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    الثاني    ب 51 بونوارة  مسكن 28 رحمون والد  اسما  فرماس حرم لعريت  .1
      األول  82 رقم  بلقاسم نايلي رحمون والد  وداد  تواتي حرم بليبلي  .2
      األول  التحرير جيش حي  التحرير جيش حي بوجريو مسعود  اورياح  بوادم  .3
    الثاني    34 رقم  بوجريو مسعود بوجريو مسعود  االصري  مربوش  .4
      األول  05 رقم محل ب عمارة  اوت 20 قسنطينة  ليلى  بشتارزي  .5
      األول  27 رقم محل 12 عمارة  زواغي مسكن 500 قسنطينة  عدالن  رميتة  .6
    الثاني    15 رقم محل 16 عمارة  بوالصوف مسكن 578 قسنطينة  صورية  عجالي حرم زموشي  .7
      األول  05 رقم شطابة طريق  شرقي بن ارضية قسنطينة  رضوان محمد  حميدشي  .8
    الثاني    30 رقم  )الجميل المنظر( رابح بن االخوة قسنطينة  ازدھار  بوروينة حرم مكيوي  .9

    الثاني    H 54 رقم  عباس االخوة قسنطينة  نبيھة  زرمان  .10
      األول  87 رقم الجديدة المدينة  عباس االخوة قسنطينة  كريمة  لكحل  .11
    الثاني    زواغي 11 رقم عمارة  فراد االخوة قسنطينة  وھيبة  ويلي حرم زناد  .12
    الثاني    أ 7 رقم  القادر عبد االمير قسنطينة  شريفة  بالطر  .13
      األول  21 رقم أ مدخل أ عمارة  الدقسي قسنطينة  صابرينة  بوھالي حرم جازي  .14
    الثاني    52-51 رقم 23 عمارة  الدقسي قسنطينة  ياسين  بوشمة  .15
      األول  64 رقم  مھيدي بن العربي قسنطينة  الرحمان عبد  شوالة بن  .16
      األول  694 رقم  القماص قسنطينة  ايمان  شيھاني  .17
    الثاني    1234 رقم  القماص قسنطينة  مصطفى  بافدل  .18
      األول  الفرن دكتور شارع  الجميل المنظر قسنطينة  الھادي عبد  ناصري  .19
      األول  12 رقم فيال الجيش حي A تحصيص  بوالصوف قسنطينة  حسينة  تاقوق  .20
    الثاني    2 حصة 08 رقم محل  اير بيل قسنطينة  سليم  بنعزيب  .21
      األول  04 رقم  EAK يوسف تركي قسنطينة  يوسف  عبادة  .22
      األول  81 رقم 1964 ديسمبر 11  الوحش جبل قسنطينة  نادية  لخضاري حرم اودفل  .23
    الثاني    127 رقم 1961 ديسمبر 11  الوحش جبل قسنطينة  رؤوف  عيب  .24
      األول  931 رقم  الوحش جبل قسنطينة  فھيمة  بريغط حرم غيموز  .25
    الثاني    01 رقم  السعيد خراب قسنطينة  حبيبة  مراكشي جلول بن  .26
    الثاني    محمد شيدخ 31 رقم  مبروك سيدي قسنطينة  رشدي  عاليا  .27
      األول  عمار زونيش 28 رقم  مبروك سيدي قسنطينة  امال  زيتوني  .28
    الثاني    36 رقم الحياة حي  مبروك سيدي قسنطينة  صباح  مامار بن حرم حيطاش  .29
    الثاني    12 رقم  الشھداء شارع قسنطينة  صورية  بنرميلي حرم بومساطة  .30



         قسنطينةمديرية التجارة لوالية 
 2017 األضحىالمعنيـــون بمناوبـــة عيد  الصيادلة

 
  أيام المناوبة  العنوان  التقسيم/الشارع/الحي  الدائرة  سماإل   اللقب    الترتيب

 

DCWCONSTANTINE.GOV.DZ/MOUNAWABA-2017   09/07/2017المؤرخ في  1302/2017القرار الوالئي رقم   Page 2 

