
البصريات







الجاردنز 

الشميساني 

الدوار السابع 

مكة مول  

صويلح 

البلد 

جبل النزهة 

الهاشمي

جبل الحسين 

العقبة 

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

مركز العدسات

الهاتف العنوان اسم المركز

5676884

5684152

5821389

5885734

5339300

4625173

5650856

4922620

5672272

032031889
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مركز العدسات الحديثة



مكة مول 1

مكة مول 2

السابع

البيادر

صويلح 

الجاردنز

حي نزال

االستقالل مول

سيتي مول 

صويفية-البركة مول

جراند – تاج مول

اربد

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

جراند اوبتكوس

الهاتف العنوان اسم المركز

5529590

5851907

5828380

5859747

5338492

5534503

4388043

5663386

5866023

5858180

5920038

027277992
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البصريا ت الكبرى    /  جراند اوبتكوس



عمان مول

مكة مول3

الصويفية 

 الصويفية-جاليريا مول

الجاردنز

مكسيم مول

مكة مول 4

مكة مول 5

الفا – تاج مول

صويلح 

الجبيهة

وسط البلد

الوحدات

اربد

اربد 

العقبة 

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الــفــا للبصريات

الهاتف العنوان اسم المركز

5521060

5859260

5858691

4017711

5683730

5662811

5864237

5863588

5920034

5333992

5354147

4650256

4733909

027240048

026911277

032012211
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الفا للبصريات 



جبل الحسين 

السلط 

الزرقـــاء 

مادبا 

جرش 

اربـــد

ماركا الشمالية

جبل عمان

الكرك

الزرقاء 

الزرقاء 

رم للبصريات

رم للبصريات 

رم للبصريات

رم للبصريات

رم للبصريات

رم للبصريات

سالمة للبصريات

بصريات الزعبي

مـركـز مــؤاب للنظــارات

اوبتكوس كـازابـالنـكـا

اوبتكوس المغربي للبصريات 

الهاتف العنوان اسم المركز

0795549656

0777251622

05/3931690

05/3243335

0795891805

0795549656

4896223

4645070

032352332

053938804

0796666187
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الصيدليات







0796964630 5693198





5155441
5578828

www.basema.s5.com









هاتف : 03/2355613  -  فاكس : 03/2355613
baha_est@yahoo.com : موبايل : 079/5886066  -  البريد االلكتروني
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صـيـدليـة رحــــمــــــة

ـصـيـدلـيــة دواكم - جبل عمان 

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

صيـدليــة فيــالدلــفيـا

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

صـيــدلـيــة روحــــي

صـيـدليـة أمــيـــــــــر

صيدلية دواكم - الخالدي

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

شركة عالم الصيدلة الواسع

شركة عالم الصيدلة الواسع

صيدلية روحي

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة نجـمـه الـدولـيــة 

صـيـدلـيـة الـتــــــداوي

صـيـدلـيـة أمــجــــــد

صيدلية الدوار الـســـابـــع

صيدلية دواكم - ش. عبداª غوشه

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

صـيـدلـيـة ادريــنـاليـن 

صيدليـة هـاني جفـال ( ريميديز)

صـيـدلـيـة مـركـز الــدواء

صيدلية دواكم (24 ساعة) ش. مكة

شركة عالم الصيدله الواسع

جبل عمان

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

جبل عمان 

شارع الخالدي 

جبل عمان 

وادي صقرة 

وادي صقرة 

وادي صقرة

وادي صقرة

الدوار السابع – كـــــوزمـــو

الدوار السابع  

الدوار السابـع 

الدوار السابع  

الدوار السابع 

شارع عبداª غوشة

شارع مكة 

شارع مكة

شارع مكة

شارع مكة 

شارع مكة 

شارع مكة
أم أذينة

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

4621224

0780666739

4653300

4654111

4659088

4644454

4619020

0780666935

5679791

5654058

4620111

4622144

5692121

5825313

5863320

5863333

5815695

5852107

0780666764

5519365

5860011

5527978

5820207

5855885

0780666975

5548566
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صـيـدلـيـة رحــــــال

