
 الـجمهوريـة الـجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبيــة
 وزارة الـصحـة والسكـان وإصـالح الـمسـتشفـيات

  مــديــرية  الصحــة و السـكــان لــواليـة سطيــف
عيـن آزالوسف يعالوي ـيالـمؤسـســة اإلستـشـفائيـة   

اطـات الـعالجيــة ـمـديـريـة الـنش  

  جـدول  الـمـناوبات  اإلداريـة   – 2016–  جــوان  لـشهـر 

                
 األيـــام 

  رقم الهاتف الرتبة  سا 08 إلى سا 16مناوبة الليلية من   رقم الهاتف الرتبة   سا 20 إلى سا 08مناوبة النهار من 

 0794.71.44.13 ب.م.مدير  مـحمـد الـعـريب     األربعاء 01

 0772.55.24.45 و.م.مدير  يـوسـف عـمـورة     اخلميس 02

 0779.29.68.81 إ. متصرف  هـشام  شـاوش  0776.45.13.01 ر.إ.عون  عبد الحكيم  الـواحـدي  الجمعة 03

 0773.72.73.27 ع .ن.مدير  فــارس سـوالمـية  0540.26.91.80 إ. متصرف  عبد المالك  حـمـار  السبت 04

 األحد 05
 

 0663.36.22.52 إ. متصرف  فاروق سـنوسي   

 0662.58.58.44 تقين سامي  عبد ادلؤمن  طاع اهلل       االثنني 06

 0663.36.22.52 إ. متصرف  فاروق سـنوسي     الثالثاء 07

 0776.45.13.01 ر.إ.عون  عبد احلكيم  الـواحـدي      األربعاء 08

 0540.26.91.80 إ. متصرف  عبد ادلالك  حـمـار      اخلميس 09

 0794.71.44.13 ب.م.مدير  مـحمـد الـعـربي 0663.36.22.52 إ. متصرف  فاروق سـنوسي الجمعة 10

 0772.55.24.45 و.م.مدير  يـوسـف عـمـورة 0779.29.68.81 إ. متصرف  هـشام  شـاوش  السبت 11

 0773.72.73.27 ع .ن.مدير  فــارس سـوادلـية      األحد 12

 0772.55.24.45 و.م.مدير  يـوسـف عـمـورة     االثنني 13

 0666.74.32.30 مهندس دولة  سليمان  حـفيان      الثالثاء 14

 0779.29.68.81 إ. متصرف  هـشام  شـاوش      األربعاء 15

 0776.45.13.01 ر.إ.عون  عبد احلكيم  الـواحـدي      اخلميس 16

 0663.36.22.52 إ. متصرف  فاروق سـنوسي 0779.29.68.81 إ. متصرف  هـشام  شـاوش  الجمعة 17

 0773.72.73.27 ع .ن.مدير  فــارس سـوالمـية  0794.71.44.13 ب.م.مدير  مـحمـد الـعـربي السبت 18

 األحد 19
   

 0540.26.91.80 إ. متصرف  عبد ادلالك  حـمـار  

 0772.55.24.45 و.م.مدير  يـوسـف عـمـورة     االثنني 20

 0662.58.58.44 تقين سامي عبد ادلؤمن  طاع اهلل      الثالثاء 21

 0773.72.73.27 ع .ن.مدير  فــارس سـوادلـية      األربعاء 22

 0779.29.68.81 إ. متصرف  هـشام  شـاوش      اخلميس 23

 0776.45.13.01 ر.إ.عون  عبد الحكيم  الـواحـدي  0666.74.32.30 مهندس دولة سليمان  حـفيان  الجمعة 24

 0540.26.91.80 إ. متصرف  عبد المالك  حـمـار  0663.36.22.52 إ. متصرف  فاروق سـنوسي السبت 25

 0794.71.44.13 ب.م.مدير  مـحمـد الـعـريب     األحد 26

 0772.55.24.45 و.م.مدير  يـوسـف عـمـورة     االثنني 27

 0540.26.91.80 إ. متصرف  عبد ادلالك  حـمـار      الثالثاء 28

 0776.45.13.01 ر.إ.عون  عبد احلكيم  الـواحـدي      األربعاء 29

 0773.72.73.27 ع .ن.مدير  فــارس سـوادلـية      اخلميس 30

  

  



 

ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  
 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات

