
 الجـمهـوريــة الجزائريــة الديمقراطـيــة الشـعــبــيـة
 مديرية الصحـة و السـكان لواليـة سطيـف

 المؤسسة العموميـة لمصحة الجواريـة حمام السخنـة
  2016جىاى   اإلصارٌـح لشهـــر جـــــضول الوٌاوتـــــــح 

 التـارٌـز  سا16 سا إلى 08من   سا08 سا إلى 16من  

 اإلسم واللقب الرتبة اإلسم واللقب الرتبة رقم الهاتف 
 01/06/2016  لذور الذىاش هلذق لإلصارج 05/61/32/15/05

 02/06/2016 وًىغً عوار هكلف تصٍاًح التجهٍساخ 05/53/31/24/41

 هلذق لإلصارج ًصر علً هلذق لإلصارج  07/72/67/38/03

)07/70/44/14/21( 

 03/06/2016 تازج هرٌن

 هتصرف زواوي ضعٍض الضٌي هضٌر هطاعض 05/40/48/85/06

)07/96/02/07/15( 

 04/06/2016 علً هالل زٌٌة

 05/06/2016  غرتً العٍض هطؤول الصٍضلٍح الوركسٌح 27/17/40/52/05

 06/06/2016 جفال عوار هضٌر هطاعض 05/52/79/38/10

 07/06/2016 لذور الذىاش هلذق لإلصارج 

 08/06/2016 ًصر علً هلذق لإلصارج  

 09/06/2016 زواوي ضعٍض الضٌي هضٌر هطاعض 

 10/06/2016 تىرصٌن عوار رئٍص الوجلص الطثً غرتً العٍض هطؤول الصٍضلٍح الوركسٌح 

 11/06/2016 وًىغً عوار هكلف تصٍاًح التجهٍساخ جفال عوار هضٌر هطاعض 

 12/06/2016  لذور الذىاش هلذق لإلصارج 

 13/06/2016 ًصر علً هلذق لإلصارج  

 14/06/2016 زواوي ضعٍض الضٌي هضٌر هطاعض 

 15/06/2016 غرتً العٍض هطؤول الصٍضلٍح الوركسٌح 

 16/06/2016 جفال عوار هضٌر هطاعض 

 17/06/2016 تازج هرٌن هلذق لإلصارج وًىغً عوار هكلف تصٍاًح التجهٍساخ 

  48/98/64/61/06  18/06/2016 علً هالل زٌٌة  هتصرف تىرصٌن عوار رئٍص الوجلص الطثً 

 19/06/2016  لذور الذىاش هلذق لإلصارج 

 20/06/2016 ًصر علً هلذق لإلصارج  

 21/06/2016 زواوي ضعٍض الضٌي هضٌر هطاعض 

 22/06/2016 جفال عوار هضٌر هطاعض 

 23/06/2016 غرتً العٍض هطؤول الصٍضلٍح الوركسٌح 

 24/06/2016 تىرصٌن عوار رئٍص الوجلص الطثً لذور الذىاش هلذق لإلصارج 

 25/06/2016 علً هالل زٌٌة  هتصرف زواوي ضعٍض الضٌي هضٌر هطاعض 

 26/06/2016  جفال عوار هضٌر هطاعض 

 27/06/2016 ًصر علً هلذق لإلصارج  

 28/06/2016 تازج هرٌن هلذق لإلصارج 

 29/06/2016 غرتً العٍض هطؤول الصٍضلٍح الوركسٌح 

 30/06/2016 جفال عوار هضٌر هطاعض 

 



                       

  الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة
 وزارة الصحة والسكان وإصالح المستشفيات

 مديريـة الصحـة و السـكان لــواليــة ســطـيـف
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية حمام السخنة

 

**جـدول المنـاوبة الخاص بجراحي االسنان**  
 العيـادة المتعــددة الخدمـات حمــام السخنة

2016 جــــــىاى لشهـر  
 

  ســا 16.00 ســا الـى  08.00 التـاريــــخ االيــــام

03/06/2016 الجوعح  حمادة  سهيلة 

10/06/2016 الجوعح  لكيرد  حورية 

17/06/2016 الجوعح  بركات  سهام 

24/06/2016 الجوعح  مولف  راضية 
 

 

                                                                                                                    

 



 

                                             الجوهىرٌح الجسائرٌح الضٌوقراطٍح الشعثٍح

ضطٍف : هضٌرٌح الصذح والطكاى لىالٌح   

 الوؤضطح العوىهٍح للصذح الجىارٌح دوام الطشٌح 

 

