
جدول المداومة الخاصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس

2023ماي : شهر مديرية الصحة و السكان
مصلحة الهياكل الصحية و الصيدالنية

المنطقة الرابعةالمنطقة الثالثةالمنطقة الثانيةالمنطقة األولى

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

lun- 01-05-2023 (20h-08h)

لوت الجياللي

 شارع بن علي بخالد وسط 12رقم 

المدينة

الحصار غزالن

 1956 فبراير 24حي إبن باديس شارع 

(شارع المقبرة سابقاً) 02رقم 

برحو نبيلة

 82، حي 05 و 01، رقم "د"عمارة 

مسكن

حجراوي وفاء

 حي 27-26-25رقم " A02"عمارة 

 مسكن إجتماعي تساهمي100/250

lun- 01-05-2023 (20h-23h)

المزوار فاطمة الزهراء

، شارع الجمهورية، سيدي 11رقم 

بلعباس

قعموسي أسامة

 نهج عيسات إيدير22رقم 

بن زايدي عبد الغني

"ج" مسكن، عمارة 760حي 

بلعربي الحسين

 مسكن، المنطقة الشمالية 300حي 

02 و 01، رقم "L"عمارة 

lun- 01-05-2023 (20h-23h)

ضيف هللا يسمينة

، شارع خالد بن سعد، حي 13رقم 

المدينة المنورة

فيزازي سليمان

 نهج أحمد زبانة08رقم 

عتو سومية

 المنطقة الشرقية حي 50تقسيم رقم 

الروشي

بوحصيدة نوال

 مسكن 64، حي 'A'، عمارة 40رقم 

إجتماعي تساهمي

mar- 02-05-2023 (20h-08h)

تامن نبيهة

، شارع المرشح سعدان محل 13رقم 

02رقم 

شهاب فطة

، شارع اإلخوة عميروش19رقم 

مراد بودية حمزة نجيب

، شارع صهيب الرومي، حي بن 01رقم 

عامر

بونوة شعبان

 سيدي 22 سكن رقم 269حي 

الجياللي

mar- 02-05-2023 (20h-23h)

بلحسن سومشة

دي حي - مسكن عمارة أف105مجمع 

مقام الشهيد

كبير جمال

5 حي الصباح محل أ110رقم 

بن خالد نجاة

، طريق "أ" مسكن، عمارة 64حي 

وهران

خلفة سعدي

، شارع جويهر بومدين، حي 04رقم 

عظيم فتيحة

mar- 02-05-2023 (20h-23h)
عباد نذير

، شارع بهلول عبد القادر04رقم 

بن حامد محمد أمين

 شارع السينيغال حي األمير عبد 2رقم 

القادر

بلفضل فاطمة الزهراء

، حي سيدي 1، قطعة ق 114رقم و 

الجياللي

ميم جواد

 مسكن150، حي 12عمارة رقم 

mer- 03-05-2023 (20h-08h)
شعبان نعمان سمير شوقي

، شارع العقيد عثمان21رقم 

الموسوس جوهر

 200، حي حورية "A7"، عمارة 71رقم 

مسكن، طريق تنيرة

خياط فوزية

، حي "ج "725، قطعة رقم 03رقم 

سيدي الجياللي

منصور وفاء

، شارع ساكر عبد العزيز، 250رقم 

"1س"قطعة 

mer- 03-05-2023 (20h-23h)
طلحة فاطمة الزهراء

نهج الساقية الحمراء و واد الذهب

قديري نفيسة

 مسكن، شارع عبان رمضان 72حي 

13إمتداد 

غربي مريم

، 164شارع بختي قدور، قطعة رقم 

الصخرة

بلهواري بن فريحة

 سكن حي عدة بوجالل96مجمع 

Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

mer- 03-05-2023 (20h-23h)
مرسلي ليلى

 شارع المستشفى15رقم 

حاكم شعيب

 نهج مهاجي سليمان حي 11رقم 

سيدي ياسين

بكار زكرياء

، حي بومليك، شارع دجبور 08رقم 

صحبي

عالل سيدي أحمد

 شارع مصطفى ولد نجمة حي 6رقم 

سيدي الجياللي

jeu- 04-05-2023 (20h-08h)
بلخضر مالية أميرة

 شارع الصومام وسط المدينة30رقم 

وراد منال فريال

 مسكن، 100، حي "أ"، جناح 01رقم 

سوريكور

غاني فريدة

، حي الصخرة37 قطعة رقم 80تجزئة 

كتاب مجدة

، شارع ماحي بن علي06رقم 

jeu- 04-05-2023 (20h-23h)
لخضاري صباح

158حي الحرية القطعة االرضية رقم 

بادسي عبد اإلله

 شارع محمد الخامس22رقم 

حديبي نوال

 مسكن، 366حي سيدي الجياللي، 

"1ج"رقم 

بركات خليل

 مسكن إجتماعي 60مشروع 

، B، عمارة 03تساهمي تقسييم رقم 

LC03الطابق األرضي، محل رقم 

jeu- 04-05-2023 (20h-23h)
لكحل سعدية

، شارع بورومي محمد07رقم 

نبال معاذ عبد اإلله

-  سكن 200، حي 06عمارة رقم 

سيدي ياسين شارع عبان رمضان

بن دوينة محمد طارق

، 62، محل رقم "م"حي النخيل، عمارة 

الروشي

بن لزعر محمد أنس نسيم

 مسكن، رقم 150حي الوفاق، نهج 

، سدي جياللي06

ven- 05-05-2023 (08h-15h)

