
 الــجوهــىريـــــــح الــجسائـريــــــح الــذيوقـــراطيــــــــح الــػعثيــــــــح
                                                     واليــــــــح ضـطيـــــــــــف 

 2016جــــــىاى  غـهـــــــر                                    -عيــــي آزال-الوــؤضطــح الـعوــىهيــح للـصحــح الــجـىاريـــح 

 2016/م ع ؼ ج /م ف م ؼ/        :الرقن

 جـــــــــذول الـوٌـــاوتـــــــح اإلداري

 التاريــــــــــــــخ هٌاوتـــــــح الٌهـــــــــــــار هذاوهــــــــح الليــــــــــــل

 ًـــــــــــي باديــــــــســش -

 يويـــــيــبي صغيـــــــر ال -

 جرتىعـــــــح تػيــــــــــر -

  تي ضالـــــــــن الطــــــاهر -

 

 

 

 قــــادري عثذ الوطــلـــة -

 قـــــــــادري أضـــــــوـاء -

 01/06/2016  عــــــــــــــــــاء ــاألرب

 02/06/2016  هيـــــــــــــــــــس ــالخ

 03/06/2016  هــــــــــــــــــــعح ــالج

 04/06/2016   ـــــثد ــضـــــــــــــــال

 يويـــــيــبي صغيـــــــر ال -

 ًـــــــــــي باديــــــــســش -

 بىطــــــــارة بىزيـــــــــذ -

 جربىعـــــــت بشيــــــــــر -

  طــــــاهرـبي سالـــــــــن ال -

 تىطــــــــارج تىزيـــــــــذ -

 ًـــــــــــي تاديــــــــصــظ -

 

 

 

 

 

قـــــــــادري أضـــــــوـاء  -

 قــــادري عثذ الوطــلـــة

 05/06/2016ــذ   ــــــــاألحــــــــــــــ

 06/06/2016ــــــيي   ــاإلثٌــــــــــــــ

 07/06/2016الثــــــــــــــــــــاء   ــالث

 08/06/2016  عــــــــــــــــــاء ــاألرب

 09/06/2016  هيـــــــــــــــــــس ــالخ

 10/06/2016  هــــــــــــــــــــعح ــالج

 11/06/2016   ـــــثد ــضـــــــــــــــال

 بىطــــــــارة بىزيـــــــــذ -

 جربىعـــــــت بشيــــــــــر -

  طــــــاهرـبي سالـــــــــن ال -

 يويـــــيــبي صغيـــــــر ال -

 بىطــــــــارة بىزيـــــــــذ -

 تي ضالـــــــــن الطــــــاهر -

 غٌـــــــــــي تاديـــــــــص -

 

 

 

 

 

 قــــادري عثذ الوطــلـــة -

 قـــــــــادري أضـــــــوـاء -

 12/06/2016ــذ   ــــــــاألحــــــــــــــ

 13/06/2016ــــــيي   ــاإلثٌــــــــــــــ

 14/06/2016الثــــــــــــــــــــاء   ــالث

 15/06/2016  عــــــــــــــــــاء ــاألرب

 16/06/2016  هيـــــــــــــــــــس ــالخ

 17/06/2016  هــــــــــــــــــــعح ــالج

 18/06/2016   ـــــثد ــضـــــــــــــــال

 جربىعـــــــت بشيــــــــــر -

 يويـــــيــبي صغيـــــــر ال -

 ًـــــــــــي باديــــــــســش -

 جربىعـــــــت بشيــــــــــر  -

 بي سالـــــــــن الطــــــاهر -

 تىطــــــــارج تىزيـــــــــذ -

 يويـــــيــتي صغيـــــــر ال -

 

 

 

 

 

 قـــــــــادري أضـــــــوـاء -

 قــــادري عثذ الوطــلـــة -

 19/06/2016ــذ   ــــــــاألحــــــــــــــ

 20/06/2016ــــــيي   ــاإلثٌــــــــــــــ

 21/06/2016الثــــــــــــــــــــاء   ــالث

 22/06/2016  عــــــــــــــــــاء ــاألرب

 23/06/2016  هيـــــــــــــــــــس ــالخ

 24/06/2016  هــــــــــــــــــــعح ــالج

 25/06/2016   ـــــثد ــضـــــــــــــــال

 ًـــــــــــي باديــــــــســش -

 طــــــاهرـبي سالـــــــــن ال -

 جربىعـــــــت بشيــــــــــر  -

 بىطــــــــارة بىزيـــــــــذ  -

يويـــــي  ــبي صغيـــــــر ال -

 

