
 

جــًـهـــــىرٌـــــح انـجـسائـرٌــــح انـذٌـًـمــراطـٍـــــح  انشـعـثٍــــــح ال
 

 ضطٍف- يـــذٌــرٌـــح انــصذــح و انــطـــكـــاٌ 

  ضطٍف- انًؤضطح انعًىيٍح نهصذح انجىارٌح  
 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 المالحظة انرىلٍد جــــــانرذة االضى و انهمةانرارٌــــخ  وانٍـى
   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   جُهٍ تُسَرٌ 2016 جـىان 01 األربعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ زاَذي وىرة 2016 جـىان 02 انخمُص

 2016 جـىاٌ 03 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو  نعًري ايًٍح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو ضاعذ هالل ضارج

 2016 جـىاٌ 04 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو يطعىدي يرٌى

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً عمهً ضهًٍح

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  داود صفُت 2016 جـىان 05 األدذ

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ بىزالق اَمان 2016 جـىان 06 اإلثىُه

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   صابر وجىي 2016 جـىان 07 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   ضعُذي نُهً 2016 جـىان 08 األربعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو رئُطٍ ضماتٍ وطُمت 2016 جـىان 09انخمُص 

 2016 جـىاٌ 10 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً تهغىق رزٌمــــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو رئٍطً عجٍري فضٍهح

 2016 جـىاٌ 11 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو رئٍطً يذًذي زهٍح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو رئٍطً لطىو َىرج

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ معافٍ ضهمً 2016 جـىان 12 األدذ

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو رئُطٍ صغاغرة نُهً 2016 جـىان 13 اإلثىُه

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ طاَرٌ زوىبت 2016 جـىان 14 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ زروق كهثىو 2016 جـىان 15 األربعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  دعماظ فطُمت 2016 جـىان 16 انخمُص

 2016 جـىاٌ 17 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو  كركار راضٍح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً يكٍذاظ ايال

 2016 جـىاٌ 18 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً جرتىعح رزٌمح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو  لثاٌهً رًٌح

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   غجاتٍ تىفُك 2016 جـىان 19 األدذ

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو رئُطٍ دماوٍ صىرَت 2016 جـىان 20 اإلثىُه

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ به عبُذ ضامُت 2016 جـىان 21 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ زاَذي وىرة 2016 جـىان 22 األربعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو رئُطٍ بىلصت فطُمت 2016 جـىان 23 انخمُص

 2016 جـىاٌ 24 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو   عكروٌ ايٍُــــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً غٍى صىرٌح

 2016 جـىاٌ 25 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 جراح أضُاٌ عاو  رئٍطً عًراوي َصٍرج

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 جراح أضُاٌ عاو رئٍطًزعٍى ضعذٌح 

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   بىانصىف شُرَه 2016 جـىان 26 األدذ

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ كرجاوٍ باَت 2016 جـىان 27 اإلثىُه

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو رئُطٍ طهبت تركُت 2016 جـىان 28 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو   غجاتٍ تىفُك 2016 جـىان 29 األربعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 20:00 جراح أضىان عاو  رئُطٍ صهعىدة رزَمت 2016 جـىان 30 انخمُص



 

 انجــًـهـــــىرٌـــــح انـجـسائـرٌــــح انـذٌـًـمــراطـٍـــــح  انشـعـثٍــــــح
 

- ضطٍف- يـــذٌــرٌـــح انــصذــح و انــطـــكـــاٌ 

 - ضطٍف- انًؤضطح انعًىيٍح نهصذح انجىارٌح  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرىلٍــــد جــــــانرذة االضـــى و انهمـــة انرارٌــــخ انٍـىو
 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونتبىخىىفت انطعُذ  2016 جىان 01 األرتعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض نهصذت انعمىمُتبغذاد خانذ  2016 جىان 02 انخًٍص

 2016 جىان 03 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يًرض داصم عهى شهادج دونح َىٌىج فرٌذ

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض داصم عهً شهادج دونح تثاش كًال