 جضول الوٌاوتح الطثٍح لوصلذح اإلضتعجاالخ  

 العٍاصج الوتعضصج الشضهاخ الطاٌح 

   2016 جىاىلشهر 

 
 عٍاصج هتعضصج الشضهاخ الىلجح

ضا  17:00ضا الى 08:00  

ضا 08ضا الى 17  التارٌز   ضا 17ضا الى 08 

01/06/2016  تغضاصي سلٍصح   

02/06/2016  تراهٍن ضالن تهٍح   

03/06/2016 هٍشالٍف فاتخ تي ساوج الطعٍض تىراش الساٌضي  

04/06/2016  عطٍح علً   

05/06/2016  شعثً ضهام   

06/06/2016  تي ساوج الطعٍض   

07/06/2016  هٍشالٍف فاتخ   

08/06/2016  ضعضوى لسهر   

09/06/2016  كاتىش جالل الضٌي   

10/06/2016 ضعضوى لسهر تغضاصي سلٍصح تىراش الساٌضي  

11/06/2016  شعثً ضهام   

12/06/2016  عطٍح علً   

 13/06/2016  تراهٍن ضالن تهٍح 

 14/06/2016  تي ساوج الطعٍض 

 15/06/2016  هٍشالٍف فاتخ 

 16/06/2016  ضعضوى لسهر 

 17/06/2016 عطٍح علً كاتىش جالل الضٌي تىراش الساٌضي

 18/06/2016  تغضاصي سلٍصح 

 19/06/2016  شعثً ضهام 

 20/06/2016  تراهٍن ضالن تهٍح 

 21/06/2016  تي ساوج الطعٍض 

 22/06/2016  عطٍح علً 

 23/06/2016  هٍشالٍف فاتخ 

 24/06/2016 كاتىش جالل الضٌي ضعضوى لسهر تىراش الساٌضي

 25/06/2016  عطٍح علً 

 26/06/2016   تغضاصي سلٍصح 

 27/06/2016  كاتىش جالل الضٌي 

 28/06/2016  تراهٍن ضالن تهٍح 

 29/06/2016  شعثً ضهام 

 30/06/2016  هٍشالٍف فاتخ 

  (16:00أيام الجمعة على الساعة) سا كل أيام األسبوع بما في ذلك يوم الخميس 17:00تبدأ المناوبة على الساعة * 



ةــــــة الشعبيــــــــة الديمقراطيــــــالجزائري  
  سطيف–مديرية الصحة و السكان لوالية 

 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية حمام السخنة
 

االستعجـــاالتة ــ لمصلحلألطبــاء اوبةـدول المنـــج  
  العيــادة المتعــددة الخدمـات بيضـاء بـرج

2016شهر جوان   

 التارٌز األٌـام
 االدتٍــــاطً الرضــــــــــــــــــــــوً

  ضا08ضا ــــــــــ   17  ضا17  ــــــ  ضا 08  ضا08ضا ــــــ   17  ضا17 ــــــ  ضا 08