صـيـدلـيــة انجــــي 

صـيـدلـيـة دواكـــم - أم السماق 1  

صيدلية دواكم - أم السماق 2

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

صيدلية المطار

صـيـدلـيــة روحــي

صـيـدلـيـة فــارمـــسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة  فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة  فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة دواكم - الحسين 1  

صيدلية دواكم - مخيم الحسين

الصـيـدلـيـة البرتـقـالـيـة 

صـيـدلـيـة آســـيــــا

صـيـدلـيـة خــمــيــس

صـيـدلـيـة الـديـــــرة 

صـيـدلـيـة فــــــارس

صـيـدلـيـة سـكـيــنــة 

صـيـدلـيـة خـالـد بن الوليـد 

صـيـدلـيـة مـيســاء 

صـيـدلـيــة دواكم - الحسين 2 

صـيـدلـيــة مـشــربــش

صـيـدلـيــة الجـعــبـري

أم السماق 

ام السماق 

ام الـســـمــــاق

ام السماق

طريق المطار 

طريق المطار 

طريق المطار

مــطـــــار الملكة علياء الدولي 

المطار الجديد

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل  الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جبل الحسين 

جـبـل الحسـين 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

5512066

5516156

0780666963

0780666920

4290671

5711389/8

4130413

0799444851

4452883

4649292

4610079

4650304

0780666740

0787772551

5668888

5691237

5693198

5681480

5694043

5685420

5674705

4657996

0780666741

5693330

4612617
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صيــدليـــة دواكــم - دوار فراس 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيــدلـيـة الحــمــراء 

صـيـدلـيــة دواكم - الشميساني 

صـيـدلـيـة رجـــــــاء

صــيدليـة دواكــم - فارماكير التخصصي 

صـيـدلـيـة الــزعـبـــي

صـيـدلـيـة الـزنـبـقــه 

صيـدلــيــة جــلــنـــار 

صـيـدلـيـة الــعـبــدلـي

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

الصـيـدلـيـة الـعـامـريــة

صـيـدلـيـة الـيـنــبوع 

صيدلية الجعبري

صـيـدلـيـة دواكـــم - العبدلي

صيـدليـة الـعـربـيـة الكـبرى 

صـيـدلـيـة شـحـاتـيــت

صـيـدلـيـة دواكم - وسط البلد 

صـيـدلـيـة دواكم - الحسيني

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيدلـيــة دواكـــم - الرابية 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

جبــل الحســـين 

الـشـمـيـسـاني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني

الشميساني 

الشميساني 

الشميساني 

شارع عبداª غوشة

العبدلي

العبدلي 

الـعـبدلي 

العبدلي 

العبدلي 

العبدلي

وسط البلد 

وسط البلد 

وسط البلد 

وسط البلد 

الــرابـيــة 

الـرابـيــة 

الصويـفـيـة 

الصويفية

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

0780666781

5684440

5668700

5689650

5684172

0780666823

5676710

0780666751

5699886

5684055

5651654

4636121

5604333

5663022

4626666

4621119

0780666733

4624051

4621699

0780666791

0780666786

5529090

0780666972

5855902

5816211
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صيدلية مركز الدواء

صـيـدلـيـة الـصويـفـيــة

صـيـدلـيـة رنـــيــــن 

صيدلية دواكم -الصويفية

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيـدلـيـة دواكـم -عبدون

صـيـدلـيـة نجـمـة عـبـدون

صـيـدلـيـة روحــــــي 

صيدلية التداوي

صـيـدليــة امــتــثـــال

صـيـدلـيـة عـرجـان الحـديثـة 

صيدلية مركز الدواء

صـيـدلـيـة أبو رعــــــد

صــيــدلـيــة ريمــا 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون     

صيدلية الجعبري 

صـيـدلـيـة بـاســمــــة

صيدليـة دواكم(24 ساعة) المدينة الرياضية 1

صيدلية جميل

صـيـدلـيـة دواكـم - المدينة الرياضية 2

صـيـدلـيــة دواكــــم (24 ساعة)

