
 2022 قائمة الصيادلة املسخرين لضمان مداومة يومي عيد الفطر املبارك لسنة 

البلدية
االسم و اللقب 

أو التسمية اإلجتماعية
العنوان

124نهج كريتلي مختار رقم مهدية ملياني هند

(عدل) مسكن براكني 540حي رابح بن تركي

حسينة زروقي
 شارع سيد أحمد بن زيتوني09حي التخطيط رقم 

زعبانة

 البليدة58نهج عمارة يوسف رقم هشام كناري

 البليدة26 رقم 9حي بن بو العيد عمارة عبد الكريم بن حفاف

 مسكن البليدة124حي موساوي مداني

 البليدة70نهج أحمد مغربي رقم كريمة عماري

 مهج كريتلي مختار البليدة26رقم مونية قشي

 بوعرفة14حي دريوش رقم سليمة منحور
الشارع الرئيسي بوعرفةتوفيق وازوق

 15اوالد يعيش رقم صهيب حوسيني

شارع الشهداء اوالد يعيشعبد اله مولود

 اوالد يعيش71 رقم 42 عمارة 1240حي سامية قالز
 اوالد يعيش18حي بن عمور شارع أ رقم عبير حاج عثمان

طريق وادي العاليقفاطمة الزهراء بوصفصاف
 25حي كريتلي رقم شهيرة فيدات

شارع اإلخوة زدريحياة بن وعلي
شارع عمران بني تاموزوبيدة فورة

01حي الخمس نخالت رقم نسيمة مالجي
161 مج ملكية 17شارع اوراري امحمد قسم عبد العزيز بورقعة

 شارع لسكر محمد112حي التجزئة الغربية رقم مريم سمانالعفرون

 شفة42طريق البليدة رقم فارس منصورشفة

  الجـمـهـوريـة الجـزائـريـة الـديـمقراطيـة الشـعبـيـة                                          

وزارة التجارة و ترقية الصادرات 

  مديرية التجارة و ترقية الصادرات لوالية البليدة

وادي العاليق

البليدة

بوعرفة

اوالد يعيش

بني مراد

بني تامو



 موزاية19شارع مبسوط رابح رقم بوعبد اله عابد
شارع بن علي خالدمصطفى كسطالي

حي برج االمير عبد القادر عين الرمانةنوال زناتيعين الرمانة

واد جر مركزوليد مزوغوادي جر

 بوفاريك106نهج محمد مناد رقم سميرة بوشامة

شارع مالح احمد بوفاريكنبيهة زمولي

 عمارة أ بوفاريك03الجهة الغربية رقم أمال منى

 بوفاريك04شارع سويداني بوجمعة رقم امينة ياسمينة فالق

مركز حلويةروردة سعدي

حي حلويةمروان بن زمران

09حي عمروسة رقم فايزة رمضانيبوعينان

الشبليعيسى خروريالشبلي

بن خليلعبد المالك حاج مرابطبن خليل

20شارع الدكتور شريفي عمر زهار رقم ليندة ايت احمد

 طريقي تابالط االربعاء08رقم شريفي حموش

شارع اقولمين الطاهرفاطمة الزهراء منصور

 االربعاء20شارع درف الهادي رقم فوزية نعماوي

 مسكن بوقرة630بحي جويدة خالدي

شارع حمود بوغالف مولود بالش

حي برقوقسيهام علي مزيغي

سيدي حمادزهرة مبسوط

حي علي بن شعبان طريق المستشفىليلى بن فارس

شارع نفراجي بلقاسمامال زحاف بن عودة

اوالد سالمة السفلىامال نسرين سبع بيناناوالد سالمة

االربعاء

بوقرة

مفتاح

موزاية

بوفاريك

الصومعة


