
 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

 0202ماي :  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

lun- 01-05-23 يزيد شافي 
 العربي الشيخ شارع ،31 رقم

 تبسي
 و النساء طب

 التوليد
 األطفال طب قويدر بوسباحة شارع ،02 رقم الدين نور بكر أبو

mar- 02-05-23       جمال مكامن 
 رقم عمارة فلسطين، شارع ،33 رقم
20 

 التوليد و النساء طب

mer- 03-05-23       العيون طب بومدين ولد محمد شارع ،23 رقم ياسين زيدي 

jeu- 04-05-23       
 موالي غربي

 إدريس
 معاشو قرموش شارع تقاطع ،94 رقم

 بلعباس كندي شارع و
 الحنجرة و األنف

ven- 05-05-23 يمينة قصير القلب.أ بولعيد بن مصطفى حي فاطمة صافة 
 إجتماعي مسكن 301 مجمع ،23 رقم

 ضريةالح المنطقة تساهمي،
 الشمالية

 عام طب

sam- 06-05-23 الدين نصر تروزين 
 و 31 رقم محل 19 بريمر حي
31 

 و العظام جراحة
 الكسور

 فاطمة يماش
 الزهراء

 التوليد و النساء طب مختار بوخلدة شارع ،23 رقم

dim- 07-05-23       مرابحة حاميدي 
 إجتماعي مسكن 399 مجمع ،20 رقم

 بلوك األرضي، الطابق تساهمي،
"A01"، الجياللي سيدي 

 التوليد و النساء طب

lun- 08-05-23       
 عبد بكروتي بن

 القادر
 التوليد و النساء طب بولعيد بن مصطفى حي

mar- 09-05-23       الداخلي الطب بلعباس ديدة بن شارع ،24 رقم الدين نصر سقال 

mer- 10-05-23       محمد األعوج 
 ،29 رقم عمارة بلعمري، اإلخوة شارع

 بلعباس سيدي
 العيون طب

jeu- 11-05-23       بدرة بودة 
 سيدي حي ،11 رقم تقسيم

 بلعباس سيدي الجياللي،
 عام طب

ven- 12-05-23 سيهام نعوم بن 
 ديدة بن شارع زاوية ،21 رقم

 عاودية ولد شارع و بلعباس
 المدينة وسط

 التوليد و النساء طب عودية ولد شارع ،13 رقم زهيرة كبداني العيون طب

sam- 13-05-23 سامية تركماني 
 سيدي الوئام مسكن، 191 حي

 الجياللي
 و النساء طب

 التوليد
 خوجة إدريس
 أحمد

 الوظيفي التكييف عودية ولد األستاذ شارع ،91 رقم

dim- 14-05-23       بلعباس كندي شارع ،94 رقم األمين جلول درار 
 و العظام جراحة

 الكسور

lun- 15-05-23       العيون طب تبسي العربي الشيخ شارع ،29 رقم عائشة دجدور 

mar- 16-05-23       
 يمينة كرناق

 حكيمة
 ،23 رقم حي ،"0 أف" عمارة ،23 رقم

 جياللي سيدي
 و العقلية األمراض
 األعصاب

mer- 17-05-23       العيون طب رمضان عبان شارع ،33 رقم أسمهان منصور 

jeu- 18-05-23       
 محمد شيالي

 كمال
 القلب.أ عاودية ولد األستاذ نهج 11رقم

ven- 19-05-23 أمال بوزار 
 سليمان، مهاجي نهج ،20 رقم

 األول الطابق
 األطفال طب الوئام تساهمي، مسكن 191 ،23رقم الدين نور دالني عام طب

sam- 20-05-23 فضيل شيحاوي 
 رمضان، عبان شارع ،33 رقم

 ياسين سيدي
 و الكلى أمراض

 البولية المسالك
 األطفال طب عودية ولد األستاذ شارع ،13 رقم رضى هادي

dim- 21-05-23       العامة الجراحة عودية ولد األستاذ شارع ،13 رقم الغاني عبد مريوة 

lun- 22-05-23       هجيرة بوخاري 
 سيدي رمضان، عبان شارع 33 رقم

 ياسين
 األطفال طب

mar- 23-05-23       
 الهناني إلياس
 نبيل محمد

 سيدي رمضان، عبان شارع 33 رقم
 ياسين

 القلب.أ

mer- 24-05-23       
 تامي كسيرة
 محمد

 الصدرية.أ عودية ولد األستاذ شارع ،13 رقم

jeu- 25-05-23       
 عبد بوعناني
 المجيد

 إجتماعي مسكن 399 مجمع 20 رقم
 B2 بلوك تساهمي

 العيون طب

ven- 26-05-23 
 حفيظة أوهيبي
 فاطمة

( les amandiers) اللوز حي
 100 رقم C1 عمارة

 أحمد سيد تو الصدرية.أ
 دبي، قطعة ،341 تجزئة ،13 رقم

 وهران طريق
 الوظيفي التكييف

sam- 27-05-23 العيون طب الصمد بن عباد شارع 21 رقم محمد زعراط 
 لعبيد بومدين
 األمين

 عبان شارع ياسين، سيدي حي
 33 رقم رمضان

 السكري و غدد. أ

dim- 28-05-23       
 بن زعيطري قارة

 علي

 المنطقة الجياللي سيدي حي
 مسكن 191 مجمع 23 رقم الشمالية

 S 01 رقم 31 بلوك الوئام
 عام طب

lun- 29-05-23       سفيان حواس 
 جبتروحي شارع بوجالل، عدة حي
 00 رقم

 عام طب

mar- 30-05-23       صورية الفقير 
 تيودور شارع الحمراء، الساقية حي

 02 رقم إريتيه،
 التوليد و النساء طب

mer- 31-05-23       
 محمد حميمد

 أمين

 مجمع ،"G" تجزئة الشهيد، مقام حي
 الطابق ،A3 عمارة مسكن، 11

 األرضي

 و العقلية األمراض
 األعصاب

 


