
 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهارية جدول المداومة الطبية
 على مستـوى بلديـة عيـن الـدفلى 

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015ويلية ج 01الفترة من : 

 

 الصيادلـــة  جراحو األسنــان  األطباء العامـون  2014

 ولد سعيد عبد هللا قسطالي بلقاسم زعطوط نصيرة 2015 جويلية 04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 حاج جيالني دوجة بلطرش اسماء بوزيان حليمة امال

 مشري نور الدين شارف محمد لوناس محمد 2015 جويلية 11و  10

 بودرغومة محمد محمودي بلقاسم  معطاوي مليكة 2015اول  ايام عيد الفطر
 امبارك خليفة

 خليج عبد الرحمان خالص عائشة قدور بوعالم 2015ثاني ايام عيد الفطر
 علي مهيدي فتحية

 حليمة وفاء جاب هللا زيدوك سليم مجمودي عبد القادر 2015 جويلية 25و  24

 زيدوك سليمة لعري حسين زوقار موسى 2015 اوت 01جويلية و 31

 بسكرية صارة معطاوي فاطمة الزهراء حمراني محمد 2015اوت  08و  07

 زيدوك طاهر حبيب خويدمي عبد هللا فقير رتيبة 2015اوت  15و 14

 ىكواش نور الهد بن عصمان عبد القادر  زيدان فضيلة 2015اوت  22و  21

 شعشوعة امال رضوان رفيق طالب رشيد  2015اوت  29و  28

 عزوز فاطمة ربوح احمد شماني نعيمة 2015سبتمبر  05و  04

 بن خدومة سارة زحـاف منور  لعريبي الجياللي 2015سبتمبر  12و  11

 حراوي ابتسام معطاوي خيرة طوايبية مليكة 2015سبتمبر  19و  18

 بسباس مختارية قسطالي بلقاسم زيدوك بشرقي اركاول ايام عيد االضحى المب
 بوشارب يمينة

 نزاي علي بلطرش اسماء بوشريط كنزة ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 محمودي ياسين

 حرر بعين الدفلى في  
:…………………  

     

 
 

 
      مدير الصحة و السكان

 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 ح المستشفيات                  و إصالوزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية      المدراء   -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.  -
 



 

 لجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــةا
 صحة و السكان و إصالح المستشفياتوزارة ال

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهارية جدول المداومة الطبية
  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجليدةعلى مستوى  

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 
 

 العنـــــــوان جراحو األسنــان تاريخ المداومة 

 بلدية بوراشد مركز ازيان امال 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى  )2015جويلية  05
 االستقالل(

 بلدية العامرة مركز  بلعباس أحمد

 بلدية جليدة مركز  قسطالي عبد هللا   2015جويلية  11و  10

 بلدية عريب مركز  حمد زحزاح م 2015اول  ايام عيد الفطر

 بلدية العامرة مركز ولهاف خديجة 2015ثاني ايام عيد الفطر

 بلدية جليدة مركز  شيشة الصدوقي  2015 جويلية 25و  24

 بلدية المخاطرية عيسات احمد 2015 اوت 01جويلية و 31

 بلدية العامرة مركز زنيني عبد هللا 2015اوت  08و  07

 بلدية بوراشد مركز ي فتيحةلعريب 2015اوت  15و 14

 بلدية بوراشد مركز ازيان امال 2015اوت  22و  21

 بلدية العامرة مركز  بلعباس أحمد  2015اوت  29و  28

 بلدية جليدة مركز  قسطالي عبد هللا   2015سبتمبر  05و  04

 بلدية عريب مركز  زحزاح محمد  2015سبتمبر  12و  11

 بلدية العامرة مركز ف خديجةولها 2015سبتمبر  19و  18

 بلدية جليدة مركز  شيشة الصدوقي  اول ايام عيد االضحى المبارك

 بلدية المخاطرية عيسات احمد ثاني ايام عيد االضحى المبارك

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
  مدير الصحة و السكان 

  
   

 
 
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 إصالح المستشفيات                   ووزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية  دراء الم  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.      -
 



 يــةلجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبا
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهارية جدول المداومة الطبية
 على مستـوى بلديـة جليـدة 

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 
 

 العنـــــــوان األطباء العامــون  ومة تاريخ المدا

 بلديــة جليــدة مركــز صحراوي علي  2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 بلديــة جليــدة مركــز ولد ستي مولود

