمدعمانروابي ام العمد

نعم796149129 9847 7 962+9830 9570 7 962+65050100طارقعمانارض الحكیم
نعم790280019790280019790280019795926621النزھةعمانرنا ابو طبنجة

نعم786298416786298416القويسمة حي المعاديعمانصیدلیة عالء وآالء
نعم790797780797865891795363727796122081ماركا الشمالیة - خلف حلويات النجمةعمانفارمسي ون - ماركا الشمالیة 2

نعم790755748790755748الوحدات مقابل مركز امن األشرفیةعمانصیدلیة برجاوي
نعم795479521798105640795479521الموقرعمانصیدلیه زيد وايه

نعم7999937047887293827793013839.62775E+11ش.وصفي التل /الجاردنز .مقابل سامح مولعمانصیدلیة میادة
نعم788383335787920573788383335جبل االشرفیه قرب بنك الدمعمانصیدلیه نبضات القلب

نعم770493101799639139780776911786359633شارع المدينة المنورة / بجانب مستشفى ابن الھیثمعمانفارمور 1
نعم797676417796004904795616533799338534قرب دوار المدينةعمانفارمسي ون المدينة الرياضیة 1

نعم8395 9694 7 962 9694 7 962+خشافیه الدبايبةعمانبسمة امل
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نعم 790000571788012176798006430مرج الحمامعمانجنى
نعم796981594775677937770180041797609809منطقة بدر الذراع الوسطانيعمانصیدلیة دوائي (شركة صیدلیة المواكب) 

نعم796564209796564209796793730تالع العلي شارع ابن قدامة المقدسيعمانصیدلیة عبدالھادي
نعم0789793504789793504788612668795446260الدوار السابع - شارع عبد النبي النسعه المتفرع من عمانصیدلیة طارق و أسیل

نعم65531857790770495785402730شارع الجاردنزعمانصیدلیة راجعین
نعم788602148797326090788183333 , 5656675 06جبل النزھة - منطقة بسمانعمانصیدلیة زھرة النزھة

نعم65677686795059048796180087الشمیسانيعمانمفتاح الدواء
نعم778282386778282386779474640777577693الجیزة شارع النخیلعمانصیدلیة مالك وماريا

نعم799073266799073266788288134785834063الیادوده ،شارع مادبا بجانب كازية توتالعمانصیدلیة الزئبق
عمانفارمور - 23

الفحیص/منطقة العاللي/عمارة رقم 13
نعم770493123798708420785015619780202100

نعم795866889799983833798439833795449890شارع مكهعمانفارمسي ون- مكه ٢
نعم797715796795343743795761750797004765بناية أراضي شرق عمان-شارع الشھیدعمانفارمسي ون - طبربور 1

نعم64655686795433416775160144796709900الدوار الرابع- شارع ابن خلدونعمانصیدلیة بلقیس
نعم770493125770670584785548841799902226االشرفیة/مقابل بوابة الطوارئ لمستشفى البشیر عمانفارمور - 25

نعم7907190067907190069.62799E+11المقابلینعمانصیدلیة بوابة البتراء
نعم799700948787030576776060747جبل عمانعمانسما العاصمه

نعم778404211778404211790809834796074273شفا بدرانعمانصیدلیة التماثل
PHARMACY ONE- نعم797673624795020836776716299791451014الكمالیهعمانالكمالیه

نعم65921470790783983798654933798814613عبدونعمانصیدلیة عبدون الدولیة
نعم790769791790769791عمان الغربیةعمانفارمور

عمانفارمور - 5
البیادر/شارع العظماء/بجانب محالت ابو شقره -عمارة 40

نعم770493105790769791799973376791920018
نعم796851033785036191787977872787755817ماركا الجنوبیة - شارع الفروسیةعمانفارمسي ون - ماركا الجنوبیة1

نعم796670683789848735796670683الجبیھةعمانالصیدلیة المرنة
نعم 787129943795929680 / 065689097جبل الحسین/ش. نابلسعماندرب األمل