 بلخيري ميادة  كتفي كريمة  01/06/2016 األربعاء

 طقيش سارة  بلخيري ميادة  02/06/2016 الخميس

 جاب هللا وحيدة كتفي كريمة راشي صورية بلحوت نور الهدى 03/06/2016 الجمعة

04/06/2016 السبت  كتفي كريمة  بلبج  حسان  

05/06/2016 األحد  بلحوت نور الهدى  جاب هللا وحيدة  

06/06/2016 االثنين  بلخيري ميادة  بقزيز دلولة  

07/06/2016 الثالثاء  راشي صورية  بوهالي محمد  

08/06/2015 األربعاء  بلبج  حسان  بلخيري ميادة  

09/06/2016 الخميس  بلحوت نور الهدى  كتفي كريمة  

10/06/2016 الجمعة  بقزيز دلولة بوهالي محمد جفال سليمة جدو جمال 

11/06/2016 السبت  بلخيري ميادة  جاب هللا وحيدة  

12/06/2016 األحد  جاب هللا وحيدة  بقزيز دلولة  

13/06/2016 االثنين  بوهالي محمد  كتفي كريمة  

14/06/2016 الثالثاء  بلبج  حسان  طقيش سارة  

15/06/2016 األربعاء  ساعي هدى  جاب هللا وحيدة  

16/06/2016 الخميس  بلحوت نور الهدى  راشي صورية  

17/06/2016 الجمعة  كتفي كريمة بلحوت نور الهدى بوهالي محمد جدو جمال 

18/06/2016 السبت  راشي صورية  بلبج  حسان  

19/06/2016 األحد  طقيش سارة  ساعي هدى  

20/06/2016 االثنين   جفال سليمة  راشي صورية  

21/06/2016 الثالثاء  ساعي هدى  بقزيز دلولة  

22/06/2016 األربعاء  بلبج  حسان  بلخيري ميادة  

23/06/2016 الخميس  جفال سليمة  العمراوي فاطمة ز  

24/06/2016 الجمعة  كتفي كريمة ساعي هدى طقيش سارة بلحوت نور الهدى 

25/06/2016 السبت  راشي صورية  بلحوت نور الهدى  

26/06/2016 األحد  العمراوي فاطمة ز  ساعي هدى  

27/06/2016 االثنين   كتفي كريمة  جفال سليمة  

28/06/2016 الثالثاء  العمراوي فاطمة ز  طقيش سارة  

29/06/2016 األربعاء  بوهالي محمد  بلبج  حسان  

30/06/2016 الخميس  ساعي هدى  العمراوي فاطمة ز  

 



شعثٍـحـجوهىرٌـح الجسائرٌـح الضٌوقراطٍـح الـال  
 هضٌرٌـح الصذـح و الطـكاى لــىالٌــح ضــطـٍـف

 الوؤضطح العوىهٍح للصذح الجىارٌح دوام الطشٌح

 جـضول الوٌـاوتح الطثٍـح  لوصلذـح االضتعجـاالخ 

 العٍـاصج الوتعــضصج الشضهـاخ دوــام الطشٌح

2016    جــــــىاىـرٍلــــشــ  

 التــارٌـز

م ر دوام الطشٌح.ع    

    ضأ08.00 ضا إلى  17.00  ضا17.00 ضا إلى 08:00هي

 هطؤول الوٌاوتح الطثٍة الطثٍة 

   

 الطثٍة اإلدتٍاطى  الطثٍة

01/06/2016  هٌشىر صالح الضٌي زعبوب  كنزة بدري عمر  
02/06/2016  بن علي امينة عبد العزيز حنان قشاٌري ولٍض 
03/06/2016 عسٌس فتٍذح+ تي لوىفق الىلٍض  وصبع حياةب تي غالب عثض الطالم   زنديق أحمد 
04/06/2016  قشاٌري ولٍض مدور نوال زنديق أحمد  
05/06/2016  تىصوسح  ًىارج ماضي نجوى بقاق أمال 
06/06/2016  زعبوب  كنزة لعبابسة  حبيبة عسٌس فتٍذح 
07/06/2016  هٌشىر صالح الضٌي تىصوسح  ًىارج تي لوىفق الىلٍض 
08/06/2016 وصبع حياةب بدري عمر   ماضي نجوى 
09/06/2016  بقاق أمال تي غالب عثض الطالم قشاٌري ولٍض 
10/06/2016  بن علي امينة لعبابسة  حبيبة هٌشىر صالح الضٌي  ماضي نجوى+بقاق أمال 
11/06/2016  تىصوسح  ًىارج مدور نوال زنديق أحمد  
12/06/2016  قشاٌري ولٍض مجاني الوليد تي لوىفق الىلٍض 
13/06/2016  عسٌس فتٍذح زعبوب  كنزة عبد العزيز حنان 
14/06/2016  مدور نوال تي غالب عثض الطالم قشاٌري ولٍض 
15/06/2016  تي لوىفق الىلٍض لعبابسة  حبيبة بدري عمر 
16/06/2016  ماضي نجوى بن علي امينة تىصوسح  ًىارج 
17/06/2016 مدور نوال+ زنديق أحمد   تي غالب عثض الطالم زعبوب  كنزة مجاني الوليد 
18/06/2016  زنديق أحمد هٌشىر صالح الضٌي عسٌس فتٍذح  
19/06/2016  بقاق أمال لعبابسة  حبيبة تي غالب عثض الطالم 
20/06/2016  زعبوب  كنزة بن علي امينة قشاٌري ولٍض 
21/06/2016  مجاني الوليد ماضي نجوى بقاق أمال 
22/06/2016  عبد العزيز حنان هٌشىر صالح الضٌي بدري عمر 
23/06/2016  لعبابسة  حبيبة زعبوب  كنزة مجاني الوليد 
24/06/2016  تي لوىفق الىلٍض تىصوسح  ًىارج عسٌس فتٍذح  بن علي امينة+عبد العزيز حنان 
25/06/2016  بدري عمر مدور نوال زنديق أحمد  
26/06/2016  تي غالب عثض الطالم ماضي نجوى بقاق أمال 
27/06/2016  عبد العزيز حنان بن علي امينة هٌشىر صالح الضٌي 
28/06/2016  مدور نوال مجاني الوليد تي لوىفق الىلٍض 
29/06/2016  عسٌس فتٍذح لعبابسة  حبيبة بدري عمر 
30/06/2016  مجاني الوليد تىصوسح  ًىارج عبد العزيز حنان 

 

 

 


