
 الصـيدليـات المعتمـدة 
 الهاتف العنوان اسم الصيدلية الرقم

 4653300 الدوار األول -جبل عمان صيدلية فارمسي ون 1

 4621224 الدوار األول-جبل عمان صيدلية الرحمة 2

 4620111 الدوار األول-جبل عمان شركة عالم الصيدلة 3

 4644554 الدوار الثاني -جبل عمان صيدلية الجامعة  4

 4642541 الدوار الثاني -جبل عمان صيدلية الكيالي  5

 0780666739 الدوار الثاني -جبل عمان صيدلية داوكم  6

 0770493116 الدوار الثاني -جبل عمان صيدلية فارمور  7

 4615313 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية زنوبيا 8

 4648333 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية سلمى قسوس 9

 4619020 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية امير 10

 4644454 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية روحي 11

 4646660 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية روحي 12

 4611666 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية البيروني 13

 4644945 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية يعقوب 14

 4643665 الدوار الثالث-جبل عمان روزانا -صيدلية مجمع عيادات االردن  15

 4654111 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية فيالدلفيا 16

 5909400 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية الحائط االخضر 17

 4659978 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية روحي 18

 798287552 الدوار الثالث-جبل عمان صيدلية فارمسي ون 19

 4628181 الدوار الرابع  صيدلية فارمسي تايم 20

 5930729 الدوار الرابع  صيدلية ماء زهر  21

 5679791 العبدلي الصيدلية البرتقالية  22

 5693005 الدوار الرابع  صيدلية صدقي 23

 5925916 الدوار الخامس صيدلية لمى 24

 5513141 الدوار الخامس صيدلية الدوار الخامس 25

 5925008 الدوار الخامس الصيدلية الشرقية 26

 5920430 الدوار الخامس صيدلية صحارى 27

 5935599 الدوار الخامس صيدلية روحي 28

 5927177 الدوار الخامس صيدلية النوارة  29

 5528247 الدوار السادس صيدلية فارمسي ون 30

 5822831 الدوار السابع صيدلية الغيداء 31

 5863333 الدوار السابع صيدلية التداوي 32

 5815695 الدوار السابع صيدلية أمجد  33

 5866272 الدوار السابع الصيدلية الطبية التخصصية 34

 5819031 الدوار السابع صيدلية اليوم 35

 5824354 الدوار السابع صيدلية زكي 36

 0796303212 الدوار السابع صيدلية ربوة السابع  37

 5827452 الدوار السابع صيدلية الروابي  38

 5818233 الدوار السابع صيدلية تولين  39

 5856573 الدوار الثامن  صيدلية ابو زيد 40

 5825313 كوزمو-الدوار السابع صيدلية فارمسي ون 41

 5858592 ضاحية األمير راشد صيدلية بهاء عمان 42

 5851040 ضاحية األمير راشد صيدلية رهام 43

 5866901 ضاحية األمير راشد صيدلية العسل 44

 5815919 ضاحية األمير راشد صيدلية ضرار شقير )الحياة( 45



 5853116 ضاحية األمير راشد صيدلية رقم واحد 46

 4290671 طريق المطار صيدلية فارمسي ون 47

 0792945572 طريق المطار صيدلية فارمسي ون 48

 5733316 طريق المطار صيدلية براء و عمر  49

 5827781 داخل سيتي مول -شارع المدينة الطبية  صيدلية فارمسي ون 50

 5860011 مجمع الملك حسين لألعمال صيدلية فارمسي ون 51

 5413300 دابوق صيدلية الصبار 52

 5412851 دابوق صيدلية فارمسي ون 53

 5350021 دابوق صيدلية عال سيف 54

