
 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفٌات

مدٌرٌة الصحة و السكان لوالٌة سطٌف 
 المؤسسة االستشفائٌة المتخصصة األم و الطفل ٌالعلمة

 

 2016جوانجدول المناوبــــــــة اإلدارٌة لشهر
 

 تارٌخ

  سا  أٌام االسبوع16 سا   إلى  08من 

  سا  أٌام العطل18 سا   إلى  08من 

  سا  أٌام االسبوع08 سا   إلى  16من 

  سا  أٌام العطل08 سا   إلى  18من 

 الرتبة االسم و اللقب الرتبة االسم و اللقب

 ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً    01/06/2015

 ت س فً اإلعالم اآللً نجام نصر الدٌن   02/06/2015

 رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش 03/06/2015

 ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً  ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً  04/06/2015

 متصرف إداري لعبابسة حسٌن   05/06/2015

 متصرف إداري مقٌدش  زكً   06/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   07/06/2015

 ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً    08/06/2015

 ت س فً اإلعالم اآللً مجدوب صالح   09/06/2015

 رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش 10/06/2015

 متصرف إداري لعبابسة حسٌن متصرف إداري لعبابسة حسٌن 11/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   12/06/2015

 متصرف إداري مقٌدش  زكً   13/06/2015

 ت س فً اإلعالم اآللً نجام نصر الدٌن   14/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   15/06/2015

 ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً    16/06/2015

 رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش 17/06/2015

 رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش 18/06/2015

 متصرف إداري لعبابسة حسٌن   19/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   20/06/2015

 متصرف إداري مقٌدش  زكً   21/06/2015

 متصرف إداري لعبابسة حسٌن   22/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   23/06/2015

 رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش رئٌسًطبٌب   عماريكرا وش 24/06/2015

 متصرف إداري مقٌدش  زكً متصرف إداري مقٌدش  زكً 25/06/2015

 ملحق إدارة رئٌسً بلهادف سامً    26/06/2015

 ت س فً اإلعالم اآللً مجدوب صالح   27/06/2015

 متصرف إداري لعبابسة حسٌن   28/06/2015

 متصرف إداري جمعٌون نبٌل   29/06/2015

 متصرف إداري مقٌدش  زكً   30/06/2015

 
 

  



 انجسائرٌح انذٌمقراطٍح انشعثٍحانجمهىرٌح 
وزارج انصــــــحح وانســـــكان وإصــــالح انمســـــتشفٍاخ 

 

 

والٌح سطٍف  

- انعهمح–  انمتخصصح األو و انطفم اإلستشفائٍحانمؤسسح 

 
 انمىاوتح انخاص جذول 

نممارسٍه األخصائٍٍه فً طة األطفال تاألطثاء ا
 2016  نشهر جىان 

 

 

 

  

 

