
رقم الهاتفالعنوانالصيدليةالحــــــــــــــــــــي

62 36 38 0524القصبة قرب سيدي منصور زنقة المشورالخليلالمدينة

51 83 44 0524شارع عبد الكريم الخطابي بعد محطة القطار و المسرح الملكي، أول صيدلية على يمينكم في طريق أسيما و الدار البيضاءأنوال

28 83 30 0524جوار مخبزة كوثر و أمام نادي العدل (شارع آسفي سابقا)شارع األمير موالي عبد هللا الجامعة

31 03 30 0524 سابقا قرب ديور المساكين4الوحدة الرابعة أمام نهاية الحافلة رقم النصرالداوديات

92 60 33 20524 تجزئة اإلزدهارإمتداد قرب مكتب البيع للفضل و قرب حمام اإلزدهار 2 رقم 125عمارة سليمةحي اإلزدهار

49 57 33 0524من ماكدونالدز طريق آسفي بعد القنطرة إشارة المرور الثانيةعلى اليسار في إتجاه اليمين بجانب مقاطعة سيدس غانمبسم هللاالعزوزية- سيدي غانم 

95 43 34 0524تجزئة المصمودي قبل مدرسة أحد طريق سيد الضو تاركةأحدتاركة

18 05 49 10524طريق أكادير أمام معمل كوكاكوال حي لوداية المسيرة الوفاء

27 98 34 0524(قرب مستوصف أزلي) 2 أزلي، خلف التكوين المهني رقم 8تجزئة بناني سميرس رقم حي تاشفين

02 57 123 0524عرصة موالي الجياللي لكحيلي سيدي يوسف بن عليلكحيليعين ايطي

38 47 40 0524تجزئة تاسلطانت قرب مسجد السيسان وراء واحة أكدال سيدي يوسف بن عليفلسطينسيدي يوسف بن علي

00 18 37 0524 دوار حاحا11قرب نهاية حافلة رقم  (قرب حمام الباتول) 7 م من القاعة المغطاة محاميد 200 على بعد 7تجزئة أسكجور محاميد مركب أسكجورالمحاميد

الحي الحسني

صيــدليات الحــراســة الليليــة
من الحادية عشر ليال الى التاسعة و النصف صباحا  بدون إنقطاع

2015-06-26 إلـــــــــــــى 2015-06-20من 

جليز الكبير

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































رقم الهاتفالعنوانالصيدليةالحــــــــــــــــــــي

76 24 38 24 05زنقة لكزا رياض العروس أمام المستوصفرياض العروس

29 52 38 24 05قرب العطارة المدينة (المالح )درب السقاية حي السالم المالح 

82 89 37 24 05ساحة بن صالحبن صالح

 66 45 38 24 05زنقة باب أحمرهند

90 78 45 24 05و مقاطعة جليز قرب قنصلية فرنسا الجديدة و فندق أماني (راديما)شارع محمد السادس الزنقة مابين دار الضو القنصلية

26 22 42 24 05م من المركب السياحي لوزارة العدل153وراء المقبرة االوروبية قرب كلية الطب و الصيدلة قرب الملحقة اإلدارية لكليز و فليمنغ

52 24 42 24 05 م من سينما كوليزيجانب مقهى أموندين و مطعم طراطوريا200اقامة بالسيو زنقة محمد البقال على بعد بالسيو

75 17 42 24 05تجزئة بويزغارن شارع عبد الكريم الخطابي زنقة مخبزة أمود أمام التجاري وفابنك إتجاه محطة ليبيا أويلغاليان

94 82 30 24 05شارع عالل الفاسي قرب فندق رضوان الداودياتالقدس

55 17 31 24 05دار البر و اإلحسان أمام ديور المساكين قرب سوق المساكين الداودياتزينب

84 66 35 24 05(خالد بن الوليد)حي الصنوبر الطريق أمام سوزوكي قرب مسجد الصنوبر حي الصنوبرحي دار السعادة

 77 64 33 24 05تجزئة المسار طريق آسفي على اليمين أمام المدخل  الرئيسي لسوق الجملة للخضر و الفواكهسوق الجملة

35 66 35 24 05 م بعد ثانوية العزوزية وبعد المحور األخير400نهاية الشارع الموجود وسط العزوزية، باب آسفي

69 42 39 24 05تجزئة لال حية تاركة قرب مدرسة ليزورنجيليزورنجيتاركة

91 40 49 24 05طريق الصويرة الحي الحسني تجزئة إبن تومرتابن تومرت

02 68 34 24 05(الفيرما سابقا) أمام مجموعة الضحى 8 حرف ب قرب نهاية الحافلة 2المسيرة بترسبورغ

57 57 49 24 05 أمام سوق دوار إيزيكيو أمام المقبرة القديمة3حي إيزيكي النصيحة

31 05 49 24 05 ألزا14 آخر محطة رقم 1إيزيكي الجنوبي وراء ثانوية محمد السادس و إعدادية الشريف اإلدريسي أمام معهد التكنلوجيا التطبيقية الجنوب

42 83 32 24 05 عين ايطي ديور الشعبي وراء مقبرة باب الخميس قرب محطة طوطال الجديدة طريق مكناس2الزهور الزهورعين ايطي

74 73 40 24 05سيدي يوسف بن علي (درب البوسط سابقا)سويقة شارع المصلى درب الكينة درب المكينةسيدي يوسف بن علي

29 13 37 24 05تجزئة بوعكاز طريق المحاميد أمام المطار و قرب المسجد القديمبوعكاز

08 20 37 24 05تجزئة معطى هللا المحاميد الطريق المؤدية لصوكوما آزلي بين مسجد أدرار محي زكرياأدرار

01 26 37 24 05تجزئة معطى هللا المحاميد تجزئة وادي الذهب  الطريق المؤدية لصوكوما آزلي (ريم سابقا)اإليمان 

61 20 37 24 1105 م من مسجد الشكيلي قرب مقاطعة أسكجور الجديدة و القاعة المغطاة المحاميد وراء آخر محطة للحافلة رقم 600 على بعد 1حمزة المجد

العزوزية- سيدي غانم 

جليز الكبير

الحي الحسني

المحاميد

صيــدليات الحــراســة النهــــارية

المدينة

2015-06-26 إلـــــــــــــى 2015-06-20من 

من التاسعة و النصف صباحا  الى الحادية عشر ليال  بدون إنقطاع

الداوديات






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































