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 التاريخ اليوم
 المنـاوبة الليلية

 االسم و اللقب

 المنـاوبة النهارية
 االسم و اللقب

 رقم الهاتف الـوظــيــفــــة

01/06/2016 األرتعاء  0550.74.61.89يهذق إدارج   أوذًىٌ يذًذ وعًر 

 0550.45.66.37 يراقة طثي عاو  تهح عجية 02/06/2016 انخًيص

03/06/2016 انجًعح نيريى ضاييح/ د  نيريى ضاييح/ د   0670.08.00.73 يذيرج فرعيح نهًصانخ انصذيح 

نيريى ضاييح/ د تٍ تههىل انطاهر 04/06/2016 انطثد  0670.08.00.73 يذيرج فرعيح نهًصانخ انصذيح 

05/06/2016 األدذ  0550.74.61.89يهذق إدارج   أوذًىٌ يذًذ وعًر 

 0542.25.26.71 يرصرف  ذًاَي دطاٌ 06/06/2016 االثُيٍ

 0661.57.66.76 يهذق رئيطي نإلدارج  نىهاب عًاد انذيٍ 07/06/2016 انثالثاء

08/06/2016 األرتعاء  0553.53.01.35 يراقة طثي عاو   تٍ تههىل انطاهر 

 0550.74.61.89يهذق إدارج   أوذًىٌ يذًذ وعًر 09/06/2016 انخًيص

10/06/2016 انجًعح  0553.72.01.61 يهذق رئيطي نإلدارج يطانثي زيذاٌ تهح عجية 

 0661.57.66.76 يهذق رئيطي نإلدارج نىهاب عًاد انذيٍ نىهاب عًاد انذيٍ 11/06/2016 انطثد

12/06/2016 األدذ  0553.53.01.35 يراقة طثي عاو   تٍ تههىل انطاهر 

13/06/2016 االثُيٍ  0542.25.26.71 يرصرف  ذًاَي دطاٌ 

 0553.72.01.61 يهذق رئيطي نإلدارج  يطانثي زيذاٌ 14/06/2016 انثالثاء

15/06/2016 األرتعاء  0661.57.66.76 يهذق رئيطي نإلدارج  نىهاب عًاد انذيٍ 

16/06/2016 انخًيص  0553.53.01.35 يراقة طثي عاو   تٍ تههىل انطاهر 

 0550.74.61.89يهذق إدارج  أوذًىٌ يذًذ وعًر ذًاَي دطاٌ 17/06/2016 انجًعح

 0553.72.01.61 يهذق رئيطي نإلدارج يطانثي زيذاٌ تهح عجية 18/06/2016 انطثد

19/06/2016 األدذ  0661.57.66.76 يهذق رئيطي نإلدارج  نىهاب عًاد انذيٍ 

20/06/2016 االثُيٍ  0553.53.01.35 يراقة طثي عاو   تٍ تههىل انطاهر 

21/06/2016 انثالثاء  0550.45.66.37 يراقة طثي عاو  تهح عجية 

22/06/2016 األرتعاء  0553.72.01.61 يهذق رئيطي نإلدارج  يطانثي زيذاٌ 

23/06/2016 انخًيص  0542.25.26.71 يرصرف  ذًاَي دطاٌ 

 0550.74.61.89يهذق إدارج  أوذًىٌ يذًذ وعًر يطانثي زيذاٌ 24/06/2016 انجًعح

 0550.74.61.89يهذق إدارج  أوذًىٌ يذًذ وعًر ذًاَي دطاٌ 25/06/2016 انطثد

 0550.45.66.37 يراقة طثي عاو  تهح عجية 26/06/2016 األدذ

27/06/2016 االثُيٍ  0661.57.66.76 يهذق رئيطي نإلدارج  نىهاب عًاد انذيٍ 

28/06/2016 انثالثاء  0553.72.01.61 يهذق رئيطي نإلدارج  يطانثي زيذاٌ 

29/06/2016 األرتعاء  0542.25.26.71 يرصرف  ذًاَي دطاٌ 

 0550.45.66.37 يراقة طثي عاو  تهح عجية  30/06/2016 انخًيص
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      وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات
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 *بني ورثيالن * المؤسسة العمومية االستشفائية 
 2016/ 06:الرقم 

 
 
 

 . اسم الممرض الموجود في الجدول هو المسؤول المباشر عن المناوبة  * :مالحظة
  يكون كالتالي2013 نوفمبر 04 الصادرة عن وزارة الصحة ز السكان المؤرخة في 05توقيت المناوبات وفقا للتعليمة رقم : 

 08:00-16:30:أيام العمل األسبوعية  

 08:00-20:00 و 20:00-08:00:العطل األسبوعية و األعياد . 