 
فـمـديـريــة الصـحـة والسـكان لـواليـة سطي  

 ادلؤسسـة االستـشـفائية يوسف يعالوي  عيـن أزال
 مديـريـة الـنـشـاطـات الـعـالجـيـة

 

 

 2016لـشهر جـــوان  

 بيولوجيا الدم    األيـــام 
01/06/2016 األربعاء   
02/06/2016 اخلميس   
03/06/2016 الجمعة   
04/06/2016 السبت   
05/06/2016 األحد   
06/06/2016 االثنني   
07/06/2016 الثالثاء   
08/06/2016 األربعاء   
09/06/2016 اخلميس   
10/06/2016 الجمعة   
11/06/2016 السبت   
12/06/2016 األحد   
13/06/2016 االثنني  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
14/06/2016 الثالثاء   

15/06/2016 األربعاء  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
16/06/2016 اخلميس   
17/06/2016 الجمعة  (نهارا)كـاشر منــاد         .د 
18/06/2016 السبت  (نهارا)كـاشر منــاد         .د 
19/06/2016 األحد   

20/06/2016 االثنني  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
21/06/2016 الثالثاء   
22/06/2016 األربعاء  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
23/06/2016 اخلميس   
24/06/2016 الجمعة  (نهارا)كـاشر منــاد         .د 
25/06/2016 السبت  (نهارا)كـاشر منــاد         .د 
26/06/2016 األحد   
27/06/2016 االثنني  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
28/06/2016 الثالثاء  (ليال)كـاشر منــاد         .د 
29/06/2016 األربعاء   
30/06/2016 اخلميس   

 



  

ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  
 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات

فـمـديـريــة الصـحـة والسـكان لـواليـة سطي  
 ادلؤسسـة االستـشـفائية يوسف يعالوي  عيـن أزال

 مديـريـة الـنـشـاطـات الـعـالجـيـة

 
  التخذير و اإلنعاش في األخصائية الطبيبة مناوبـات جـدول

2016    جــوانلـشـهـر    

 

 اإلنـعـاش و التخـذير  األيـــام 
01/06/2016 األربعاء   
02/06/2016 اخلميس   
03/06/2016 الجمعة   
04/06/2016 السبت   

05/06/2016 األحد   

06/06/2016 االثنني   
07/06/2016 الثالثاء   

08/06/2016 األربعاء   

09/06/2016 اخلميس   

10/06/2016 الجمعة   

11/06/2016 السبت   
12/06/2016 األحد (ليال)د بن موهوب إيناس             

13/06/2016 االثنني   

14/06/2016 الثالثاء (ليال)د بن موهوب إيناس             

15/06/2016 األربعاء   

16/06/2016 اخلميس   

17/06/2016 الجمعة (نهارا)د بن موهوب إيناس             

18/06/2016 السبت   

19/06/2016 األحد   

20/06/2016 االثنني   

21/06/2016 الثالثاء (ليال)د بن موهوب إيناس             

22/06/2016 األربعاء   

23/06/2016 اخلميس   
24/06/2016 الجمعة (نهارا)د بن موهوب إيناس             

25/06/2016 السبت   
26/06/2016 األحد   

27/06/2016 االثنني   

28/06/2016 الثالثاء (ليال)د بن موهوب إيناس             

29/06/2016 األربعاء   

30/06/2016 اخلميس   

  
 

 
 



ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  

 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات
 مــديــرية  الصحــة و السـكــان لــواليـة سطيــف

عيـن آزالوسف يعالوي ـيالـمؤسـســة اإلستـشـفائيـة   
اطـات الـعالجيــة ـمـديـريـة الـنش  

األخصائـيـيـن األطـبـاء مناوبـات جـدول  
2016 لـشـهـر  جــــوان    

 أمراض  الجهاز الهضمي الطـب الـداخـلي   األيـــام 
طـب األمراض 

 الـمـعـديـة 
 أمراض الــدم 

 أمراض الغدد الصماء
 طـب األطـفـال 

01/06/2016 األربعاء (ليال)سياب أمري   .د   (ليال)     برامهية نبيلــة.د   (ليال)  زوزة حسان .د (ليال)اين أمري ـبن.د 

02/06/2016 اخلميس  (ليال)  سفيان    ودـقنف.د      

03/06/2016 الجمعة (نهاراوليال)  سياب أمير.د  (نهارا وليال) بوعروري رشدي .د (نهارا وليال)زوزة حسان .د (نهارا)      اني أميرـبن.د   (نهارا)سفيان      قنفود .د (نهارا وليال)زالقي هاجر .د 