نعم64029000797655362795505627سحابعمانصیدلیه سلمونه
نعم790397934790397934ناعورعمانصیدلیه البديل
نعم64390800787684721ضاحیه الیاسمین - مقابل مستشفى الحیاهعمانصیدلیه رودينا

نعم780786600780786600جبل المنارةعمانالمنارة
نعم796434347796434347ضاحیه الرشیدعمانصیدلیه لین

نعم4207171795316750795316750المقابلینعمانصیدلیة ام قصیر
نعم770788287770788287حي الصحابةعمانصیدلیة حي الصحابة فارمسي ون الحسین 1

نعم797676420786643246798546421791841330جبل الحسن شارع الرازيعمان
نعم797676446779841516787520389797429496دابوقعمانفارمسي ون دابوق 1

نعم779179200792248180790201326صويلح / عرقوب خلداعمانصندوق الشفاء
نعم790093638786665561795612137786162823جبل النصر - سوق النصرعمانفارمسي ون - جبل النصر

نعم791622710791622710سوق سحاب - بجانب مسجد سحاب الكبیرعمانضیدلیة الوئام
نعم565342540796990899780832132صويلحعمانصیدلیة حنین

نعم65330112776874668781106948صويلحعماننورسین
نعم651659560.797185722796748421ضاحیة الرشیدعمانبھجة القلوب

نعم785997434 9604 7 962+788644411780046718المقابلینعمانصیدلیة بیت نوبا
نعم797676425797244474790121415795383922السابععمانفارمسي ون كوزمو

نعم797676421785810293796453828796863905قرب Time Mallعمانفارمسي ون - طبربور 2
نعم799285252 -0798078317جبیھة، التعلیم العالي شارع ابراھیم الطراونة عمارة ٣٣عمانصیدلیه كستنا

نعم795451505785868512زيزيا .. الجیزةعمانصیدلیة ربوع زيزيا
نعم790638723772431377786753599وادي الحدادةعمانطلة الفالوجة

نعم797676413777857022776933214791527164عبدونعمانفارمسي ون عبدون 1
نعم799534712799534712الزرقاءعمانالوان

نعم65161486790172561777860516797318468ضاحیة الرشید - بجانب شونیزعمانالشركه البرتقالیه للصیدلیات - رشید 1
نعم792805449792805449776726257790201162شارع الجامعهعمانصیدلیة تینا

Pharmacy One- نعم798630996790769164792875567799642301عمانعمانسیتي مول ٢
نعم799440601790930535799440601شفابدران .. قرب جامعه العلوم التطبیقیة .. شارع العربعمانصیدلیه حقل الدواء

نعم64161869785535326أبو علنداعمانالمیدان
نعم64161869785535326أبو علنداعمانصیدلیة المیدان / أبو علندا

نعم799899074799899074795798952778868150ضاحیة الرشیدعمانالضواحي
نعم791458865791458865786830667شفا بدران - الشارع الرئیسيعمانالصیدلیة الوردية

نعم799752328790899870عمانعمانصیدلیه فؤاد / الھاشمي الشمالي
نعم795246545798095358790490809شارع مكه دوار الكیلوعمانصیدلیة الرويال
نعم795246545798095358790490809786537602شارع مكه دوار الكیلوعمانصیدلیه الرويال

نعم780578642780578642799367543ابو علنداعمانصیدلیه ھادرون
نعم06/4723737796693328797659208787304809الوحدات-شارع مادبا-بجانب بنك القاھرة عمانعماننبض عمان

نعم797673412798588358795944453786276763دوار الواحه ، شارع المدينهعمانفارمسي ون الواحه
نعم790867862790867862الیادودة/جسر مادباعمانصیدلیة ندى رحال

نعم790447420790447420ام السماق الشماليعمانصیدلیة مرام ابورزق
نعم790447420790447420796984093خلداعمانمرام ابورزق

نعم795313703785385800795131139القويسمةعمانالجوري
نعم792829075792829075792829075799792836الوحداتعمانسیمة

نعم795313703789558018791521608المستندة الشارع الرئیسيعمانالمستندة
نعم640264019.62783E+119.62787E+119.62796E+11احدعمانصیدلیه الفتیه

