
 

 

              
 .  اذلي حيدد كيفيات ثنظمي املناوبة عىل مس توى امصيدميات اخلاصة 20/09/2014طبلــــًا نللرار امــــوزاري املــؤرخ يف                

  جيب عىل امصيادةل احرتام أ وكات امفتح و امغلق خارج أ وكات املناوبة احملددة. 

  ًجيب أ   ثبلق امصيدمية مفتوحة  بش مس  ر مم امساعة املاممة صباحا اإ   ااة امسااعة امساببعة مسسااا 

 مــق  ااعة امباشــرة ميعاًل أ ايم ال س بوع و هذا حسب رزانمة املناوبة . ومم امساعة امسااعة امساببعة مسسااًا اإ

 يف أ اـــام امجلبة  و امبطسل تكـو  عىل امنحو امستامـي  :

مـــق 8,00مـــم                          .  ســـا امساببسة مسساااً 19 ســـا املاممعة صباحعًا اإ

مـــق 19و مـــم                          . ســـا املاممعة صباحعاً 8,00 ســـا امساببسة مسسااًا اإ

 
 

 

 

 
سسم و ملعب صاحب امصيدمية أ وكعات امبمعل أ ايم املناوبعة  اإ

أ نـــــــــــداسمــــــــاد مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا  13/10/2017امجلبة 

محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 20/10/2017امجلبة 

شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 27/10/2017امجلبة 

أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مساااايد املورة 

محيسس امزهــــــــرة مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا  03/11/2017امجلبة 

شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 10/11/2017امجلبة 

أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 17/11/2017امجلبة 

محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 24/11/2017امجلبة 

شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا ايد املودل امنبوي امرشاف

أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 01/12/2017امجلبة 

محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 08/12/2017امجلبة 

شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 15/12/2017امجلبة 

أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 22/12/2017امجلبة 

محيسس امزهــــــــرة مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا  29/12/2017امجلبة 

شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة املاممة صباحا ا   ااة امساببة مسااا 05/01/2018امجلبة 

 

 



 

 

 

 

 امس وملب صاحب امصيدمية اوكات امبمل اايم املناوبة 

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

07/10/2017- 12/10/2017 
أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

14/10/2017- 19/10/2017 
محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

21/10/2017- 26/10/2017 
شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

28/10/2017 - 02/11/2017 
أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

04/11/2017- 09/11/2017 
محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

11/11/2017- 16/11/2017 
شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت اإ   ااة اوم امخليس 

18/11/2017 - 23/11/2017 
أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

25/11/2017 - 30/11/2017 
محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

02/12/2017- 07/12/2017 
شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

09/12/2017- 14/12/2017 
أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

16/12/2017- 21/12/2017 
محيسس امزهــــــــرة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

23/12/2017- 28/12/2017 
شبيب جنــــــــــــوى  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

30/12/2017- 04/01/2018 
أ نـــــــــــداسمــــــــاد  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال



 