04/06/2016 السبت (نهارا وليال)حزي عديلة .د (نهارا وليال)بوعبيد عماد الدين.د (نهاراوليال) طبي نسيم .د      

05/06/2016 األحد (ليال)سياب أمري    .د   
 (ليال)بوعبيد عماد الدين .د

  (ليال   )زوزة حسان .د
 

 (ليال)قيدوم ياسني     .د

06/06/2016 االثنني   
 (ليال)   محدان يامسينة .د   (ليال )  حزي عديلة .د 

07/06/2016 الثالثاء (ليال)   بوعروري رشدي.د        

08/06/2016 األربعاء  (ليال)  برامهية نبيلــة.د      

09/06/2016 اخلميس        

10/06/2016 الجمعة  (نهارا)قيدوم ياسين    .د (نهارا وليال)زالقي هاجر .د (نهارا وليال)بوعروري رشدي .د (نهارا)  زوزة حسان .د (نهارا)       ناني أميرـب.د (نهارا)طبي نسيم .د 

11/06/2016 السبت (نهارا)طبي نسيم .د   (ليالنهارا و)حمدان ياسمينة .د   (نهارا وليال)حزي عديلة .د (نهارا)بوعبيد عماد الدين .د 

12/06/2016 األحد        

13/06/2016 االثنني        

14/06/2016 الثالثاء  (ليال) سفيان      قنفود.د      

15/06/2016 األربعاء  (ليال)  برامهية نبيلــة.د      

16/06/2016 اخلميس  (هنارا)قيدوم ياسني     .د      

17/06/2016 الجمعة (نهارا)   سياب أمير.د    (نهارا وليال)زالقي هاجر .د (نهارا وليال)بوعروري رشدي .د (نهارا) زوزة حسان .د (نهارا)         اني أمير ـبن.د 

18/06/2016 السبت (نهارا)   طبي نسيم .د   (ليالنهارا و)حمدان ياسمينة .د   (نهارا وليال) حزي عديلة .د (نهارا) بوعبيد عماد الدين .د 

19/06/2016 األحد        

20/06/2016 االثنني        

21/06/2016 الثالثاء  (ليال) سفيان     قنفود.د      

22/06/2016 األربعاء  (ليال) برامهية نبيلــة.د      

23/06/2016 اخلميس  (هنارا)قيدوم ياسني    .د      

24/06/2016 الجمعة (نهارا)   زوزة حسان.د (نهارا  )اني أمير ـبن.د     (نهارا وليال)زالقي هاجر .د  

25/06/2016 السبت  (نهارا)  حمدان ياسمينة .د  (نهارا وليال)بوعروري رشدي .د (نهارا)   حزي عديلة .د   

26/06/2016 األحد        

27/06/2016 االثنني  (ليال)    محدان يامسينة .د      

28/06/2016 الثالثاء    (ليال)   بوعروري رشدي.د    

29/06/2016 األربعاء  (ليال)   برامهية نبيلــة.د      

30/06/2016 اخلميس        

 
 
 
 
 
 



 

ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  
 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات

 
فـمـديـريــة الصـحـة والسـكان لـواليـة سطي  

 ادلؤسسـة االستـشـفائية يوسف يعالوي  عيـن أزال
 مديـريـة الـنـشـاطـات الـعـالجـيـة

 

 
2016    جــوانلـشـهـر    

 أمراض و جراحـة الفـــم  األيـــام 
01/06/2016 األربعاء (ليال)مرابط نسيم            .د   
02/06/2016 اخلميس   
03/06/2016 الجمعة (نهارا)مرابط نسيم          .د   
04/06/2016 السبت (ليال)مرابط نسيم           .د   
05/06/2016 األحد   

06/06/2016 االثنني   
07/06/2016 الثالثاء   

08/06/2016 األربعاء   

09/06/2016 اخلميس   

10/06/2016 الجمعة (نهارا)مرابط نسيم          .د   
11/06/2016 السبت   
12/06/2016 األحد   

13/06/2016 االثنني   

14/06/2016 الثالثاء   

15/06/2016 األربعاء   

16/06/2016 اخلميس   

17/06/2016 الجمعة (نهارا)مرابط نسيم          .د   
18/06/2016 السبت   
19/06/2016 األحد   

