
 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية لشهر  على مستوى بلدية : عين الدفلى
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومـــة 

 027.60.14.72 عين الدفلى حي امبارك أمبارك خليفة سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - شارع تيبربي الطيب عين الدفلى   حالل انيس سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - ( عين الدفلى1حي خياط ) زيدوك سليمة  سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - عين الدفلى (2خياط )حي  شريفي كريمة  سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 027.60.37.27 شارع سعدوت صالح عين الدفلى حواس أمحمد سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 027.60.20.23 شارع طويلي بن عمر عين الدفلى حطالي أحمد سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - شارع الشهداء عين الدفلى بسكرية صارة سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - حي مازوني عين الدفلى  حاج صدوق ليلى  سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع حالج عين الدفلى  نزاي علي   سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - اوت عين الدفلى 20شارع  مشري نور الدين سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 027.60.12.12 فيفري عين الدفلى    24شارع  بودرغومة محمد  سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - عين الدفلى حي حاج قدور  بلطراش نبيلة  سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع الشهداء كواش نور الهدى سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - شارع قلواز موسى عين الدفلى جاب هللا حليمة وفاء سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - حي اإلخوة شوال عين الدفلى حاج جيالني دوجة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 027.6032.27 شارع سعدوت صالح عين الدفلى بسباس مخطارية سا22:00ىساإل18:00من 16/07/2015

 - عين الدفلى عبد القادرشارع األمير خليج عبد الرحمان سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 027.60.49.79 حي ناجم عين الدفلى  زيدوك طاهر حبيب    سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - حي حاج صدوق عين الدفلى  بن خدومة سارة  سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - حي مازوني عين الدفلى  ولد سعيد عبد هللا سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 027.59.16.53 حي ناجم عين الدفلى   زغيدة فايزة سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - حي خياط حراوي ابتسام سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - حي ناجم عين الدفلى بوشارب يمينة سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - حي النصر محمودي ياسين سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - حي حاج قدور شعشوعة امال سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - شارع الزنداري عين الدفلى طولبة كريمة سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - حي شوال عين الدفلى علي مهيدي فتحية سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - مسكن عين الدفلى   300حي  عزوز فاطمة سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - شارع امبارك عين الدفلى قويدر فياللي إيمان سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 027.60.14.72 عين الدفلى امباركحي  أمبارك خليفة سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - شارع تيبربي الطيب عين الدفلى حالل انيس   س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

 حرر بعين الدفلى ، في .......................       

 مدير الصحة و السكان 
 
 
 

 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 صالح المستشفياتوزارة الصحة و السكان و إ

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية  لشهر خميس مليانة على مستوى بلدية : 

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                 

 مدير الصحة و السكان
 

 
 

تاريــــــخ 

 المداومــة 
 الهاتـــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ــــــــةالصيدلي توقيــت المداومـــة 

 - حي سوفاي خميس مليانة بن عياد سماعين سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - حي السالم خميس مليانة فريوي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - حاليمي الخميسنهج  بوطمين نور الدين سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - حي الوئام خميس مليانة مخطاري محمد سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - مسكن تساهمي خميس مليانة 48حي  أوقاسي عمر سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - حي سيدي معمر خميس مليانة قوعيش إبراهيم سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - حي الدردارة الخميس  صامت لطيفة سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - شارع باستور بلدية خميس مليانة براهيمي عبد الحميد سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع حاليمي خميس مليانة برصة توفيق سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - يس مليانةشارع بوعمراني خم حجاج محمد صبري سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - حي االمير عبد القادر الخميس عبدوش نظيرة سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - شارع بلسعدي الخميس عمراوي زهية سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع بلسعدي الخميس علوان محمد امين سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - مسكن تساهمي الخميس 24حي      ز رشيدعربو سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - الخميس 1955أوت  20شارع  بوشاقور موسى بن يوسف سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - الخميس نهج حاليمي رافعي سميرة سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع بلسعدي الخميس بوهيني حورية سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - حي الدردارة خميس مليانة ديس أمبارك سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - حي السالم  خميس مليانة قادة بن سلطان عبد الحميد سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 193مسكن ترقوي رقم  70/102حي دومة بوطيبة يمينة سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 " Pالعمارة "

- 

 - أوت خميس مليانة 20شارع  معطا هللا عبد الكريم سا22:00إلىسا18:00من 21/07/2015

 - امحمد رايس خميس مليانةشارع  زباجي الشريفة سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - شارع العقيد بوقارة خميس مليانة بن شلوف الزهرة سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - حي سوفاي خميس مليانة اعينبن عياد سم سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - حي السالم خميس مليانة فريوي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - نهج حاليمي الخميس بوطمين نور الدين سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - حي الوئام خميس مليانة مخطاري محمد سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - مسكن تساهمي خميس مليانة 48حي  أوقاسي عمر سا22:00ىساإل18:00من 28/07/2015