 26/06/2016ــذ   ــــــــاألحــــــــــــــ

 27/06/2016ــــــيي   ــاإلثٌــــــــــــــ

 28/06/2016الثــــــــــــــــــــاء   ــالث

 29/06/2016  عــــــــــــــــــاء ــاألرب

 30/06/2016  هيـــــــــــــــــــس ــالخ

 0777.72.23.96 : قــادري أضواء                                                           0774.21.07.83:رتىعح الثػيرـج

 0771.59.57.59: غٌي تاديــــص                                                            0772.90.27.17:وزيذـــوطارج بـب

   0772.10.75.94 :تي ضالن الطاهر                                                           0550.72.00.02:تي صغير اليويي

 0790.83.65.74: قادري عثذ الوطلة

  

 

 



 الـجوهـىريــح الجـسائـريـح الذيـوقـراطيـح الـػعـثيـح
   

 2016 جىاى :غهــــر                                    واليــــــح ضـطيــــــــــــف                                                         

 جاالخ ـــعـخـاالش: هصلحح                                   -         أزالعيـــي –الوـؤضطــــح العـوـىهيـــح للصـحـــح الـجــىاريـــح 

       *عذاوج*العيادج الوتعذدج الخذهاخ                                                                                         2016/ :               الرقــن

     

 جــــذول الوٌاوتــــــح والوذاوهــــح الطثيــــــح

 

 التاريــــــــــــــخ ــــــــح الليــــــــــــلباوىم

 األربعـــــــــــــــــــــاء 01/06/2016 زهـــيت ًــــسيوت

 الخويــــــــــــــــــــس 02/06/2016 بــلىصيف بسوت

 الجوـــــــــــــــــــــعح 03/06/2016 بـي خالف ساعذ

 ــــــثدـالطــــــــــــــ 04/06/2016 تىقرج ًــــــطيوح

 ـــــــــــذـــاألحـــــــــ 05/06/2016 بـــىرقىش الياس

 اإلثٌـــــــــــــــــــــيي 06/06/2016 رباحي عبذ الحويذ

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 07/06/2016 بــىســاهل لـوـياء

 األربعـــــــــــــــــــــاء 08/06/2016 بــــىزياى كـىثــر

 الخويــــــــــــــــــــس 09/06/2016 واري ًاديـــحـكـــ

 الجوـــــــــــــــــــــعح 10/06/2016 شـــروم ريـــاض

 ـــــــثدـــــــالطــــــــ 11/06/2016 فيسي إضواعــيـل

 ـــــــــــــذــــاألحـــــــ 12/06/2016 غــربي لــيــــٌـذة

 ـــــــــــــييـاإلثٌــــــــ 13/06/2016 قـوــاز عس الـذيي

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 14/06/2016 حرسىس هسعىد

 األربعـــــــــــــــــــــاء 15/06/2016 كـــىاري ًاديـــت

 الخويــــــــــــــــــــس 16/06/2016 لــــهاط فـــطــيوت

 الجوـــــــــــــــــــــعح 17/06/2016 بـــــىروبت هــٌال

 ــــــــثدــالطــــــــــــ 18/06/2016 رباحي عبذ الحويذ

 ـــــــــذـــــاألحــــــــــ 19/06/2016 زهـــيت ًــــسيوت

 ـــــــــــييــاإلثٌــــــــــ 20/06/2016 بـي خالف ساعذ

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 21/06/2016 بىقرة ًــــــسيوت

 األربعـــــــــــــــــــــاء 22/06/2016 بـــىرقىش الياس

 ـــــــــسـالخويـــــــــــ 23/06/2016 بــــىروبت هــٌال

 الجوـــــــــــــــــــــعح 24/06/2016 بــىســاهل لـوـياء

 ـــــثدــالطـــــــــــــــ 25/06/2016 بــــىزياى كـىثــر

 ـــــــــــــــذـــاألحـــــ 26/06/2016 قــريىى فــيـروز

 اإلثٌـــــــــــــــــــــيي 27/06/2016 فيسي إضواعــيـل

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 28/06/2016 غــربي لــيــــٌـذة

 األربعـــــــــــــــــــــاء 29/06/2016 قـوــاز عس الـذيي

 ـــــــــسـالخويـــــــــــ 30/06/2016 حرسىس هسعىد
 

كل تغيير في جدول المناوبة الطبية يجب أن يكون مسبقا بطلب موافقة من الطبيب المستخلف ومؤشر من طرف اإلدارة وفي جميع األحوال    : مالحظة