 بلديــة جليــدة مركــز مواس سامية  2015جويلية  11و  10

 بلديــة جليــدة مركــز مد رباح مح 2015اول  ايام عيد الفطر

 بلديــة جليــدة مركــز بن عبيد هللا عبد القادر 2015ثاني ايام عيد الفطر

 بلديــة جليــدة مركــز صحراوي علي  2015 جويلية 25و  24

 بلديــة جليــدة مركــز ولد ستي مولود 2015 اوت 01جويلية و 31

 يــدة مركــزبلديــة جل مواس سامية  2015اوت  08و  07

 بلديــة جليــدة مركــز رباح محمد  2015اوت  15و 14

 بلديــة جليــدة مركــز بن عبيد هللا عبد القادر 2015اوت  22و  21

 بلديــة جليــدة مركــز صحراوي علي   2015اوت  29و  28

 بلديــة جليــدة مركــز ولد ستي مولود 2015سبتمبر  05و  04

 بلديــة جليــدة مركــز مواس سامية  2015 سبتمبر 12و  11

 بلديــة جليــدة مركــز رباح محمد  2015سبتمبر  19و  18

 بلديــة جليــدة مركــز بن عبيد هللا عبد القادر اول ايام عيد االضحى المبارك

 بلديــة جليــدة مركــز صحراوي علي  ثاني ايام عيد االضحى المبارك

  …………………: يحرر بعين الدفلى ف
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
 

 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 الية .قائد القطاع العسكري للو  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية      مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.  -

 
 



 

 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 القطاع الخاصب النهاريةجدول المداومة الطبية 
 مستوى بلدية جندل على 

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 
 

 العنـــــــوان األطباء العامــون  تاريخ المداومة 

 بلديـة جنـدل مركـز بلمباركي محمد 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 بلديـة جنـدل مركـز اليوسفي معمر 

 بلديـة جنـدل مركـز بن يوسفصادوق بوزيان  2015ية جويل 11و  10

 بلديـة جنـدل مركـز بوكيرة عباسي محمد 2015اول  ايام عيد الفطر

 بلديـة جنـدل مركـز باي مخطار  2015ثاني ايام عيد الفطر

 بلديـة جنـدل مركـز بلمباركي محمد 2015 جويلية 25و  24

 بلديـة جنـدل مركـز اليوسفي معمر  2015 اوت 01جويلية و 31

 بلديـة جنـدل مركـز بن يوسفصادوق بوزيان  2015اوت  08و  07

 بلديـة جنـدل مركـز بوكيرة عباسي محمد 2015اوت  15و 14

 بلديـة جنـدل مركـز باي مخطار  2015اوت  22و  21

 بلديـة جنـدل مركـز بلمباركي محمد  2015اوت  29و  28

 بلديـة جنـدل مركـز وسفي معمر الي 2015سبتمبر  05و  04

 بلديـة جنـدل مركـز بن يوسفصادوق بوزيان  2015سبتمبر  12و  11

 بلديـة جنـدل مركـز بوكيرة عباسي محمد 2015سبتمبر  19و  18

 بلديـة جنـدل مركـز باي مخطار  اول ايام عيد االضحى المبارك

 ـة جنـدل مركـزبلدي بلمباركي محمد ثاني ايام عيد االضحى المبارك

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
 
 
 
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية مدراء ال  -

 المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (. ) للتوزيع على       -
 



 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهاريةالطبية  جدول المداومة
 ة ـعلى مستوى بلدية الروين

