
 وزارة الصحة و السكان و إصالح المستشفیات
  

 مدیریـة الصحـة و السكـان لوالیـة تبسـة
 

 الجمعیــــــات الفاعلــــــة على المستـــــوى المحلـــــــي
 

الجغرافي التوزیع أھم النشاطات و طبیعتھا اسم الجمعیة  رئیس الجمعیة  مصادر تمویلھا 

رعایة المصابین الجمعیة الوالئیة ل
  باألمراض المزمنة

  مزمنة المصابین بأمراض  تنشط في مجال مساعدة المرضى -
  ) استخراج بطاقة االمراض المزمنة( 
  .اجتماعي ، إنساني ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

العیادة متعددة الخدمات 
  بریك عواطف  الوالیة  حي البلدیة  تبسة 

  الجمعیة الوالئیة للتبرع بالدم 
تابعة للفدرالیة الوطنیة للتبرع ( 

  )بالدم

  نشاطاتھا في مجال جمع الدم لصالح المصالح الصحیة -
  .اجتماعي ، إنساني ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

مستشفى بن جدة مھنیة 
لعبیدي عبد الحمید بن   الوالیة  المدینة  تبسةوسط 

  عمر

  جمعیة تیفاست لمرضى السكري
 لم شمل مرضى السكري في إطار تنظیمي  -
 مساعدة مرضى السكري و ترقیة الوعي لدیھم بأخطاره -
  .المساعدة المالیة و المعنویة لمرضى السكري -

حي األقواس الرومانیة 
مدوري عبد الرحمان بن     تبسة

  حسین

جمعیة الوقایة من أمراض فشل 
سكن مقر مدیریة الري   مساعدة المرضى على التنقل لتلقي عالج الترییض العضلي -  العضالت

  مشري حسناوي    لوالیة تبسة

الجمعیة الوالئیة ألعوان الطب في 
  التخدیر و اإلنعاش

 ربط العالقات بین األعوان الطبیین في التخدیر و اإلنعاش للوالیة -
  كمال عیاشي بن عمار    حي طریق عنابة  .توعیة المواطن في المبادئ األولیة لإلسعافاتالمساھمة في  -

جمعیة ابن سینا للسلك الطبي 
عبد الواحد براھیم بن     طریق عنابة  تبسة  القیام بنشاطات علمیة ، نشاطات خیریة و نشاطات مھنیة -  الخاص 

  محمد الطیب

جمعیة الرازي للممارسین 
  العمومیةاألخصائیین للصحة 

 تنظیم أیام دراسیة و ملتقیات علمیة  -
 ترقیة الوعي الصحي لدى المواطن -
 تمثیل الممارسین األخصائیین  -
  ترقیة الظروف االجتماعیة للممارسین األخصائیین -

مستشفى عالیا صالح 
  لمزري الباھي بن حسین  الوالیة  تبسة

  جمعیة أمل لمرضى السكري 
استخراج  بطاقات ( المزمنین تنشط في مجال مساعدة المرضى  -

  )االمراض المزمنة 
  .اجتماعي ، إنساني ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

 300بلدیة ونزة حي 
حفصي الصدیق بن   الوالیة  مسكن

  حسین

  مساعدة مرضى القصور الكلوي و التكفل بھم  -  جمعیة مرضى الكلى
  .اجتماعي ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  اإلستعجاالت 
    الوالیة  الجرف تبسةحي جبل 

ً للقانون الداخلي الذي أنشئت من أجلھ  جمعیة مرضى الكلى   مستشفى  الشریعة  نشاطات إجتماعیة طبقا
    الوالیة  بلدیة الشریعة

 



 

    جمعیة أمل للتبرع بالدم 
  )نشاط محدود ( جمع الدم في الحاالت الطارئة 

  
  مستشفى  مرسط 

  ال یوجد مصدر رسمي للتمویل 
ماعدا جمع أكیاس الدم  من 

مركز حقن الدم بالتنسیق مع 
الجمعیة الوالئیة للدم و مستشفى 

  مرسط

عبایدة نور الدین بن 
  الحسناوي

  جمعیة الحیاة لترقیة الصحة
  و التضامن اإلجتماعي   

  )التوجیھ، اإلعالم و التوسط ( مساعدة المرضى و الفئات المعوزة  -
  العالمیة و الوطنیة في المیدان الصحيالمساھمة في إحیاء األیام  -
  .إجتماعي ، إنساني ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  شارع قنز الحفناوي 
  بلدیة العوینات

تعتمد في مداخیلھا  على 
  مساعدات األعضاء و الدولة  

كمال الزین توماري بن 
  السبتي 

لمساعدة " الفجر"المكتب الجھوي 
  المصابین بمرض السرطان

  األشخاص المصابین بداء السرطانمساعدة  -
األیام التحسیسیة بمناسبة الیوم العلمي للكف ( المشاركة في التظاھرات  -

  )عن التدخین 
  .إجتماعي ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  المنطقة الحضریة
  بلدیة العوینات

تعتمد في مداخیلھا  على الھبات 
    و مساعدات  األعضاء

  مساعدة مرضى القصور الكلوي و التكفل بھم  -  جمعیة أمل للقصور الكلوي 
  .إجتماعي ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  المركز الثقافي
  بلدیة العوینات

تعتمد في مداخیلھا  على 
  ربیعي بوغانم بن مجید  مساعدات األعضاء و الدولة

  مساعدة مرضى القصور الكلوي و التكفل بھم  -  جمعیة القصور الكلوي 
      مستشفى ونزة  .إجتماعي ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  مساعدة مرضى القصور الكلوي و التكفل بھم  -  جمعیة الرحمة للقصور الكلوي
  .إجتماعي ، صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  مستشفى
عمارة محمد بن عبد     بئر العاتر

  العزیز
جمعیة الجرف للدفاع على المرضى 

  العلمي خلیفة بن عمار    بلدیة العقلة  عن حقوق المرضى المزمنین االدفاع -  المزمنین

جمعیة المعاقین ذھنیاً و المصابین 
  باالمراض المزمنة 

الدفاع على المعاقین ذھنیا و المصابین باإلمراض المزمنة التنسیق بین  -
 ً   مؤسسات الصحة العمومیة و الجمعیة لمساعدة المعاقین ذھنیا

 المجمع الجمعوي
الكنیسة سابقا جناح رقم 

  حي الوسط بالكویف  01
  فرشیشي سعاد بنت أحمد  

جمعیة البیئة و النھوض بالصحة 
  القاعدیة 

  المحافظة على البئة من حیث المساحات الخضراء و التشجیر  -
  (ENAD.GME )مراقبة المصانع المستعملة للمواد الكیماویة  -
  المرامد اإلستشفائیة مراقبة التفریغ النھائي و النفایات و -
ً على تحسین الخدمات  -   الوقوف میدانیا
  .إجتماعي ، بیئي ،  صحي : طبیعة نشاطاتھا  -

  
  المنطقة الحضریة 

  بلدیة العوینات

تعتمد في مداخیلھا  على الھبات 
    و مساعدات  األعضاء

  
 