تامي زهرة أمال

، حي "ج"نهج مقام الشهيد، عمارة 

 مسكن173

غرماوي هاجر

 شارع هواورية عبد القادر26رقم 

حاجب إبراهيم

 مسكن إجتماعي 456، حي 11رقم 

تساهمي

الفاطمي أمال بدرة

 مسكن 140حي " ج"، عمارة 05رقم 

إجتماعي تساهمي، س ج

ven- 05-05-2023 (08h-15h)
بن تركية هشام سليم

 شارع الرائد فراج وسط المدينة11رقم 

زفيزف عبد الحق

، شارع 14 و 13 سكن، محل 98حي 

حالم عبد القادر

عيساني محمد

 سكن200، حي "J"، عمارة 71-70رقم 

طاهر فاطمة الزهراء

، شارع جويهل بومدين، حي 15رقم 

عدة بوجالل

ven- 05-05-2023 (08h-15h)
فرتوت نسيمة

، شارع زيتوني لخضر34رقم 

زرهوني فاطمة الزهراء (ز)لغواطي 

" ب" سكن عمارة 1500، حي 08رقم 

سوريكور

بالمي دينة

، حي "د" مسكن، عمارة 106حي 

بومليك

سي أحمد سي نذير

 مسكن إجتماعي 354، حي 01رقم 

C105 محل 25 و 24تساهمي، عمارة 

ven- 05-05-2023 (20h-08h)

حمدادو صارة

ِعْنَد ُمْفَتَرقِ الطُُّرقِ طَريٌق بوخنفيس 

"أ"طابق أرضي محل 

قعموسي أسامة

 نهج عيسات إيدير22رقم 

بغدادي أمينة

، شارع عصام اإلسالمي، حي 34رقم 

بني عامر

بن يلس شكيب

رقم شارع خيرة النبية حي العربي بن 

مهيدي
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

ven- 05-05-2023 (15h-23h)
الشيخ محمد أمين

، شارع دريدر محمد، باب الضاية37رقم 

حماد جياللي

 شارع عيسات إدير، حي 25رقم 

سيدي ياسين

معاشو محمد

 سكن، سيدي 237 حي 03رقم 

الجياللي

رحال مراد

ضاحية سيدي الجياللي، حي سقار 

149، رقم S1عبد العزيز، التجزئة األولى 

ven- 05-05-2023 (15h-23h)

ثابت دراز مراد

، شارع حذيفة بن اليمان، حي 03رقم 

المدينة المنورة

بن حاجي سعاد

 مسكن، بوعزة 496، حي 05رقم 

الغربي

بنيدرة محمد أمين

، منطقة شمال شرق، 330قطعة 

الصخرة

موري جمال الدين

 شارع فونتان رومان5رقم 

sam- 06-05-2023 (20h-08h)
غالم إلهام نصيرة

 شارع فرانس فانون12رقم 

بلحاج عمر بلقاسم

 حي سيدي 43-42 سكن رقم 55حي 

بوعزة الغربي

بن زايدي عبد الغني

"ج" مسكن، عمارة 760حي 

فكيريني فايزة

 مسكن، حي خير نبية60، حي B6رقم 

sam- 06-05-2023 (20h-23h)
لعوج أمينة

، شارع دريدر محمد، باب الضاية77رقم 

لباير عائشة

، شارع عبان رمضان7عمارة 

هني إلهام

، شارع صهيب الرومي، حي 03رقم 

بني عامر

سنوسي بريكسي مريم سوهيلة

، حي العربي بن مهيدي، شارع 99رقم 

خيرة النبية

sam- 06-05-2023 (20h-23h)
بلقايد عبد السالم

07شارع بلعسري بومدين رقم 

هني محمد إبراهيم

شارع سلمان الفارسي، حي البدر

حسناوي نزهة

، حي هواري بومدين، شارع 04رقم 

تيرس الحبيب

رماسي زهرة

 سكن 400 حي 15/16محل رقم 

سيدي الجياللي

dim- 07-05-2023 (20h-08h)
عبادة سيد أحمد

 شارع العمارنة حي بن بولعيد18رقم 

رايس لطفي بومدين

 شارع أحمد زبانة1رقم 

عتو سومية

 المنطقة الشرقية حي 50تقسيم رقم 

الروشي

بن حراث فريدة

 11 محل رقم 6 سكن عمارة 559حي 

سيدي الجياللي

dim- 07-05-2023 (20h-23h)

برصالي أحمد شوقي

 شارع بن مسعود محمد حي 02رقم 

الساقية الحمراء

عبد الالوي سهام

03، رقم "1أ" مسكن، عمارة 104حي 

حاكم خالد حمودة

، سيدي 02المنطقة الشمالية، رقم 

الجياللي

بكار جلول سايح كمال

، 53 و 52 مسكن، عمارة 366حي 

سيدي جياللي

dim- 07-05-2023 (20h-23h)

يسعد محمد طارق

 شارع محمد خميستي حي 04رقم 

بن بولعيد

لطرش محمد

 شارع السالم حي بن بوالعيد1رقم 

بطاش نذير بن يوسف

 مسكن، حي الروشي72، حي 01رقم 

صنور صارة

 مسكن إجتماعي 198حي " ف"عمارة 

تساهمي، المنطقة الشمالية، سيدي 

جياللي
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

lun- 08-05-2023 (20h-08h)

جلول دواجي زهرة

 فيال، 119حي مقام الشهيد، تقسيم 

03قطعة رقم 

سليمان سيدي أحمد أرسالن

زاوية المالزم عبد الكريم، شارع زين 

166العابدين بغدادي، رقم 

بن خالد نجاة

، طريق "أ" مسكن، عمارة 64حي 

وهران

زدور محمد براهيم أحالم

 سيدي 7 و 6 سكن، رقم 56حي 

الجياللي

lun- 08-05-2023 (20h-23h)

لقمش محمد أمين

 شارع ديدوش مراد وسط 11رقم 

المدينة

فرتوت أمينة

 مسكن، محل 80حي بوعزة الغربي، 

03رقم 

بويعقوب صورية فراح

 شارع ولهاصي مختار حي ميمون4رقم 

بوعشة فريد

، شارع شنكيري، حي عدة 03رقم 

بوجالل

lun- 08-05-2023 (20h-23h)