ªشارع الملكة رانيا العبدا

الصويفية

الصويفية 

الصويفية 

الصويفية 

عبدون 

عبدون 

عبدون 

عبدون 

عـبـدون 

عـبـدون 

عبدون

دير غبار 

عرجان 

عرجان

عـرجــان 

عرجان 

المدينة الريـاضية 

المدينة الرياضية 

المدينة الرياضية

المدينة الرياضية 

المدينة الرياضية 

المدينة الرياضية

حي قطنة 

صويلح 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

5815605

5815088

5829433

0780666752

5859779

5928065

5924328

0780666808

5931999

5929599

5922122

5811081

5658382

5161008

5655754

5694713

5156258

5105972

5679680

5155441

0780666724

5160169

0780666827

0780666748
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صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

الصيـدلـيـة البرتـقـالـيــة 

الصيـدلـيـة البرتـقــاليــة 

صيدلية الصحــــة المـثـالـيـة 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة هـيـدروجـــين

صـيـدلـيـة االصــيـــل

صيدلية دواكم - تالع العلي

صـيـدلـيـة تــالع الـعلـي

صيدلية مركز الدواء

صـيـدلـيــة غـصـن الـبـان 

صيدلية دواكم (24 ساعة) - الجاردنز 1

صيدلية دواكم - الجاردنز 2

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون     

شركة عالم الصيدلة الواسع

صيدلية دواكم - ابن الهيثم

صيدلية دواكم - دوار الواحة

صـيـدلـيـة مـركـز الــدواء

صيدلية دواكم (24 ساعة) ش. المدينة المنورة 1

صيدلية دواكم ش. المدينة المنورة 2

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

الصـيـدلـية الـبرتـقـاليـة 

مستشفى العيون التخصصي/ صيدلية 

صـيـــدلــيــة تـيـنـا 

شارع الجامعـة 

ضاحية الرشيد 

ضاحية الرشيد 

ضاحية الرشيد

شارع  وصفي التل  

شارع  وصفي التل  

شارع وصفي التل 

شارع وصفي التل 

تالع العلي

تالع العلي 

تالع العلي

تالع العلي الشمالي 

الجاردنز 

الجاردنز 

المدينة المنورة 

المدينة المنورة 

خلف مستشفى ابن الهيثم

دوار الواحة

المدينة المنورة 

المدينة المنورة

المدينة المنورة

المدينة المنورة 

المدينة المنورة 

شارع المدينة المنورة 

شارع الجامعة ا¹ردنية 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

5154390

5156925

5161486

5151260

5541495

5560817

5530433

5535030    

0780666806

5535137

5318666

5663277

0780666797

0780666910

5518526

5540566

0780666940

0780666982

5686150

0780666832

0780666925

5626443

5543322

5511176

5355578
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صـيـدلـيـة جونــــــة

صـيدليـة دواكـم - الجبيهة

صـيـدلـية دواكم (24 ساعة ) الجامعة 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة ادريــنـاليـن

صـيـدلـيــة دواكـــــم - صويلح

صـيـدلـيــة دواكـــــم - صويلح الجديدة

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة هـــنــــادي

صـيدلـيـة دواكـــم - صيدلية بشار 

صـيدلـيـة دواكـــم - الكمالية 

صـيدلـيـة دواكـــم - صويلح 4

صـيـدلـيـة الــحــنــاوي

صـيـدلـيــة دواكــــم - صويلح 5

صيدلية دواكم - اشارة الدوريات

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صيدلية دواكم - البوابة الشمالية      