نعم795617222795608548799300132796609555دابوقعمانفارمسي ون - دابوق 2
نعم65810859797353303795604648798799481شارع عبدهللا غوشهعمانصیدلیه ياسمین

نعم 9981 7 962+798999995798999995799222221دابوقعمانشركة الصیدلیة المئوية - میديسن ون
نعم795991086788697046796122316799190172جبل الزھورعمانصیدلیة سیبال

نعم797004783 9944 7 962+0925 9544 7 962+797676405مرج الحمامعمانفارمسي ون مرج الحمام ٣
نعم796301176795118051795943404عمانعمانصیدلیة دوار األردن

عمانفارمور - 18
طبربور-1 / شارع الشھید - االھوار مول -2

نعم770493118798782771790279782
نعم797676449795306747798966174785398206شارع مكهعمانفارمسي ون مكه١

نعم795755700795755700سحاب شارع الستین عند إشارات التوتنجيعمانصیدلیة غیوم
نعم640264019.62796E+119.62781E+119.62788E+11سلبوا / سحابعمانصیدلیه غیوم

نعم797344369795119954795653535779072735تالع العليعمانفارمسي ون تالع العلي
نعم797585387796018790790440222 .064771050عمان. جبل التاجعمانصیدلیة جبل التاج

نعم797676448796284084799815136799996444شارع الجامعةعمانفارمسي ون - الجامعة
نعم65679791787787343786036185795767577شارع الملكة نور - عمارة زينةعمانالشركه البرتقالیه للصیدلیات - جبل عمان

نعم781602144791602144795726629796654748المقابلینعمانصیدلیة ملیغرام
نعم797215315797619750الدوار السابععمانصیدلیة تل عمان

نعم788888625799483134الوحدات. شارع سمیةعمانصیدلیة شارع سمیة
نعم796303212796003677796303212الدوار السابععمانصیدلیه ربوه السابع

نعم786610076795975886البنیاتعمانصیدلیة البنیات الجديده
نعم799215301797807969787073298طبربورعمانصیدلیة جنى وشیرين

نعم770493116795220276788332212795500504جبل عمان / الدوار الثاني / شارع البحتیري -مقابل عمانفارمور - 16
نعم 9795 7 962+5407790564776 9601 7 962+781889988جبل التاجعمانسما جبل التاج

نعم772176431772176431772106950790211253خريبة السوق شارع فلیح المدادعمانصیدلیة عبق الريحان
نعم789896927789896927جبل االخضرعمانصیدلیة عمر ومحمد
نعم798078785789896927الجبل األخضرعمانصیدلیه عمر ومحمد

نعم788837185799101549 0799101549جبل النزھهعمانصیدلیه بابونج
نعم796721580775134456796279006مارك الجنوبیه شارع الحزام الدائريعمانصیدلیه المرقب

نعم 796569887788047248796569887الدوار السابععمانصیدلیة باب القصر / عمان الدوار السابع
نعم 9795 7 962+ 8838 7 962+4652 7631 7 962+797676435طريق المطارعمانفارمسي ون طريق المطار

نعم7995222607995200060791625122عمان-ماركا الشمالیه/مقابل شركة مرسیدس سابقاعمانصیدلیة زكريا الدولیه-
نعم65539396798244776788198018ام السماقعمانصیدلیة جبران

نعم5353461790486209785267432797862580-06الكمالیةعمانرايسا
نعم796981594799890098791534072791601801الذراع الغربيعمانصیدلیة دوائي (شركة صیدلیة المواكب) 

نعم64775688796695571785061616797975193جبل النظیفعمانصیدلیة بیت محسیر فرع ٤
عمانفارمور - 11

القويسمه/بجانب بنك االسكان -عمارة 76
نعم770493111797071846791529649

عمانفارمور - 15
عبدون / شارع محمد علي جناح - عمارة 46

نعم770493115790679465795568369
نعم65816211790374968780897161796244331الصويفیة - خلف البركة مولعمانالشركه البرتقالیه للصیدلیات

