الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة
وزارة التجارة
مديرية التجارة لوالية البليدة

قائمة الصيادلةاملسخرين لضمان مداومة يومي عيد األضحى املبارك لسنة 2022
طبيعة النشاط

البلدية

البليدة

بوعرفة

اوالد يعيش

بني مراد

االسم و اللقب أو التسمية
اإلجتماعية
تاج الدين الخطيب

حي براكني  180مسكن عمارة أ رقم  03البليدة

سامية بوراس

شارع مكركب بن يوسف رقم  64البليدة

سامية بن داود

شارع ديدوش مراد البليدة

نوال حميس ي

حي سيدي موسى رقم  31مرمان البليدة

عبد الكريم زبايري

ا52نهج  20متر البليدة

نادية اكلي

طكارلي رقم  04البليدة

براهيم العيادي

نهج مصطفى بن بو العيد رقم  23البليدة

ريم روس
نسيمة مطاي

حي مولود رقم  124البليدة

وادي العاليق
العفرون

شفة

الصيادلة

موزاية

78محل تجاري حي دريوش

توفيق وازوق

الشارع الرئيسي بوعرفة

ياسين شايب

حي  360مسكن عمارة  19اوالد يعيش

محمد هاني بونورة
نسرين بن موس ى
امال زاير
مسعود زينب
سامية قيدون
احمد مسعود ابتسام

بني تامو

العنوان

حي  200مسكن عمارة رقم  03اوالد يعيش
حي العيشي رقم  01اوالد يعيش
حي االمير عبد القادر عمارة  04رقم  04اوالد يعيش
شارع قايد حسين رقم  61بني مراد
حي ديار البحري رقم  12بنهج ك بني مراد
شارع اإلخوة زدري بني تامو

خديجة بن روان

شارع اإلخوة زدري رقم  53بني تامو

عبد الرحمان حماشة

شارع االخوة دزانوني رقم  59بني تامو

محمد بوداني
امال تامبة
سهام بوسليماني

طريق البليدة رقم  02وادي العاليق
شارع دويسي رقم  04العفرون
شارع مهداوي عبد القادر العفرون

نايدة غنيات

شارع زواوي بن عائشة رقم  40الشفة

فريدة شاللي

حي  91مسكن رقم  26الشفة

زوبيدة لصنامي
امال فرحي

حي  375مسكن رقم  12موزاية
شارع بن علي خالد رقم  07موزاية

الصيادلة

عين الرمانة

وادي جر

بوفاريك

الصومعة

بوعينان

الشبلي

بن خليل

االربعاء

بوقرة

مفتاح

اوالد سالمة
حمام ملوان
قرواو

نوال زناتي

حي برج األمير عبد القادر عين الرمانة

سارة عليلي

حي الريحان عين الرمانة

زمولي أسامة

حي المعاييف واد جر

وليد مزوغ

واد جر مركز

نعيمة بوحاجة

اقامة شمالل رشيد عمارة أ رقم  01بوفاريك

صفوة زمولي

بحي بريان زاوية الشارعين صافطة والتقدمي

امينة قواسمي

شارع عمير محفوظ الصومعة

اسما بورايب

حي فروخة الصومعة

دحام رابح حسام الدين
نور الهدى مقداد
ذهبي يسرى

10شارع حميدة محمد بوعينان
شارع الوسطاني مصطفى رقم  16بوعينان
شارع مريجي عز الدين قسم  15مجموعة ملكية 52

ملوي سارة

شارع روشو عمر الشبلي

هشام غزالن

مركز بن حمداني بن خليل

كريمة لنقار

حي عين عائشة بن خليل

محمد ملين صالح
سعاد شريف

حي بلعوادي محل رقم  116االربعاء
حي بواعن تحاتة شارع االخوة منصور رقم 162

صالحية يفصح

حي  350مسكن بوقرة

رياض ايت مختار

بحي العزيز بوقرة

حورية قسوم

الحي التقدمي عمارة أ رقم  01مفتاح

سهيلة شعباني

حي سواكرية مفتاح

زهرة محصول

حي الرميلي اوالد سالمة

امال نسرين سبع بينان

اوالد سالمة السفى

سامية نذير

الحي الجديد حمام ملوان

يوسف باجي

الحي الترقوي الشريفية العبادية

سامية ساسي

شارع االخوة قناز

