
 السكان و الصحة مديرية      الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية

 الصيدالنية و الصحية الهياكل مصلحة        بلعباس سيدي والية

 سيدي بلعباسبلدية  – جراحي األسنانب الخاص المداومة جدول

 0202 ماي : 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

lun- 01-05-23 عباسية بودة 
 722 حي" و" عمارة ،72 رقم

 مسكن
 الدين ضياء أوبليل

 عمارة فلسطين، شارع ،13 رقم
 األول الطابق

mar- 02-05-23     تبسي العربي الشيخ شارع ،20 رقم أمين محمد تميم 

mer- 03-05-23     حنان عالل بن 
 نهج األرضي، الطابق ،20 رقم عمارة
 وسط - تبسي العربي الشيخ
 المدينة

jeu- 04-05-23     نادية فقيه 
 حي محمد، قرموش شارع ،27 رقم

 القادر عبد األمير

ven- 05-05-23 هللا عبد فرعون 
 ياسين، سيدي حي ،21 رقم

 قادة شقرون شارع
 سعدان المرشح شارع ،04 رقم أحمد سيدي طالبي

sam- 06-05-23 اإلله عبد فندي 
 ،02 رقم خميستي، محمد نهج

 األول الطابق ،21 رقم مكتب
 العظيم عبد سهيني

 الطابق ،A2 عمارة ،727 رقم
 مصطفى حي اللوز، شارع األرضي،

 بولعيد بن

dim- 07-05-23     فؤاد محمد كروشة 
 حي الونشريس، شارع ،24 رقم

 العمارنة

lun- 08-05-23     يمينة نورة زينة بن 
 شارع األول، الطابق ،23 رقم

 مصطفى ضاحية سعدان، المرشح
 بولعيد بن

mar- 09-05-23     القادر عبد علي بن 
 الطابق ديمراد، بن صورية شارع 70

 31 رقم األول،

mer- 10-05-23     مليكة بوصولة 
 مسكن 77 مشروع ،20 رقم

 تساهمي إجتماعي

jeu- 11-05-23     مداني خوجة 
 720 حي ،N1 رقم رةعما ،23 رقم

 الجياللي سيدي ضاحية مسكن،

ven- 12-05-23 أنس بوخاري 
 األول، الطابق ،23 رقم عمارة
 محمد بورومي شارع

 خديدجة سحنون
 حي نبية، خيرة شارع ،330 رقم

 مهيدي بن العربي

sam- 13-05-23 المنتصر عبد جباري بلعباس ديدة بن شارع ،31 رقم فراح سهلة 
 باب حي محمد، دريدر شارع ،12 رقم

 الضاية

dim- 14-05-23     يوسف رابح 
 777 حي ،D2 عمارة ،372 رقم

 الجياللي سيدي مسكن،

lun- 15-05-23     مراد ديدوش شارع ،32 رقم نجيب محمد بكار 

mar- 16-05-23     إبتسام مريم كروشة 
 الجياللي سيدي مسكن، 130 مجمع

 الشرقي الشمالية المنطقة

mer- 17-05-23     زكريا العزيز عبد بلة 
 مسكن، 77 حي ،20 رقم تقسيم
 الجياللي سيدي

jeu- 18-05-23     زبانة أحمد شارع ،17 رقم ياسين نحي بن 

ven- 19-05-23 رحمونة زناسني 
 ،T جناح األول، الطابق ،23 رقم

 كنمس 720 حي ،73 رقم عمارة
 مسكن 001 حي ،Z1 عمارة أمال إبراهيم

sam- 20-05-23 مريم عمارة 
 022 حي ،H2 عمارة ،101 رقم

 الجياللي سيدي مسكن،
 نوفل أنس شعبان

 111 حي ،32 عمارة ،23 رقم
 الجياللي سيدي مسكن،

dim- 21-05-23     شيماء يوسفي 
 الطابق الفتح، إقامة ،370 و 370 رقم

 األول

lun- 22-05-23     ليلى دورمان 
 3022 حي ،27 م عمارة ،037 رقم

 مسكن

mar- 23-05-23     عودية ولد شارع ،22 رقم غنية شايب 

mer- 24-05-23     إسماعيل لزرق 
 72 رقم ديمراد بن صورية شارع

 األول بالطابق

jeu- 25-05-23     بخالد علي بن شارع ،20 رقم فريال رانيا نعامة 

ven- 26-05-23 سماعين لقجع 
 اللوت شارع تقاطع ،370 رقم

 عودية ولد و بلعباس
 "D" عمارة مسكن 722 حي ،70 رقم عائشة مسحوب

sam- 27-05-23 حبيب مسطار 
 321 حي 23 عمارة ،20 رقم

 الصخرة مسكن
 فراج الرائد شارع 24 رقم سليمان يسعد

dim- 28-05-23     بلعباس زواويسيدي دوساس فطيمة سكون 

lun- 29-05-23     إيمار المفتش شارع ،33 رقم سعيدة بيدر 

mar- 30-05-23     سعيد محمد سعيد آيت 
 إجتماعي مسكن 302 حي ،20 رقم

 تساهمي

mer- 31-05-23     الحسين طالب 
 نادي حي ،"S" عمارة ،27 رقم

 العباسيين

 


