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  املؤسسة العموم�ة Nلص&ة اجلوارية  ,+ش*

1/- Dخب+ش* )  سو7طيبة(محو بوالشوارب  مركز حامية أ@مومة والطفو:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع ال+ساء احلواملحفص 
 االثنني تلق�ح ال+ساء احلوامل املهبيلسح امل 

 الثالpء تلق�ح أ@طفال تباMد الوالدات
 أ@ربعاء حفص ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات

 امخلsس حفص ال+ساء الطبsب اrتص حفص ال+ساء الطبsب اrتص
  

  الطامق الطيب والش=به طيب
  أ@طباء  قامسي صونيا   -/د

  القابالت  بلعابد وهيبة                ، عرجون فا.زة
  املمرضات  �ايل الزهرة           ،فرiات ملsس، بوق�دورة وهيبة ،رمي مليكة

  

 2/ - Dبو�لبانة خب+ش*  مركز حامية أ@مومة والطفو:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع ال+ساء احلواملحفص 

 االثنني تلق�ح ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات
 الثالpء تلق�ح الرضع تباMد الوالدات

 أ@ربعاء املهبيلسح امل  تلق�ح ال+ساء احلوامل
 امخلsس تباMد الوالدات حفص الرضع

  

  الطامق الش=به طيب
̀ٔم�نة، مدرق 7رو عب*، دغبوش سام�ة ،بور�ش صونيا   القابالت  .iا� وردة غزاD، العا�ش 

  

3/- D8ن بولعيد خب+ش* مركز حامية أ@مومة والطفو:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 االثنني حفص ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات

 الثالpء تلق�ح الرضع حفص ال+ساء احلوامل
 أ@ربعاء مسح عنق الرمح تباMد الوالدات

 امخلsس حفص الرضع حفص ال+ساء احلوامل
  

  الطامق الش=به طيب
  بو�حيل ,دوج:  القاب*   املمرضة م�صوري وفاء



 

4/-  Dطريق �تنة خب+ش* مركز حامية أ@مومة والطفو:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع تباMد الوالدات

 االثنني تلق�ح  ال+ساء احلوامل حفص ال+ساء احلوامل
 الثالpء مسح عنق الرمح حفص ال+ساء احلوامل

 أ@ربعاء تباMد الوالدات تباMد الوالدات
 امخلsس حفص الرضع حفص ال+ساء احلوامل

  

  الطامق الش=به طيب
بوMامر ح�اة                               : القاب*   مركsش ز�ية:  املمرضة 

  

  :خب+ش* ) � احلس=ناوي(مركز حامية أ@مومة والطفوD � مر.ر  -/5

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 االثنني تلق�ح  ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات

 الثالpء تلق�ح الرضع احلواملحفص ال+ساء 
 أ@ربعاء حفص ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات
 امخلsس مسح عنق الرمح تباMد الوالدات

  

  الطامق الش=به طيب
  معروق �س=مية      ، زروال ,دجية: القابالت   سعيدي رزيقة، صاحلي ر_ن:  املمرضات

  

6/-  D̀ٔ�س=يغةمركز حامية أ@مومة والطفو :  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 االثنني تلق�ح  ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات

 الثالpء تلق�ح الرضع حفص ال+ساء احلوامل
 أ@ربعاء مسح عنق الرمح تباMد الوالدات

 امخلsس  حفص الرضع تباMد الوالدات 
  

  طيبالطامق الش=به 
  توت Mا�شة  ، عروة ر�اء، قطsش محيدة : القابالت  .بوق�دورة صوف�ا :املمرضة 

  

  



 

7/-  Dم4وسة مركز حامية أ@مومة والطفو:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح  ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات

 االثنني حفص الرضع حفص ال+ساء احلوامل
 الثالpء تلق�ح الرضع ال+ساء احلواملحفص 

 أ@ربعاء تباMد الوالدات إالحصائيات
 امخلsس تباMد الوالدات+مسح عنق الرمح حفص ال+ساء احلوامل

  

  الطامق الش=به طيب
  القاب* عنرص امحلرة

   

8/-   Dاحلامةمركز حامية أ@مومة والطفو:  

 أ@س=بوع`ٔ_م  الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح  الرضع تباMد الوالدات

 االثنني مسح عنق الرمح حفص ال+ساء احلوامل
 الثالpء تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 أ@ربعاء حفص ال+ساء احلوامل إالحصائيات

 امخلsس حفص الرضع حفص ال+ساء احلوامل
  

  الش=به طيب الطامق
  .بو�امن بدرة، حصراوي ليىل، ج¤اييل نصرية: القابالت 

  

9/-  Dني الطوي* مركز حامية أ@مومة والطفوM:  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح الرضع حفص ال+ساء احلوامل
 االثنني تباMد الوالدات+مسح عنق الرمح حفص ال+ساء احلوامل

 الثالpء تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 أ@ربعاء ال+ساء احلواملحفص  إالحصائيات
 امخلsس حفص الرضع إالحصائيات

  

  الش=به طيب الطامق
  العا�ش حورية، بنوري ربيعة : القابالت  العا�ش مليكة، غزالن س=ناء: املمرضات 

  
  
  



 

10/ -Dبغاي  مركز حامية أ@مومة والطفو :  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح  ال+ساء احلوامل حفص ال+ساء احلوامل

 االثنني تلق�ح الرضع تباMد الوالدات
 الثالpء تباMد الوالدات حفص ال+ساء احلوامل

 أ@ربعاء تلق�ح ال+ساء احلوامل تباMد الوالدات
 امخلsس مسح عنق الرمح حفص الرضع

  

  الش=به طيب الطامق
  بو�راح سعاد، صوريةمحلمي ، لكيل ساس=ية: القابالت   لكيل صف�ة : املمرضة

  
11/ -  Dطامزة مركز حامية أ@مومة والطفو :  

 `ٔ_م أ@س=بوع الفرتة الصباح�ة الفرتة املسائية
 أ@iد تلق�ح  ال+ساء احلوامل تلق�ح  ال+ساء احلوامل

 االثنني تلق�ح الرضع تلق�ح الرضع
 الثالpء تباMد الوالدات+حفص ال+ساء احلوامل مسح عنق الرمح

 أ@ربعاء تلق�ح الرضع الرضع تلق�ح
 امخلsس تباMد الوالدات تباMد الوالدات

  

  الش=به طيب الطامق
  خروب ثورية، م¤ار�ية صلي&ة: املمرضات 

  
  