 2016 جىان 04 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00يًرض يرخصص نهصذح انعًىيٍح دشٍشً فٍصم 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يخثري نهصذح انعًىيٍحلهًايً عًار 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض مؤهم بشُرال  مذمذ نىانع 2016 جىان 05 األدــذ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض متخصص نهصذت انعمىمُت مهىٍ فاروق 2016 جىان 06 اإلثٍٍُ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض متخصص نهصذت  انعمىمُت مصطفاوٌ مطعىد 2016 جىان 07 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض مؤهمكتفٍ انشرَف وىر انذَه  2016 جىان 08 األرتعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30مختص فٍ دفظ انصذت انعمىمُت بهىظ عبذ انعسَس  2016 جىان 09 انخًٍص

 2016 جىان 10 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يًرض داصم عهى شهادج دونحتىخُىفح انطعٍذ 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض نهصذح انعًىيٍح عىٌطً انطعٍذ

 2016 جىان 11 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يًرض يرخصص نهصذح  انعًىيٍح يصطفاوي يطعىد

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض نهصذح انعًىيٍح َاترً رشٍذ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونت لفٍ رشُذ 2016 جىان 12 األدــذ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهٍ شهادة دونت بباش كمال 2016 جىان 13 اإلثٍٍُ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 مخبرٌ نهصذت انعمىمُتلهمامٍ عمار  2016 جىان 14 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونت وىَىة فرَذ 2016 جىان 15 األرتعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض نهصذت انعمىمُت وابتٍ رشُذ 2016 جىان 16 انخًٍص

 2016 جىان 17 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00يًرض يرخصص نهصذح انعًىيٍح دشٍشً فٍصم 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض نهصذح انعًىيٍحتغذاد خانذ 

 2016 جىان 18 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00يخرص فً دفظ انصذح انعًىيٍح تهىظ عثذ انعسٌس 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض يؤهم تشٍرال  يذًذ نىانع

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض مؤهمكتفٍ انشرَف وىر انذَه  2016 جىان 19 األدــذ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 مخبرٌ نهصذت انعمىمُتلهمامٍ عمار  2016 جىان 20 اإلثٍٍُ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض متخصص نهصذت انعمىمُت مهىٍ فاروق 2016 جىان 21 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض نهصذت انعمىمُت وابتٍ رشُذ 2016 جىان 22 األرتعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونت لفٍ رشُذ 2016 جىان 23 انخًٍص

 2016 جىان 24 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يًرض يؤهمكرفً انشرٌف َىر انذٌٍ 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض نهصذح انعًىيٍح عىٌطً انطعٍذ

 2016 جىان 25 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00يًرض يرخصص نهصذح انعًىيٍح دشٍشً فٍصم 

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يًرض يرخصص نهصذح  انعًىيٍح يصطفاوي يطعىد

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونتبىخىىفت انطعُذ  2016 جىان 26 األدــذ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30مختص فٍ دفظ انصذت انعمىمُت بهىظ عبذ انعسَس  2016 جىان 27 اإلثٍٍُ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهً شهادة دونت وىَىة فرَذ 2016 جىان 28 انثالثاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض داصم عهٍ شهادة دونت بباش كمال 2016 جىان 29 األرتعاء

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 ممرض نهصذت انعمىمُتبغذاد خانذ  2016 جىان 30 انخًٍص



 

 انجــًـهـــــىرٌـــــح انـجـسائـرٌــــح انـذٌـًـمــراطـٍـــــح  انشـعـثٍــــــح
 

ضطٍف - يـــذٌرٌـــح انـــصـــذــح و انطـــكــاٌ  

 ضطٍف - انًؤضطح انعًىيٍح نهصذح انجىارٌح  
 

 

 

 خ ــــــــانرىلًج ــــــانرذةب ــــــاالضى و انهكانرارٌــــخ انٍـــىو 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 مهذك إدارٌ مكفاش دطُه 2016 جـىان 01األربعاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف به دمىدة خهُم  2016 جـىان 02انخمُص 

 2016 جـىان 03انجًعح 
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يهذك رئٍطً نإلدارج عطٍهـح دثٍثـــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يرصرف رئٍطً جاتىًَ  فٍصم

 2016 جـىان 04 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يرصرف زارزي شهٍُاز

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 كاذة يذٌرٌح رئٍطً ضًاذح َثٍهح

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف بىزَذٌ دمسة 2016 جـىان 05األدذ 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 كاتب مذَرَت رئُطٍ ضماتت وبُهت 2016 جـىان 06اإلثىُه 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ جابىوٍ  فُصم 2016 جـىان 07انثالثاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت دــىظ  أمــــال 2016 جـىان 08األربعاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت ضــــراٌ أدمـــذ 2016 جـىان 09انخمُص 

