
 

 

              
 .  اذلي حيدد كيفيات ثنظمي املناوبة عىل مس توى امعيدميات اخلاظة 20/09/2014ظبلــــًا نللرار امــــوزاري املــؤرخ يف                

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

  ًجيب أ ن ثبلق امعيدمية مفتوحة  ضش مس  ر مم امساعة املاممة ظباحا اإ   ااة امسااعة امساببعة مسسااا 

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

 يف أ اـــام امجلبة  و امبعسل تكـون عىل امنحو امستامـي  :

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

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

 
 

 

 

 

سسم و ملعب ظاحب امعيدمية أ وكعات امبمعل أ ايم املناوبعة  اإ

 13/10/2017امجلبة 
محمودى ميينة مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

بــومسفــــــــــــــــــــراد دميةل مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 20/10/2017امجلبة 
 ابحيـــــــــو جابــــــــــــــــــر مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

حعفسيــــان سعبـــــــــــــــــاد مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 27/10/2017امجلبة 
بـم اسمـر امـهساصسمـــــــــــي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

مدكـــم اسبسد امسلـــــــــــــادر مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

ايد املورة 
حسكــــــوم مــحسمــــــــــــــــد  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

اسيسســـاوي امــزهــــــــــــرة مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 03/11/2017امجلبة 
مسلـــــــــار أ مـــــــــــــــــــال  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

حعاج بـراهيسم سسمسااسيـــــل مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 10/11/2017امجلبة 
حسمسدي عيسـق مـخـضـــــــر مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

بـم امسضسيـخ أ حعمـــــــــــــــد مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 17/11/2017امجلبة 
بلـوظـــي أ مــــــــــــــــــــــال  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

صسبسيـــل اسبعد امــوهـــــــاب مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املانة ظباحا 

 24/11/2017امجلبة 
خسامـــد سسلسيـــــــــــــــــــــــم  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بـم سساسـي أ دراــــــــــــــس مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

بـوغـواص امسضـــــــراـــــف  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مساااايد املودل امنبوي امرشاف 



 

بـم ملسمــور أ مسيسمـــــــــــــــة مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 01/12/2017امجلبة 
ماضـي أ مسيـم راـــــــــــاض  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بــــــــرادي حسسمسيـــــــــــــة مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 08/12/2017امجلبة 
كاســــــــــــم فضيلـــــــــــــة  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

اامثنـي مرابـط اـزاــــــــزة مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 15/12/2017امجلبة 
معيــرات سـهـــــــــــــــــــام  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

حواسدق ابسد امكـراــــــــــــم مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 22/12/2017امجلبة 
أ وميــــدي اسيسســــــــــــــــق  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 ض يمـــــــــــة ابراهيـــــــــــم مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 29/12/2017امجلبة 
خليــــف نسبسيسمــــــــــــــــــة  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

ابيدمـــــــــي ابد مـــــــــاكل مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 05/01/2018امجلبة 
ااـــــــــــدار اميـــــــــــــــان  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

كمدافــــــــــــــة فـــاظمــــــة مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امس وملب ظاحب امعيدمية اوكات امبمل اايم املناوبة 

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

07/10/2017-12/10/2017 
كمدافــــــــــــــة فـــاظمــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

14/10/2017-19/10/2017 
برابش مععفـــــــــــــــــق  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

21/10/2017-26/10/2017 
مامكـــــــــــــــي فاظمــــــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

28/10/2017-02/11/2017 
صاربــي مراـــــــــــــــــــــــم  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

04/11/2017-09/11/2017 
ادق ــــــــــاكوجــــــــة امط مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

11/11/2017-16/11/2017 
بم امضيـــــخ اوســــــــــــف  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت اإ   ااة اوم امخليس 

18/11/2017 - 23/11/2017 
ظوامـــــــــــح محمد ظارق  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

25/11/2017 - 30/11/2017 
بلمببــــــــــدي فيـــــــــروز  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

02/12/2017- 07/12/2017 
موهوبـــــــي سلميـــــــان  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

09/12/2017-14/12/2017 
ظرابلســــــــــــي خـــومـــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

16/12/2017-21/12/2017 
كـــــــــــادري امســـــــــــاا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

23/12/2017- 28/12/2017 
فيالمـــــــــــي ص ميـــــــــاا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

30/12/2017-04/01/2018 
تكوثـــي ظــــــــالح ادليم  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال



 

 

 

 

 

 
 

 

سسم و ملعب ظاحب امعيدمية أ وكعات امبمعل أ ايم املناوبعة  اإ

 13/10/2017امجلبة 
اسيسضـــوش فـضسيسلـــــــــــة مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

مسلـرانـي ابـــد امسغسمــــــــي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 20/10/2017امجلبة 
حصـــراوي نعاداـــــــــــــــة  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 ضسيـر اسبسد امسبــزاـــــــــــز  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 27/10/2017امجلبة 
نــوار فـــــــــــــــــــــــــوزي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بـم امزائـر محمعد ابعد هللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

ايد املورة 
رزاق بـــــارة فـــــــــــوزي   مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

