
 

 الجمهىريـــت الجسائريــــــــت الذيمقراطيـــــــت الشعبيـــــــت

 وزارة الصحت و السكان و إصالح المستشفياث
 مذيريت الصحت و السكان لىاليت سطيف 

 المؤسست  العمىميت للصحت الجىاريت عيه الكبيرة 

  2016 /06 :الرقــم

  2016جىاٌ  :  جذول المناوبت الخاص بالسلك اإلداري لشهر
 
 انرارٌخ

 

  سا08سا                             20 سا 20سا                           08  سا08د                   30 سا 16 انٍىو

   عادل جامعي، متصرف األرتعاء 01/06/2016

   نور الدين دالي ، محاسب إداري رئيسي انخًٍص  02/06/2016

 إلياس بن سليم،محاسب إداري رئيسي إلياس بن سليم،محاسب إداري رئيسي  انجًعح 03/06/2016
 عز الدين حشالف، مدير فرعي عز الدين حشالف، مدير فرعي  انطثد  04/06/2016

   علي لشهب، ملحق إدارة األدذ 05/06/2016

   سيد علي لقديم، متصرف االثٍٍُ  06/06/2016

   سفيان بوتفاحة،محاسب إداري رئيسي انثالثاء  07/06/2016

   نور الدين دالي ، محاسب إداري رئيسي األرتعاء 08/06/2016

   عادل جامعي، متصرف انخًٍص  09/06/2016

 سيد علي لقديم، متصرف سيد علي لقديم، متصرف  انجًعح 10/06/2016

 عز الدين حشالف، مدير فرعي عز الدين حشالف، مدير فرعي  انطثد  11/06/2016

   سفيان بوتفاحة،محاسب إداري رئيسي األدذ 12/06/2016

   إلياس بن سليم،محاسب إداري رئيسي االثٍٍُ  13/06/2016

   نور الدين دالي ، محاسب إداري رئيسي انثالثاء 14/06/2016

   علي لشهب، ملحق إدارة األرتعاء 15/06/2016

   عادل جامعي، متصرف انخًٍص  16/06/2016

 نصر الدين أكتوش ، مدير سفيان بوتفاحة،محاسب إداري رئيسي  انجًعح 17/06/2016
 عز الدين حشالف، مدير فرعي عز الدين حشالف، مدير فرعي  انطثد  18/06/2016

   سيد علي لقديم، متصرف األدذ 19/06/2016

   إلياس بن سليم،محاسب إداري رئيسي االثٍٍُ  20/06/2016

   عادل جامعي، متصرف انثالثاء  21/06/2016

   علي لشهب، ملحق إدارة األرتعاء 22/06/2016
   سفيان بوتفاحة،محاسب إداري رئيسي انخًٍص  23/06/2016

 نصر الدين أكتوش ، مدير إلياس بن سليم،محاسب إداري رئيسي  انجًعح 24/06/2016
 نصر الدين أكتوش ، مدير نور الدين دالي ، محاسب إداري رئيسي  انطثد  25/06/2016
   سيد علي لقديم، متصرف األدذ 26/06/2016

   علي لشهب، ملحق إدارة االثٍٍُ  27/06/2016

   عادل جامعي، متصرف انثالثاء 28/06/2016

   نور الدين دالي ، محاسب إداري رئيسي األرتعاء 29/06/2016

   نصر الدين أكتوش ، مدير انخًٍص  30/06/2016

 

  



 

الجمهىريـــت الجسائريــــــــت الذيمقراطيـــــــت الشعبيـــــــت 

 وزارة الصحت، السكان و إصالح المستشفياث 
مذيريت الصحت و السكان لىاليت سطيف  

المؤسست  العمىميت للصحت الجىاريت عيه الكبيرة 

 2016 /06   :الرقــم

 جذول انًُــــاوتح انطثٍـــح 

"تًُ عسٌس"  تانعٍــادج انًرعذدج انخذياخ  

  2016نػهر جىاٌ      
 

 

انرىلٍد انرــارٌـــخ   االضى و انهمة 

 16:00 01 عثذ انكرٌى غراٌطٍح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 02 ضايٍح تٍ غاٌطح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 03 ضًٍرج تٍ تعٍثع
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

26-04 رهثٍح دغار  16:00 
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 27-05 أضًاء تىرراع
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

30-06 يفٍذج لرٌذي  16:00 
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 07 زهٍح تعٍثع
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 08 ضهًٍح تٍىض
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 09 فضٍهح لاضًً
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

29-10 دهًٍح تٍ عٍطى  16:00 
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 11 َثٍهح دٍُع
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 12 فرٍذح يًٍىٌ
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 13 كرًٌح طىتال
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 14 تذر انذٌٍ جاري
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 15  تىرراعنٍهى
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 16 أضٍح تىطثح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 17 فىزٌح تمسٌس
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 18 عثذ انرزاق يخٍهف
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 19 عثذ انثاضظ يطًىش
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 20 ضايٍح تٍ غاٌطح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 21 انٍالىخ دٍرظ
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 22 عثذ انذك تىكردوح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 23 اليٍح نٍعاغح
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 24 فاٌسج عىٌطً
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 25 عهجٍح عُاٌ
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 16:00 28 يذطٍ غىدار
ضا

  -------- 08:00
 ضا

 

 

 
  



 

