
 السكان و الصحة مديرية      الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الصيدالنية و الصحية الهياكل مصلحة        بلعباس سيدي والية

 سيدي بلعباسبلدية  –طبا  العامون و األصصائيون باأل الخاص المداومة جدول

 0202أفريل :  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

 اإلختصاص العنوان اإلسم و اللقب اإلختصاص العنوان اإلسم و اللقب

sam- 01-04-23 بيزات شارع 2 رقم علي محمد طالب عام طب بولعيد بن حي التجاري المركز خالد مالح 
 و العظام جراحة

 الكسور

dim- 02-04-23       التوليد و النساء طب تبسي العربي الشيخ شارع ،22 رقم الغوتي بجاوي 

lun- 03-04-23       الباطنية األمراض إيمار المفتش شارع 2 رقم فيروز معمر 

mar- 04-04-23       التوليد و النساء طب إداري المجمع الجمهورية شارع 8 رقم ميلود نعامة 

mer- 05-04-23       األطفال طب فراج العقيد شارع ،88 رقم اإلله عبد بلعسل 

jeu- 06-04-23       التوليد و النساء طب بولعيد بن حي العمارنة شارع 41 رقم نصيرة ناجي 

ven- 07-04-23 التوليد و النساء طب فراج الرائد شارع 21 رقم نوال هللا بوعبد عام طب محمد ريف شارع 41 رقم عالية فريدة بوزكري 

sam- 08-04-23 حسان مختار 
 الطابق المسجد  شارع 2 رقم

 القادر عبد. أ حي 4
 بوزيان زطال شارع ،82 رقم ياسر الهالل عام طب

 و قليةالع األمراض
 األعصاب

dim- 09-04-23       مراد خليفة 
 442 رقم 2 هـ عمارة مسكن 222 حي
 ج/س

 عام طب

lun- 10-04-23       حليمة بن مديوني 
 وسط فراج، الرائد شارع ،88 رقم

 المدينة
 عام طب

mar- 11-04-23       أمينة حاكم 
 حي القادر عبد شعيب شارع 12 رقم

 منور جلولي
 عام طب

mer- 12-04-23       األطفال طب بلعباس كاندي شارع ،41 رقم مصطفى مستاري 

jeu- 13-04-23       عام طب 14 رقم 1أ طابق رمضان عبان حي نصيرة سالمي 

ven- 14-04-23 نصيرة عالل 
 أ18 عمارة رمضان عبان حي
 14 رقم

 القلب. أ سليمان حرمل شارع ،88 رقم غسوم صباغ عام طب

sam- 15-04-23 
 فاطمة دريسي
 الزهراء

 المدينة وسط مسكن 28 مجمع
 ب جناح

 جميلة أوحيون الباطنية األمراض
 محمد شارع األول، الطابق ،81 رقم

 القادر عبد األمير نهج الخامس،
 التوليد و النساء طب

dim- 16-04-23       
 الدين جمال  أمير

 محمد
 وسط العربي بوخاري نهج 2 رقم

 المدينة
 الصدرية. أ

lun- 17-04-23       خديجة هللا معطى 
 14 جناح 4 رقم سكن 114 حي

 الجياللي سيدي
 عام طب

mar- 18-04-23       حبيب عثمان 
 العربي حي النبية خيرة شارع 42 رقم
 مهيدي بن

 عام طب

mer- 19-04-23       رياض مهال 
" ب" عمارة مسكن 12 حي 81 رقم

 الجياللي سيدي
 عام طب

jeu- 20-04-23       العيون طب الفراج الرائد شارع 28 رقم الكريم عبد فضال 

ven- 21-04-23 نصيرة بوحسينة 
 عبد بويجرة بشير شارع 11 رقم
 االله

 زكية يلس بن عام طب
 بن العربي حي سكن 24 مجمع

 مهيدي
 عام طب

sam- 22-04-23 رضا عمر باي 
 وسط فلسطين شارع 21 رقم

 المدينة
 عام طب

 خروبي محمد
 فيصل

 العظام جراحة. أ رمضان عبان شارع ،44 رقم

dim- 23-04-23 بومدين مراد بلعابد 
 بخالد، فرعون شارع ،82 رقم
 ياسين سيدي حي

 رضا محمد عباد عام طب
 وسط إيمارد المفتش شارع 44 رقم

 المدينة
 الصدرية.أ

lun- 24-04-23       القلب. أ بلهادي المالزم شارع 81 رقم القادر عبد بوزيان 

mar- 25-04-23       نبيل محمد سقال 
 عمارة الهادي، عبد المقدم شارع

 مسكن 28 حي ،"ت"
 العامة الجراحة

mer- 26-04-23       محمد دحراوي 
 222 حي" 2 ب" عمارة 421 رقم

 الجياللي سيدي سكن،
 عام طب

jeu- 27-04-23       القلب.أ يحي شهرة بن شارع ،44 رقم كمال محجوب 

ven- 28-04-23 نصيرة شارف 
 سيدي ،28 رقم قطعة ،81 رقم

 الجياللي
 عام طب بلعباس كاندي شارع ،48 رقم العربي مديوني عام طب

sam- 29-04-23 الفتح السكني المجمع غوثي عالم 
 و الكلى أمراض

 البولية المسالك
 راضية لوهيبي

 188 بوضياف، محمد حي ،484 رقم
 مسكن

 عام طب

dim- 30-04-23       نادية فضال 
 الرائد شارع ،"س ن" عمارة ،11 رقم
 فراج

 القلب.أ

 


