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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

صالح رشوم

ليلى بن سالمة 

عبد القادر فخار

نوال بوزيت 

تاج الدين خطيب 

سامية بوراس 

وليد عياد 

عبد الكريم زبايري

مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةالبليدة

بلدية البليدة     - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

125حي عبد املؤمن رقم 

متر البليدة20نهج 52  

64شارع مكركب بن يوسف رقم 

حي مولود سيدي عبد القادر

26جوان رقم 17شارع 

14شارع الشهداء رقم 

01حي بن بوالعيد مركز رقم 

03مسكن ع أرقم 180حي براكني 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

فاطمة الزهراء عجرادصيادلة

نذيرة بن عياس 

بلدية وادي العاليق    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

حي أول نوفمبر

طريق القليعة

مداومة يومي عيد ألاضحىوادي العاليق
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاطالبلدية
الاسم و اللقب أو التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

خديجة عبد هللا العريش ي 

عائشة بيبي قدوس ي 

زوبير بلهروس 

معمر قلي 

مداومة يومي عيد ألاضحى صيادلة اوالد يعيش

بلدية أوالد يعيش    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

02مسكن محل رقم 132حي 

العنوان

45 رقم 09مسكن عمارة رقم 160حي 

01 رقم 25حي أول ماي عمارة 

04شارع أ رقم 
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

 نهج ك12حي ديار البحري رقم سامية قيدون

مسكن خزرونة500حي مصباح بلحيب

بلدية بني مراد    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةبني مراد
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
طبيعة النشاط 

الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   

خديجة بن روان 

بوجقجي أسيا

بلدية بني تامو    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

53شارع ألاخوة زدري رقم 
مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةبني تامو

شارع  مداح محمد الزاوية



  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                                                                                                               

    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

الاسم و اللقب أو التسمية طبيعة النشاطالبلدية

إلاجتماعية

تاريخ املداومةالعنوان

حي دريوشمخزومي ابتسام

الشارع الرئيس يتوفيق وازوق

بلدية بوعرفة    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةبوعرفة



    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

محمد زهير براهيمي

ايمان بوعجناق
مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةالعفرون

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

بلدية العفرون    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

93نهج أول نوفمبر رقم 

شارع برنوس بوسفات
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

األضحى عيد يومي مداومةوليد مزوغصيادلةجر واد

بلدية واد جر    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

واد جر مركز
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

فريدةشاللي

نايدة غنيات

              العنــــــــــــــوان                   

بلدية الشفة    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

 شفة 26 مسكن رقم 91حي 

 شفة 40شارع زواوي بن عائشة رقم 
مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلةشفة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

 بن سالم زويبدة

زينب نيري

كريمة شعبان

نورة فهمي

مداومة يومي عيد الاضحى

بلدية موزاية    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   

شارع زايمي قدور موزاية 

موزاية 42الطريق الوطني رقم 

شارع أحمد بن سالم موزاية 

 موزاية 08شارع بن سالم رقم 

صيادلةموزاية
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  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مداومة يومي عيد الاضحىنوال زناتيصيادلةعين الرمانة

بلدية عين الرمانة    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

حي برج ألامير عبد القادر
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

طبيعة النشاط البلدية
الاسم واللقب أو  التسمية 

إلاجتماعية
تاريخ املداومة

مداومة يومي عيد ألاضحىسامية نذيرصيادلةحمام ملوان الحي الجديد

بلدية حمام ملوان    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

البلدية
تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط 

حورية شعباني 

جميلة فروخي 

صالحة يفصح 

رياض أيت مختار 

بلدية بوقرة    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

 مسكن 350 حي

46 رقم اللوزات حي

 محمد أوسرير شارع

 الغبازير حي

مداومة يومي عيد ألاضحىبوقرة صيادلة
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومة              العنــــــــــــــوان                   الاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

فاطمة حابس 

شريفي حموش 

محمد ملين صالح 

سعاد شريف 

شارع ألاخوة صحراوي 

بلدية الاربعاء    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

 طريق تابالط 08رقم 

116حي بلعوادي محل 

162حي بواعن تحت شارع ألاخوة منصور رقم 

مداومة يومي عيد ألاضحىصيادلة الاربعاء
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    وزارة التجارة                   

  مديرية التجارة لوالية البليدة

تاريخ املداومةالاسم واللقب أو  التسمية إلاجتماعيةطبيعة النشاط البلدية

مليكة رحال

مصطفي بحبو

حورية قسوم

سهيلة شعباني

األضحى عيد يومي مداومةصيادلةمفتاح

50شارع فنيش امحمد رقم 

03شارع  رقم 

01الحي التقدمي عمارة أرقم 

حي السواكرية 

بلدية مفتاح    - 2018         قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد ألاضحى املبارك لسنة 

              العنــــــــــــــوان                   


