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  قاQساملؤسسة العموم�ة Nلص&ة اجلوارية 

   :مركز حامية أ@مومة والطفوD املركزي قاQس -/1

 ٔ[\م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد مسح عنق الرمح+ تباMد الوالدات الرمحمسح عنق + حفص ال+ساء احلوامل

مسح عنق + حفص ال+ساء احلوامل
 تباMد الوالدات+الرمح

 االثنني أ@طفالتلق�ح 

 الثالmء أ@طفــــــــــــــــــــــــــــــــــالح ـــــــــــــــــــــــتلق�
 أ@ربعاء حفوصات طبية+الرمحمسح عنق + تباMد الوالدات مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل
 امخلpس إالحصائيات+مسح عنق الرمح+ تباMد الوالدات مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل

  

  الطامق الطيب والش=به طيب
  أ@طباء  مسعي هادية -/د، حرسوس خو,ة -/د

  القابالت  و7يس عفاف، pMساوي فطمية، بوعقال ف4ي&ة
  املمرضات  iا� مسرية

  

  :قاQس  –والطفوD احلي اجلنويب  أ@مومةمركز حامية   - /2   

 ٔ[\م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تباMد الوالدات

 االثنني أ@طفالتلق�ح  حفص ال+ساء احلوامل
 الثالmء م4ابعة امحلل مسح عنق الرمح

 أ@ربعاء أ@طفالتلق�ح  حفص ال+ساء احلوامل
 امخلpس م4ابعة ال+ساء احلوامل مراق�ة و

  

  الطامق الطيب والش=به طيب
  iا� عبد احلق: الطبpب         توام مرمي:  القاب* 

  
  

      
  

  



 

    :والطفوD �وز\نت أ@مومةمركز حامية -/9

 ٔ[\م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح أ@طفال مسح عنق الرمح+ م4ابعة امحلل

 االثنني 8ر7مج تباMد الوالدات+ مسح عنق الرمح + حفص ال+ساء احلوامل 
 الثالmء تلق�ح أ@طفال مسح عنق الرمح+ م4ابعة امحلل

 أ@ربعاء 8ر7مج تباMد الوالدات+م4ابعة امحلل +مسح عنق الرمح
 امخلpس 8ر7مج تباMد الوالدات+م4ابعة امحلل +مسح عنق الرمح

  

  والش=به طيبالطامق الطيب 
  أ@طباء  رمحوين سعيدة  ،عرpMش سعاد
  القابالت  حرصوري الهام، بيوسف فطمية

  املمرضات    �رازدي وفاء
   

  :حامية أ@مومة والطفوD الرم�* مركز  -/4

 ٔ[\م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد الرمحمسح عنق + تباMد الوالدات مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل
 االثنني مسح عنق الرمح+ تباMد الوالدات مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل
 الثالmء مسح عنق الرمح + تباMد الوالدات مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل

 أ@ربعاء أ@طفالتلق�ح  تباMد الوالدات+مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل
 امخلpس إالحصائيات+مسح عنق الرمح مسح عنق الرمح+ حفص ال+ساء احلوامل

  

  الطامق الطيب والش=به طيب
  أ@طباء  حفلول خمتار، معيويف Mادل

  القابالت  دiدوح فطمية
  خمتصة يف رMاية املواليد  قرموط الزهرة

  

  

  

  