نعم799650795782767297796959381 ٥٥١٩٨٩٤شارع وصفي التل دوار الواحه عماره ١٥٣عمانصیدلیه الیوبیل
نعم796014844797422415الھاشمي/حي األتراك/ شارع المظفر قطزعمانصیدلیة مھا الضعیفي

نعم777703813797053746789982040788376437صويلحعمانصیدلیة صوديوم
نعم65350981796320641799757939799757917دابوقعمانصیدلیة جاال

نعم775050305775050305الحسینعمانالعصرية
نعم791809268791809268ش. ابو طالب المنارة مثلث المخازنعمانجنة العالج_ ربى احمد سابقا

نعم65549278795817700796660409776327722تالع العلي/ شارع عبد الحلیم عباس/ مقابل مدرسة عمانصیدلیة دار السالم
نعم790712494790712494خلدا شارع الباكورهعمانسیجما



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

نعم65858344796401425797208859الصويفیةعمانصیدلیة زينة
نعم796500620796500620799365500775450040جبل الحسینعمانصیدلیة سمیر

نعم770493104797300177797974765780850005الجاردنز-1 / شارع وصفي التل - بجانب البنك العربي عمانفارمور 4
عمانفارمور - 8

الجبیھه/مقابل البوابه الشمالیه للجامعه االردنیه 
نعم77049310879606258877698517976442286

نعم 8210 9675 07  7800 9678 07 4395541795212108حي نزالعمانالوداد
نعم776130437776130437788809180حسبانعمانصیدلیة يزن وابو انس
نعم788809180776130437788809180حسبانعمانيزن وابو انس حسبان

نعم776510021790522817772238868776510021بدر الجديدة- منطقة ام االسود- شارع حیدر علیف بعد عمانصیدلیة عواطف
نعم790048540797279084797766230788392369المحطة – مدخل جبل النصرعمانفارمسي ون - ماركا الجنوبیة 3

نعم790259542790259542795160195795627557جاوا ، بجانب مسجد رمضانعمانصیدلیة سبع سماوات
نعم778474220776064272الموقر /الرجم الشاميعمانروزان و بسام

نعم778474220778474220الموقر /الرجم الشاميعمانصیدلیه روزان و بسام
نعم795759959795148797781033120عمان، جبل الزھورعمانصیدلیه الجعبري..فرع الزھور

نعم790113414790385295797325695795503392حي الكوم - شفا بدرانعمانصیدلیة نبع الشفاء
نعم797578594791407353797004782796921021ضاحیه الیاسمینعمانفارمسي ون الیاسمین٢

نعم64203050798145898797351185المقابلینعمانصیدلیة سحر الحیاة فارمسي ون الھاشمي
نعم790093564798615232777239471799304778الھاشميعمان

نعم799544807795445634799544807جبل االخضرعمانالمیاس
نعم799858020790287595785013863788601548مرج الحمامعمانشريان الحیاة

نعم799114459772000841ان البساتینعمانحي جامعة الزيتونة
نعم795801018788325330795801018جبل الجوفه مقابل مدرسه مصعب بن عمیرعمانعباد الرحمن

نعم 9087 7 962+ 8010 7 962+0985 9801 7 962+797341613مرج الحمامعمانفارمسي ون مرج الحمام ٥
نعم 64206622795824255البنیاتعمانابو زھره

نعم795565027791303720799535147781817905الیرموك، الوحداتعمانصیدلیة العائدين
نعم790237494796410354796180096الجويدة / العلكومیةعمانقمر الزمان

نعم790093595798447606795253305787716141شفابدران بعد دوار الحجاجعمانفارمسي ون - شفابدران ٢
نعم796090434799013491786067805798573675مرج الحمامعمانالكینا

نعم795445473795445473جبل الزھورعمانصیدلیة الرعاية الجیدة
نعم787380001787380001798492116صويلحعمانبشار

نعم790874090790874090798186871799683853تالع العليعمانمھندوابراھیم
نعم799186152799186152772000841ام البساتینعمانصیدلیة البداية

نعم 9083 7 962+796666414778993163صويفیةعمانصیدلیة الجرعة الصحیحة
نعم797771120778993163790837593صويفیةعمانصیدلیة مربع الداوء (شركة صیدلیة 

