
 

  
  .اذلي حيدد كيفيات ثنظمي املناوبة عىل مس توى امصيدميات اخلاصة  20/09/2014طبلــــًا نللرار امــــوزاري املــؤرخ يف                

  جيب عىل امصيادةل احرتام أ وكات امفتح و امغلق خارج أ وكات املناوبة احملددة. 

  ىل غاًة امساعــة امسابعــة مسـاءًا جيب أ ن ثبلى امصيدمية مفتوحة بشلك مس متر من امساعة امثامنة صباحا ا 

  مــى غاًــة امعااــرة ميــــً ومن امساعة .  أ ايم ال س بوع و هذا حسب رزانمة املناوبةامساعــة امسابعــة مسـاءًا ا 

  امـتامـيعىل امنحو امعطـل تكـون و  امجلعة يف أ ًـــام  :

مـــى 8,00                    مـــن  .  ســـا امسابعـة مسـاءاً 19 ســـا امثامنــة صباحــًا ا 

مـــى 19و مـــن                      .  ســـا امثامنــة صباحــاً 8,00 ســـا امسابعـة مسـاءًا ا 
 

 

 )

سـم و ملــب صاحب امصيدمية أ وكــات امعمــل أ ايم املناوبــة  ا 

 مربش محمد امعيد من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا  13/10/2017امجلعة 

 بلفار عبد امرزاق من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 20/10/2017امجلعة 

 هوعي عيلڤ من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 27/10/2017امجلعة 

 مربش محمد امعيد  من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءاعيد امثورة 

 بلفار عبد امرزاقمن امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا  03/11/2017امجلعة 

 هوعي عيلڤ من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 10/11/2017امجلعة 

 مربش محمد امعيد  من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 17/11/2017امجلعة 

 بلفار عبد امرزاق من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 24/11/2017امجلعة 

 هوعي عيلڤ من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا عيد املودل امنبوي امرشًف

 مربش محمد امعيد  من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 01/12/2017امجلعة 

 بلفار عبد امرزاق من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 08/12/2017امجلعة 

 هوعي عيلڤ من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 15/12/2017امجلعة 

 مربش محمد امعيد  من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 22/12/2017امجلعة 

 بلفار عبد امرزاقمن امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا  29/12/2017امجلعة 

 هوعي عيلڤ من امساعة امثامنة صباحا اىل غاًة امسابعة مساءا 05/01/2018امجلعة 



 

 

 

 
 امس وملب صاحب امصيدمية اوكات امعمل اايم املناوبة 

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

07/10/2017- 12/10/2017 
 هوعي عيلڤ من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

14/10/2017- 19/10/2017 
 مربش محمد امعيد  من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

21/10/2017- 26/10/2017 
 بلفار عبد امرزاق من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

28/10/2017 - 02/11/2017 
 هوعي عيلڤ من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

04/11/2017- 09/11/2017 
 مربش محمد امعيد  من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

11/11/2017- 16/11/2017 
 بلفار عبد امرزاق من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

ىل غاًة ًوم امخليس  من امسبت ا 

18/11/2017 - 23/11/2017 
 هوعي عيلڤ من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

25/11/2017 - 30/11/2017 
 مربش محمد امعيد  من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

02/12/2017- 07/12/2017 
 بلفار عبد امرزاق من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

09/12/2017- 14/12/2017 
 هوعي عيلڤ من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

16/12/2017- 21/12/2017 
 مربش محمد امعيد  من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

23/12/2017- 28/12/2017 
 بلفار عبد امرزاق من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

من امسبت اىل غاًة ًوم امخليس 

30/12/2017- 04/01/2018 
 هوعي عيلڤ من امساعة امسابعة مساءا اىل غاًة امعارشة ميــ

 