لوت الجياللي

 شارع بن علي بخالد وسط 12رقم 

المدينة

حاميدي أمين

، حي سيدي ياسين شارع 20رقم 

عبان رمضان

بن عبون سومية

، شارع عسال محمد، بلدية 85رقم 

سيدي بلعباس

بلعباس الطاهر

 سيدي 16حي العمارات عمارة رقم 

الجياللي

mar- 09-05-2023 (20h-08h)

المزوار فاطمة الزهراء

، شارع الجمهورية، سيدي 11رقم 

بلعباس

قديري نفيسة

 مسكن، شارع عبان رمضان 72حي 

13إمتداد 

بلفضل فاطمة الزهراء

، حي سيدي 1، قطعة ق 114رقم و 

الجياللي

رربال نجيمة

، شارع لعزيز غالم، حي 128رقم 

عضيم فتيحة

mar- 09-05-2023 (20h-23h)
بلخضر مالية أميرة

 شارع الصومام وسط المدينة30رقم 

بن عز الدين عبد الصمد

، شارع أولهاصي، B10، عمارة 56رقم 

اإلذاعة

حاجب إبراهيم

 مسكن إجتماعي 456، حي 11رقم 

تساهمي

مستاري فائزة

 نهج الفالحة68رقم 

mar- 09-05-2023 (20h-23h)
شعبان نعمان سمير شوقي

، شارع العقيد عثمان21رقم 

بلخروبي محمد أمين

 مسكن حي البريمار112، حي 69رقم 

عيساني محمد

 سكن200، حي "J"، عمارة 71-70رقم 

حجراوي وفاء

 حي 27-26-25رقم " A02"عمارة 

 مسكن إجتماعي تساهمي100/250

mer- 10-05-2023 (20h-08h)

ضيف هللا يسمينة

، شارع خالد بن سعد، حي 13رقم 

المدينة المنورة

حاكم شعيب

 نهج مهاجي سليمان حي 11رقم 

سيدي ياسين

غربي مريم

، 164شارع بختي قدور، قطعة رقم 

الصخرة

بركات خليل

 مسكن إجتماعي 60مشروع 

، B، عمارة 03تساهمي تقسييم رقم 

LC03الطابق األرضي، محل رقم 

mer- 10-05-2023 (20h-23h)
لكحل سعدية

، شارع بورومي محمد07رقم 

بن دلة حمادي

 شارع باستيد9رقم 

بالمي دينة

، حي "د" مسكن، عمارة 106حي 

بومليك

بونوة شعبان

 سيدي 22 سكن رقم 269حي 

الجياللي
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

mer- 10-05-2023 (20h-23h)
الشيخ محمد أمين

، شارع دريدر محمد، باب الضاية37رقم 

داسي جمال

 شارع قرموش محمد31رقم 

طاهر نبيلة

المنطقة الشمالية، عمارة هـ، حي 

سيدي الجياللي

منصور وفاء

، شارع ساكر عبد العزيز، 250رقم 

"1س"قطعة 

jeu- 11-05-2023 (20h-08h)
بوزيدي يحي

حي الحرية

بادسي عبد اإلله

 شارع محمد الخامس22رقم 

بكار زكرياء

، حي بومليك، شارع دجبور 08رقم 

صحبي

بن لزعر محمد أنس نسيم

 مسكن، رقم 150حي الوفاق، نهج 

، سدي جياللي06

jeu- 11-05-2023 (20h-23h)

تامن نبيهة

، شارع المرشح سعدان محل 13رقم 

02رقم 

بن حاجي سعاد

 مسكن، بوعزة 496، حي 05رقم 

الغربي

جلولي عائشة

 2-1 رقم 1 سكن عمارة م222حي 

سيدي الجياللي

كتاب مجدة

، شارع ماحي بن علي06رقم 

jeu- 11-05-2023 (20h-23h)

حمدادو صارة

ِعْنَد ُمْفَتَرقِ الطُُّرقِ طَريٌق بوخنفيس 

"أ"طابق أرضي محل 

غرماوي هاجر

 شارع هواورية عبد القادر26رقم 

برحو نبيلة

 82، حي 05 و 01، رقم "د"عمارة 

مسكن

بن يلس شكيب

رقم شارع خيرة النبية حي العربي بن 

مهيدي

ven- 12-05-2023 (08h-15h)
لعوج أمينة

، شارع دريدر محمد، باب الضاية77رقم 

شهاب فطة

، شارع اإلخوة عميروش19رقم 

حداوي إيمان

، حي الحرية198رقم 

فكيريني فايزة

 مسكن، حي خير نبية60، حي B6رقم 

ven- 12-05-2023 (08h-15h)
بلقايد عبد السالم

07شارع بلعسري بومدين رقم 

الموسوس جوهر

 200، حي حورية "A7"، عمارة 71رقم 

مسكن، طريق تنيرة

نقادي بدرة كريمة

، حي طريق زروالة"A"عمارة 

بن حراث فريدة

 11 محل رقم 6 سكن عمارة 559حي 

سيدي الجياللي

ven- 12-05-2023 (08h-15h)

برصالي أحمد شوقي

 شارع بن مسعود محمد حي 02رقم 

الساقية الحمراء

وراد منال فريال

 مسكن، 100، حي "أ"، جناح 01رقم 

سوريكور

بوشنتوف خديجة

 مسكن طريق زروالة، عمارة 50حي 

"A" محل ،LC03-LC04

بلعربي الحسين

 مسكن، المنطقة الشمالية 300حي 

02 و 01، رقم "L"عمارة 

ven- 12-05-2023 (20h-08h)
عباد نذير

، شارع بهلول عبد القادر04رقم 

نبال معاذ عبد اإلله

-  سكن 200، حي 06عمارة رقم 

سيدي ياسين شارع عبان رمضان

حديبي نوال

 مسكن، 366حي سيدي الجياللي، 

"1ج"رقم 

سنوسي بريكسي مريم سوهيلة

، حي العربي بن مهيدي، شارع 99رقم 

خيرة النبية
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جدول المداومة الخاصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس

2023ماي : شهر مديرية الصحة و السكان
مصلحة الهياكل الصحية و الصيدالنية

المنطقة الرابعةالمنطقة الثالثةالمنطقة الثانيةالمنطقة األولى
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

ven- 12-05-2023 (15h-23h)

يسعد محمد طارق

 شارع محمد خميستي حي 04رقم 

بن بولعيد

بلحاج عمر بلقاسم

 حي سيدي 43-42 سكن رقم 55حي 

بوعزة الغربي

خدة جليلة

، 63، محل 05منطقة شمالية، قطاع 

سيدي جياللي

بكار جلول سايح كمال

، 53 و 52 مسكن، عمارة 366حي 

سيدي جياللي

ven- 12-05-2023 (15h-23h)

لقمش محمد أمين

 شارع ديدوش مراد وسط 11رقم 

المدينة

رايس لطفي بومدين

 شارع أحمد زبانة1رقم 

فيجل هاجر

 قطعة، 159، تجزئة الثانية D1محل رقم 

سيدي الجياللي

صنور صارة

 مسكن إجتماعي 198حي " ف"عمارة 

تساهمي، المنطقة الشمالية، سيدي 

جياللي

sam- 13-05-2023 (20h-08h)
طلحة فاطمة الزهراء

نهج الساقية الحمراء و واد الذهب

كبير جمال

5 حي الصباح محل أ110رقم 

بن دوينة محمد طارق

، 62، محل رقم "م"حي النخيل، عمارة 

الروشي

رماسي زهرة

 سكن 400 حي 15/16محل رقم 

سيدي الجياللي

sam- 13-05-2023 (20h-23h)

ثابت دراز مراد

، شارع حذيفة بن اليمان، حي 03رقم 

المدينة المنورة

زفيزف عبد الحق

، شارع 14 و 13 سكن، محل 98حي 

حالم عبد القادر

مراد بودية حمزة نجيب

، شارع صهيب الرومي، حي بن 01رقم 

عامر

زدور محمد براهيم أحالم

 سيدي 7 و 6 سكن، رقم 56حي 

الجياللي

sam- 13-05-2023 (20h-23h)

تامي زهرة أمال

، حي "ج"نهج مقام الشهيد، عمارة 

 مسكن173

زرهوني فاطمة الزهراء (ز)لغواطي 

" ب" سكن عمارة 1500، حي 08رقم 

سوريكور

خياط فوزية

، حي "ج "725، قطعة رقم 03رقم 

سيدي الجياللي

رربال نجيمة

، شارع لعزيز غالم، حي 128رقم 

عضيم فتيحة

dim- 14-05-2023 (20h-08h)

بلحسن سومشة

دي حي - مسكن عمارة أف105مجمع 

مقام الشهيد

بن حامد محمد أمين

 شارع السينيغال حي األمير عبد 2رقم 

القادر

هني إلهام

، شارع صهيب الرومي، حي 03رقم 

بني عامر

عالل سيدي أحمد

 شارع مصطفى ولد نجمة حي 6رقم 

سيدي الجياللي

dim- 14-05-2023 (20h-23h)
بن تركية هشام سليم

 شارع الرائد فراج وسط المدينة11رقم 

فيزازي سليمان

 نهج أحمد زبانة08رقم 

غاني فريدة

، حي الصخرة37 قطعة رقم 80تجزئة 

الفاطمي أمال بدرة

 مسكن 140حي " ج"، عمارة 05رقم 

إجتماعي تساهمي، س ج

dim- 14-05-2023 (20h-23h)
فرتوت نسيمة

، شارع زيتوني لخضر34رقم 

بن عز الدين عبد الصمد

، شارع أولهاصي، B10، عمارة 56رقم 

اإلذاعة

بغدادي أمينة

، شارع عصام اإلسالمي، حي 34رقم 

بني عامر

طاهر فاطمة الزهراء

، شارع جويهل بومدين، حي 15رقم 

عدة بوجالل
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جدول المداومة الخاصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس

2023ماي : شهر مديرية الصحة و السكان
مصلحة الهياكل الصحية و الصيدالنية

المنطقة الرابعةالمنطقة الثالثةالمنطقة الثانيةالمنطقة األولى
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

lun- 15-05-2023 (20h-08h)
مرسلي ليلى

 شارع المستشفى15رقم 

عبد الالوي سهام

03، رقم "1أ" مسكن، عمارة 104حي 

معاشو محمد

 سكن، سيدي 237 حي 03رقم 

الجياللي

بلهواري بن فريحة

 سكن حي عدة بوجالل96مجمع 

lun- 15-05-2023 (20h-23h)

لوت الجياللي

 شارع بن علي بخالد وسط 12رقم 

المدينة

بلخروبي محمد أمين

 مسكن حي البريمار112، حي 69رقم 

بن زايدي عبد الغني

"ج" مسكن، عمارة 760حي 

سي أحمد سي نذير

 مسكن إجتماعي 354، حي 01رقم 

C105 محل 25 و 24تساهمي، عمارة 

lun- 15-05-2023 (20h-23h)