صيدلية دواكم - المنهل

صـيـدلـيـة الــكــرامـــة

صـيـدلـيـة الــسـالــــم

صيدلية دواكم - عين الباشا

صـيـدلـيـة الـولجـة الدوليــة 

صـيـدلـيـة اذكــــــار

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون 

صـيـدلـيـة دواكم  - ابو نصير 1

الجبيهة 

الجبيهة 

الجبيهة 

الجبيهة 

صويلح 

صويلـح 

صويلـح 

صويلح 

صويلح 

صويلح 

صويلح

صويلح 

صويلح 

صويلح 

صويلح

 صويلح 

الجامعة االردنية 

دوار المنهل

البقعـة 

البقعــة

عين الباشا 

عين الباشا 

عين الباشا 

شـــــفــــا بــــــدران

أبو نصير 

أبـو نصير

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

5338760

0780666726

0780666753

5342809

5345857

0780666749

0780666782

5335032

5336950

0780666750

0780666701

0780666746

5345376

0780666836

-

5347920

0780666938

0780666939

4725063

4725120

0780666793

5376555

5371778

5105878

5249944

0780666846
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صيدلية دواكم - ابو نصير 2

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيدلية روحي

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة مـركـز الــدواء

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيدلية دواكم - خلدا 1

صيدلية دواكم - خلدا 2

صيدلية دواكم - خلدا 3

صيدلية دواكـم - البيادر 

صيــدليــة الــبــيــادر

صيدلية زهرة الوادي

صـيـدلـيـة سـعــــــد

صـيـدلـيـة دعـــــــاء

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون    

شركة عالم الصيدلة الواسع  

صـيـدلـيـة عـريـب الناصــر

صيدليـة دواكـم (24 ساعة)-مرج الحمام

صيـدلـيــة ايــلــيــاء

صـيـدلـيـة نــاعــور

صـيـدلـيـة أبـو فـرحــــة 

 أبو نصير

دابــــوق 

دابوق

خلدا

خلدا 

خلـــدا 

خلدا 

شارع المدينة الطبية

 خلدا

خـلـدا 

خلدا 

البيادر 

بيادر وادي السير

وادي السير 

بيادر وادي السير 

بيادر وادي السير

مــــرج الحـمــام 

مــــرج الحـمــام  

مرج الحـمام 

مرج الحمام 

مرج الحمام 

مرج الحمام 

إسكـان الـضـباط – ضـاحية ا¹مـير حمزة

نــاعـــور

نــاعـــور 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

0780666937

5412851

5412082

5353880

5411163

5512325

5544255

5827781

0780666964

0780666954

0780666980

0780666795

5810162

5820682

5819837

5810430

5734234

5734979

5713862

0778030500

5711944

0780666727

5734439

5727121

5727858
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صيـدلـيـة الضـفـتـين

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيـدلـيـة بــابـونـج 

صـيـدلـيـة شـــاهــــين 

صـيـدليــة دواكـــم - النزهه

صـيـدلـيــة دواكــــم - ضاحبة االمير حسن

صـيـدلـيـة الــتـــوأم 

صـيـدلـيـة الـسـنـديـــان 

صيـدلـيـة ديــانـا وحــال

صيدلية احمد نصيرات

صـيـدلـيـة الـعـــــارف

صـيـدلـيـة دواكـم (24ساعة)-الهاشمي

صـيـدلـيـة دواكــم  - دوار ماركا

صيدلية دواكم - ماركا

صـيـدلـيـة فـــــــداء

صـيـدلـيـة ورود 

صـيـدلـيـة الـشـيــمــاء

صـيـدلـيـة نــزيــــه

صـيـدلـيـة قــبــــاء 

صـيـدليــة دواكـــم  - جبل القصور

صـيـدلـيـة دواكـــــم    - عريفة مول

صـيـدلـيـة دواكم   (24ساعة ) -طارق

صـيدلـيـة مـيسـرة فـحـل 

الصيدلـيـة الـبرتـقـالـيــة 

صيدلية مركز الدواء

صـيـدلـيــة حــور العـين 

ناعور 

جبل النزهة 

جبل النزهة 

جبل النزهة 

النزهه 

النزهة 

ضاحية االمير حسن 

ضاحية ا¹مير حـسـن 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمي الشمالي 