 0799155180 دابوق صيدلية الفندر  55

 5412082 دابوق صيدلية فارمسي ون 56

 5412168 دابوق صيدلية دابوق 57

 5413277 دابوق صيدلية جنا و زيد  58

 5411163 دابوق الصيدلية البرتقالية  59

 5413277 دابوق صيدلية روجينا 60

 5413332 دابوق شركة صيدلية الفارس 61

 5828540 شارع عبد هللا غوشة صيدلية مجمع جبر 62

 5818842 شارع عبد هللا غوشة صيدلية هالي 63

 5863320 شارع عبد هللا غوشة صيدلية نجمة الدولية 64

 5856371 ضاحية المهندسين صيدلية ضاحية المهندسين 65

 5928705 عبدون صيدلية طقطق 66

 5931475 عبدون الصيدلية البيضاء 67

 5923669 عبدون صيدلية فارمسي ون 68

 5924328 عبدون صيدلية فارمسي ون 69

 5859779 مقابل عبدون مول -عبدون  صيدلية فارمسي ون 70

 5931999 عبدون صيدلية نجمة عبدون 71

 5929599 عبدون صيدلية روحي  72

 5922122 عبدون صيدلية التداوي 73

 5922323 عبدون صيدلية روحي 74

 5922257 عبدون صيدلية محمد طه  75

 0770493115 عبدون صيدلية فارمور  76

 5928065 وادي عبدون صيدلية فارمسي ون 77

 5920293 عبدون الشمالي صيدلية سحر الدواء 78

 795447817 عبدون الشمالي صيدلية بوابة عبدون  79

 5858540 دير غبار صيدلية جونيا  80

 5827897 دير غبار صيدلية فارمسي ون 81

 5815088 الصويفية صيدلية الصويفية 82

 5855902 الصويفية صيدلية فارمسي ون 83

 5828073 الصويفية صيدلية السلطان 84

 5829433 الصويفية صيدلية رنين  85

 5865579 الصويفية صيدلية حكم  86

 5926282 الصويفية صيدلية دروزة 87

 5851850 الصويفية صيدلية باب الزاهرة 88

 5819291 الصويفية صيدلية القمة  89

 5855116 الصويفية صيدلية دعدوش 90

 5858344 الصويفية  صيدلية زينة 91

 5852755 الصويفية  صيدلية ايناس عمارنه 92



 5811711 الصويفية صيدلية التجمعات المهنية 93

 5923647 الصويفية صيدلية سنقرط 94

 5819279 الصويفية صيدلية ربوع االمل 95

 5816211 الصويفية الصيدلية البرتقالية 96

 5824090 الصويفية صيدلية الفخر  97

 5938112 الصويفية صيدلية صحة و سعادة 98

 5529256 الرابية صيدلية الرابية 99

 5536169 الرابية صيدلية ركن الدواء 100

 5529090 الرابية صيدلية فارمسي ون 101

 5530710 الرابية صيدلية الحلواني 102

 5530798 الرابية صيدلية جونيا االردن  103

 5544755 الرابية صيدلية مركز الدواء 104

 5515511 الرابية صيدلية جراسيا 105

 5526462 الرابية صيدلية باب االسباط 106

 5536122 الرابية الصيدلية الماسية  107

 5524440 الرابية صيدلية زهرة الحدائق 108

 0780777377 الرابية I pharmaصيدلية  109

 0780777390 الرابية I pharmaصيدلية  110

 0791960740 الرابية صيدلية عوض / فارما كير  111

 5539396 الرابية صيدلية الهدف 112

 5537731 الرابية  صيدلية مي انيس 113

 5532032 الرابية صيدلية روحي 114

 5513637 الرابية صيدلية ربى عمان  115

 5522697 أم أذينة صيدلية المنزل 116

 5522419 أم أذينة صيدلية البواسل  117

 5513200 أم أذينة صيدلية ام اذينة  118

 5561080 أم أذينة صيدلية المدينة الوردية 119

 5543926 أم أذينة صيدلية فارمسي ون 120

 5548566 أم أذينة شركة عالم الصيدلة 121

 5548171 أم أذينة صيدلية البحار السبعة 122

 5530040 أم أذينة صيدلية المئوية 123

 5537640 أم أذينة صيدلية التمام  124

 5855885 شارع مكة صيدلية مركز الدواء 125

 5519365 شارع مكة صيدلية فارمسي ون 126

 5524628 شارع مكة صيدلية فارمسي ون 127