تامن نبيهة

، شارع المرشح سعدان محل 13رقم 

02رقم 

قعموسي أسامة

 نهج عيسات إيدير22رقم 

عتو سومية

 المنطقة الشرقية حي 50تقسيم رقم 

الروشي

رحال مراد

ضاحية سيدي الجياللي، حي سقار 

149، رقم S1عبد العزيز، التجزئة األولى 

mar- 16-05-2023 (20h-08h)
لخضاري صباح

158حي الحرية القطعة االرضية رقم 

لطرش محمد

 شارع السالم حي بن بوالعيد1رقم 

بنيدرة محمد أمين

، منطقة شمال شرق، 330قطعة 

الصخرة

ميم جواد

 مسكن150، حي 12عمارة رقم 

mar- 16-05-2023 (20h-23h)
عبادة سيد أحمد

 شارع العمارنة حي بن بولعيد18رقم 

داسي جمال

 شارع قرموش محمد31رقم 

بن خالد نجاة

، طريق "أ" مسكن، عمارة 64حي 

وهران

موري جمال الدين

 شارع فونتان رومان5رقم 

mar- 16-05-2023 (20h-23h)
بلخضر مالية أميرة

 شارع الصومام وسط المدينة30رقم 

الحصار غزالن

 1956 فبراير 24حي إبن باديس شارع 

(شارع المقبرة سابقاً) 02رقم 

بلفضل فاطمة الزهراء

، حي سيدي 1، قطعة ق 114رقم و 

الجياللي

بكار جلول سايح كمال

، 53 و 52 مسكن، عمارة 366حي 

سيدي جياللي

mer- 17-05-2023 (20h-08h)
لكحل سعدية

، شارع بورومي محمد07رقم 

فرتوت أمينة

 مسكن، محل 80حي بوعزة الغربي، 

03رقم 

حسناوي نزهة

، حي هواري بومدين، شارع 04رقم 

تيرس الحبيب

خلفة سعدي

، شارع جويهر بومدين، حي 04رقم 

عظيم فتيحة

mer- 17-05-2023 (20h-23h)

ضيف هللا يسمينة

، شارع خالد بن سعد، حي 13رقم 

المدينة المنورة

شهاب فطة

، شارع اإلخوة عميروش19رقم 

غربي مريم

، 164شارع بختي قدور، قطعة رقم 

الصخرة

صنور صارة

 مسكن إجتماعي 198حي " ف"عمارة 

تساهمي، المنطقة الشمالية، سيدي 

جياللي
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جدول المداومة الخاصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس

2023ماي : شهر مديرية الصحة و السكان
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

mer- 17-05-2023 (20h-23h)
بوزيدي يحي

حي الحرية

الموسوس جوهر

 200، حي حورية "A7"، عمارة 71رقم 

مسكن، طريق تنيرة

بكار زكرياء

، حي بومليك، شارع دجبور 08رقم 

صحبي

مستاري فائزة

 نهج الفالحة68رقم 

jeu- 18-05-2023 (20h-08h)
الشيخ محمد أمين

، شارع دريدر محمد، باب الضاية37رقم 

حاميدي أمين

، حي سيدي ياسين شارع 20رقم 

عبان رمضان

حاكم خالد حمودة

، سيدي 02المنطقة الشمالية، رقم 

الجياللي

بوحصيدة نوال

 مسكن 64، حي 'A'، عمارة 40رقم 

إجتماعي تساهمي

jeu- 18-05-2023 (20h-23h)
عباد نذير

، شارع بهلول عبد القادر04رقم 

وراد منال فريال

 مسكن، 100، حي "أ"، جناح 01رقم 

سوريكور

حاجب إبراهيم

 مسكن إجتماعي 456، حي 11رقم 

تساهمي

حجراوي وفاء

 حي 27-26-25رقم " A02"عمارة 

 مسكن إجتماعي تساهمي100/250

jeu- 18-05-2023 (20h-23h)
طلحة فاطمة الزهراء

نهج الساقية الحمراء و واد الذهب

بادسي عبد اإلله

 شارع محمد الخامس22رقم 

عيساني محمد

 سكن200، حي "J"، عمارة 71-70رقم 

بونوة شعبان

 سيدي 22 سكن رقم 269حي 

الجياللي

ven- 19-05-2023 (08h-15h)
غالم إلهام نصيرة

 شارع فرانس فانون12رقم 

سليمان سيدي أحمد أرسالن

زاوية المالزم عبد الكريم، شارع زين 

166العابدين بغدادي، رقم 

مراد بودية حمزة نجيب

، شارع صهيب الرومي، حي بن 01رقم 

عامر

منصور وفاء

، شارع ساكر عبد العزيز، 250رقم 

"1س"قطعة 

ven- 19-05-2023 (08h-15h)

حمدادو صارة

ِعْنَد ُمْفَتَرقِ الطُُّرقِ طَريٌق بوخنفيس 

"أ"طابق أرضي محل 

قديري نفيسة

 مسكن، شارع عبان رمضان 72حي 

13إمتداد 

خياط فوزية

، حي "ج "725، قطعة رقم 03رقم 

سيدي الجياللي

كتاب مجدة

، شارع ماحي بن علي06رقم 

ven- 19-05-2023 (08h-15h)

جلول دواجي زهرة

 فيال، 119حي مقام الشهيد، تقسيم 

03قطعة رقم 

حاكم شعيب

 نهج مهاجي سليمان حي 11رقم 

سيدي ياسين

غاني فريدة

، حي الصخرة37 قطعة رقم 80تجزئة 

بن يلس شكيب

رقم شارع خيرة النبية حي العربي بن 

مهيدي

ven- 19-05-2023 (20h-08h)

ثابت دراز مراد

، شارع حذيفة بن اليمان، حي 03رقم 

المدينة المنورة

بن عز الدين عبد الصمد

، شارع أولهاصي، B10، عمارة 56رقم 

اإلذاعة

بطاش نذير بن يوسف

 مسكن، حي الروشي72، حي 01رقم 

بلعربي الحسين

 مسكن، المنطقة الشمالية 300حي 

02 و 01، رقم "L"عمارة 
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مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

ven- 19-05-2023 (15h-23h)

المزوار فاطمة الزهراء

، شارع الجمهورية، سيدي 11رقم 

بلعباس

لباير عائشة

، شارع عبان رمضان7عمارة 

بن زايدي عبد الغني

"ج" مسكن، عمارة 760حي 

بوعشة فريد

، شارع شنكيري، حي عدة 03رقم 

بوجالل

ven- 19-05-2023 (15h-23h)
شعبان نعمان سمير شوقي

، شارع العقيد عثمان21رقم 

هني محمد إبراهيم

شارع سلمان الفارسي، حي البدر

عتو سومية

 المنطقة الشرقية حي 50تقسيم رقم 

الروشي

بلعباس الطاهر

 سيدي 16حي العمارات عمارة رقم 

الجياللي

sam- 20-05-2023 (20h-08h)