 مــــالحـــظة المنـاوبة النهارية المنـاوبة الليلية الـيوم التـاريخ

01/06/2016    اونخياري َجاج األرتعاء 

اعراب- تىضعذيح و انخًيص 02/06/2016    

03/06/2016   ذقهعيد عثذ انقادر ذقهعيد عثذ انقادر انجًعح 

ايسياٌ- تٍ انسيٍ و انطثد 04/06/2016   ايسياٌ- تٍ انسيٍ و 

05/06/2016    عكى تراهيى األدذ 

   فساع َطيى االثُيٍ 06/06/2016

   يعروش رذيثح انثالثاء 07/06/2016

08/06/2016    يازيغ صثريُح األرتعاء 

   اعسية فاذخ انخًيص 09/06/2016

10/06/2016 اعراب- تىضعذيح و انجًعح  اعراب- تىضعذيح و    

  يعروش رذيثح يعروش رذيثح انطثد 11/06/2016

12/06/2016    يازيغ صثريُح األدذ 

13/06/2016    عكى تراهيى االثُيٍ 

   اعراب- تىضعذيح و انثالثاء 14/06/2016

15/06/2016    ذقهعيد عثذ انقادر األرتعاء 

16/06/2016    يازيغ صثريُح انخًيص 

  عكى تراهيى عكى تراهيى انجًعح 17/06/2016

  فساع َطيى فساع َطيى انطثد 18/06/2016

19/06/2016    يقالذي تاديص األدذ 

20/06/2016    ردادهح زيذاٌ االثُيٍ 

21/06/2016    يراتطيٍ يُير انثالثاء 

22/06/2016    فساع َطيى األرتعاء 

23/06/2016    يعروش رذيثح انخًيص 

  يازيغ صثريُح يازيغ صثريُح انجًعح 24/06/2016

  يراتطيٍ يُير يراتطيٍ يُير انطثد 25/06/2016

   فساع َطيى األدذ 26/06/2016

27/06/2016    ذقهعيد عثذ انقادر االثُيٍ 

28/06/2016    يازيغ صثريُح انثالثاء 

29/06/2016    يراتطيٍ يُير األرتعاء 

   اونخياري َجاج انخًيص  30/06/2016





                انجًهىريح انجسائريح انذيًقراطيح انشعثيح   
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

 

 مديرية الصحة و السكان لوالية سطيف
 المؤسسة العمومية االستشفائية بني ورثيالن

   2016 / 06:  الرقــم 

 

 انىظـيفح انًُـاوتح انُهاريح انًُـاوتح انهيهيح انـيىو انرـاريخ

01/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األرتعاء 

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انخًيص 02/06/2016

03/06/2016 انرصىير انطثي- أ.و ضهيًاَي َصر انذيٍ ضهيًاَي َصر انذيٍ انجًعح   

انرصىير انطثي- أ.و عياد ادًذ عياد ادًذ انطثد 04/06/2016  

05/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األدذ 

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم االثُيٍ 06/06/2016

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انثالثاء 07/06/2016

08/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األرتعاء 

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انخًيص 09/06/2016

10/06/2016 انرصىير انطثي- أ.و تخرح كريى تخرح كريى انجًعح   

انرصىير انطثي- أ.و كرجاَي يهذي كرجاَي يهذي انطثد 11/06/2016  

12/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األدذ 

13/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم االثُيٍ 

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انثالثاء 14/06/2016

15/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األرتعاء 

16/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انخًيص 

انرصىير انطثي- أ.و عياد ادًذ عياد ادًذ انجًعح 17/06/2016  

انرصىير انطثي- أ.و ضهيًاَي َصر انذيٍ ضهيًاَي َصر انذيٍ انطثد 18/06/2016  

19/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األدذ 

20/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم االثُيٍ 

21/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انثالثاء 

22/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األرتعاء 

23/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انخًيص 

انرصىير انطثي- أ.و كرجاَي يهذي كرجاَي يهذي انجًعح 24/06/2016  

انرصىير انطثي- أ.و داود عهي داود عهي انطثد 25/06/2016  

 ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األدذ 26/06/2016

27/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم االثُيٍ 

28/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انثالثاء 

29/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم األرتعاء 

  30/06/2016  ترَايج انعًم ترَايج انعًم ترَايج انعًم انخًيص     



 

 

REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE    

 

Direction de la santé et de la population  

De la wilaya de Sétif 

Etablissement public hospitalier 

De Beni-Ourtilen 

    № :   317   / Dir/SG/2016 

TABLEAU  DE  GARDE  

Mois :     juin    2016   

           

  

Service Docteur Jours  ouvrables Week-end 
Jour 

Férié 

Nature de 

garde 

Pédiatrie 

 

D
r  

BOUKABOUB.L 
01-14-15-19-20-21-

26-27-28-29 
 

 Effective 

D
r 
MOHAMMEDI.H 05-06-07-12   Effective 

Médecine interne 

(Endocrinologue) 

D
r
 

TAFOUKT. R 
05-12-19-26   Effective 

Chirurgie générale   

D
r 
 GUETOUCHI .S

 

 
05-06-12-13 

03-04-

11(24h)
 

 

 
Effective 

D
r
 KOULACHE .F 06-13-19-20-26-27   Effective 

D
r
  

DJOUDI .M 
06-13-20-27   Effective 

Orthopédie D
r
 BEN ZENATI.A 

1-7-14-19-21-22-28-

29 

 

04
 nuits 

17 
 nuits

 

 Effective 

 

Stomatologie 
Dr BOUMZOU .B 

08-09-12-13-14-15-

16-19 

10
24H 

17
24H

 
 

 

 

Astreinte 

 

   Effective 
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Service A.M.A.R 
Jours  

ouvrables 
Week-end 

Jour 

Férié 

Nature de 

garde 

BLOC 

OPERATOIRE 
MEZHERI 

AZEDINE 

06 

13 

20 

27 

  Effective 