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 
 

 العنـــــــوان األطباء العامــون  تاريخ المداومة 

 بلديـة الروينة مركـز طواهري فريحة  2015جويلية  04و  03

)ذكرى عيد 2015جويلية  05
 االستقالل(

 بلديـة الروينة مركـز  محمد طيبة

 بلدية الروينـة مركـز حاج مهدي عبد هللابل 2015جويلية  11و  10

 بلديـة الروينة مركـز الدايكري حسين 2015اول  ايام عيد الفطر

 بلديـة الروينة مركـز طواهري فريحة  2015ثاني ايام عيد الفطر

 مركـز بلديـة الروينة  طيبة محمد 2015 جويلية 25و  24

 بلدية الروينـة مركـز حاج مهدي عبد هللابل 2015 اوت 01جويلية و 31

 بلديـة الروينة مركـز الدايكري حسين 2015اوت  08و  07

 بلديـة الروينة مركـز طواهري فريحة  2015اوت  15و 14

 بلديـة الروينة مركـز  طيبة محمد 2015اوت  22و  21

 بلدية الروينـة مركـز عبد هللا حاج مهديبل  2015اوت  29و  28

 بلديـة الروينة مركـز الدايكري حسين 2015سبتمبر  05و  04

 بلديـة الروينة مركـز طواهري فريحة  2015سبتمبر  12و  11

 بلديـة الروينة مركـز  طيبة محمد 2015سبتمبر  19و  18

 نـة مركـزبلدية الروي حاج مهدي عبد هللابل اول ايام عيد االضحى المبارك

 بلديـة الروينة مركـز الدايكري حسين ثاني ايام عيد االضحى المبارك

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
  

 
 
 

 : سادةنسخة موجهة لإلعالم إلى ال* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية     مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.   -
 



 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهاريةجدول المداومة الطبية 
 على مستـوى بلديـة العطـاف  

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 الصيادلـــة  جراحو األسنـان  األطباء العامـون  تاريخ المداومة 

 العلياوي سهام بدواني عمر ادرة جلولزن 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 بوزيان الرحماني خيرة بونقاب محمد حمداش نور الدين

 بن عقبة نسيمة مداني خالد حالج الديواني  2015جويلية  11و  10

 ميرةمريم س       محمدي حمـزة  بلقاسم قوادري عبد القادر 2015اول  ايام عيد الفطر
 بوزيان رحماني خليل

 احمد بن يحي لبنى  طيفور محمد مشكور عبد القادر  2015ثاني ايام عيد الفطر
 علي بن يحي عبد هللا

 ميراوي عبد الحكيم بسكري نجيب بورصاص لخضر  2015 جويلية 25و  24

 شحمة عبد الهادي العكري غنية  قصال علي 2015 اوت 01جويلية و 31

 عبادني لخضر  بدواني عمر طواهري احمد 2015اوت  08و  07

 بدراني سليمة بونقاب محمد أزوين إبراهيم  2015اوت  15و 14

 سواك داية مداني خالد السيدة : سالمي  2015اوت  22و  21

 بن يمينة حبيبة محمدي حمـزة  كشيدة محمد  2015اوت  29و  28

 س سميةغيال طيفور محمد كبوط فتيحة 2015سبتمبر  05و  04

 احمد زايد ذهبية بسكري نجيب أحمد زايد صادق  2015سبتمبر  12و  11

 مريم سميرة العكري غنية  زنادرة جلول 2015سبتمبر  19و  18

 بن عقبة نسيمة بدواني عمر حمداش نور الدين اول ايام عيد االضحى المبارك
 بوزيان الرحماني خيرة

 العلياوي سهام بونقاب محمد ديواني حالج ال ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 ميراوي عبد الحكيم

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 ية .رئيس األمن الوالئي بالوال  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية    مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.    -
 



 

 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

                      هياكل و النشاط الصحيمصلحة ال

 بالقطاع الخاص النهاريةجدول المداومة الطبية 
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين االشياخعلى مستوى 
 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 العنـــــــوان الصيادلـــة  تاريخ المداومة 

 بلدية عين السلطان دوزيدية عبد الحق 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 جندلبلدية  بهناس زكريا

 سيدي لخضربلدية  ملعب خيرة 2015جويلية  11و  10

  حدوش فايزة 2015اول  ايام عيد الفطر
 مالكي هاجر 

 بلدية جندل 
 برج االمير خالد

 زرقة لطيفة 2015ثاني ايام عيد الفطر
 شعشوعة حمزة 

  عين السلطانبلدية 
 طارق بن زيادبلدية 

 عين االشياخبلدية  بن عطاء هللا سمية راشدة 2015 جويلية 25و  24

   عين السلطانبلدية  بن عاشور وفاء 2015 اوت 01جويلية و 31

 واد السرفاءبلدية  حناش مريم 2015اوت  08و  07

 الشياخعين ابلدية  بوبكر زكية 2015اوت  15و 14

 سيدي لخضربلدية  عبد هللا عثمان فتيحة 2015اوت  22و  21

 واد الشرفاءبلدية  يهوم خيرة  2015اوت  29و  28

 عين االشياخبلدية  السعيدي بن سونة 2015سبتمبر  05و  04

 بلدية جندل صايبي ف/ز 2015سبتمبر  12و  11

 رج االمير خالدبلدية ب بن علي عبد هللا مروان 2015سبتمبر  19و  18

 براهيمي سامية اول ايام عيد االضحى المبارك
 بلوناس محمد

 بلدية عين السلطان
 بلدية جندل

 نفلة زوبيدة ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 بلحناشي غنية

 بلدية بئر ولد خليفة
 بلدية جندل

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 مدير الصحة و السكان 
 
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، يرية المصالح الصحية مد
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 بالوالية  مؤسسات العمومية للصحة الجوارية مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.      -
 



 الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــةالجمهوريـة 
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهاريةجدول المداومة الطبية 
 مؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين األشياخعلى مستوى ال

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01رة من : الفت

 العنـــــــوان األطباء العامــون  تاريخ المداومة 

 مركز سيدي لخضر بلدية  بن بريك حميد  2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 بلدية عين األشياخ أزروق عبد الرحمان

 مركز سيدي لخضر بلدية  مال بوعشرية ج 2015جويلية  11و  10

  بلدية بئر ولد خليفة مركز  غرسي حمدان  2015اول  ايام عيد الفطر

 بلدية عين السلطان بن يوسف مصباح بن احمد 2015ثاني ايام عيد الفطر

 بلدية بئر ولد خليفة مركز طوافرية خديجة 2015 جويلية 25و  24

 لدية عين السلطانب شرفي نور الدين 2015 اوت 01جويلية و 31

 بلدية سيدي لخضر مركز بوكيرة عباسي رضا  2015اوت  08و  07

 بلدية بئر ولد خليفة مركز يحي محمد لخضر  2015اوت  15و 14

 بلدية بئر ولد خليفة مركز  علي مسعود نور الدين 2015اوت  22و  21

 بلدية طارق بن زياد  نبوتي حكيمة  2015اوت  29و  28

 مركز سيدي لخضر بلدية  بن بريك حميد  2015بتمبر س 05و  04

 بلدية عين األشياخ أزروق عبد الرحمان 2015سبتمبر  12و  11

 مركز سيدي لخضر بلدية  بوعشرية جمال  2015سبتمبر  19و  18

  بلدية بئر ولد خليفة مركز  غرسي حمدان  اول ايام عيد االضحى المبارك

 بلدية عين السلطان بن يوسف مصباح بن احمد ركثاني ايام عيد االضحى المبا

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
 

  
 
 
 
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 .مجموعة الدرك الوطني بالوالية   -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية   مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.     -
 



 لجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــةا
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 كل و النشاط الصحيمصلحة الهيا

 بالقطاع الخاص النهاريةجدول المداومة الطبية 
 على مستـوى بلديـة مليانــة مركـز 

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 
 

 الصيادلـــة  جراحو األسنــان  األطباء العامـون  تاريخ المداومة 

 بن حاج أعمر مروان   امين عزاز رحماني باعمر رشيد 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 غانمي ف/ز إسماعيل أحمد عبدوني بلحسن 

 علي اسماعيل ناصر الغي زهية  جان حامد فوزي 2015جويلية  11و  10

 عبدددددددد الصدددددددمد مليكدددددددة محمد أمين  عنتري سعيد 2015اول  ايام عيد الفطر
 عمراوي زهية

 ريشة خليفة عزاز رحماني امين توريري بن عودة 2015رثاني ايام عيد الفط
 بوقرة فريدة

 بوغار زهور إسماعيل أحمد كرباج فتيحة 2015 جويلية 25و  24

 سعدي عبد الرزاق الغي زهية  باعمر رشيد 2015 اوت 01جويلية و 31

 يوسفي محمد التوفيق محمد أمين عبدوني بلحسن  2015اوت  08و  07

  خضراوي عبد الهادي  عزاز رحماني امين جان حامد فوزي 2015اوت  15و 14

 بن حاج أعمر مروان   إسماعيل أحمد عنتري سعيد 2015اوت  22و  21

 غانمي ف/ز الغي زهية  توريري بن عودة  2015اوت  29و  28

 علي اسماعيل ناصر محمد أمين  كرباج فتيحة 2015سبتمبر  05و  04

 عبد الصمد مليكة عزاز رحماني امين ر رشيدباعم 2015سبتمبر  12و  11

 عمراوي زهية إسماعيل أحمد عبدوني بلحسن  2015سبتمبر  19و  18

 اول ايام عيد االضحى المبارك
 جان حامد فوزي

 بوغار زهور الغي زهية 
 سعدي عبد الرزاق

 يوسفي محمد التوفيق محمد أمين  عنتري سعيد ثاني ايام عيد االضحى المبارك
  وي عبد الهادي خضرا