20/06/2016 االثنني   

21/06/2016 الثالثاء   

22/06/2016 األربعاء   
23/06/2016 اخلميس   
24/06/2016 الجمعة (نهارا)مرابط نسيم          .د   
25/06/2016 السبت   
26/06/2016 األحد   

27/06/2016 االثنني   

28/06/2016 الثالثاء   

29/06/2016 األربعاء   
30/06/2016 اخلميس   

  
 

 



 الـجمـهـوريـة الجزائريـة الديمـقـراطـيـة الشعـبيـة
 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات

 

فـمـديـريــة الصـحـة والسـكان لـواليـة سطي  
 الـمؤسسـة االستـشـفائية يوسف يعالوي  عيـن أزال

 مديـريـة الـنـشـاطـات الـعـالجـيـة
 

  2016ـر جوان هـشــل عمل األطـبـاء الـعـامـين على مستوى مـصلحـة اإلستـعجـاالت الـطبيـة الـجراحـيـةجـــدول 

  سا16 سا إلى 08من  األيـــام 
الوي نسرين  . د األربـعاء 01 مليزي حنان. د    
الوي نسرين  . د الـخميس 02 بضياف إميان. د   
بضياف إيمان. د الـجمعة 03 مليزي حنان. د   
مفواد نرجس. د الـسبت 04 بوشنشان كريمة. د   
مليزي حنان. د األحــد 05 كوسة إميان. د   
مفواد نرجس. د اإلثنيـن 06 بوشنشان كرمية. د   
بضياف إميان. د الـثالثاء 07 بوشنشان كرمية. د   
مفواد نرجس. د األربـعاء 08 كوسة إميان. د   
بوشنشان كرمية. د الـخميس 09 مليزي حنان. د   
مفواد نرجس. د الـجمعة 10 بضياف إيمان. د   
مليزي حنان. د الـسبت 11 بضياف إيمان. د   
مليزي حنان. د األحــد 12 كوسة إميان. د   
بوشنشان كرمية. د اإلثنيـن 13 كوسة إميان. د   
مفواد نرجس. د الـثالثاء 14 بوشنشان كرمية. د   
مفواد نرجس. د األربـعاء 15 بضياف إميان. د   
مليزي حنان. د الـخميس 16 كوسة إميان. د   
بوشنشان كريمة. د الـجمعة 17 مليزي حنان. د   
مفواد نرجس. د الـسبت 18 بضياف إيمان. د   
مليزي حنان. د األحــد 19 بضياف إميان. د   
مليزي حنان. د اإلثنيـن 20 كوسة إميان. د   
بوشنشان كرمية. د الـثالثاء 21 كوسة إميان. د   
الوي نسرين  . د األربـعاء 22 بضياف إميان. د   
مفواد نرجس. د الـخميس 23 بوشنشان كرمية. د   
مفواد نرجس. د الـجمعة 24 كوسة إيمان. د   
بضياف إيمان. د الـسبت 25 مليزي حنان. د   
سنوسي هشام. د األحــد 26 بوشنشان كرمية. د   
مفواد نرجس. د اإلثنيـن 27 بضياف إميان. د   
مليزي حنان. د الـثالثاء 28 كوسة إميان. د   
مليزي حنان. د    األربـعاء 29 كوسة إميان. د   
بوشنشان كرمية. د الـخميس 30 كوسة إميان. د   

  

 

 

 



 الـجمـهـوريـة الجزائريـة الديمـقـراطـيـة الشعـبيـة
 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات

 

فـمـديـريــة الصـحـة والسـكان لـواليـة سطي  
 الـمؤسسـة االستـشـفائية يوسف يعالوي  عيـن أزال

 

  2016 جـوان رـهـشــل مناوبة األطـبـاء الـعـامـين على مستوى مـصلحـة اإلستـعجـاالت الـطبيـة الـجراحـيـةجـــدول 