 5515427 شارع مكة صيدلية طب االسرة 128

 5512066 شارع مكة صيدلية رحال 129

 5820207 شارع مكة صيدلية ريميديز 130

 0791960735 شارع مكة صيدلية عوض / فارما كير  131

 0780855515 شارع مكة I pharmaصيدلية  132

 5517987 شارع مكة شركة عالم الصيدلة 133

  5520160 أم السماق صيدلية طوبى 134

 5541501 أم السماق صيدلية نتالي 135

 5541450 أم السماق صيدلية سوق العالج 136

 5359513 أم السماق صيدلية صندوق الدواء 137

 5822738 أم السماق صيدلية قاسم و عمر  138

 5533077 أم السماق صيدلية الياقوت  139



 5859442 الجندويل  صيدلية حكمت 140

 5862301 الجندويل  صيدلية شمس 141

 0798780879 الجندويل  صيدلية زوار 142

 5862291 الجندويل  صيدلية سلوى 143

 5824274 حي الرونق صيدلية فركتوز 144

 5819956 بيادر وادي السير صيدلية الحصري 145

 5810430 بيادر وادي السير صيدلية دعاء  146

 5816911 بيادر وادي السير صيدلية وسام 147

 5810162 بيادر وادي السير صيدلية البيادر 148

 5819837 بيادر وادي السير صيدلية سعد 149

 5885653 بيادر وادي السير صيدلية شاكر 150

 5820682 بيادر وادي السير صيدلية زهرة الوادي 151

 0780777382 بيادر وادي السير I pharmaصيدلية  152

 5852242 بيادر وادي السير صيدلية حبة العلقم  153

 0778030500 بيادر وادي السير صيدلية عالم الصيدلية 154

 0798983588 بيادر وادي السير صيدلية بانا  155

 5823241 بيادر وادي السير صيدلية حلوة  156

 0770493105 بيادر وادي السير صيدلية فارمور 157

 5521193 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية المملكة 158

 5525575 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية سخاء 159

 5519894 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية اليوبيل 160

 5541495 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية فارمسي ون 161

 5530433 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية هيدروجين 162

 5537004 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية ميادة 163

 5698084 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية االهالي 164

 5699610 شارع وصفي التل -تالع العلي  الصيدلية الخصوصية 165

 5523312 شارع وصفي التل -تالع العلي  شركة السفير الدوائية  166

 5694970 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية راسيل  167

 0770493104 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية فارمور  168

 0770493106 شارع وصفي التل -تالع العلي  صيدلية فارمور  169

 5678599 شارع موسى الساكت -تالع العلي صيدلية نفل 170

 5686150 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية مركز الدواء 171

 5518526 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية فارمسي ون 172

 5538372 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية فارمسي ون 173

 5511193 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية اكسجين 174

 5543322 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  1الصيدلية البرتقالية  175

 5626443 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  2الصيدلية البرتقالية  176

 5540464 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية الصدق 177

 5540566 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  شركة عالم الصيدلة 178

