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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرقـرار مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 7  مايـو سـنة  مايـو سـنة
s2015 يــحـدs يــحـدّد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاسد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاس

االخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاقاالخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاق
بـــالــرتب اHـــنــتــمـــيــة لـــســلك الـــقــابالت في الـــصــحــةبـــالــرتب اHـــنــتــمـــيــة لـــســلك الـــقــابالت في الـــصــحــة

العمومية.العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يـــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتــعـــلّق
بتـحـريـر ونـشر بـعض الـقـرارات ذات الـطابع الـتـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجب عـــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــــايـــــــــو ســــــــــنـــــــــة 2014

sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتضـى اHـرسـوم الـتّنـفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتــعـلّق بـسـلـطـة الــتـعـيـY والـتـسـيــيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-122 اHؤرّخ
في 15 ربـــيع الـــثـــاني عـــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
2011 واHـــتــضــمّن الـــقــانــون األســاسي اخلـــاص بــاHــوظــفــات

sنتميات لسلك القابالت في الصحة العموميةHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صـالحـيــات وزيــر الــصــحــة والــسـكــان وإصالح

sستشفياتHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عــام 1433 اHــوافق 25 أبـــريل ســنــة
2012 الذي يحدّد كيفـيات تنظيم اHسابقات واالمتحانات

والــفـحـوص اHـهـنـيـة في اHــؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة
sوإجرائها

- وبـعــد الـرأي اHـطــابق لـلـســلـطـة اHــكـلّـفــة بـالـوظــيـفـة
sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـنــفــيــذيّ  رقـم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمــادى الــثــانــــيــة
sـــذكــور أعالهHــوافق 25 أبـــريل ســـنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يـهــدف هــذا القـــرار إلى حتـديــد إطـار تنـظيم اHـسابـقات
علـى أساس االخـتـبـارات واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق

بالرتب اHنتمية لسلك القابالت في الصحة العمومية.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمّـن اHــــــســـــــابــــــقـــــــاتs عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةs االختبارات اآلتـية :

1  - رتبة قابلة رئيسية : (امتحان مهني)  - رتبة قابلة رئيسية : (امتحان مهني)
s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -

s2 عاملHا
- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص

اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
2  - رتـــــبـــــة قـــــابــــــلــــــة في الــــصــــحــــة الــــعــــمــــومــــيـــة :  - رتـــــبـــــة قـــــابــــــلــــــة في الــــصــــحــــة الــــعــــمــــومــــيـــة :

(امتحان مهني)(امتحان مهني)
s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -

s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
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3  - رتبة قـابلة مـتخصـصة في الصـحة العـمومية :  - رتبة قـابلة مـتخصـصة في الصـحة العـمومية :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
اHترشحة : اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

4  - رتــبــة قــابـلــة رئــيـســة في الــصـحــة الــعـمــومــيـة :  - رتــبــة قــابـلــة رئــيـســة في الــصـحــة الــعـمــومــيـة :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ـدة ســاعــتـانHاخــتــبـار فـي الـثــقــافــة الـعــامــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــتـبـار حــول مـوضـوع مـهــني ذي صـلـة بــتـخـصّص
s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHترشحة : اHا

- اخـتـبـار اختـيـاري في الـلـغة األجـنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنليزية) : اHدة ساعتان s(2) اHعامل 2.

اHـــــــــــــــادة اHـــــــــــــــادة 3 : : كـل عــالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

4 :  : تـلـحق بأصل هـذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـتـم الـفـصل بـY اHـتــرشـحـات اHـتـسـاويـات
في اHرتـبة بالنـسبة للمـسابقات عـلى أساس االختبارات

وفقا للمعايير اآلتية :
s(ابنة شهيد) ذوو حقوق الشهداء -

- أصــــنــــاف األشــــخـــاص ذوي االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة
(اHـعـوقـات الـلـواتي لـهن الـقـدرة عـلى أداء اHـهـام اHـرتـبـطة

s(راد االلتحاق بهاHبالرتبة ا
sمعدل االختبارات الكتابية -

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.
في حـــالـــة مـــا إذا لم يـــتم الـــفـــصل بـــY اHـــتـــرشـــحــات
اHتـساوياتs رغـم تـطبــيق اHعايـير اHـذكــورة أعالهs فإنه
يــتم حــسب األولـــويــةs تــطــبــيق اHــعـــايــيــر الــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشحة (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـتـم الـفـصل بـY اHـتــرشـحـات اHـتـسـاويـات
فـي اHــرتـــبــــة بــالـــنــســـبــــة لالمـــتــحــــانـــات اHــهـــنـــيـــة وفــقـــا

للمعيار اآلتي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

في حـــالـــة مـــا إذا لم يـــتم الـــفـــصل بـــY اHـــتـــرشـــحــات
اHــتـســاويــات رغـم تـطـبــيـق اHـعـيـار اHــذكـــور أعالهs فـإنـه
يــتم حــسب األولـــويــةs تــطــبــيق اHــعـــايــيــر الــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -

sاألقدمية العامة -

- سن اHترشحة (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 7 :  : تــتــضــمّن مــلــفـات الــتــرشح لــلــمــشــاركـة في
االمتـحانـات اHهـنيـة واHسـابقـات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةs طلبا خطيا تقدمه اHترشحة.
يـــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح اHـــوظـــفــات
اHـسـتـوفـيــات الـشـروط الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة لـلـمـشـاركــة
فـي االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــة واHـــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس
sستخدمةHمن طرف اإلدارة ا sذكورة أعالهHاالختبارات ا

ويجب أن يحتوي على الوثائق اآلتـية :

sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نــســخـــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفـوف جـيش الـتـحـريـر الوطـني أو اHـنـظـمـة اHـدنـية
sجلـبــهـــة الـتــحــريـــر الـــوطـنـي أو أرمـلـــة أو ابــنــة شــهــيـد

عند االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تمـنح زيـادات لـلـمـترشـحـات أعـضـاء جيش
الــتــحــريــر الــوطــني واHــنــظــمـة اHــدنــيــة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــني وأرامـل أو أبــــنـــاء الــــشــــهــــداء وفــــقــــا لــــلـــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــاداHــادّة ة 9 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحــــــات اHــشــــاركـــــات
فـي اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات لــــلــــتــــرقــــيــــة
sـنـصوص عـلـيـهـا في هـذا الـقــرارHـهـنـيـة اHواالمـتـحانـات ا
أن يـــســـتـــوفــY مـــســـبـــقـــــا جـــمــــيـع الـــشـــروط الـــقـــانـــونـــيــة
اHـطـلــوبـــة لاللـتـحــاق بـالـرتب اHـنـتـمـيـة لـسـلك الـقــابالت
فـي الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةs كــمـــا حتـــددهـــا أحــكـــام اHـــرســوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 11-122 اHــؤرّخ في 15 ربـــــيع الـــثـــــاني

عــام 1432 اHوافق 20 مارس سنة 2011 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلــزائـــر في 18 رجب عــــام 1436 اHــوافــق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف