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 

 مدير الصحة و السكان 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 ( والي الوالية ) الديـــوان  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالواليةمدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.        -
 



 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهاريةطبية جدول المداومة ال
 مؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالعباديةعلى مستـوى ال

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 الصيادلـــة  جراحو األسنـان  األطباء العامون  تاريخ المداومة   

 حي(ضيف سماعيل )عين بوي فرج جلول  خليف محمد 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 احمد امين )الماين( شقرار بن شرقي طيبي عبد القادر

 اوفة محمد عبد الوهاب)العبادية( أكوشياح ليلى   كسول عبد القادر 2015جويلية  11و  10

 عبوب شريفة )الروينة( إزيان سليمة  رويهم عبد القادر 2015اول  ايام عيد الفطر
 تومي عبد القادر)العبادية(

 قروق فاطمة )تاشتة( مغراوةبلحاج الجياللي  بوزار السعيدي خالد 2015ثاني ايام عيد الفطر
 نظور بختة )العبادية(

 غيوش فلاير )الروينة( يوسف عشيرة زبيدة قيراط حورية 2015جويلية  25و  24

 جرموني خديجة)زدين( محمدي عبد القادر بطاهر زوليخة 2015اوت  01جويلية و 31

 نظور موسى )العبادية( كشرود لويزة  اوفة محمد 2015اوت  08و  07

 عتو خالد)بطحية( رقادي محمد خليف محمد 2015اوت  15و 14

 كراري الباقي )العبادية(  فرج جلول  طيبي عبد القادر 2015اوت  22و  21

 و هاجر )الروينة( خت شقرار بن شرقي كسول عبد القادر  2015اوت  29و  28

 عبادني رفيق )العبادية( أكوشياح ليلى   رويهم عبد القادر 2015سبتمبر  05و  04

 كروفي حورية )العبادية( إزيان سليمة  بوزار السعيدي خالد 2015سبتمبر  12و  11

 بن حاجة عبد هللا )زدين( مغراوةبلحاج الجياللي  قيراط حورية 2015سبتمبر  19و  18

 اميود صفية)تاشتة( يوسف عشيرة زبيدة بطاهر زوليخة ام عيد االضحى المباركاول اي
 ضيف سماعيل )عين بويحي(

 احمد امين )الماين( محمدي عبد القادر اوفة محمد ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 اوفة محمد عبد الوهاب)العبادية

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
  مدير الصحة و السكان

 
 
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 مستشفيات                  و إصالح الوزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 سسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية  مؤمدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.      -
 



 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة              
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 القطاع الخاصب النهاريةجدول المداومة الطبية 
 على مستـوى بلدية خميـس مليانــة 

 2015 سبتمبر 30إلى غاية  5201 جويلية 01الفترة من : 
 الصيادلة جراحو األسنان األطباء العامون تاريخ المداومة

 2015جويلية  04و  03
 بلوطي بن عصمان

 دومة بوطيبة يمينة لوزاني بن يوسف

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 حسان رضا
 زباجي شريفة بلحاج نجاري الهاشمي