نعم962657310369.62781E+11797056107779588236مرج الحمامعمانمندرين
نعم786610076795975886795975886795975886القويسمة /ابو علنداعمانصیدلیة األرض المباركة

نعم790093572781034896790155798798281623خلداعمانفارمسي ون خلدا 2
نعم798462686786752943787595483787380001ابو نصیرعمانحیاة عمان _ ابو نصیر

نعم781602144790788040790658072ابو علنداعمانصیدلیة كفاح
نعم781887788780163667798767787797344879جبل التاجعمانصیدلیة بوابة التاج

نعم777521721786200196795550591سحابعمانربوع االردن
نعم65370372788042036795473782798982175ضاحیه الرشیدعمانصیدلیه كرز

نعم795632821777036363795632821798653476البیادر-وادي السیرعماندعاء
نعم79767427790203273781564496790100287جبل عمانعمانفارمسي ون جبل عمان

نعم798122132798122132785971778الوحدات شارع مدارس الوكالةعمانمالك
نعم 9057 7 962+ 8087 7 962+8153 8873 7 962+798342491مرج الحمامعمانفارمسي ون مرج الحمام ٦

نعم65812772791407944796117503البیادر ابو السوسعمانالروسن
نعم791407944791407944796117503البیادر وادي السیرعمانصیدلیة ترتیل

نعم799181659798343461 065511507تالع العلي حي بركة شارع سعید التمیميعمانصیدلیة العمري فارمسي ون النزھة 1
عمان

النزھة 2
نعم797676457795832022799308286792809414

نعم65929474798686530دير غبارعمانباب حطة
نعم5512066798620255786330469788628621ام المساق - شارع مكهعمانصیدلیه رحال
نعم799188488795051735785511231سحابعمانطلة سحاب

نعم797267882786176136الوحداتعمانصیدلیة فارماكیور / شركة صیدلیة 
نعم797196010799764046795782247790218187شارع عبدهللا غوشهعمانفارمسي ون عبدهللا غوشه

نعم795879880798064349حي نزالعمانالسنبلة
نعم790258780790258780الیاسمینعماناالء الخطیب

نعم792806393789916161796147771797676568الدوار الخامسعمانفارمسي ون الخامس
عمانفارمور - 13

جبل الحسین/قرب اشارة فراس/مجمع اشنانه
نعم770493113798479621795941272795941272

نعم786027073798114584صالحیة العابدعمانصیدلیة صالحیة العابد
نعم787138545787138545الدوار السابععمانصیدلیه أوراق الیاسمین

نعم797069928786098643797069928797879365سحتبعمانصیدلیة نبع زمزم التخصصیه
نعم770493110795942026798325270790894889الھاشمي الشمالي/شارع الفروسیة -مقابل افران عمانفارمور -10

نعم770493121787057438791496312791486668تالع العلي-2/شارع وصفي التل/مقابل بنك االسكان عمانفارمور - 21
نعم790270967799000341 0796061327أبو علنداعمانصیدلیة راتب

نعم65062763790894450777854772طبربورعمانصیدلیة كفر رمان
نعم656514100.798079709772193464799381491الھاشمي الشماليعمانصیدلیة ضاحیة األقصى

نعم9.62796E+119.6279E+119.62796E+119.62797E+11المستندة / ابو علنداعمانصیدلیه مرھم الحیاه
نعم٠٦/٥٠٥٩٨٤٠781460857795676141طبربور-دوار كشك الشرطةعمانسھى

نعم790097012798207647790908872795010330خريبه السوقعمانصیدلیة اوراق العناب خريبه السوق
نعم795472117795472117795472117795472117خلدا - بجتمب مخابز برادايس وسوبرماركت توب أند توبعمانتلة خلدا

نعم65679680795936143عرجانعمانصیدلیة الجعبري
نعم790522378792821715785757225798684180ام نوارهعمانزمزم و سعید

نعم798812378799745887الدوار السابععمانصیدلیة مستشفى دار السالم
نعم770493103797008782795197900خلدا / دوار السكر / شارع امیر بن مالكعمانفاركور 3