 - حي سيدي معمر خميس مليانة قوعيش إبراهيم سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - حي الدردارة الخميس  صامت لطيفة سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - ة خميس مليانةشارع باستور بلدي براهيمي عبد الحميد س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 لسكان ة و اـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية  لشهر على مستوى بلدية : مليانـــة      
تاريــــــخ 

 المداومــة 
 الهاتـــــــف  ـــــــــــــــــوانالعنـــــــــــــــــ الصيدليــــــــة توقيــت المداومـــة 

 - شارع تاج الدين مليانة علي إسماعيل ناصر سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - حي الحمامة مليانة بن حاج اعمر مروان سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - طريق الملعب بوغار زهور سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - حي زوقالة مليانة خضراوي عبد الهادي سا22:00اإلىس18:00من 04/07/2015

 - مليانةمعلمين حي ال غانمي فاطمة الوهراء  سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - حي العناصر الجميلة مليانة عمريوي سامية سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - مليانة حي الشمال يوسفي محمد التوفيق سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - مليانة 112حي الباب الغربي رقم  عبد الصمد مليكة سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع عمروش محمد مليانة سعدي عبد الرزاق سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - حي العناصر الجميلة مليانة ريشة خليفة سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - حي الشمال عمارة )س( مليانة بوقرة فريدة سا22:00إلىسا18:00من 11/07/2015

 - شارع األمير عبد القادر مليانة علي إسماعيل ناصر سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - حي الحمامة مليانة بن حاج اعمر مروان سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - بطريق الملع بوغار زهور سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - حي زوقالة مليانة خضراوي عبد الهادي سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - مليانةمعلمين حي ال غانمي فاطمة الوهراء  سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - حي العناصر الجميلة مليانة عمريوي سامية سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - حي الشمال مليانة ي محمد التوفيقيوسف سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - مليانة 112حي الباب الغربي رقم  عبد الصمد مليكة سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - حي العناصر الجميلة مليانة سعدي عبد الرزاق سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - يانةحي الشمال عمارة )س( مل ريشة خليفة سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - شارع األمير عبد القادر مليانة بوقرة فريدة سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - شارع تاج الدين مليانة علي إسماعيل ناصر سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - حي الحمامة مليانة بن حاج اعمر مروان سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - طريق الملعب بوغار زهور اس22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - حي زوقالة مليانة خضراوي عبد الهادي سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - مليانةمعلمين حي ال غانمي فاطمة الوهراء  سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - حي العناصر الجميلة مليانة عمريوي سامية سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - حي الشمال مليانة يوسفي محمد التوفيق سا22:00ساإلى18:00نم 29/07/2015

 - مليانة 112حي الباب الغربي رقم  عبد الصمد مليكة سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - شارع عمروش محمد مليانة سعدي عبد الرزاق س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

 ر بعين الدفلى في : ......................حر                                           

 مدير الصحة و السكان
 
 
 
 



 لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 لصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية جدول المداومة الليلية ل

 2015 جويلية  لشهر  العطافعلى مستوى بلدية :      
تاريــــــخ 

 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومـــة  المداومــة 

 - شارع اإلستقالل العطاف يلبوزيان الرحماني خل سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - لعطاف شارع األمير عبد القادر ا علي بن يحي عبد هللا   سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - ي العطافتسخميشارع  احمد بن يحي لبنى سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - شارع اإلستقالل العطاف بن يمينة حبيبة سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - حي الكرابش العطاف شحمة عبد الهادي سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - العطافالشيخ بن يحي حي  بولكباش كمال  سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - حي بوزار العطاف عبادني لخضر سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - ة العطافسيدي بوعبيد بدراني سليمة سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع محمد خميستي ميراوي عبد الحكيم سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - العطاف 18المركز التجاري رقم   مريم سميرة  سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - القرية الفالحية العطاف سواك دايـــة سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - شارع أحمد ناصر العطاف العلياوي سهام اس22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع بربارة العطاف   بن عقبة نسيمة سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - مسكن 88حي  أحمد زايد ذهبية سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 027632600 حي بوزار العطاف بوزيان الرحماني خيرة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - شارع سي خالد العطاف غيالس سومية سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع اإلستقالل العطاف بوزيان الرحماني خليل سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - لعطاف شارع األمير عبد القادر ا علي بن يحي عبد هللا   سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - ي العطافتسخميشارع  حمد بن يحي لبنىا سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - شارع اإلستقالل العطاف بن يمينة حبيبة سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - حي الكرابش العطاف شحمة عبد الهادي سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - العطافالشيخ بن يحي حي  بولكباش كمال  سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - حي بوزار العطاف عبادني لخضر سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - سيدي بوعبيدة العطاف بدراني سليمة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - شارع محمد خميستي ميراوي عبد الحكيم سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - العطاف 18المركز التجاري رقم   مريم سميرة  سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - القرية الفالحية العطاف سواك دايـــة سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - شارع أحمد ناصر العطاف العلياوي سهام سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - شارع بربارة العطاف   بن عقبة نسيمة سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - مسكن 88حي  ايد ذهبيةأحمد ز سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 027632600 حي بوزار العطاف بوزيان الرحماني خيرة س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                             