 تارٌخال

  أٌاو األسثىع سا16 سا  إنى08مه  

  سا أٌاو انعطم18 سا إنى08مه  

  أٌاو األسثىع سا08 سا إنى  16مه  

  سا أٌاو انعطم08 سا إنى 18مه 

 نقرادج وساو  01/06/2016

 قادج شهثح وسرٌه  02/06/2016

03/06/2016  دوفٍر وسٍهح درٌج وىال 

04/06/2016  قادري سهاو عماروش كرٌمح 

 ته ٌىسف نخضر  05/06/2016

 تتشٍه صفٍح  06/06/2016

 ته زهذج فاطٍمح انسهراء  07/06/2016

08/06/2016  دوفٍر وسٍهح  

09/06/2016  نقرادج وساو  

 درٌج وىال درٌج وىال 10/06/2016

 قادري سهاو قادج شهثح وسرٌه 11/06/2016

 تتشٍه صفٍح  12/06/2016

13/06/2016  عماروش كرٌمح  

14/06/2016  دوفٍر وسٍهح  

 ته زهذج فاطٍمح انسهراء  15/06/2016

 تتشٍه صفٍح  16/06/2016

 ته ٌىسف نخضر ته ٌىسف نخضر 17/06/2016

18/06/2016  دوفٍر وسٍهح ته ٌىسف نخضر 

19/06/2016  ته زهذج فاطٍمح انسهراء  

 عماروش كرٌمح  20/06/2016

 تتشٍه صفٍح  21/06/2016

 قادري سهاو  22/06/2016

23/06/2016  ته زهذج فاطٍمح انسهراء  

24/06/2016  نقرادج وساو نقرادج وساو 

 تتشٍه صفٍح قادري سهاو 25/06/2016

 درٌج وىال  26/06/2016

 دوفٍر وسٍهح  27/06/2016

28/06/2016  ته ٌىسف نخضر  

29/06/2016  تتشٍه صفٍح  

 ته زهذج فاطٍمح انسهراء  30/06/2016



 انجسائرٌح انذٌمقراطٍح انشعثٍحانجمهىرٌح 
وزارج انصــــــحح وانســـــكان وإصــــالح انمســـــتشفٍاخ 

 

 

والٌح سطٍف  

- انعهمح–  انمتخصصح األو و انطفم اإلستشفائٍحانمؤسسح 
 

 انمىاوتح انخاص جذول 
نممارسٍه األخصائٍٍه فً طة األطفال تاألطثاء ا

 2016  نشهر جىان 

(Garde Astreinte) 

 
 

 

 

 

 

 تارٌخال

 سا 16 سا  إنى08مه  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة الصــــــحة والســـــكان وإصــــالح المســـــتشفٌات

  والٌة سطٌف

-  انعهمح–انمؤسسح االستشفائٍح انمتخصصح األو و انطفم 

 