نعم263429009.62772E+11799107451باب عمان بجانب كازية المناصیر والمؤسسة العسكريهعمانالعنايه والشفاء
نعم962649243667888057419.62781E+11جبل النصر مخیم النصر الشارع الرئیسي حي االمیر عمانصیدلیة قريش

نعم799255979799764448 - 0797035053الرابیةعمانصیدلیة ركن الدواء
نعم796442908796442908مرج الحمامعمانصیدلیة رغد الحديثة

نعم4٫89078796178110799292520795011220اس+1ماركا الشمالیةعمانورود
نعم780650069780650069790948067ماركا الجنوبیهعمانصیدلیة فاطمه ومحمذ

نعم780650069780650069790948067799577302ماركا الجنوبیهعمانفاطمه ومحمد
نعم788441676788441676780657700شارع الملك عبدهللا مقابل مجمع رغدان الجديدعمانصیدلیة الجاذبیة

نعم797560167791163242790476218795401881صويلح بجانب مخابز الرايةعمانفارمسي ون -صويلح
نعم786888250786888250شارع ابراھیم الحج حسن مقابل كوزموعمانصیدلیة محمد طه /ھیلث مارت
نعم790556281788036086782601304798541823مرج الحمامعمانصیدلیة وفاء الشاطر- بالتینیوم

نعم797676410798231957798343492795447236ابونصیرعمانفارمسي ون -ابونصیر
نعم797900101789960055795901610795957802ام اذينهعمانفارمسي ون ام اذينه١

Drug centerنعم780999286780999286780999286ابوعلندا ٢عمان
نعم796797003792645789796797003عرجانعمانالصیدلیة العضوية

نعم787753103798820156790573626795396243الھاشمي الشماليعمانالعنبر
نعم 9508 7 962+ 9967 7 962+1002 9777 7 962+797343760ناعورعمانفارمسي ون ناعور
نعم65345353798737711795300882عمانعمانصیدلیة مدينة الداء

نعم64900120796652919799742254795864375الھاشمي الشماليعمانالصديق
نعم5150118797345788785078044الجبیھةعمانصیدلیة زھرة ڤیوال

نعم8901795882428795528901 9552 07الشارع الموازي لشارع مكه (شارع ممدوح الصرايره )عمانصیدلیة فارما كیر -عوض
نعم790755120795015208مرج الحمامعمانايثانول

نعم791991000791991000791991000791991000السابععمانحبة العلقم
نعم796636719777677586775118341سحابعمانصیدلیة باب التوبة

نعم797267882790912367ضاحیة األمیر حسنعمانصیدلیة فارماكیور/ شركة صیدلیة ايفرست 
نعم 9605 7 962+9525 8081 7 962+4380003عمان / نزالعمانھبة محروق

نعم790819971790819971جبل الحسینعمانمیساء
نعم778885588795105495795105495782045116ضاحیه الیاسمینعمانشركه صیدلیه كراون الدولیه ( صیدلیه 

نعم790048320797879243798086052796268783حي المطار - بجانب مسجد اصحاب الرسولعمانفارمسي ون - ماركا الجنوبیة 4
نعم65713925775588823799080494مرج الحمامعمانصیدلیة زھرة الحیاة

نعم772507507 9792 7 962+5096 9629 7 962+797780377ماركا الشمالیهعمانصیدلیة اسوار التطوير
نعم65519345790896616795517877795537249تالع العليعمانلؤلوة الوادي
نعم797069928796490092799428442789444030سحاب شارع الخشافیهعمانمحمد وزمزم

نعم798166209798166209البنیاتعمانصیدلیة اجنادين
نعم٥٣٥٠٠٢١/٠٧٩777465059778254040790617640صويلح حي دابوقعمانصیدلیه عال سیف

نعم5694970798091891795445659تالع العليعمانراسیل
نعم796474265796474265الجبیھهعمانالطالئع

نعم785689504785689504785689504الیادودةعماننھى الكسواني
نعم0789955125/789282903789955125العبدليعمانمشربش



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

نعم64700318791042941ام النوارهعمانأوسید