الجمهىريـــت الجسائريــــــــت الذيمقراطيـــــــت الشعبيـــــــت 

 وزارة الصحت، السكان و إصالح المستشفياث 
مذيريت الصحت و السكان لىاليت سطيف  

المؤسست  العمىميت للصحت الجىاريت عيه الكبيرة 

 2016 / 06  :الرقــم

 جذول انًُــــاوتح انطثٍـــح 

"عًىغح "    تانعٍــادج انًرعذدج انخذياخ  

  2016نػهر  جىاٌ     

 

انرىلٍد انرــارٌـــخ   االضى و انهمة 

 16:00 29-15-01 عهجٍح  عطىي
سا

  -------- 08:00
 سا

 

30-16-02 انٍسٌذ  لارج  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

17-03 رٌاض لرفح  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

18-04 ضهٍى تٍ غاَى  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 16:00 19-05 َعًٍح زاللً
سا

  -------- 08:00
 سا

 

20-06 َىرٌح ثاتد  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

21-07 صثاح تٍ غاَى  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 16:00 22-08 انذاجح تىَاب
سا

  -------- 08:00
 سا

 

23-09 عثذ انىادذ زرولً  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

24-10 صثاح وادفم  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

25-11 ضهٍهح دىاش  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

26-12 أدًذ داودي  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

27-13 يذًذ زغىاٌ  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

28-14 صىرٌح تىضُاخ  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 

 

 
  



 

الجمهىريـــت الجسائريــــــــت الذيمقراطيـــــــت الشعبيـــــــت 

 وزارة الصحت، السكان و إصالح المستشفياث 
مذيريت الصحت و السكان لىاليت سطيف  

المؤسست  العمىميت للصحت الجىاريت عيه الكبيرة  

  2016/ 06:الرقــم

  2016 جىان  لشهر  (اإلستعجاالث الطبيت ) جذول المناوبت الطبيت
" عيه  السبج "العيــادة المتعذدة الخذماث  ب  

انٍىو  انرارٌخ  
 ضا08:00--------ضا08:00 ضا08:00--------ضا14:00

        اإلضى و انهمة
  فائسج خٍُعاألرتعاء  01/06/2016

  أضًاء عسوزانخًٍص  02/06/2016

 خىنح فارضً انجًعح  03/06/2016

 عثذ انمادر تىنُىار انطثد  04/06/2016

  فائسج خٍُعاألدذ  05/06/2016

  أضًاء عسوزاإلثٍٍُ  06/06/2016

  خىنح فارضًانثالثاء  07/06/2016

  عثذ انمادر تىنُىاراألرتعاء  08/06/2016

  فائسج خٍُعانخًٍص  09/06/2016

 أضًاء عسوز انجًعح  10/06/2016

 خىنح فارضً انطثد  11/06/2016

  عثذ انمادر تىنُىاراألدذ  12/06/2016

  فائسج خٍُعاإلثٍٍُ  13/06/2016

  أضًاء عسوزانثالثاء  14/06/2016

  خىنح فارضًاألرتعاء  15/06/2016

  عثذ انمادر تىنُىارانخًٍص  16/06/2016

 فائسج خٍُع انجًعح  17/06/2016

 أضًاء عسوز انطثد  18/06/2016

  خىنح فارضًاألدذ  19/06/2016

  عثذ انمادر تىنُىاراإلثٍٍُ  20/06/2016

  فائسج خٍُعانثالثاء  21/06/2016

  أضًاء عسوزاألرتعاء  22/06/2016

  خىنح فارضًانخًٍص  23/06/2016

 عثذ انمادر تىنُىار انجًعح  24/06/2016

 فائسج خٍُع انطثد  25/06/2016

  أضًاء عسوزاألدذ  26/06/2016

  خىنح فارضًاإلثٍٍُ  27/06/2016

  عثذ انمادر تىنُىارانثالثاء  28/06/2016

  فائسج خٍُعاألرتعاء  29/06/2016

  أضًاء عسوزانخًٍص  30/06/2016

 

  



 
 

الجمهىريـــت الجسائريــــــــت الذيمقراطيـــــــت الشعبيـــــــت 

 وزارة الصحت، السكان و إصالح المستشفياث 
مذيريت الصحت و السكان لىاليت سطيف  

المؤسست  العمىميت للصحت الجىاريت عيه الكبيرة 

 2016 /06:الرقــم

 جذول انًُــــاوتح انطثٍـــح 

  "   تاتــــىر "  تانعٍــادج انًرعذدج انخذياخ

  2016نػهر  جىاٌ      

 

انرىلٍد انرــارٌـــخ   االضى و انهمة 

 16:00 01 يذفىظ نعرٌثح
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 16:00 24-14-02 دكًٍح هجرش
سا

  -------- 08:00
 سا

 

26-15-03 ضعاد  غذاد  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 16:00 04 آيال عس انذٌٍ
سا

  -------- 08:00
 سا

 

28-16-05 هجٍرج خضار  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

27-17-06 زوتٍر خهفً  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

18-07 تركاهى ضىاٌخ  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 16:00 29-19-08 عثذ انهطٍف عادل
سا

  -------- 08:00
 سا

 

21-09 آيال يرٌى تٍ عىدج  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

20-10 خضرج صفً انذٌٍ  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

22-11 خانذ   يرٌر     16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

30-25-12 زهٍر  داود  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

23-13 فاذخ طٍر  16:00 
سا

  -------- 08:00
 سا

 

 

 
 