الهاشمـــي

ماركا الشمــاليــة 

ماركا

ماركا الشمالية 

ماركا الشمالية 

ماركا الشمالية 

ماركا الجنوبيــة 

ماركا الجنوبيــة 

جبل القصور 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

طبربور 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

5727466

4632563

4611161

4630900

0780666780

0780666734

5656170

0796003985

0799420095

0788213501

4912008

0780666838

0780666851

0780666953

4881198

4890777

4898371

4903219

4919446

0780666854

0780666833

0780666792

5066094

5058812

5069666

5057871
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صيدلية دواكم - الهوار مول

صـيـدلـيــة المـعـــارج 

صـيـدلـيـة هــديــــل

صـيــدلـيــة الـــرايـة 

صـيـدليــة دواكـــم (24ساعة)-جبل النصر 1

صيدلية دواكم - جبل النصر 2

صـيـدلـيـة مــــــروة 

صـيـدلـيـة الـعـرفـــان 

صـيـدلـيـة االنــشــراح 

صـيـدلـيـة الصـــفــا

صـيـدليــة دواكـــم ( 24ساعة)-االشرفية

صيـدلـيـة الـكونـيـة 

صـيـدلـيـة االلـفـة 

صـيـدلـيـة الـخـوارزمــي

صـيـدلـيـة ســيــمــه 

شركة عالم الصيدلة الواسع

صـيـدلـيـة الـوحـــدات 

صيدليـة دواكــم (الرحـيـق) 

صـيـدلـيـة مـركـز الــدواء

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيدلـيـة دواكــم  - القويسمة 

صـيدليـة الحــــسـنـــاء 

صـيـدلـيـة خـضـــــر

صـيـدلـيـة مـركـز الــدواء

طبربور

طبربور 

جبل النصر 

جبل النصر 

جبل النصر 

جبل النصر 

أم نوارة

 المنارة

جبل التاج 

جبل التاج

االشرفية 

االشرفية 

االشرفية 

جبل الجوفه 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

الوحدات 

الـقـويـسـمــة 

القويسمة 

القويسمة 

القويسمة 

حطين

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

0780666323

0796848342

4925990

4924903

0780666738

0780666943

4780055

4730292

4782244

4774054

0780666730

4747445

4753997

4738283

0795577940

4702502

4774754

0780666728

4775757

4775687

4734440

0780666737

4789559

4743905

4785832
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صـيـدلـيـة المـريـــــخ 