 2016 جـىان 10انجًعح 
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يرصرف زارزي شهٍُاز

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يرصرف رئٍطً جاتىًَ  فٍصم

 2016 جـىان 11انطثد 
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يهذك رئٍطً نإلدارج عطٍهـح دثٍثـــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يرصرف تٍ دًىدج خهٍم 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 مهذك إدارٌ مكفاش دطُه 2016 جـىان 12األدذ 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت دــىظ  أمــــال 2016 جـىان 13اإلثىُه 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت ضــــراٌ أدمـــذ 2016 جـىان 14انثالثاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف بىزَذٌ دمسة 2016 جـىان 15األربعاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ جابىوٍ  فُصم 2016 جـىان 16انخمُص 

 2016 جـىان 17 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يهذك رئٍطً نإلدارج عطٍهـح دثٍثـــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يرصرف رئٍطً نًصانخ انصذح دــىظ  أيــــال

 

 2016 جـىان 18 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يرصرف زارزي شهٍُاز

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يهذك إداري يكفاش دطٍٍ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت ضــــراٌ أدمـــذ 2016 جـىان 19األدذ 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف بىزَذٌ دمسة 2016 جـىان 20اإلثىُه 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 كاتب مذَرَت رئُطٍ ضماتت وبُهت 2016 جـىان 21انثالثاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت دــىظ  أمــــال 2016 جـىان 22األربعاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف به دمىدة خهُم  2016 جـىان 23انخمُص 

 2016 جـىان 24 انجًعح
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يرصرف زارزي شهٍُاز

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يرصرف رئٍطً جاتىًَ  فٍصم

 2016 جـىان 25 انطثد
   يطاءا20:00-  صثادا 08:00 يهذك رئٍطً نإلدارج عطٍهـح دثٍثـــح

   صثادا08:00-  يطاءا 20:00 يهذك إداري يكفاش دطٍٍ

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت ضــــراٌ أدمـــذ 2016 جـىان 26األدذ 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف به دمىدة خهُم  2016 جـىان 27اإلثىُه 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف بىزَذٌ دمسة 2016 جـىان 28انثالثاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ جابىوٍ  فُصم 2016 جـىان 29األربعاء 

   صبادا08:00-  مطاءا 16:30 متصرف رئُطٍ نمصانخ انصذت دــىظ  أمــــال 2016 جـىان 30انخمُص 



 

        ديــــــــ    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 خـــالتاري
بئر لبيض  (بن زيد أحمد )المناوبة الطبية 1006 (تريش عمار )ة ــيـبـطـة الــاوبـــمنــــالحشمي  (سعودي عبد القادر )ة يـة الطبــالمناوب ربيزا (حامدي الشريف ساعد)ة ـة الطبيــلمناوبا

  سا08 سا الى 18 سا 18 سا الى 08  سا08 سا الى 20 سا 20 سا الى 08  سا08 سا الى 20 سا 20 سا الى 08  سا08 سا الى 20 سا 20 سا الى 08