 مسؤول المناوبة  سا08سا إلى 16المناوبة الليلية من   األيـــام 
سفاري بالل. د األربـعاء 01 بوغرارة منرية. د  بوغريرة خدجية. د  سفاري بالل . د   
مفواد نرجس. د الـخميس 02 ليربي مسراء. د  بوشنشان كرمية. د  مفواد نرجس. د   
زهراوي سامية. د الـجمعة 03 كوسة إيمان. د  رملي كوثر. د  زهراوي سامية. د   
الوي نسرين  . د الـسبت 04 مباركي محمد. د  خنتوت عماد الدين  . د  الوي نسرين  . د   
بضياف إميان. د األحــد 05 بوغرارة منرية. د  قندوز نور اذلدى. د  بضياف إميان. د   
هيشور مسراء.د اإلثنيـن 06 موماش جناة. د  حزي جهاد. د  هيشور مسراء.د   
الوي نسرين  . د الـثالثاء 07 مليزي حنان. د  روابح خولة. د  الوي نسرين  . د   
مرزوقي ليلى. د األربـعاء 08 سفاري بالل. د  جارة بالل. د  مرزوقي ليلى. د   
ليربي مسراء. د الـخميس 09 كوسة إميان. د  بوغريرة خدجية. د  ليربي مسراء. د   
الوي نسرين  . د الـجمعة 10 هيشور سمراء.د  رملي كوثر. د  الوي نسرين  . د   
بوشنشان كريمة. د الـسبت 11 مباركي محمد. د  خنتوت عماد الدين  . د  بوشنشان كريمة. د   
حلمر نسيمة. د األحــد 12 مفواد نرجس. د  زهراوي سامية. د  حلمر نسيمة. د   
الوي نسرين  . د اإلثنيـن 13 موماش جناة. د  بضياف إميان. د  الوي نسرين  . د   
روابح خولة. د الـثالثاء 14 مليزي حنان. د  حزي جهاد. د  روابح خولة. د   

سفاري بالل. د األربـعاء 15 جارة بالل. د  بوغريرة خدجية. د  سفاري بالل. د   
مرزوقي ليلى. د الـخميس 16 الوي نسرين  . د  حلمر نسيمة. د  مرزوقي ليلى. د   
ليبري سمراء. د الـجمعة 17 كوسة إيمان. د  زهراوي سامية. د  ليبري سمراء. د   
هيشور سمراء.د الـسبت 18 موماش نجاة. د  رملي كوثر. د  هيشور سمراء.د   
الوي نسرين  . د األحــد 19 بوشنشان كرمية. د  حزي جهاد. د  الوي نسرين  . د   
مرزوقي ليلى. د اإلثنيـن 20 مفواد نرجس. د  روابح خولة. د  مرزوقي ليلى. د   
هيشور مسراء.د الـثالثاء 21 زهراوي سامية. د  موماش جناة. د  هيشور مسراء.د   
سفاري بالل. د األربـعاء 22 جارة بالل. د  بوغريرة خدجية. د  سفاري بالل. د   
حلمر نسيمة. د الـخميس 23 مليزي حنان. د  بضياف إميان. د  حلمر نسيمة. د   
الوي نسرين  . د الـجمعة 24 مباركي محمد. د  خنتوت عماد الدين  . د  الوي نسرين  . د   
روابح خولة. د الـسبت 25 حزي جهاد. د  كوسة إيمان. د  روابح خولة. د   

مرزوقي ليلى . د األحــد 26 زهراوي سامية. د  هيشور مسراء.د  مرزوقي ليلى . د   
الوي نسرين  . د اإلثنيـن 27 موماش جناة. د  بوشنشان كرمية. د  الوي نسرين  . د   
مفواد نرجس. د الـثالثاء 28 حزي جهاد. د  روابح خولة. د  مفواد نرجس. د   
سفاري بالل. د األربـعاء 29 جارة بالل. د  بضياف إميان. د  سفاري بالل. د   
مرزوقي ليلى. د الـخميس 30 الوي نسرين  . د  مليزي حنان. د  مرزوقي ليلى. د   

  

 

 

 

 
 



 

ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  

 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات
 مــديــرية  الصحــة و السـكــان لــواليـة سطيــف

عيـن آزالوسف يعالوي ـيالـمؤسـســة اإلستـشـفائيـة   
اطـات الـعالجيــة ـمـديـريـة الـنش  

األخصائـيـيـن للجراحين الطبية المناوبـات جـدول  
2016 لـشـهـر جـــــوان    

 جراحة األنف األذن والحنجرة جراحة األطفال الجراحة العامة األيـــام 

01/06/2016 األربعاء (ليال)نقاش كرمي        .د   (ليال)بوعظم حممد   .د  
02/06/2016 اخلميس     
03/06/2016 الجمعة (نهارا و ليال)مداني خليل    .د   (هنارا وليال)بوعظم حممد   .د (نهارا)بن قروق صالح    .د 
04/06/2016 السبت (نهارا و ليال)بوعكاز العربي  .د    (هارا و ليال)بوزكري أمينة .د 