صـيـدلـيـة أبو خــلــف

صيدلية الجعبري

صـيـدليــة دواكـــم  - سامح مول

صـيـدليــة دواكـــم - راس العين

صـيـدليــة دواكـــم  - نزال

صـيـدلـيـة امـــــال

صـيـدلـيـة روابي القـدس 

صيدلية روابــي عـمـــان 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

الصـيـدلـيـة الـبرتـقـاليـة 

 صـيـدلـيـة بـيـت الـعـالج

صيـدلـيـة دواكــــم - الياسمين

صيدلية دواكم - الياسمين 2

صيدلية دواكم - االذاعة والتلفزيون

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيـدلـية بـنــك الـــدواء 

شركة عالم الصيدلة الواسع

صيدلية الجعبري

صـيـدلـيـة سـيـبــال 

شركة عالم الصيدلة الواسع

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة مـركـز الـدواء

صـيـدلـيـة المــيـــدان

جبل المريخ 

رأس العيـــن 

رأس العين

رأس العيـــن 

رأس العـيــن 

جبل ا¹خــضـــر 

جبل ا¹خــضـــر 

حي نزال 

حي نزال 

ضاحية الياسمين 

ضاحية الياسمين 

ضاحية الياسمين

ضاحية الياسمين 

ضاحية الياسمين 

شارع الصخرة المشرفة

المـقـابـلـيــن 

المقابلين  

المقابلين 

المقابلين 

جبل الزهور 

جبل الزهور

جبل الزهور 

اليادودة

الجويدة 

أبــو عــلنـدا 

أبــو عــلنـدا 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

4734400

4777159

4399488

0780666924

0780666736

0780666735

4390432

4388054

0795726364

4387674

4380303

4205891

0780666784

0780666950

0780666962

4207454

4385814

4370629

4209400

4399201

4770600

4747877

4130038

4121944

4161664

4161869
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الصيدليـــات المعتمــدة

صيدلية مــاهـر صـقـــر 

صـيـدلـيـة الـفــريــد 

صــيــدلـيـة الـوئــام 

صيدلية الزيتونة

صـيـدلـيـة لـواء المــوقـر 

صـيـدلـيـة زيــــزيــا

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صـيـدلـيـة دواكـم  - وادي الحجر

صـيـدلـيـة دواكـم  - الجبل االبيض

صـيدلـيــة دواكـم (24 ساعة) - الزرقاء الجديدة 1

صيدلية دواكم- الزرقاء الجديدة 2

صيدلية الـــقــرعـــاوي

صيدلية الزرقاء الـحـديثــــة

صيدلية خليـفــــــــة

صـيـدلـيـة دواكـم (24ساعة) - ش. الجيش

صـيـدلـيـة حـي الحـسـيـن

صـيـدلـيـة دواكـم - نادي الضباط

صيدلية لبيب الداودي

صيدلية الحكمة

صيدليــــة رنـــاد 

أبو علندا 

سحاب

سحاب 

سحاب

المـــوقــــر 

الجــــــيــــــــزة

الـزرقــاء 

الـزرقــاء

الـزرقــاء 

الـزرقــاء 

الـزرقــاء 

الـزرقــاء 

الــزرقـــاء  

الجـــبـــل االبـيــض 

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء 

الزرقاء 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

4166980

4029008

4020804

4023442

4051616

4460095

053989292

053964000

053854191

053938268

053934265

053654724

0780666852

0780666867

0780666828

0787772538

053861620

053982968

053985417

0780666811

0772589919

0780666803

053986612

053983292

053938686
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صـيـدلـيـة دواكـم - ش. باب الواد 

صيدلية دواكم - الغويرية

صيدلية دواكم - سعادة 1

صيدلية دواكم- سعادة 2

صيدلية دواكم(24 ساعة) - االتوستراد

صيدلية دواكم(24 ساعة) - حي الضباط

صيدلية دواكم-مخيم الزرقاء(ا¹دهم)

صيدلية دواكم - الزواهرة

صيدلية دواكم - طريق المصفاه

صيدلية دواكم - البترواي

صيدلية دواكم - حي الحسين

صيدلية دواكم - حي معصوم

صيدلـية دواكم  - الرصيفة

صيدلـية دواكم  - المشيرفة

صيدلية شجر الغار

صـيـدلـيـة الـرصـيـفــة 

صـيـدلـيـة زيـنــــب 

صـيـدلـيـة يـونــــس

صـيـدلـيـة جــنــين 

صيدلـيـة مـكـة مـكـرمـة

صيــدلــيــه قـنــديــل

صـيـدلـيـة أبـو ديـــة 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة الـحـســــن

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء

الزرقاء 

الزرقاء

الزرقاء

الرصيفة 

مثلث المشيرفة 

الرصيفة

الرصيفة 

الرصيفة 

الرصيفة 

الرصيفة 

الرصيفة 

يــاجــوز 

ياجوز 

اربد 

اربد 

اربد

اربد 

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

0780666908

0780666812

0780666743

0780666930

0780666821

0780666742

0780666754

0787772529

0780666974

0780666942

0780666968

0780666921

0780666868

0780666848

053752121

053741236

053743418

053741064

053745097

053612956

053755855

053744400

027248600

027243340

027021879

027243916
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صـيـدلـيـة دواكـم -غرفة تجارة اربد

