
الجوهىريت الجشائزيت الذيوىقزاطيت الؼؼبيت 

الوـــؤطظت االطخؼفـــائيــت الوخخصصــت فــــي  

. رأص الواء . الخزبيت و إػادة الخكييف الىظيفي 

الوذيــزيـــت الفزػيـــت للٌؼـــاطـــاث الصحيــــت 

م ف ى ؽ / م إ م  / 2016:         /الزقــــــــن 

 

 

 

 

 

 

 

 اليىم الخاريخ الخىقيج االطن و اللقب الزحبت
08:00 – 16:30 ياحي حوشة هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  األربؼاء 01/06/16 

08:00 – 16:30 قزبىع فىسي هلحق إدارة  02/06/16  الخويض 

08:00 – 08:00 سيخىًي ًاديت هلحق رئيظي لإلدارة  03/06/16  الجوؼت 

08:00 – 08:00 رضىاى حىفيق هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  الظبج 04/06/16 

08:00 – 16:30 احططاع طفياى هخصزف  05/06/16  األحذ 

08:00 – 16:30 دباػت هظؼىدة هخصزف رئيظي  06/06/16  االثٌيي 

08:00 – 16:30 رضىاى حىفيق هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  07/06/16  الثالثاء 

08:00 – 16:30 احططاع طفياى هخصزف  08/06/16  األربؼاء 

08:00 – 16:30 هيوغ ػبذ الحويذ هلحق أدارة  09/06/16  الخويض 

08:00 – 08:00 جابي هذاًي  هخصزف  10/06/16  الجوؼت 

08:00 – 08:00 قزبىع فىسي هلحق إدارة  11/06/16  الظبج 

08:00 – 16:30 سيخىًي ًاديت هلحق رئيظي لإلدارة  12/06/16  األحذ 

08:00 – 16:30 رضىاى حىفيق هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  13/06/16  االثٌيي 

08:00 – 16:30 احططاع طفياى هخصزف  14/06/16  الثالثاء 

08:00 – 16:30 دباػت هظؼىدة هخصزف رئيظي  15/06/16  األربؼاء 

08:00 – 16:30 ياحي حوشة هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  16/06/16  الخويض 

08:00 – 08:00 هيوغ ػبذ الحويذ هلحق أدارة  17/06/16  الجوؼت 

08:00 – 08:00 دباػت هظؼىدة هخصزف رئيظي  18/06/16  الظبج 

08:00 – 16:30 سيخىًي ًاديت هلحق رئيظي لإلدارة  19/06/16  األحذ 

08:00 – 16:30 احططاع طفياى هخصزف  20/06/16  االثٌيي 

08:00 – 16:30 رضىاى حىفيق هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  21/06/16  الثالثاء 

08:00 – 16:30 سيخىًي ًاديت هلحق رئيظي لإلدارة  22/06/16  األربؼاء 

08:00 – 16:30 دباػت هظؼىدة هخصزف رئيظي  23/06/16  الخويض 

08:00 – 08:00 جابي هذاًي  هخصزف  24/06/16  الجوؼت 

08:00 – 08:00 ياحي حوشة هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  25/06/16  الظبج 

08:00 – 16:30 قزبىع فىسي هلحق إدارة  26/06/16  األحذ 

08:00 – 16:30 دباػت هظؼىدة هخصزف رئيظي  27/06/16  االثٌيي 

08:00 – 16:30 احططاع طفياى هخصزف  28/06/16  الثالثاء 

08:00 – 16:30 رضىاى حىفيق هخصزف رئيظي لوصالح الصحت  29/06/16  األربؼاء 

08:00 – 16:30 هيوغ ػبذ الحويذ هلحق أدارة  30/06/16  الخويض 

   :هــالحظت  -

 الحضىر ضزوري و في حالت هاًغ أو اطخخالف يجب إخطار اإلدارة بذلك

 