 مدير الصحة و السكان



 ـــةالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبي
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية  جدول المداومة الليلية

 2015 جويلية  لشهر العبادية على مستوى بلدية :       

 
تاريــــــخ 

 ة المداوم
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - العبادية مركز تومي عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - شارع عوامر عبادني رفيق سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - شارع باشا عمر زادحروش شهر سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - شارع سي بوعالم ناظور موسى   سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - طريق العامرة   نظور بختة سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - شارع احمد فاتحة محي الدين نزيهة سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - النشاطات منطقة كروفي حورية سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - شارع بونعامة الجياللي   اوفة محمد عبد الوهاب سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - حي النصر كراري الباقي سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - العبادية مركز تومي عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - ارع عوامرش عبادني رفيق سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - شارع باشا عمر حروش شهرزاد سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع سي بوعالم ناظور موسى   سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - طريق العامرة   نظور بختة سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - شارع احمد فاتحة محي الدين نزيهة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - منطقة النشاطات كروفي حورية سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع بونعامة الجياللي   اوفة محمد عبد الوهاب سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - حي النصر كراري الباقي سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - مركزالعبادية  تومي عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - شارع عوامر عبادني رفيق سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - شارع باشا عمر حروش شهرزاد سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - شارع سي بوعالم ناظور موسى   سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - طريق العامرة   نظور بختة سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - شارع احمد فاتحة محي الدين نزيهة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - شارع بونعامة الجياللي   اوفة محمد عبد الوهاب سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - حي النصر كراري الباقي سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - العبادية مركز تومي عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - شارع عوامر عبادني رفيق سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - شارع باشا عمر حروش شهرزاد سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - شارع سي بوعالم ناظور موسى   سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - طريق العامرة   نظور بختة س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 

 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 لحة الهياكل و النشاط الصحيمص

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية الروينة  لشهرعلى مستوى بلدية :       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - شارع دوبة محمد عبوب شريفة سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

  الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

  شارع دوبة محمد عبوب شريفة سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع دوبة محمد عبوب شريفة سا22:00اإلىس18:00من 09/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع دوبة محمد عبوب شريفة سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع دوبة محمد وب شريفةعب سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 -  الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 -  الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 -  شارع دوبة محمد يفةعبوب شر سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - رع دوبة محمدشا عبوب شريفة سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - الروينة مركز غيوش فلاير سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - محمد شارع دوبة عبوب شريفة سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - الروينة مركز بجانب البلدية ختو هاجر سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - الشارع الرئيسي كشيدة جميلة س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 الصحة و السكان  مدير
 
 
 



 لجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةا
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويليةلشهر  العامرة ى مستوى بلدية : عل      
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - العامرة مركز ملوكي مريم  سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - شارع مشاليخ  دشايب مرا  سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - العامرة مركز قاسم كريمة سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - حي سيدي مرزوق شريف جهيدة سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - حي القرية الفالحية   عزوز فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - العامرة مركز صدوقي حكيم سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - العامرة مركز شارف خير الدين سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - العامرة مركز ملوكي مريم  سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - شارع مشاليخ  شايب مراد  سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - العامرة مركز قاسم كريمة سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - حي سيدي مرزوق شريف جهيدة سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - حي القرية الفالحية   عزوز فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - العامرة مركز صدوقي حكيم سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - العامرة مركز شارف خير الدين سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - العامرة مركز ملوكي مريم  سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - شارع مشاليخ  شايب مراد  سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - العامرة مركز قاسم كريمة سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - حي سيدي مرزوق شريف جهيدة سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - قرية الفالحيةحي ال   عزوز فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - العامرة مركز صدوقي حكيم سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - العامرة مركز شارف خير الدين سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - العامرة مركز ملوكي مريم  سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - شارع مشاليخ  شايب مراد  سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - العامرة مركز قاسم كريمة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - حي سيدي مرزوق شريف جهيدة سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - حي القرية الفالحية   عزوز فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - العامرة مركز صدوقي حكيم سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - العامرة مركز شارف خير الدين سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - العامرة مركز ملوكي مريم  سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - شارع مشاليخ  شايب مراد  سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - العامرة مركز قاسم كريمة س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 
 