KC 

    الثاني    14 رقم  زابانة شارع قسنطينة  راضية  بوحريد حرم شوفي بن  .31
      األول  23 رقم  مصطفى عواطي شارع قسنطينة  ياسمين  شيكو بن حرم شريف بن  .32
    الثاني    122 رقم 11 مجمع  باي صالح قسنطينة  فيروز  موات حرم حجاج  .33
    الثاني    20 رقم  رمضان عبان قسنطينة  يوسف  يخلف  .34
      األول  38 رقم  بسبس علي قسنطينة  وافيا  حناش حرم عاشوري  .35
      األول  05 رقم ب عمارة  سعدان فضيلة قسنطينة  الوھاب عبد  نوي  .36
    الثاني    02 رقم 10 عمارة  لخضر كوحيل قسنطينة  لمياء  شيكو بن حرم شريف بن  .37
    الثاني    01 رقم  بوجمعة ماضوي قسنطينة  سھام  فراد حرم كعبار  .38
      األول  31 رقم  بوجمعة ماضوي قسنطينة  الحميد عبد  مھيدي بن  .39
      األول  37 رقم  بلوزداد نھج قسنطينة  عمار  شيكو بن  .40
    الثاني    06 رقم  احمد بوطريفة عبيد عين  وھيبة  بوراس حرم زروال  .41
      األول  السعيد واكل حي  السعيد واكل عبيد عين  جھيدة  افسيل حرم زرقاوي  .42
    الثاني    18 رقم 09 عمارة  مسكن 542 سمارة عين  سھام  بشتارزي  .43
      األول  ج 46 رقم غيموز حصة  حريشة سمارة عين  لبنى  هللا عبد  .44
      األول  124 رقم  الرياض حصة سمارة عين  اسيا  عجالي  .45
    الثاني    43 رقم محل 4-إ عمارة  مسكن 1650 حي سمارة عين  فيروز  رحموني حرم شاوش دالي  .46
    الثاني    277 رقم 45 عمارة  مسكن 392 منجلي علي  امال  مرنيز  .47
      األول  438 رقم 70 عمارة  مسكن 392 منجلي علي  رفيق  عواطي  .48
      األول  س 106 105 س رقم 116 عمارة 507  05 كوسيدار مسكن 400 منجلي علي  وليد  قيسمون  .49
    الثاني    003 س 27 ك رقم عمارة  الجديدة المدينة منجلي علي  رايال  دريدي  .50
    الثاني    ب محل 40 س رقم 06 ش ت عمارة  سورست حي منجلي علي  امينة  مھيدي بن حرم شويطر  .51
    الثاني    امتداد 05 جوارية وحدة  الباي عين منجلي علي  وفاء  درويش حرم لطرش بن  .52
      األول  طرق مفترق براھيم كادري ب 02  الباي عين منجلي علي  حاسينة  رحماني  .53
      األول  04 رقم 10 عمارة  02 جوارية وحدة منجلي علي  ايناس  طالب بن  .54
    الثاني    م 4 محل 21 عمارة مسكن 110  02 جوارية وحدة منجلي علي  سھام  بوناح  .55
    الثاني    2 القطعة الباي عين حصة أ 430 رقم  07 جوارية وحدة منجلي علي  سمية  بوالقرون  .56
    الثاني    04 رقم 1ب عمارة  13 جوارية وحدة منجلي علي  فارس  لواعر  .57
      األول  02-01 رقم 1ب عمارة تقسيم اجتماعي مسكن 120  13 جوارية وحدة منجلي علي  ھاجر  تابت  .58
      األول  E 01 رقم رقم محل مسكن 169 مشروع  18 جوارية وحدة منجلي علي  نادية  درارجة حرم بوعوك  .59
      األول  07 رقم  بوبنة يوسف زيغود  وھيبة  عالل حرم نيني  .60
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    الثاني    27 رقم  الحميد عبد قربوعة يوسف زيغود  الدين نور  سنھاجي  .61
    الثاني    الحجر واد 01 رقم محل 05 رقم عمارة  CNEP مسكن 302 مراد ديدوش  نسيمة  مغواب  .62
    الثاني    58 رقم  مھيدي بن العربي مراد ديدوش  حبيبة  خلفاوي حرم ساي  .63
      األول  59 رقم  مھيدي بن العربي مراد ديدوش  حمزة  لشھب  .64
      األول  106 رقم  نرسيست مراد ديدوش  توفيق  ريري  .65
    الثاني    أ 138 رقم 1 القطعة  بكيرة بوزيان حامة  خديجة  بوالعراس  .66
    الثاني    العربي زقرور  العربي زقرور بوزيان حامة  رياض محمد  شاوش دالي  .67
      األول  أ 97 رقم  زويتنة بوزيان حامة  الحفيظ عبد  مرايحية  .68
      األول  07 رقم  مسيد سيدي بوزيان حامة  الحميد عبد  محتوم  .69
      األول  ب 12 محل  أالن شارع بوزيان حامة  فيصل  شبانة بن  .70
    الثاني    299 رقم  أالن شارع بوزيان حامة  اللطيف عبد زھير  محرزي  .71
    الثاني    BHB 86 رقم  غيران بوزيان حامة  ياسر  الجابر  .72
      األول  15 رقم  بشير مشطة بوزيان حامة  امال  براھمة  .73
      األول  01 رقم محل 02 عمارة  مسكن 108 حميدان بني  نسرين  لعرابة  .74
    الثاني    72 رقم  سعيد توابي حميدان بني  صورية  زردومي حرم عالوة  .75
      األول  101 رقم  1945 ماي 08 الخروب  ليلى  دراجي  .76
      األول  78 رقم 24 عمارة  مسكن 100 الخروب  جمال  بودفة  .77
      األول  02-01 رقم 29 عمارة  مسكن 500 الخروب  مھدي  بوالصوف  .78
      األول  ماسينيسا 145 حصة 47 رقم محل  مسكن 70 الخروب  سليم  جامع بن  .79
    الثاني    07 رقم 04 عمارة 03- 02-01 قطعة 806 رقم ماسينيسا  الجديدة المدينة الخروب  محمد  كموش  .80
    الثاني    52-53 رقم محل 04 مدخل  الجديدة المدينة الخروب  كمال  تاليجي  .81
    الثاني    50 رقم  الصناعية المنطقة الخروب  كريمة  سخان  .82
    الثاني    05 رقم  بالعريبي الخروب  علي  بھاز  .83
    الثاني    126 رقم  القادر عبد امير تحصيص زياد ابن  ليلى  خزندار  .84
      األول  ب 63 رقم  االنابن حي زياد ابن  يوسف  وافق  .85
    الثاني    43 رقم  مسكن 102 باديس ابن  الحليم عبد  زازا  .86
      األول  أ 5 محل 05 عمارة  مسكن 30 باديس ابن  حياة  زيباط حرم ديفوس  .87

 