صـيـدلـيـة دواكـم - وسط البلد اربد

صـيـدلـيـة دواكـم (24ساعة) - النسيم

صـيـدلـيـــة مـغـايــرة

صيدلية الــجــامـعـــــة

الـصـيـدلـيـة الحـديـثــة

صـيـدلـيـة الـــــرازي

صـيــدلـيـة الهـيـثـــم 

صـيـدلـيـة دواكـم(24 ساعة)-دوار الرمثا

صـيـدلـيـة دواكـم - مستشفى الرمثا  

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة دواكــــم - السلط 2

صـيـدلـيـة ا¹مــــــان 

صـيـدلـيـة جـــابـــر 

صـيدلـيـة دواكم-االستشاري (24 ساعة)-السلط

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صيدلـيـة دواكــم(24ساعة)-الفحيص

صـيـدلـيـة الـفـرقـــان

صيدليـــة بيــــــــان

صيدليـــة عــجلــــون 

صيدلية الـعـريـض

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

اربد 

مخيم اربد 

الرمثا 

الرمثا

السلط 

السلط 

السلط

السلط 

السلط 

السلط 

السلط 

الفحيص 

الفحيص 

جرش  

جرش 

عـــجـــلـــون

المفرق

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

0780666759

0780666855

0780666850

027242038

027276378

027242308

027248559

027274388

0780666810

0780666849

053551226

053532356

053533310

0780666841

053554022

053556287

0780666745

5310374

0780666744

026352521

026352552

026420079

0795274878
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صيـدلـيـة ســيـدار                                           

صيدلـيــة الشـريـدة

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون

صيدلية القيسي - مادبا

صيدلية الشونة المركزية 

صيدليـــــــة الحيــــاة

صيدليـــــــة العــروبـة 

صيدليــــــة الكرك الجديدة

صيدلية بهاء الكرك

صيدلية المدينة

صيدلية جـوهـرة الطفيلة

صيدلية االحمــــــد

صيـدلـيـة معـان الحديثــة 

صـيـدلـيـة عـنـايـات 

 صـيـدلـيـة الشوبــك 

صيدلية قـمـر الـوادي

صيدلية وادي مـوسـى 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون 

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة فــارمـسـي ون      

صـيـدلـيـة دواكـــم –الكورنيش(24ساعة)-العقبة 1

صـيـدلـيـة دواكـــم -الخامسة-العقبة2

صـيـدلـيـة دواكـــم –وسط البلد - العقبة 3

صـيـدلـيـة دواكـــم -المحدود - العقبة 4

صـيـدلـيـة دواكـــم-الشعب - العفبة 5

المفرق

المفرق

مادبا 

مادبا

الشونة الجنوبية

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك 

الكرك

الطفيلة 

الطفيلة 

معان 

معان 

الشوبك 

وادي موسى 

وادي مــوســـى 

البحر الميت

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

026231788

026232781

053241140

-

053581441

032352815

032354306

032352225

2355613

2351750

032241001

032243474

032131120

032133079

032164670

032157188

032156444

053561241

032013663

032014076

0780666834

0780666965

0780666971

0780666973

0780666914

131



132

الصيدليـــات المعتمــدة

صيـدلـيـة الـعـقـبـة

صيدليـــة هيــــا

صيدليـــة ايلــــة

صـيـدلـيـة أوزون 

صيدليـــة القيســي

صيدلية العقبـة الحـديـثـة

صيدلـيـة الـربـايـعــة 

صـيـدلـيـة نـــادر

صيدليـــة العتـيــبي

صيدلية الخــامـســة 

صيدلية القرية

صيدلية زهرة البــلـد 

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

العقبة

الهاتف العنوان اسم الصيدلية

032012237

032014454

032014649

032051255

032035320

032015035

032060166

032015522

032031100

032022216

032012225

032060636
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