الطبٌة لألطباء العامون  جدول المناوبــة

تاستـعجاالخ طة األطفال  

2016لشهرجوان     

 .  يستخلفه الذي يليه في القائمة˛اأي طبيب للمداومة بعذر م عند غياب: - مالحظة

  سا08 سا    إلى    16من    تارٌخ 

 لحجل عفاف عموري عبد المجٌد 01/06/2016

 جرٌوي دلٌلة بوحجار صورٌة 02/06/2016

03/06/2016  زغٌب جمال عموري عبد المجٌد 

04/06/2016  جردي عبد الكرٌم حاج صحراوي حنان 

 قراح نورٌة عموري عبد المجٌد 05/06/2016

 زغٌب جمال العربً بن حرة مرشد 06/06/2016

 كراوشً إٌمان حاج صحراوي حنان 07/06/2016

08/06/2016  جرٌوي دلٌلة زغٌب جمال 

09/06/2016 حاج صحراوي حنان  العربً بن حرة مرشد 

 زغٌب جمال عموري عبد المجٌد 10/06/2016

 كراوشً إٌمان حاج صحراوي حنان 11/06/2016

 جرٌوي دلٌلة العربً بن حرة مرشد 12/06/2016

13/06/2016  لحجل عفاف عموري عبد المجٌد 

14/06/2016  جرٌوي دلٌلة حاج صحراوي حنان 

 كراوشً إٌمان عنانً سمٌة 15/06/2016

 بوحجار صورٌة زغٌب جمال 16/06/2016

 العربً بن حرة مرشد جرٌوي دلٌلة 17/06/2016

18/06/2016  جردي عبد الكرٌم زغٌب جمال 

19/06/2016  جرٌوي دلٌلة عنانً سمٌة 

 عموري عبد المجٌد العربً بن حرة مرشد 20/06/2016

 قراح نورٌة لحجل عفاف 21/06/2016

 جرٌوي دلٌلة عموري عبد المجٌد 22/06/2016

23/06/2016  زغٌب جمال العربً بن حرة مرشد 

24/06/2016  العربً بن حرة مرشد عموري عبد المجٌد 

 جرٌوي دلٌلة قراح نورٌة 25/06/2016

 زغٌب جمال العربً بن حرة مرشد 26/06/2016

 عنانً سمٌةعموري عبد المجٌد  27/06/2016

28/06/2016  جرٌوي دلٌلة زغٌب جمال 

29/06/2016  لحجل عفاف العربً بن حرة مرشد 

 زغٌب جمال بوحجار صورٌة 30/06/2016



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفٌات 

 والٌة سطٌف

 - العلمة–المؤسسة اإلستشفائٌة المتخصصة األم و الطفل 

 جدول المناوبة الخاص

  أمراض انىساء وانتىنٍذ ي األخصائٍٍه فاألطثاء ب

  2016نشهر جىان  
  سا    08   سا إلى  18من     سا18  سا  إلى08من  تارٌخ

  لحمر مدانً 01/06/2016

   بلوطً سارة  02/06/2016

03/06/2016   لحمر مدانً 

04/06/2016    

  زرقً صبٌرة 05/06/2016

  زرقً صبٌرة 06/06/2016

 بلوطً سارة بلوطً سارة 07/06/2016

08/06/2016   لحمر مدانً 

09/06/2016    بلوطً سارة  

  لحمر مدانً 10/06/2016

11/06/2016   

  زرقً صبٌرة 12/06/2016

13/06/2016   زرقً صبٌرة 

14/06/2016  بلوطً سارة بلوطً سارة 

  لحمر مدانً 15/06/2016

  بلوطً سارة 16/06/2016

  لحمر مدانً 17/06/2016

18/06/2016    

19/06/2016   زرقً صبٌرة 

  بلوطً سارة 20/06/2016

  لحمر مدانً 21/06/2016

 بلوطً سارة بلوطً سارة 22/06/2016

23/06/2016   زرقً صبٌرة 

24/06/2016   لحمر مدانً 

25/06/2016   

  زرقً صبٌرة 26/06/2016

  بلوطً سارة 27/06/2016

28/06/2016   لحمر مدانً 

29/06/2016  بلوطً سارة بلوطً سارة 

  زرقً صبٌرة 30/06/2016
 . تجتمع الخلية قبل العشرون من كل شهر  لدراسة وتحضير جداول المناوبة-    :مالحظة 

 سا قبم تاريخ بداية  انمناوبة حيث يكون  انطهب ممضي مه 24أثناء استبدال انمناوبة  يجب إيداع انطهب ندى انمديرية  -

 .طرف انطبيب انمسؤول 

 سا 17 سا إني 08ابتداءا مه أول رمضان يكون انتوقيت مه  -

  



 الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

 وزارج انصــــــحح وانســـــكان وإصــــالح انمســـــتشفٍاخ

 والٌة سطٌف

 - العلمة–المؤسسة اإلستشفائٌة المتخصصة األم و الطفل 

 

 جدول المناوبة الخاص

  تانتخذٌر واإلوعاشن األخصائًٍاألطثاءب
  2016نشهر جىان 

 

تارٌخ 
   سا 18 سا إلى08من  

 
  سا  08 سا إلى  18من 

 

ماضً نسٌم+ طلحً العلمً 01/06/2016  طلحً العلمً 

  طلحً العلمً 02/06/2016

03/06/2016   بونوٌوة عبد الغانً 

04/06/2016  هجرس وداد هجرس وداد 

  هجرس وداد 05/06/2016

 ماضً نسٌم ماضً نسٌم 06/06/2016

  بونوٌوة عبد الغانً   ماضً نسٌم+بونوٌوة عبد الغانً 07/06/2016

08/06/2016 بونوٌوة عبد الغانً+ طلحً العلمً   طلحً العلمً 

09/06/2016   طلحً العلمً 

  طلحً العلمً 10/06/2016

 ماضً نسٌم ماضً نسٌم 11/06/2016

  ماضً نسٌم 12/06/2016

13/06/2016  بونوٌوة عبد الغانً بونوٌوة عبد الغانً 

14/06/2016  هجرس وداد  بونوٌوة عبد الغانً+هجرس وداد 

 طلحً العلمً  هجرس وداد+طلحً العلمً 15/06/2016

  طلحً العلمً 16/06/2016

  هجرس وداد 17/06/2016

18/06/2016  بونوٌوة عبد الغانً بونوٌوة عبد الغانً 

19/06/2016 بونوٌوة عبد الغانً+ طلحً العلمً   طلحً العلمً 

 ماضً نسٌم ماضً نسٌم+ طلحً العلمً 20/06/2016

  ماضً نسٌم 21/06/2016

 هجرس وداد هجرس وداد 22/06/2016

23/06/2016   هجرس وداد 

24/06/2016   ماضً نسٌم 

 طلحً العلمً طلحً العلمً 25/06/2016

  طلحً العلمً 26/06/2016

 ماضً نسٌم ماضً نسٌم 27/06/2016

28/06/2016   ماضً نسٌم 

29/06/2016  هجرس وداد هجرس وداد 

  هجرس وداد 30/06/2016