 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 نشاط الصحيمصلحة الهياكل و ال

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية  لشهر جليدة على مستوى بلدية :       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00إلىسا18:00من 01/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - جليدة مركز سحنون اسيا سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - حي الطواهرية   قيدوم حسام الدين سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - شارع بسكري الغمراني روبي اسماءبن علي خ سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - جليدة مركز زعباط محفوظ سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - كزجليدة مر سحنون اسيا سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - حي الطواهرية   قيدوم حسام الدين سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - شارع بسكري الغمراني بن علي خروبي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - جليدة مركز زعباط محفوظ سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - جليدة مركز سحنون اسيا سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - حي الطواهرية   قيدوم حسام الدين سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع بسكري الغمراني بن علي خروبي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - جليدة مركز زعباط محفوظ سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - جليدة مركز سحنون اسيا سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - حي الطواهرية   قيدوم حسام الدين سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - شارع بسكري الغمراني بن علي خروبي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - جليدة مركز زعباط محفوظ سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - جليدة مركز سحنون اسيا سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - شارع بسكري الغمراني بن علي خروبي اسماء سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - جليدة مركز زعباط محفوظ سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - جليدة مركز محور بوعالم سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - جليدة مركز بلباهي حورية س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 



 ةالجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــ  
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية  لشهر جندل على مستوى بلدية :       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة ـت المداومة توقيـ

 - جندل مركز بلوناس محمد سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - اوت 20شارع  صايبي ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - زينة شارع احمد بن مسعودي فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - شارع بن سيدي عيسى ميسوم بهناس زكريا سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

    - اوت 20شارع  بلحناشي غنية سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - شارع المسجد مسيلتي العيد سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - جندل مركز حدوش فايزة سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - جندل مركز بلوناس محمد سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - اوت 20شارع  صايبي ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - شارع احمد بن زينة مسعودي فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - شارع بن سيدي عيسى ميسوم بهناس زكريا سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

    - اوت 20شارع  بلحناشي غنية سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - شارع المسجد مسيلتي العيد سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - جندل مركز حدوش فايزة سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - جندل مركز بلوناس محمد سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - اوت 20شارع  بي ف/زصاي سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - شارع احمد بن زينة مسعودي فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - شارع بن سيدي عيسى ميسوم بهناس زكريا سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

    - اوت 20شارع  بلحناشي غنية سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - شارع المسجد العيد مسيلتي سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - جندل مركز حدوش فايزة سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - جندل مركز بلوناس محمد سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - اوت 20شارع  صايبي ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - شارع احمد بن زينة مسعودي فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - شارع بن سيدي عيسى ميسوم بهناس زكريا سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

    - اوت 20شارع  بلحناشي غنية سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - شارع المسجد مسيلتي العيد سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - جندل مركز حدوش فايزة سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - جندل مركز بلوناس محمد سا22:00ساإلى18:00نم 29/07/2015

 - اوت 20شارع  صايبي ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - شارع احمد بن زينة مسعودي فتيحة س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 ....................حرر بعين الدفلى في : ..                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 

 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 الت الصيدالنية جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكا

 2015 جويلية  لشهر بومدفع على مستوى بلدية :       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - الشارع الرئيسي          عيواز عبد الغني سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - حي البرج بغدالي حميد سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - حي خموجة السيرت فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - الشارع الرئيسي          مصباح محمدالسعيد سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - 02حي التجزئة رقم  كربازة محمد سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - الشارع الرئيسي          عيواز عبد الغني سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - حي البرج بغدالي حميد سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - حي خموجة السيرت فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - الشارع الرئيسي          مصباح محمدالسعيد سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - 02حي التجزئة رقم  كربازة محمد سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - يالشارع الرئيس          عيواز عبد الغني سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - حي البرج بغدالي حميد سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - حي خموجة السيرت فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - الشارع الرئيسي          مصباح محمدالسعيد سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - 02حي التجزئة رقم  كربازة محمد سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - الشارع الرئيسي          عيواز عبد الغني سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - حي البرج بغدالي حميد سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - حي خموجة السيرت فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - الشارع الرئيسي          مصباح محمدالسعيد سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - 02حي التجزئة رقم  كربازة محمد سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - الرئيسيالشارع           عيواز عبد الغني سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - حي البرج بغدالي حميد سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - حي خموجة السيرت فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - الشارع الرئيسي حاج صدوق محمد سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - الشارع الرئيسي          مصباح محمدالسعيد سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - 02حي التجزئة رقم  كربازة محمد سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - الشارع الرئيسي          عيواز عبد الغني س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 ير الصحة و السكان مد
 