 2015جويلية  11و  10
 حمد امينعبايدية م

 فريوي اسماء بليسترو فريدة

 2015اول  ايام عيد الفطر

 عيساني احمد
 برصة توفيق بن عصمان عبد القادر

 عمراوي زهية
 

 2015ثاني ايام عيد الفطر
 عباس عبد النور

  صامت لطيفة زيوش عامر
 بوهيني حورية

 2015جويلية  25و  24
 سفاحلو بن يوسف

 علوان محمد امين كروليفة زهرة

 2015اوت  01جويلية و 31
 زوادي سيد احمد

 ديس امبارك  بن بليدية بن يوسف

 2015اوت  08و  07
 بن عصمان جمال

 حجاج محمد صبري بوطاية فتيحة

 2015اوت  15و 14
 ملوك مصطفى

 عبدوش نظيرة سفاحلو مراد

 دينبوطمين نور ال لخضر الزين محمد األمين غراربة فاطمة الزهراء 2015اوت  22و  21

  2015اوت  29و  28
 خيثر زوبيدة

 براهيمي عبد الحميد تواتي عبد القادر

 قوعيش براهيم كريمي محمد بوزيدي صالح 2015سبتمبر  05و  04

 معطاهلل عبد الكريم قباح أحمد بن سليمان عبد القادر  2015سبتمبر  12و  11

 2015سبتمبر  19و  18
 حوري خيرة

 سماعين بن عياد دالي براهيم سفيان

 اوقاسي عمر لوزاني بن يوسف مخاطري مصطفى اول ايام عيد االضحى المبارك
 قادة بن سلطان عبد الحميد 

 مخطاري محمد بلحاج نجاري الهاشمي مرابط عبد الغني ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 عربوز رشيد

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 مستشفيات                 حرر بعين الدفلى ، في ................و إصالح الوزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية    
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 كانمدير الصحة و الس                                          قائد القطاع العسكري للوالية .  -
                                 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية    مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.   
 
 



 ديمقراطيــة الشعبيــةلجمهوريـة الجزائريــة الا  
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

  ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 للصيادلة و الوكاالت الصيدالنية  النهارية جدول المداومة
 لمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجليدةعلى مستوى ا

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 العنــــوان الوكاالت الصيدالنية تاريخ المداومة 

  المخاطريةبلدية  مطاي موسى 2015جويلية  04و  03

عيد ذكرى )2015جويلية  05
 االستقالل(

 جليدةبلدية ا سحنون اسيا

 العامرةبلدية  قاسم كريمة 2015جويلية  11و  10

  معزوزي حميدة 2015فطراول  ايام عيد ال
 تونزة وهيبة

 بلدية بوراشد
 عريبية بلد 

 بن علي خروبي اسماء 2015ثاني ايام عيد الفطر
 شريف جهيدة

  جليدةبلدية 
 العامرةبلدية 

 بلدية المخاطرية مطاي ربيعة 2015 جويلية 25و  24

 الحسانيةبلدية  خليفي فتيحة 2015 اوت 01جويلية و 31

 عريببلدية  توريري ف/ز 2015اوت  08و  07

 بوراشدبلدية  زحاف فلة 2015اوت  15و 14

 بلدية جليدة قيدوم حسام الدين 2015اوت  22و  21

 العامرةبلدية  شارف خير الدين  2015اوت  29و  28

 المخاطريةبلدية  فقير خيرة 2015سبتمبر  05و  04

 جليدةبلدية  محور بوعالم 2015سبتمبر  12و  11

 بلدية العامرة شايب مراد 2015سبتمبر  19و  18

  بوشامي مونيا اول ايام عيد االضحى المبارك
 ملوكي مريم

 بلدية بوراشد 
 العامرةبلدية 

 زيتوني بلقاسم ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 بلباهي حورية

 بلدية بوراشد 
 جليدةبلدية 

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

 
 
 

 السكان مدير الصحة و 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية   مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.     -
 



 الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة الشعبيــة
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات

   ة الصحة و السكانـمديري
 ة عيـن الــدفلى ــواليل

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهارية جدول المداومة الطبية
  ارية ببومدفعمؤسسة العمومية للصحة الجو على مستـوى ال

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 الصيادلـــة  جراحو أسنان األطباء العامون  تاريخ المداومة 

 )بومدفع( حاج صدوق محمد قارة حسان حسينة  باشا حسين  2015جويلية  04و  03
)ذكرى عيد 2015جويلية  05

 االستقالل(

 السيرت فتيحة )بومدفع(  بن يوسف سميرة سحنوني مراد

 مصباح محمد السعيد)بومدفع(  فروخي عبد الرؤوف  حمتاني براهيم 2015جويلية  11و  10

الفرقددوقي عزيددزة)عين التركددي(  عبد الرحمان زكرياء لدبال محمد  2015اول  ايام عيد الفطر
 عيواز عبد الغني )بومدفع(

 قصعة نورية )حمام ريغة(  ن حسينة قارة حسا يعيش رشيد  2015ثاني ايام عيد الفطر
 داي جليلة )بن عالل( 

 بن رابح عايدة )عين التركي( بن يوسف سميرة  رمضاني محمد 2015جويلية  25و  24
 )بومدفع( كربازة محمد فروخي عبد الرؤوف  باشا حسين  2015اوت  01جويلية و 31