تامي زهرة أمال

، حي "ج"نهج مقام الشهيد، عمارة 

 مسكن173

بلخروبي محمد أمين

 مسكن حي البريمار112، حي 69رقم 

بويعقوب صورية فراح

 شارع ولهاصي مختار حي ميمون4رقم 

الفاطمي أمال بدرة

 مسكن 140حي " ج"، عمارة 05رقم 

إجتماعي تساهمي، س ج

sam- 20-05-2023 (20h-23h)

بلحسن سومشة

دي حي - مسكن عمارة أف105مجمع 

مقام الشهيد

نبال معاذ عبد اإلله

-  سكن 200، حي 06عمارة رقم 

سيدي ياسين شارع عبان رمضان

بالمي دينة

، حي "د" مسكن، عمارة 106حي 

بومليك

فكيريني فايزة

 مسكن، حي خير نبية60، حي B6رقم 

sam- 20-05-2023 (20h-23h)
مرسلي ليلى

 شارع المستشفى15رقم 

كبير جمال

5 حي الصباح محل أ110رقم 

خدة جليلة

، 63، محل 05منطقة شمالية، قطاع 

سيدي جياللي

بن حراث فريدة

 11 محل رقم 6 سكن عمارة 559حي 

سيدي الجياللي

dim- 21-05-2023 (20h-08h)
بن تركية هشام سليم

 شارع الرائد فراج وسط المدينة11رقم 

بن دلة حمادي

 شارع باستيد9رقم 

بن عبون سومية

، شارع عسال محمد، بلدية 85رقم 

سيدي بلعباس

طاهر فاطمة الزهراء

، شارع جويهل بومدين، حي 15رقم 

عدة بوجالل

dim- 21-05-2023 (20h-23h)
لخضاري صباح

158حي الحرية القطعة االرضية رقم 

بن حامد محمد أمين

 شارع السينيغال حي األمير عبد 2رقم 

القادر

فيجل هاجر

 قطعة، 159، تجزئة الثانية D1محل رقم 

سيدي الجياللي

زدور محمد براهيم أحالم

 سيدي 7 و 6 سكن، رقم 56حي 

الجياللي

dim- 21-05-2023 (20h-23h)

لقمش محمد أمين

 شارع ديدوش مراد وسط 11رقم 

المدينة

عبد الالوي سهام

03، رقم "1أ" مسكن، عمارة 104حي 

طاهر نبيلة

المنطقة الشمالية، عمارة هـ، حي 

سيدي الجياللي

رربال نجيمة

، شارع لعزيز غالم، حي 128رقم 

عضيم فتيحة
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جدول المداومة الخاصالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مدينة سيدي بلعباس- بالصيادلة والية سيدي بلعباس

2023ماي : شهر مديرية الصحة و السكان
مصلحة الهياكل الصحية و الصيدالنية

المنطقة الرابعةالمنطقة الثالثةالمنطقة الثانيةالمنطقة األولى

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

اإلسم و اللقب

العنوان

Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

lun- 22-05-2023 (20h-08h)
فرتوت نسيمة

، شارع زيتوني لخضر34رقم 

حماد جياللي

 شارع عيسات إدير، حي 25رقم 

سيدي ياسين

حداوي إيمان

، حي الحرية198رقم 

سي أحمد سي نذير

 مسكن إجتماعي 354، حي 01رقم 

C105 محل 25 و 24تساهمي، عمارة 

lun- 22-05-2023 (20h-23h)
عبادة سيد أحمد

 شارع العمارنة حي بن بولعيد18رقم 

لطرش محمد

 شارع السالم حي بن بوالعيد1رقم 

جلولي عائشة

 2-1 رقم 1 سكن عمارة م222حي 

سيدي الجياللي

بركات خليل

 مسكن إجتماعي 60مشروع 

، B، عمارة 03تساهمي تقسييم رقم 

LC03الطابق األرضي، محل رقم 

lun- 22-05-2023 (20h-23h)
بوزيدي يحي

حي الحرية

شهاب فطة

، شارع اإلخوة عميروش19رقم 

برحو نبيلة

 82، حي 05 و 01، رقم "د"عمارة 

مسكن

بن لزعر محمد أنس نسيم

 مسكن، رقم 150حي الوفاق، نهج 

، سدي جياللي06

mar- 23-05-2023 (20h-08h)
لعوج أمينة

، شارع دريدر محمد، باب الضاية77رقم 

بن حاجي سعاد

 مسكن، بوعزة 496، حي 05رقم 

الغربي

نقادي بدرة كريمة

، حي طريق زروالة"A"عمارة 

رحال مراد

ضاحية سيدي الجياللي، حي سقار 

149، رقم S1عبد العزيز، التجزئة األولى 

mar- 23-05-2023 (20h-23h)
غالم إلهام نصيرة

 شارع فرانس فانون12رقم 

الموسوس جوهر

 200، حي حورية "A7"، عمارة 71رقم 

مسكن، طريق تنيرة

مراد بودية حمزة نجيب

، شارع صهيب الرومي، حي بن 01رقم 

عامر

سنوسي بريكسي مريم سوهيلة

، حي العربي بن مهيدي، شارع 99رقم 

خيرة النبية

mar- 23-05-2023 (20h-23h)
شعبان نعمان سمير شوقي

، شارع العقيد عثمان21رقم 

وراد منال فريال

 مسكن، 100، حي "أ"، جناح 01رقم 

سوريكور

خياط فوزية

، حي "ج "725، قطعة رقم 03رقم 

سيدي الجياللي

ميم جواد

 مسكن150، حي 12عمارة رقم 

mer- 24-05-2023 (20h-08h)
بلقايد عبد السالم

07شارع بلعسري بومدين رقم 

غرماوي هاجر

 شارع هواورية عبد القادر26رقم 

بوشنتوف خديجة

 مسكن طريق زروالة، عمارة 50حي 

"A" محل ،LC03-LC04

موري جمال الدين

 شارع فونتان رومان5رقم 

mer- 24-05-2023 (20h-23h)