(اإلداريــت)جـــذول الوٌـــاوبت   

2016 جـــــــىاى لؼهز   
 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 المـــؤسسة االستشفـــائيــة المتخصصــة فــــي 

.رأس الماء . التربية و إعادة التكييف الوظيفي   

 المديــريـــة الفرعيـــة للنشـــاطـــات الصحيــــة

م ف ن ص / م إ م  / 2016:         /الرقــــــــم   

 

 

 

 الرتبة االسم و اللقب التوقيت التاريخ اليوم
08:00-16:30 01/06/2016 األربعــــــاء  ممرضة ص ع حليمي حليمة 

 مخبري ص ع بقاق طاهر 08:00-16:30 02/06/2016 الخـمـيــــس

00:08-00:08 03/06/2016الجـمعــــــة   مختص ف ص ع بوستة محمد 

 ممرض ص ع مواسة سليمان 00:08-00:08 04/06/2016 الـسـبـــــــت

 ممرضة ص ع حليمي حليمة 08:00-16:30 05/06/2016 األحـــــــــــد

08:00-16:30 06/06/2016 االثـنـيـــــــن  ممرض ص ع عضيمي توفيق 

 مختص ف ص ع بوستة محمد 08:00-16:30 07/06/2016الـثالثــــــاء 

08:00-16:30 08/06/2016 األربعــــــاء  ممرض ص ع مواسة سليمان 

 مشغل أجهزة التصوير الطبي ص ع مزياني كمال 08:00-16:30 09/06/2016 الخـمـيــــس

00:08-00:08 10/06/2016الجـمعــــــة   ممرض ص ع عضيمي توفيق 

 مخبري ص ع بقاق طاهر 00:08-00:08 11/06/2016 الـسـبـــــــت

 ممرض ص ع عضيمي توفيق 08:00-16:30 12/06/2016 األحـــــــــــد

08:00-16:30 13/06/2016 االثـنـيـــــــن  مشغل أجهزة التصوير الطبي ص ع مزياني كمال 

 مخبري ص ع بقاق طاهر 08:00-16:30 14/06/2016الـثالثــــــاء 

08:00-16:30 15/06/2016 األربعــــــاء  مختص ف ص ع بوستة محمد 

 ممرض ص ع مواسة سليمان 08:00-16:30 16/06/2016 الخـمـيــــس

00:08-00:08 17/06/2016الجـمعــــــة   مشغل أجهزة التصوير الطبي ص ع مزياني كمال 

 مختص ف ص ع بوستة محمد 00:08-00:08 18/06/2016 الـسـبـــــــت

 مخبري ص ع بقاق طاهر 08:00-16:30 19/06/2016 األحـــــــــــد

08:00-16:30 20/06/2016 االثـنـيـــــــن  ممرض ص ع مواسة سليمان 

 مختص ف ص ع بوستة محمد 08:00-16:30 21/06/2016الـثالثــــــاء 

08:00-16:30 22/06/2016 األربعــــــاء  مشغل أجهزة التصوير الطبي ص ع مزياني كمال 

 ممرض ص ع عضيمي توفيق 08:00-16:30 23/06/2016 الخـمـيــــس

00:08-00:08 24/06/2016الجـمعــــــة   ممرض ص ع مواسة سليمان 

 مخبري ص ع بقاق طاهر 00:08-00:08 25/06/2016 الـسـبـــــــت

 مختص ف ص ع بوستة محمد 08:00-16:30 26/06/2016 األحـــــــــــد

08:00-16:30 27/06/2016 االثـنـيـــــــن  مشغل أجهزة التصوير الطبي ص ع مزياني كمال 

 ممرض ص ع عضيمي توفيق 08:00-16:30 28/06/2016الـثالثــــــاء 

08:00-16:30 29/06/2016 األربعــــــاء  ممرض ص ع مواسة سليمان 

 مخبري ص ع بقاق طاهر 08:00-16:30 30/06/2016 الخـمـيــــس

 

 

 (الطبيــــة)جدول المراقبة الشبه 

  2016لشهر جــــوان