 5511193 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية روحي 179

 5513550 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية روحي 180

 0770493101 شارع المدينة المنورة -تالع العلي  صيدلية  فارمور 181

 5530409 تالع العلي وبيناصيدلية ر 182

 5340767 تالع العلي صيدلية بالزا 183

 5627220 تالع العلي صيدلية باسل الدولية  184

 5155980 تالع العلي  صيدلية منذر وصخر 185

 5337274 تالع العلي صيدلية كنان 186



 5371900 تالع العلي صيدلية النرجس 187

 5535263 تالع العلي صيدلية ميليا 188

 5511710 تالع العلي الصيدلية األساسية 189

 5661013 تالع العلي صيدلية صندوق الدواء 190

 5378666 تالع العلي صيدلية مركز الدواء 191

 5344391 تالع العلي صيدلية اللبالب 192

 5373119 تالع العلي صيدلية رانيا سمور  193

 5513747 تالع العلي صيدلية الوجه المبتسم  194

 5346524 تالع العلي الصيدلية البرتقالية  195

 0798780879 تالع العلي صيدلية راجعين  196

 0770493102 تالع العلي صيدلية فارمور 197

 5560817 دوار الواحة صيدلية فارمسي ون 198

 5512325 خلدا صيدلية فارمسي ون 199

 5544255 خلدا صيدلية مركز الدواء 200

 5513472 خلدا الصيدليه المتطورة 201

 5535619 خلدا صيدلية الرضوان  202

 5345478 خلدا صيدلية الخيام  203

 5515641 خلدا صيدلية دانا 204

 5377027 خلدا صيدلية زهر الليمون 205

 5372383 خلدا صيدلية صندوق الدواء 206

 5353880 خلدا صيدلية روحي 207

 5525203 خلدا صيدلية اسكدنيا 208

 0798381825 خلدا الصيدلية المئوية 209

 5536739 خلدا صيدلية البشر 210

 5378882 خلدا صيدلية اللوز األخضر 211

 5544290 خلدا صيدلية المعارف 212

 0795166424 خلدا صيدلية الشيفرة  213

 0770493103 خلدا صيدلية فارمور 214

 5698591 جبل الحسين صيدلية سدر 215

 5668888 جبل الحسين الصيدلية البرتقالية 216

 5656449 جبل الحسين صيدلية احد 217

 5692922 جبل الحسين صيدلية أبو طربوش  218

 5661898 جبل الحسين صيدلية سمير 219

 5677666 جبل الحسين صيدلية شوكت 220

 4657996 جبل الحسين صيدلية ميساء 221

 5671560 جبل الحسين صيدلية نبال 222

 5662240 جبل الحسين صيدلية عزوقة 223

 5693330 جبل الحسين صيدلية مشربش  224

 4618187 جبل الحسين صيدلية لاير 225

 5694082 جبل الحسين الصيدلية العصرية 226

 4649292 جبل الحسين صيدلية فارمسي ون 227

 4650304 جبل الحسين صيدلية فارمسي ون  228

 5656020 جبل الحسين صيدلية بالزا  229

 5603940 جبل الحسين صيدلية عبق الشفاء 230

 5656806 جبل الحسين صيدلية جدة 231

 5664216 جبل الحسين  صيدلية الفخر  232

 4612617 جبل الحسين صيدلية الجعبري  233



 5671200 جبل الحسين صيدلية فهمي 234

 4642178 جبل الحسين صيدلية العناية التامة  235

 5694043 جبل الحسين شركة صيدلية الفارس 236

 5674705 جبل الحسين صيدلية خالد بن الوليد  237

 5153230 المدينة الرياضية صيدلية الريحان 238

 5156258 المدينة الرياضية صيدلية فارمسي ون 239

 5151332 المدينة الرياضية شركة صيدلية الهالل 240

 5150161 المدينة الرياضية صيدلية فطومه 241

 5160169 المدينة الرياضية صيدلية جميل  242

 5150307 المدينة الرياضية صيدلية الفاضل 243

 5679680 المدينة الرياضية صيدلية الجعبري  244

 5161221 المدينة الرياضية صيدلية المستقلة 245

 5672310 المدينة الرياضية صيدلية الفخر  246

 0770493107 المدينة الرياضية صيدلية فارمور  247

 5650016 عرجان صيدلية القصوى 248

 5685525 عرجان صيدلية سدر 249