ضيف هللا يسمينة

، شارع خالد بن سعد، حي 13رقم 

المدينة المنورة

بادسي عبد اإلله

 شارع محمد الخامس22رقم 

غاني فريدة

، حي الصخرة37 قطعة رقم 80تجزئة 

خلفة سعدي

، شارع جويهر بومدين، حي 04رقم 

عظيم فتيحة
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

mer- 24-05-2023 (20h-23h)

حمدادو صارة

ِعْنَد ُمْفَتَرقِ الطُُّرقِ طَريٌق بوخنفيس 

"أ"طابق أرضي محل 

رايس لطفي بومدين

 شارع أحمد زبانة1رقم 

بغدادي أمينة

، شارع عصام اإلسالمي، حي 34رقم 

بني عامر

بوحصيدة نوال

 مسكن 64، حي 'A'، عمارة 40رقم 

إجتماعي تساهمي

jeu- 25-05-2023 (20h-08h)

برصالي أحمد شوقي

 شارع بن مسعود محمد حي 02رقم 

الساقية الحمراء

زفيزف عبد الحق

، شارع 14 و 13 سكن، محل 98حي 

حالم عبد القادر

حاجب إبراهيم

 مسكن إجتماعي 456، حي 11رقم 

تساهمي

بكار جلول سايح كمال

، 53 و 52 مسكن، عمارة 366حي 

سيدي جياللي

jeu- 25-05-2023 (20h-23h)

جلول دواجي زهرة

 فيال، 119حي مقام الشهيد، تقسيم 

03قطعة رقم 

سليمان سيدي أحمد أرسالن

زاوية المالزم عبد الكريم، شارع زين 

166العابدين بغدادي، رقم 

بن خالد نجاة

، طريق "أ" مسكن، عمارة 64حي 

وهران

بلعربي الحسين

 مسكن، المنطقة الشمالية 300حي 

02 و 01، رقم "L"عمارة 

jeu- 25-05-2023 (20h-23h)

المزوار فاطمة الزهراء

، شارع الجمهورية، سيدي 11رقم 

بلعباس

قديري نفيسة

 مسكن، شارع عبان رمضان 72حي 

13إمتداد 

بلفضل فاطمة الزهراء

، حي سيدي 1، قطعة ق 114رقم و 

الجياللي

الفاطمي أمال بدرة

 مسكن 140حي " ج"، عمارة 05رقم 

إجتماعي تساهمي، س ج

ven- 26-05-2023 (08h-15h)
طلحة فاطمة الزهراء

نهج الساقية الحمراء و واد الذهب

قعموسي أسامة

 نهج عيسات إيدير22رقم 

غربي مريم

، 164شارع بختي قدور، قطعة رقم 

الصخرة

رماسي زهرة

 سكن 400 حي 15/16محل رقم 

سيدي الجياللي

ven- 26-05-2023 (08h-15h)
بلخضر مالية أميرة

 شارع الصومام وسط المدينة30رقم 

كبير جمال

5 حي الصباح محل أ110رقم 

بكار زكرياء

، حي بومليك، شارع دجبور 08رقم 

صحبي

عالل سيدي أحمد

 شارع مصطفى ولد نجمة حي 6رقم 

سيدي الجياللي

ven- 26-05-2023 (08h-15h)
مرسلي ليلى

 شارع المستشفى15رقم 

بن حامد محمد أمين

 شارع السينيغال حي األمير عبد 2رقم 

القادر

حديبي نوال

 مسكن، 366حي سيدي الجياللي، 

"1ج"رقم 

بلهواري بن فريحة

 سكن حي عدة بوجالل96مجمع 

ven- 26-05-2023 (20h-08h)

يسعد محمد طارق

 شارع محمد خميستي حي 04رقم 

بن بولعيد

زرهوني فاطمة الزهراء (ز)لغواطي 

" ب" سكن عمارة 1500، حي 08رقم 

سوريكور

عيساني محمد

 سكن200، حي "J"، عمارة 71-70رقم 

صنور صارة

 مسكن إجتماعي 198حي " ف"عمارة 

تساهمي، المنطقة الشمالية، سيدي 

جياللي
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

ven- 26-05-2023 (15h-23h)

بلحسن سومشة

دي حي - مسكن عمارة أف105مجمع 

مقام الشهيد

عبد الالوي سهام

03، رقم "1أ" مسكن، عمارة 104حي 

بن دوينة محمد طارق

، 62، محل رقم "م"حي النخيل، عمارة 

الروشي

زدور محمد براهيم أحالم

 سيدي 7 و 6 سكن، رقم 56حي 

الجياللي

ven- 26-05-2023 (15h-23h)
عباد نذير

، شارع بهلول عبد القادر04رقم 

لطرش محمد

 شارع السالم حي بن بوالعيد1رقم 

هني إلهام

، شارع صهيب الرومي، حي 03رقم 

بني عامر

رربال نجيمة

، شارع لعزيز غالم، حي 128رقم 

عضيم فتيحة

sam- 27-05-2023 (20h-08h)

لقمش محمد أمين

 شارع ديدوش مراد وسط 11رقم 

المدينة

فيزازي سليمان

 نهج أحمد زبانة08رقم 

بالمي دينة

، حي "د" مسكن، عمارة 106حي 

بومليك

بوعشة فريد

، شارع شنكيري، حي عدة 03رقم 

بوجالل

sam- 27-05-2023 (20h-23h)
بوزيدي يحي

حي الحرية

حاكم شعيب

 نهج مهاجي سليمان حي 11رقم 

سيدي ياسين

نقادي بدرة كريمة

، حي طريق زروالة"A"عمارة 

طاهر فاطمة الزهراء

، شارع جويهل بومدين، حي 15رقم 

عدة بوجالل

sam- 27-05-2023 (20h-23h)
لخضاري صباح

158حي الحرية القطعة االرضية رقم 

بلحاج عمر بلقاسم

 حي سيدي 43-42 سكن رقم 55حي 

بوعزة الغربي

بوشنتوف خديجة

 مسكن طريق زروالة، عمارة 50حي 

"A" محل ،LC03-LC04

سي أحمد سي نذير

 مسكن إجتماعي 354، حي 01رقم 

C105 محل 25 و 24تساهمي، عمارة 

dim- 28-05-2023 (20h-08h)