فإن الطبيب المتغيب ملزم باتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان التغطية الطبية وفي حالة التغيب عن المناوبة دون احترام اإلجراءات الالزمة فإن الطبيب 

 .المتغيب ستتخذ ضده عقوبات خولها القانون لذلك

 

 

 

 

 



 الـجوهـىريــح الجـسائـريـح الذيـوقـراطيـح الـػعـثيـح
   

 2016 جىاى :غهــــر                                واليــــــح ضـطيــــــــــــف                                                         

 االخ ـجـــعـخـاالش: هصلحح                               -         أزالعيـــي –الوـؤضطــــح العـوـىهيـــح للصـحـــح الـجــىاريـــح 

      *عيي الحجر*العيادج الوتعذدج الخذهاخ                                                                                     2016/ :               الرقــن

     

  جــــذول الوٌاوتــــــح والوذاوهــــح الطثيــــــح

 

 التاريــــــــــــــخ ــــــــح الليــــــــــــلًاوبم

 األربعـــــــــــــــــــــاء 01/06/2016 خــاهـــس سـلـيـوت

 الخويــــــــــــــــــــس 02/06/2016 خـــتالت هرزوقــــت

 الجوـــــــــــــــــــــعح 03/06/2016 لـعـىاهـري الهيــح

 ــــــثدـالطــــــــــــــ 04/06/2016 هػــيـع لخضـــر

 ـــــــــــذـــاألحـــــــــ 05/06/2016 هــالحت عـبذ الحق

 اإلثٌـــــــــــــــــــــيي 06/06/2016 وهــاب حــــوـــــى

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 07/06/2016 عـــــــــابــذ حـــياة

 األربعـــــــــــــــــــــاء 08/06/2016 عــــيـىاز هـــهـذيت

 الخويــــــــــــــــــــس 09/06/2016 عراهت عــبذ الـقادر

 الجوـــــــــــــــــــــعح 10/06/2016 عـــطىط ضــــويـح

 ـــــــثدـــــــالطــــــــ 11/06/2016 تــلـــحـىخ عـــثـير

 ـــــــــــــذــــاألحـــــــ 12/06/2016 بىشارب عواد الذيي

 ـــــــــــــييـاإلثٌــــــــ 13/06/2016 بـىشـــالغن أســواء

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 14/06/2016 شـــــلـــيل شهرزاد

 األربعـــــــــــــــــــــاء 15/06/2016 شــــــىاطر ســــعاد

 الخويــــــــــــــــــــس 16/06/2016 دراجي عبذ الرفيق

 الجوـــــــــــــــــــــعح 17/06/2016 دخــيــلي هػـــــام

 ــــــــثدــالطــــــــــــ 18/06/2016 ديــلــــوي ولــــيــذ

 ـــــــــذـــــاألحــــــــــ 19/06/2016 قـــرباص خـــيرة

 ـــــــــــييــاإلثٌــــــــــ 20/06/2016 حـــوــىدي ًــســين

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 21/06/2016 خــاهـــس سـلـيـوت

 األربعـــــــــــــــــــــاء 22/06/2016 خـــتالت هرزوقــــت

 ـــــــــسـالخويـــــــــــ 23/06/2016 لـعـىاهـري الهيــت

 الجوـــــــــــــــــــــعح 24/06/2016 هػــيـع لخضـــر

 ـــــثدــالطـــــــــــــــ 25/06/2016 هــالحح عـثذ الحق

 ـــــــــــــــذـــاألحـــــ 26/06/2016 وهــاب حــــوـــــى

 اإلثٌـــــــــــــــــــــيي 27/06/2016 عــــيـىاز هـــهـذيت

 الثالثـــــــــــــــــــــاء 28/06/2016 عراهت عــبذ الـقادر

 األربعـــــــــــــــــــــاء 29/06/2016 اعــثاهٌت هــعـــوــر

 ـــــــــسـالخويـــــــــــ 30/06/2016 عـــطىط ســــويـت
 

كل تغيير في جدول المناوبة الطبية يجب أن يكون مسبقا بطلب موافقة من الطبيب المستخلف ومؤشر من طرف اإلدارة وفي جميع األحوال    : مالحظة

فإن الطبيب المتغيب ملزم باتخاذ االحتياطات الالزمة لضمان التغطية الطبية وفي حالة التغيب عن المناوبة دون احترام اإلجراءات الالزمة فإن الطبيب 
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