
 السكان و الصحة مديرية      الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الصيدالنية و الصحية الهياكل مصلحة        بلعباس سيدي والية

 سيدي بلعباسبلدية  – جراحي األسنانب الخاص المداومة جدول

 0202 أفريل : شهر
Les horaires de la garde : 

De 16 heures jusqu'au lendemain 08 heures pour les jours ouvrables, 

De 08 heures du matin à 20 heures et de 20 heures à 08 heures pour les jours fériés et les week ends, 

 

 

 
 المساء  الصباح 

 العنوان اإلسم و اللقب العنوان اإلسم و اللقب

sam- 01-04-23 يحي أمين مديوني 
 حي يوسف، نمار شارع ،30 رقم
 بوجالل عدة

 موليار شارع 03 رقم أسية لعراجي

dim- 02-04-23     الجياللي سيدي ،82 رقم قطعة زوليخة الطاهر 

lun- 03-04-23     كريم عزي 
 حي الشهيد، مقام السكني التجمع

 مسكن 032

mar- 04-04-23     الكريم عبد فلوس 
 عمارة القادر، عبد األمير نهج ،02 رقم

 إدارية

mer- 05-04-23     بخالد علي بن شارع ،88 رقم النور عبد لزرق 

jeu- 06-04-23     فلسطين شارع ،82 رقم الزهراء فاطمة لراك 

ven- 07-04-23 القادر عبد لولبه شارع 9 رقم الرحمان عبد بوداود قمبيطة شارع ،01 رقم غانية شايب 

sam- 08-04-23 أمحمد عباد 
 عمارة مسكن، 651 مجمع 0 رقم

 جياللي سيدي ،0
 العمارنة شارع ،02 رقم قويدر بلهواري

dim- 09-04-23     أمينة شقرون 
 مقام مسكن،016 حي ،"ك" تقسيم
 الشهيد

lun- 10-04-23     رمضان عبان شارع ،82 رقم الحفيظ عبد سعيدي 

mar- 11-04-23     فراج الرائد شارع ،01 رقم كريم عطاوي 

mer- 12-04-23     عاودية ولد األستاذ شارع ،30 رقم غانية شايب  

jeu- 13-04-23     إيمار المفتش شارع ،00 رقم ملوكة مالك بحري 

ven- 14-04-23 طالب أبي بن علي شارع ،36 رقم أمين أحمد مامي ميلود بختي شارع ،89 رقم الحميد عبد بوغرارة 

sam- 15-04-23 أمينة مريم بوعشرية 
 ،38 عمارة مسكن، 011 حي

 الجياللي سيدي
 بلعباس اللوت شارع ،30 رقم يسمين يمينة بن

dim- 16-04-23     ديمراد بن صورية شارع ،31 رقم رياض طالب 

lun- 17-04-23     الجمهورية شارع محمد عوسج 

mar- 18-04-23     إيدير عيسات شارع ،31 رقم بدرة رماس 

mer- 19-04-23     بالل معاوض 
 ،63 رقم خميستي، محمد نهج

 األول الطابق ،30 رقم مكتب

jeu- 20-04-23     نفيسة زكية نعوم بن 
 المنطقة الجياللي، سيدي

 ت إ مسكن 011 الشمالية،

ven- 21-04-23 فاطمة عياد 
 المنطقة الجياللي، سيدي

 مسكن 065 ،30 رقم الشمالية،
 ت إ

 حبيب طاهر
 حي محمد دريدر شارع 00 رقم

 الضاية

sam- 22-04-23 حبيب تقرارة عودية ولد شارع 00 رقم بدرة رماش 
 حي رمضان عبان شارع ،00 رقم

 ياسين سيدي

dim- 23-04-23 لطيفة حميديش 
 حي الثانية القطعة ،035 رقم

 الجياللي سيدي
 فتحي بوحفادي

 سيدي حي 65 عمارة ،559 رقم
 الجياللي

lun- 24-04-23     قدور بغداد بن 
 بوجالل، عدة حي ،30 رقم" أ" عمارة
 ماكوني شارع

mar- 25-04-23     فلسطين شارع ،00 رقم الحميد عبد ميم 

mer- 26-04-23     خديجة بغداد 
 رقم قطعة الجياللي، سيدي تقسيم

813 

jeu- 27-04-23     مسكن 808 حي" ج" عمارة الحق عبد ديب "CPR" 

ven- 28-04-23 يونس شهيدي 
 مهاجي شارع ،30 رقم مكتب

 سليمان
 باسط المفتش شارع ،39 رقم فضيلة كرواتي

sam- 29-04-23 الهادي عبد النقيب شارع ،09 رقم أمين درقاوي باسط المفتش شارع ،39 رقم نبهات زمري 

dim- 30-04-23     العمارنة شارع ،01 رقم فوزية سكران 

 


