
 

 

  لعالج المدمنين لمراآز الوسيطيةا

 الوالیة مرآز عالج المدمنين العنوان الهاتف

طريق بودة، بلدية أدرار 52 68 96 049 ألدرارالجوارية للصحة العمومية المؤسسة   1 أدرار 

حي سيريفي قدور، حي السالم، بلدية الشلف 74 20 77 027 الجوارية العمومية للصحة المؤسسة   
 2 الشلف ألوالد فارس

حي الوئام الوطني 09 65 90 029 لألغواطالجوارية للصحة  العموميةالمؤسسة   3 األغواط 

شارع االستقالل، حملة، باتنة 08 43 81 033 "عليوات"الجوارية العمومية للصحة المؤسسة   4 باتنة 
034 20 76 51 
034 20 78 63 
034 20 32 32 

حي إحدادن، بلدية بجاية الجوارية لبجايةالعمومية  للصحة المؤسسة   5 بجاية 

مسكن، بسكرة 720حي بن باديس،  58 59 75 033 بسكرةالجوارية لالعمومية  للصحة المؤسسة   6 بسكرة 

مجاورة للهالل األحمر (العيادة متعددة الخدمات دبدابة  85 78 83 049
)الجزائري بشارالجوارية لالعمومية  للصحة المؤسسة   7 بشار 

026 93 73 62 
العيادة متعددة الخدمات أبو بكر بلقايد 07 88 93 026 الجوارية للبويرةالعمومية للصحة المؤسسة   8 البويرة 

حي أدريان، بلدية تمنراست 58 53 34 029 الجوارية لتمنراستالعمومية للصحة المؤسسة   9 تمنراست 

1956مارس  04حي  -  10 تبسة -

021 21 75 15 
ةانڤدر 74 79 21 021 الجوارية العمومية للصحة المؤسسة    

برج الكيفانل  11 الجزائر 

 Lotissement ( ة  ڤالمجمع السكني عمارة، شرا -
Amara (    ةڤشرال المؤسسة االستشفائية المتخصصة    

حي بنات بلكحل، بلدية الجلفة 38 97 90 027 الجوارية للجلفةالعمومية للصحة المؤسسة   12 الجلفة 

034 50 27 27 
حي قرية موسى، جيجل 28 28 50 034  13 جيجل -



العيادة متعددة الخدمات سعيد بن تومي، الهواء الجميل،  67 76 91 036
سطيف الجوارية لسطيفالعمومية للصحة المؤسسة   14 سطيف 

048 47 18 52 
حي الزيتون، بلدية سعيدة 88 51 51 048 الجوارية لسعيدةالعمومية للصحة المؤسسة   15 سعيدة 

حي مرج الديب 87 57 75 038 الجوارية العمومية للصحة المؤسسة   
سكيكدةل  16 سكيكدة 

زهون شمال غرب سيدي جياللي، بلدية سيدي بلعباس 38 72 56 048 الجوارية لسيدي بلعباسالعمومية للصحة المؤسسة   17 سيدي بلعباس 

حي يحي مغمولي 34 23 22 037  18 قالمة  
030 23 48 58 

حي الوفاء، بلدية الخروب 49 25 38 78 07  19 قسنطينة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية للخروب

045 30 15 47 
مسكن، تيقديت 300حي  14 36 30 045  20 مستغانم  لمستغانمللصحة الجوارية  المؤسسة العمومية

الجوارية المؤسسة العمومية للصحة    مسكن، مسيلة BADR  ،500حي  44 11 55 035  
مسيلةل  21 مسيلة 

 22 معسكر - شارع هواري حمو 10 10 82 045

لةڤحي النصر، ور 56 90 55 63 06  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
لةڤور ةلڤور   23 

العيادة متعددة الخدمات بوعمامة 21 62 35 041 بوعمامةللصحة الجوارية  المؤسسة العمومية  24 وهران 

 25 البيض -  المدينة الجديدة طريق آفلو، -

 26 تندوف -  حي النهضة 83 83 93 049

أآتوبر 17ڤ فوبور 26 38 68 035 المؤسسة العمومية االستشفائية   27 برج  بو عريريج 

بالقرب من الملعب القديم لبلدية الطارف  02 10 60 038  28 الطارف 

حي عين البرج 39 71 69 70 07  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
 29 تيسمسيلت تيسمسيلت

حي المدينة الجديدة 04 93 72 032  30 خنشلة -



حي جنان التفاح 99 25 96 030  31 سوق أهراس -
024 51 12 66 
جويلية، بلدية بوسماعيل 5طريق  46 13 51 024  32 تيبازة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبوسماعيل

049 79 74 28 
 المؤسسة العمومية للصحة الجوارية  - 46 64 79 049

 33 النعامة النعامة

حي ديار المحبة 34 50 60 043  المؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
 34 عين تيموشنت عين تيموشنت

06 65 23 60 31 
حي زغلول، بلدية غليزان 17 53 92 046  35 غليزان المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لغليزان

 

إزالة التسممو مراآز عالج  
  

 الوالیة مرآز عالج المدمنين العنوان الهاتف
025 20 90 88 
025 41 29 95 
025 41 29 81 

حي زبانة   االستشفائية المتخصصةالمؤسسة 
 1 البليدة فرانس فانون

041 49 47 06 
حي سيدي الشحمي 21 62 35 041  المؤسسة االستشفائية المتخصصة 

 2 وهران سيدي الشحمي
 

 

 

 مراآز أخرى لعالج المدمنين 
  

عالج المرآز  العنوان الهاتف  الوالیة 

  االستشفائية المتخصصةالمؤسسة  - -
 1 باتنة المعذر 

 2 عنابة مرآز اإلدمان بوخضرة، عنابة - -

شارع لعسكري حسن، مناخ فرنسا، واد قريش 7 77 25 97 021 الجوارية العمومية  للصحة  المؤسسة   
لباب الواد   3 الجزائر 

الجامعي  يمصلحة الطب الشرعي، المرآز االستشفائ 53 43 96 021
باب الواد  4 الجزائر المرآز االستشفائي الجامعي لباب الواد




