
 

  2015رسَايـت انًُاوبــت نهصٍـدنٍـاث نشهز افزٌم سُــت 

أٌاو انعطم األسبىعٍت و األعٍاد اندٌٍُت وانىطٍُت  

 (بهدٌت حمزث  )
 

 أوقــات العمــلة ــالمناوبأيام 
صاحب سـم و لقــب إ

 الصيدلية

 03/04/2015 الجمعــة
 عبــــــد انجـــــــىاد يبـــــــزون . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بىرَـــــــاٌ عبد انزحًـــــــــاٌ  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   04/04/2015السـبـت 
 بوليفـة عبــد العـزيـــز . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 شخحـــــــىَـــــــت يبـــــــــــارن  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 10/04/2015 الجمعــة
 بٍ دٍَا عبـــــد انـــــــــــــزساق . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 يـــــــــــىالي صافٍــــــــــــــــت  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 11/04/2015السـبـت 
 بــــٍ انصــــدٌــــــــك َــــــىرة . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

ة ــــــــر سًًــــوهًــــــــــــس  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 17/04/2015 الجمعــة
 نغــــــــدايســـً فــــــــــــــــؤاد . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بـــــٍ شعباَـــــــت يحًــــــــــد  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   18/04/2015السـبـت 
بــــــــــــــــىسٌاٌ خهٍـــــــــــم  . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

حًـــــــــً يحًــــــد َذٌـــــــز   سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   24/04/2015الجمعة  
 بـــىنــٍــفت  يــزٌـــى  سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من 

 بـــىشــاشً انطـــاهـز  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا  

   25/04/2015السـبـت 
 جــزكــاحــً نــطـٍفـت  سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 سُىسً يحًد انشزٌف  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 

 

    

    

    

  
  

  
    

    

   
    

    
 

 : يالحظـــاث
 انصـادرة عـٍ وسارة انصحــت و 20/08/2014 انــــىساري  انًــؤرخ فً لزارأٌ أولــاث انًداويت هً يمـزرة طبماً نم              

:  انسكـاٌ يىسعــت كانـخانـً

  

 لـانعطفً أٌاو انجًعت و :

.  ســا19,00اَ يســـاء  ســــــا إنـــى انسابعت 8,00                                     يٍ انساعت انثايُت صباحــــــاً  

 . صباحـاً  ســا08,00  انثايُت  ســا إنـــى19,00يســـاء يـــٍ يٍ انساعت انسابعت : انهٍــــــــــــــم                        
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 2015انثالثً األول نسُــت  رسَايـت انًُاوبــت نهصٍـدنٍـاث

  2015 نشهز   ياي   نسُــت 

أٌاو انعطم األسبىعٍت و األعٍاد اندٌٍُت وانىطٍُت  

 (بهدٌت حمزث  )

 
 

 أوقــات العمــلة ــالمناوبأيام 
صاحب سـم و لقــب إ

 الصيدلية

 الفاتح من ماي عيد العمال
 عبــــــد انجـــــــىاد يبـــــــزون . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بىرَـــــــاٌ عبد انزحًـــــــــاٌ  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

  02/05/2015السبت 
 بوليفـة عبــد العـزيـــز . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 شخحـــــــىَـــــــت يبـــــــــــارن  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 08/05/2015 الجمعــة
 بٍ دٍَا عبـــــد انـــــــــــــزساق . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 يـــــــــــىالي صافٍــــــــــــــــت  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 09/05/2015 السـبـت
 بــــٍ انصــــدٌــــــــك َــــــىرة . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

ة ــــــــر سًًــــوهًــــــــــــس  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 15/05/2015 الجمعــة
 نغــــــــدايســـً فــــــــــــــــؤاد . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بـــــٍ شعباَـــــــت يحًــــــــــد  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   16/05/2015السـبـت 
بــــــــــــــــىسٌاٌ خهٍـــــــــــم  . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

حًـــــــــً يحًــــــد َذٌـــــــز   سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 22/05/2015 الجمعــة
 حزكــــــاحــــــــً نطٍفــــــــــــت . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 سُىســـــــــــً يحًد انشزٌف  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   23/05/21015السـبـت 
 بىشاشــــــً انطــــــاهـــــــــــز . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

بكــــــــــــىش أحًـــــــــــــــد   سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 29/05/2015 الجمعــة
وس إسًاعٍم ـــــــــــبٍ عج . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بـىنٍفــــــــــــــت يزٌــــــــــــــى  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

  31/05/2015السـبـت 
 بىرَـــــــاٌ عبد انزحًـــــــــاٌ . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 عبــــــد انجـــــــىاد يبـــــــزون  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 
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 2015رسَايـت انًُاوبــت نهصٍـدنٍـاث انثالثً األول نسُــت 

  2015نشهز جىاٌ نسُــت 

أٌاو انعطم األسبىعٍت و األعٍاد اندٌٍُت وانىطٍُت  

 (بهدٌت حمزث  )

 
 

 أوقــات العمــلة ــالمناوبأيام 
صاحب سـم و لقــب إ

 الصيدلية

 05/06/2015 الجمعــة
 بىشاشــــــً انطــــــاهـــــــــــز . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

بكــــــــــــىش أحًـــــــــــــــد   سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   06/06/2015السـبـت 
وس إسًاعٍم ـــــــــــبٍ عج . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بـىنٍفــــــــــــــت يزٌــــــــــــــى  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 12/06/2015 الجمعــة
 بىرَـــــــاٌ عبد انزحًـــــــــاٌ . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 عبــــــد انجـــــــىاد يبـــــــزون  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 13/06/2015السـبـت 
 بىرَـــــــاٌ عبد انزحًـــــــــاٌ . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بوليفـة عبــد العـزيـــز  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 19/06/2015 الجمعــة
 شخحـــــــىَـــــــت يبـــــــــــارن . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بٍ دٍَا عبـــــد انـــــــــــــزساق  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   20/06/2015السـبـت 
 يـــــــــــىالي صافٍــــــــــــــــت . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 بــــٍ انصــــدٌــــــــك َــــــىرة  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

 26/06/2015 الجمعــة
ة ــــــــر سًًــــوهًــــــــــــس . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

 نغــــــــدايســـً فــــــــــــــــؤاد  سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 

   27/06/2015السـبـت 
 بـــــٍ شعباَـــــــت يحًــــــــــد . سا مسساااَا 19,00 غاية  سا إلى08,00 الساعة صباحاً من

بــــــــــــــــىسٌاٌ خهٍـــــــــــم   سا صباحاَا 08,00 غاية  سا إلى19,00 الساعة  منمسساااَا 
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