 5161008 عرجان صيدلية مركز الدواء 250

 5677166 عرجان صيدلية كارمينا  251

 5105972 المختار المول صيدلية فارمسي ون  252

 5540094 الشميساني صيدلية حياتنا والدواء 253

 5687655 الشميساني صيدلية المقاصد 254

 5677686 الشميساني صيدلية القرنفل 255

 5684055 الشميساني صيدلية الزنبقة 256

 5691504 الشميساني صيدلية منى 257

 5695300 الشميساني صيدلية االء الجديدة 258

 5672367 الشميساني صيدلية المجمع 259

 5662016 الشميساني صيدلية الفارابي 260

 5685204 الشميساني صيدلية صنوبر  261

 5651654 الشميساني صيدلية جلنار 262

 5696287 الشميساني صيدلية زبانة 263

 5684440 الشميساني صيدلية فارمسي ون 264

 5689650 الشميساني صيدلية فارمسي ون 265

 5699886 الشميساني صيدلية ابتسام الزعبي 266

 5536336 الشميساني صيدلية سعاد  267

 5600108 الشميساني صيدلية المثنى  268

 5668700 الشميساني صيدلية فارمسي ون 269

 5677907 الشميساني صيدلية سوار 270

 5686720 الشميساني صيدلية مهند  271

 5604493 الشميساني صيدلية فارما بيوتيه 272

 5665670 الشميساني صيدلية قندح 273

 0790074107 الشميساني صيدلية عوض / فارما كير  274

 5684505 الشميساني صيدلية المجرة 275

 5680660 الشميساني  I Care Pharmacyصيدلية عال جدع /  276

 5519492 الشميساني صيدلية المورد  277

 5699060 الشميساني 911صيدلية  278

 5607700 الشميساني صيدلية روحي 279

 5671233 الشميساني صيدلية سبعة وثالثين  280



 4636121 العبدلي صيدلية العبدلي 281

 4626666 العبدلي صيدلية الينبوع 282

 5669448 العبدلي صيدلية القادري  283

 5604333 العبدلي صيدلية فارمسي ون 284

 4654330 العبدلي صيدلية الفوانيس 285

 5656857 العبدلي صيدلية االرائك  286

 4647348 العبدلي صيدلية الجعبري  287

 5684447 العبدلي صيدلية الفنار  288

 5699116 العبدلي صيدلية مغنيسيوم 289

 5654058 وادي صقرة صيدلية فارمسي ون 290

 5692121 وادي صقرة صيدلية روحي 291

 4622144 وادي صقرة شركة عالم الصيدلة 292

 5537237 وادي صقرة صيدلية البحث الصيدالني  293

 4637140 جبل اللويبدة صيدلية فتالة 294

 4621381 جبل اللويبدة صيدلية دواني 295

 4630707 جبل اللويبدة صيدلية المستشار 296

 5659565 جبل النزهة صيدلية العميد 297

 5603396 جبل النزهة  الصيدلية المشعة 298

 4619902 جبل النزهة  صيدلية التفاؤل 299

 4643991 جبل النزهة  صيدلية الصعيدي 300

 5605311 جبل النزهة  صيدلية عثمان 301

 4632563 جبل النزهة  صيدلية فارمسي ون 302

 5681102 جبل النزهة  صيدلية فارمسي ون 303

 5671391 جبل النزهة  صيدلية بسام 304

 5651476 جبل النزهة  صيدلية الفخر  305

 0770493109 جبل النزهة  صيدلية فارمور  306

 5656170 ضاحية األمير حسن صيدلية التوأم 307

 5655777 ضاحية األمير حسن صيدلية محمد نور 308

 796003985 ضاحية األمير حسن صيدلية السنديان 309

 5660273 ضاحية األمير حسن فارما كيور  -صيدلية افرست  310

 4628057 جبل القصور صيدلية سهيل قبرصي 311
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 4881198 ماركا الشمالية صيدلية فداء 621
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 7242130 إربد صيدلية سعدون 745
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 7382199 الرمثا صيدلية خزاعلة 754
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 2352225 الكرك صيدلية الكرك الجديدة  803

 2352170 الكرك صيدلية مؤاب  804
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