 ي شريفة )الحسينية(سدير عبد الرحمان زكرياء سحنوني مراد 2015اوت  08و  07
 حمي مجدوب امال)حمام ريغة( قارة حسان حسينة  حمتاني براهيم 2015اوت  15و 14
 بغدالي حميد)بومدفع( بن يوسف سميرة  لدبال محمد  2015اوت  22و  21
 )عين البنيان(تونزة حسين فروخي عبد الرؤوف  يعيش رشيد   2015اوت  29و  28

 )بومدفع( حاج صدوق محمد عبد الرحمان زكرياء ي محمدرمضان 2015سبتمبر  05و  04
 السيرت فتيحة )بومدفع( قارة حسان حسينة  باشا حسين  2015سبتمبر  12و  11
 الفرقوقي عزيزة)عين التركي( بن يوسف سميرة  باشا حسين  2015سبتمبر  19و  18

 اح محمد السعيد)بومدفع(مصب فروخي عبد الرؤوف  سحنوني مراد اول ايام عيد االضحى المبارك
 حمي مجدوب امال)حمام ريغة(

 )بومدفع( كربازة محمد عبد الرحمان زكرياء حمتاني براهيم ثاني ايام عيد االضحى المبارك
 )عين البنيان(تونزة حسين

  …………………: حرر بعين الدفلى في
     

  
 

 مدير الصحة و السكان
 
 

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 مجموعة الدرك الوطني بالوالية .  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية    مدراء ال  -

 ن باألمر و مراقبة التطبيق (.) للتوزيع على المعنيي    -
 



 لشعبيــةالجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيــة ا
  وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفيات              

 مديرية الصحة و السكان
 لواليــة عين الدفلــى

 مصلحة الهياكل و النشاط الصحي

 بالقطاع الخاص النهاريةجدول المداومة الطبية 
 لمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بجليدةعلى مستوى ا

 2015سبتمبر  30إلى غاية  2015جويلية  01الفترة من : 

 العنــــوان االطباء العامون تاريخ المداومة 

 بلدية المخاطرية          رحالي صالح الدين 2015جويلية  04و  03

 بلدية العامرة       بودالي مصطفى عيد االستقالل(ذكرى )2015جويلية  05

 بلدية بوراشد كواش امحمد 2015جويلية  11و  10

 بلدية عريب       ناشط ياسين 2015عيد الفطر اول  ايام

 بلدية العامرة حايك فاطمة الزهراء 2015ثاني ايام عيد الفطر

 بلدية عريب       تمطاوسين محمد 2015 جويلية 25و  24

 بلدية العامرة خالص عبد هللا 2015 اوت 01جويلية و 31

 دبلدية بوراش         لغواطي الزهرة 2015اوت  08و  07

 بلدية عريب       بن بشير عيسى 2015اوت  15و 14

 بلدية المخاطرية          رحالي صالح الدين 2015اوت  22و  21

 بلدية العامرة       بودالي مصطفى  2015اوت  29و  28

 بلدية بوراشد كواش امحمد 2015سبتمبر  05و  04

 بلدية عريب       ناشط ياسين 2015سبتمبر  12و  11

 بلدية العامرة حايك فاطمة الزهراء 2015سبتمبر  19و  18

 بلدية عريب       تمطاوسين محمد اول ايام عيد االضحى المبارك

 بلدية العامرة خالص عبد هللا ثاني ايام عيد االضحى المبارك

  
     

 
 ……………: ر بعين الدفلى فيحر        

 
 مدير الصحة و السكان 

 
 
 

 
       

 : نسخة موجهة لإلعالم إلى السادة* 
 و إصالح المستشفيات                  وزير الصحة و السكان  -

 ة ــالصيدل يةمدير، مديرية المصالح الصحية 
 والي الوالية ) الديـــوان (  -
 رئيس األمن الوالئي بالوالية .  -
 قائد القطاع العسكري للوالية .  -
 الية .مجموعة الدرك الوطني بالو  -
 رؤساء الدوائر بالوالية .  -
 رؤساء البلديات بالوالية .  -
 مؤسسات العمومية للصحة الجوارية بالوالية   مدراء ال  -

 ) للتوزيع على المعنيين باألمر و مراقبة التطبيق (.     -
 