 سماتــــة حيـــــاة  كراش نـــــورة  رواي نسيمـــــة بن يعيش روضة   2016 جـــوان 01
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 فايدي وهيبـــــة بويوسف عبد الغاني قماش عبد الكريم حوش سكينــــة+ كركار هجيــــرة  شنوف إسمهـان مناماني فريال نعيمة+ بونقــار حنان  نحاوة سليمــــة بلوش نــــــــورة+ ناصـــري رزيقـــة  2016 جـــوان 03
 لعمري حيـــــاة زروق الصديـــق شوكري فوزيـــة مناماني إيزات إزيس+ مصباح الويزة  خنافي ماليـــــة رمايش حسينـــة+ عيادي الزهـــرة  لطرش فريـــدة مرواني عبد الحفيظ+ عبد اللطيف يوسف  2016 جـــوان 04
 غبولي صبرينـة  رباني كلثـــــوم  مجــــوبي ليلى   لكحــل إيمــــان  2016 جـــوان 05
 لوصيف أمـــــال  بونقطة فيـــروز  لغدامسي الميـــة  آيت مليل يمينـة  2016 جـــوان 06
 كراش نــــــورة  بالل زين الدين  عباوي علية  أمينة  حداوي جميلــة  2016 جـــوان 07
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 كركار  هجيـــــرة بويوسف عبد الغاني راجــي فــــواز مناماني فريال نعيمة+ غبولي صبرينة  نحاوة سليمـــة خابط فتيحــــة+ بحــــــار شهرزاد  شبـــل رشيـــدة حبيـــــــة ليلى+ بن رحمـــة حبيبة  2016 جـــوان 11
 بونهيجـــة مراد  رواي نسيمــــة  بديوي نريمان  قماش عبد الكريم  2016 جـــوان 12
 لغدامسي الميــة  شنوف إسمهان  حوش سكينــة  جـابي الزهــــرة  2016 جـــوان 13
 عبد اللطيف يوسف  طافزي مليكــة  زروال منيــــر  شوكري فوزيـــة  2016 جـــوان 14
 خنافي ماليـــــة   رويبح ابتســام  آيت يونس الهام  حبشي ف الزهرة  2016 جـــوان 15
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 بلوش نـــــورة زروق الصديـــق عبد الرحمن حكيمة صفي الدين لبنى+ ناصري رزيقـــة  فايدي وهيبــة كراش نــــورة+ المي جوهرة ليليا  بن رحال إسمهان حـــداد أمـــــال+ زروق فتيحــــة  2016 جـــوان 18
 جعوط ناديـــــة  مرواني سميرة  كركار هجيــــرة  شنوف إسمهـــان  2016 جـــوان 19
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 قماش عبد الكريم بويوسف عبد الغاني جابي حفيظـــــة نقاش محمد الصديق+ غضبان ليلى  بلهوشات رزيقة لعواشرة وردة+ مناماني إيزات ازيس ميـــزايا ليلى مشاكـــرة صوريــــة+ طافزي مليكــــة  2016 جـــوان 25
 سماتي نـــــوارة  نحاوة سليمـــــة  جعوط ناديــــة  عبد الرحمن حكيمة  2016 جـــوان 26
 رباني كلثـــــوم  بن حمو ناديـــة  حبشي ف الزهرة  بن مقيدش عمر  2016 جـــوان 27
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 كــان لــــواليــة سطيــفــــة  و الســــة الصــحـــمديــريـ       

 ـة للصحـة الجواريـــة سطيفــــــة العمــوميــــالمؤسســ      

 



 

 ة الشعبيــــــة الجزائريــــــــة الديمقراطيــــــــةلجمهوريـــــــــا
 

                                                      -  سطيف-ان ـــة والسكــحـــصـــة الـــريــــديـــم       
    - سطيف -المؤسسة العمومية للصحة الجوارية          

 
 

 
 األيـــــــــام      

   

 
 التـــــــــاريخ

 

 ة ــــــــالمناوبتوقيــــت 
 

   سا 08:00 سا إلى 18:00   سا18:00 سا إلـى 08:00

  غزايل كرمية  دهيمي خليل  2016 جــــوان 01 األربعــــاء

  حراث منرية  محادي الضاوية 2016 جــــوان 02 الــــخميس

  غزال عالوة  حمادي الضاوية 2016 جــــوان 03 الــــجمعة

  فرحاوي زهير  دهيمي خليل  2016 جــــوان 04 الــــسبت
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  فرحاوي زهري  دهيمي خليل  2016 جــــوان 16 الــــخميس

  غزالي كريمة  دهيمي خليل  2016 جــــوان 17 الــــجمعة

  حراث منيرة  حمادي الضاوية 2016 جــــوان 18 الــــسبت

  غزال عالوة  محادي الضاوية 2016 جــــوان 19 األحــــد

  فرحاوي زهري  دهيمي خليل  2016 جــــوان 20 اإلثنيــــن
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  غزال عالوة  محادي الضاوية 2016 جــــوان 23 الــــخميس

  فرحاوي زهير  دهيمي خليل  2016 جــــوان 24 الــــجمعة

  غزالي كريمة  دهيمي خليل  2016 جــــوان 25 الــــسبت
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  غزايل كرمية  دهيمي خليل  2016 جــــوان 29 األربعــــاء

  حراث منرية  محادي الضاوية 2016 جــــوان 30 الــــخميس

 