لوت الجياللي

 شارع بن علي بخالد وسط 12رقم 

المدينة

لباير عائشة

، شارع عبان رمضان7عمارة 

خدة جليلة

، 63، محل 05منطقة شمالية، قطاع 

سيدي جياللي

بلعباس الطاهر

 سيدي 16حي العمارات عمارة رقم 

الجياللي

dim- 28-05-2023 (20h-23h)
لكحل سعدية

، شارع بورومي محمد07رقم 

نبال معاذ عبد اإلله

-  سكن 200، حي 06عمارة رقم 

سيدي ياسين شارع عبان رمضان

معاشو محمد

 سكن، سيدي 237 حي 03رقم 

الجياللي

رحال مراد

ضاحية سيدي الجياللي، حي سقار 

149، رقم S1عبد العزيز، التجزئة األولى 

dim- 28-05-2023 (20h-23h)
الشيخ محمد أمين

، شارع دريدر محمد، باب الضاية37رقم 

فرتوت أمينة

 مسكن، محل 80حي بوعزة الغربي، 

03رقم 

بنيدرة محمد أمين

، منطقة شمال شرق، 330قطعة 

الصخرة

موري جمال الدين

 شارع فونتان رومان5رقم 
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

lun- 29-05-2023 (20h-08h)

تامن نبيهة

، شارع المرشح سعدان محل 13رقم 

02رقم 

هني محمد إبراهيم

شارع سلمان الفارسي، حي البدر

فيجل هاجر

 قطعة، 159، تجزئة الثانية D1محل رقم 

سيدي الجياللي

مستاري فائزة

 نهج الفالحة68رقم 

lun- 29-05-2023 (20h-23h)

ثابت دراز مراد

، شارع حذيفة بن اليمان، حي 03رقم 

المدينة المنورة

حاميدي أمين

، حي سيدي ياسين شارع 20رقم 

عبان رمضان

حسناوي نزهة

، حي هواري بومدين، شارع 04رقم 

تيرس الحبيب

بن يلس شكيب

رقم شارع خيرة النبية حي العربي بن 

مهيدي

lun- 29-05-2023 (20h-23h)

تامي زهرة أمال

، حي "ج"نهج مقام الشهيد، عمارة 

 مسكن173

بن عز الدين عبد الصمد

، شارع أولهاصي، B10، عمارة 56رقم 

اإلذاعة

حاكم خالد حمودة

، سيدي 02المنطقة الشمالية، رقم 

الجياللي

فكيريني فايزة

 مسكن، حي خير نبية60، حي B6رقم 

mar- 30-05-2023 (20h-08h)
عبادة سيد أحمد

 شارع العمارنة حي بن بولعيد18رقم 

داسي جمال

 شارع قرموش محمد31رقم 

طاهر نبيلة

المنطقة الشمالية، عمارة هـ، حي 

سيدي الجياللي

حجراوي وفاء

 حي 27-26-25رقم " A02"عمارة 

 مسكن إجتماعي تساهمي100/250

mar- 30-05-2023 (20h-23h)
بن تركية هشام سليم

 شارع الرائد فراج وسط المدينة11رقم 

بلخروبي محمد أمين

 مسكن حي البريمار112، حي 69رقم 

بطاش نذير بن يوسف

 مسكن، حي الروشي72، حي 01رقم 

بن حراث فريدة

 11 محل رقم 6 سكن عمارة 559حي 

سيدي الجياللي

mar- 30-05-2023 (20h-23h)
فرتوت نسيمة

، شارع زيتوني لخضر34رقم 

بن دلة حمادي

 شارع باستيد9رقم 

بويعقوب صورية فراح

 شارع ولهاصي مختار حي ميمون4رقم 

بركات خليل

 مسكن إجتماعي 60مشروع 

، B، عمارة 03تساهمي تقسييم رقم 

LC03الطابق األرضي، محل رقم 

mer- 31-05-2023 (20h-08h)
غالم إلهام نصيرة

 شارع فرانس فانون12رقم 

الحصار غزالن

 1956 فبراير 24حي إبن باديس شارع 

(شارع المقبرة سابقاً) 02رقم 

جلولي عائشة

 2-1 رقم 1 سكن عمارة م222حي 

سيدي الجياللي

بونوة شعبان

 سيدي 22 سكن رقم 269حي 

الجياللي

mer- 31-05-2023 (20h-23h)
لعوج أمينة

، شارع دريدر محمد، باب الضاية77رقم 

حماد جياللي

 شارع عيسات إدير، حي 25رقم 

سيدي ياسين

بن عبون سومية

، شارع عسال محمد، بلدية 85رقم 

سيدي بلعباس

بن لزعر محمد أنس نسيم

 مسكن، رقم 150حي الوفاق، نهج 

، سدي جياللي06
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Art. 4. Seule l’officine désignée de garde reste ouverte pendant les horaires fixés (Arrêté du 24 Chaoual 1435 correspondant au 20 août 2014)

La liste de garde doit être  affichée au niveau de l’officine et à l’extérieure après la fermeture.

التوقيت& التاريخ 

mer- 31-05-2023 (20h-23h)
بلقايد عبد السالم

07شارع بلعسري بومدين رقم 

بن حاجي سعاد

 مسكن، بوعزة 496، حي 05رقم 

الغربي

حداوي إيمان

، حي الحرية198رقم 

سنوسي بريكسي مريم سوهيلة

، حي العربي بن مهيدي، شارع 99رقم 

خيرة النبية
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