صـــــرااعـــــة جبفـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 03/11/2017امجلبة 
كــــــواميــــــد أ مسهـــــــان مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

ثغليس ية محمد امعيب  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 10/11/2017امجلبة 
حصــــــراوي اـــــاظـــــــف  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 محـــــــــــــــــــزة ابكر مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 17/11/2017امجلبة 
بـواسيسضعة اسيسســــــــــــق  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

اسيسضـــوش فـضسيسلـــــــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 24/11/2017امجلبة 
مسلـرانـي ابـــد امسغسمــــــــي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

حصـــراوي نعاداـــــــــــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

ايد املودل امنبوي امرشاف 
 ضسيـر اسبسد امسبــزاـــــــــــز  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

نــوار فـــــــــــــــــــــــــوزي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 01/12/2017امجلبة 
بـم امزائـر محمعد ابعد هللا  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

رزاق بـــــارة فـــــــــــوزي   مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 08/12/2017امجلبة 
صـــــرااعـــــة جبفـــــــــــر  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

كــــــواميــــــد أ مسهـــــــان  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

ثغليس ية محمد امعيب  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 15/12/2017امجلبة 



 

حصــــــراوي اـــــاظـــــــف  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 22/12/2017امجلبة 
 محـــــــــــــــــــزة ابكر مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بـواسيسضعة اسيسســــــــــــق  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 29/12/2017امجلبة 
اسيسضـــوش فـضسيسلـــــــــــة  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

مسلـرانـي ابـــد امسغسمــــــــي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 05/01/2018امجلبة 
حصـــراوي نعاداـــــــــــــــة  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 ضسيـر اسبسد امسبــزاـــــــــــز  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امس وملب ظاحب امعيدمية اوكات امبمل اايم املناوبة 

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

07/10/2017- 12/10/2017 
حصــــــراوي اـــــاظـــــــف  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

14/10/2017- 19/10/2017 
 محـــــــــــــــــــزة ابكر مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

21/10/2017- 26/10/2017 
بـواسيسضعة اسيسســــــــــــق  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

28/10/2017 - 02/11/2017 
اسيسضـــوش فـضسيسلـــــــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

04/11/2017- 09/11/2017 
مسلـرانـي ابـــد امسغسمــــــــي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

11/11/2017- 16/11/2017 
حصـــراوي نعاداـــــــــــــــة  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت اإ   ااة اوم امخليس 

18/11/2017 - 23/11/2017 
 ضسيـر اسبسد امسبــزاـــــــــــز  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

25/11/2017 - 30/11/2017 
نــوار فـــــــــــــــــــــــــوزي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

02/12/2017- 07/12/2017 
بـم امزائـر محمعد ابعد هللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

09/12/2017- 14/12/2017 
رزاق بـــــارة فـــــــــــوزي   مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

16/12/2017- 21/12/2017 
صـــــرااعـــــة جبفـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

23/12/2017- 28/12/2017 
كــــــواميــــــد أ مسهـــــــان  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

30/12/2017- 04/01/2018 
ثغليس ية محمد امعيب  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال



 
 

 

 

 

 
 

سسم و ملعب ظاحب امعيدمية أ وكعات امبمعل أ ايم املناوبعة  اإ

 13/10/2017امجلبة 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــمم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 20/10/2017امجلبة 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 27/10/2017امجلبة 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

ايد املورة 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 03/11/2017امجلبة 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 

غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 10/11/2017امجلبة 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 17/11/2017امجلبة 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 24/11/2017امجلبة 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

ايد املودل امنبوي امرشاف 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 01/12/2017امجلبة 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 08/12/2017امجلبة 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا 15/12/2017امجلبة 



 

 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 22/12/2017امجلبة 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 29/12/2017امجلبة 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 05/01/2018امجلبة 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة املاممة ظباحا ا   ااة امساببة مسااا

 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة املاممة ظباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 امس وملب ظاحب امعيدمية اوكات امبمل اايم املناوبة 

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

07/10/2017- 12/10/2017 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

14/10/2017- 19/10/2017 
بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

21/10/2017- 26/10/2017 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

28/10/2017 - 02/11/2017 
غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

04/11/2017- 09/11/2017 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

11/11/2017- 16/11/2017 
 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت اإ   ااة اوم امخليس 

18/11/2017 - 23/11/2017 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

25/11/2017 - 30/11/2017 
بم ارميعة ابــــــــــــدهللا  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

02/12/2017- 07/12/2017 
بومكيـــــــــم فـــــــــــــراح  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

09/12/2017- 14/12/2017 
غـــــــــــــزال خلضـــــــــــر  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

16/12/2017- 21/12/2017 
دمــــــــــــــــــــــول ابراهمي  مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

23/12/2017- 28/12/2017 
 أ ندميا عني امبيضاا مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

مم امسبت ا   ااة اوم امخليس 

30/12/2017- 04/01/2018 
ــــــــة اـــــــــــادل تهبـــيـــــ مم امساعة امساببة مسااا ا   ااة امبارشة ميال

 