 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية لشهر سيدي لخضر لى مستوى بلدية : ع      
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - حي عيشوني سيدي لخضر      محمد بوزيان فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر ندير اميتة سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - لخضرسيدي  EPLF حي          ملعب خيرة سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر عبد هللا بن عتصمان فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - حي عيشوني سيدي لخضر      محمد بوزيان فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر ندير اميتة سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - سيدي لخضر EPLF حي          ملعب خيرة سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - ضربلدية سيدي لخ عبد هللا بن عتصمان فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - حي عيشوني سيدي لخضر      محمد بوزيان فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر ندير اميتة سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - سيدي لخضر EPLF حي          ملعب خيرة سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر عبد هللا بن عتصمان فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - سيدي لخضر حي عيشوني      محمد بوزيان فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - شارع اول نوفمبر سيدي لخضر فتاحين وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر ندير اميتة سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - سيدي لخضر EPLF حي          رةملعب خي سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر عبد هللا بن عتصمان فتيحة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - حي عيشوني سيدي لخضر      محمد بوزيان فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - ي لخضرشارع اول نوفمبر سيد فتاحين وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر ندير اميتة سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر بوجين فاطمة الزهراء سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - سيدي لخضر EPLF حي          ملعب خيرة سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - بلدية سيدي لخضر تصمان فتيحةعبد هللا بن ع سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - حي عيشوني سيدي لخضر      محمد بوزيان فاطمة الزهراء س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 

 



 وريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــةالجمه
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 جدول المداومة الليلية للصيادلة الخواص و الوكاالت الصيدالنية 

 2015 جويلية رلشه بوراشد على مستوى بلدية       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  سا22:00إلىسا18:00من 07/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - بلدية بوراشد  زي حميدة معزو سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 14/07/2015

 - بوراشد  بلدية معزوزي حميدة  سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - بلدية بوراشد  زحاف فلة سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - بلدية بوراشد  اف فلةزح سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - بلدية بوراشد زيتوني بلقاسم سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - بلدية بوراشد  بوشامي مونيا سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - بلدية بوراشد  معزوزي حميدة  س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 
 



 الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيـــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 ة و السكان ـة الصحـمديري

 لـواليـة عيـن الــدفلى 

 الخواص و الوكاالت الصيدالنية جدول المداومة الليلية للصيادلة 

 2015 جويلية لشهر عريــــــب على مستوى بلدية       
تاريــــــخ 

 المداومة 
 الهاتـــــــف  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــوان الصيدليــــــــة توقيــت المداومة 

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 01/07/2015

 - شارع علي ماحين تونزة وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 02/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 03/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 04/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 05/07/2015

 - شارع علي ماحين تونزة وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 06/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 07/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 08/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 09/07/2015

 - شارع علي ماحين تونزة وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 10/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 11/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 12/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 13/07/2015

 - شارع علي ماحين تونزة وهيبة سا22:00إلىسا18:00من 14/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 15/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 16/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 17/07/2015

 - شارع علي ماحين تونزة وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 18/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 19/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 20/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 21/07/2015

 - شارع علي ماحين زة وهيبةتون سا22:00ساإلى18:00من 22/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 23/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 24/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 25/07/2015

 - شارع علي ماحين ةتونزة وهيب سا22:00ساإلى18:00من 26/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر سا22:00ساإلى18:00من 27/07/2015

 - حي التجزئة بوفرساوي حنان سا22:00ساإلى18:00من 28/07/2015

 - القرية الفالحية توريري ف/ز سا22:00ساإلى18:00من 29/07/2015

 - علي ماحينشارع  تونزة وهيبة سا22:00ساإلى18:00من 30/07/2015

 - شارع لعالوي دحمان شاوش عبد القادر س22:00ساإلى18:00من 31/07/2015

     

 حرر بعين الدفلى في : ......................                                                                

 مدير الصحة و السكان 
 