05/06/2016 األحد (ليال)مداين خليل        .د   (ليال)بوعظم حممد   .د (ليال)بن قروق صالح    .د 
06/06/2016 االثنني     
07/06/2016 الثالثاء     
08/06/2016 األربعاء     
09/06/2016 اخلميس     
10/06/2016 الجمعة (نهارا)نقاش كريم        .د    (نهارا)بن قروق صالح    .د 
11/06/2016 السبت (نهارا و ليال)بوعكاز العربي  .د    (انهار)بوزكري أمينة          .د 
12/06/2016 األحد     

13/06/2016 االثنني (ليال)بوخميلة نادية                  

14/06/2016 الثالثاء (ليال)بوخميلة نادية                  

15/06/2016 األربعاء     
16/06/2016 اخلميس     
17/06/2016 الجمعة (نهارا)مداني خليل     .د   (نهارا)بوعظم محمد       .د  
18/06/2016 السبت (نهارا)نقاش كريم        .د    (انهار)بوزكري أمينة          .د 
19/06/2016 األحد     

20/06/2016 االثنني     

21/06/2016 الثالثاء (ليال)بوخميلة نادية                  

22/06/2016 األربعاء (ليال)بوخميلة نادية                  

23/06/2016 اخلميس     
24/06/2016 الجمعة (نهارا)نقاش كريم        .د   (نهارا)بوعظم محمد       .د (نهارا)بن قروق صالح    .د 
25/06/2016 السبت   (انهار)بوزكري أمينة          .د  
26/06/2016 األحد     
27/06/2016 االثنني     

28/06/2016 الثالثاء (ليال)بوخميلة نادية                  

29/06/2016 األربعاء (ليال)بوخميلة نادية                  

30/06/2016 اخلميس     

  
 
 



 
 

ةـة الشعـبيــة الديمـقـراطـيـــــة الجزائريــالـجمـهـوري  

 وزارة الصحـة والسـكان وإصـالح الـمستشـفـيـات
 مــديــرية  الصحــة و السـكــان لــواليـة سطيــف

عيـن آزالوسف يعالوي ـيالـمؤسـســة اإلستـشـفائيـة   
اطـات الـعالجيــة ـمـديـريـة الـنش  

األخصائـيـيـن للجراحين الطبية المناوبـات جـدول  
2016 لـشـهـر  جــــوان    

ة ــــــك البوليـل ة المساــجراح العظــامة ـــــجراح األيـــام 

01/06/2016 األربعاء (ليال )بن سامل  العيفة                 .د    
02/06/2016 اخلميس    

03/06/2016 الجمعة (نهارا و ليال)بن خليفة عبد الكريم     .د    

04/06/2016 السبت (نهارا و ليال)فاضلي نرجس           .د    
05/06/2016 األحد (ليال)بن خليفة عبد الكرمي            .د    
06/06/2016 االثنني    
07/06/2016 الثالثاء    
08/06/2016 األربعاء    
09/06/2016 اخلميس    
10/06/2016 الجمعة (نهارا)بن سالم  العيفة             .د   (نهارا و ليال)تومي خليل                 .د 
11/06/2016 السبت (نهارا ا)فاضلي نرجس             .د    
12/06/2016 األحد    
13/06/2016 االثنني    

14/06/2016 الثالثاء    
15/06/2016 األربعاء    
16/06/2016 اخلميس    
17/06/2016 الجمعة (نهارا)بن خليفة عبد الكريم        .د   (نهارا و ليال)تومي خليل                 .د 
18/06/2016 السبت (نهارا)بن سالم  العيفة               .د    
19/06/2016 األحد    
20/06/2016 االثنني    

21/06/2016 الثالثاء    
22/06/2016 األربعاء    
23/06/2016 اخلميس    
24/06/2016 الجمعة (نهارا)بن سالم  العيفة             .د   (نهارا و ليال)تومي خليل                 .د 
25/06/2016 السبت (نهارا ا)فاضلي نرجس             .د    
26/06/2016 األحد    
27/06/2016 االثنني    

28/06/2016 الثالثاء    
29/06/2016 األربعاء    
30/06/2016 اخلميس    

 


