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علـى أساس االخـتـبـارات واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق
بـالـرتب اHنـتـميـة ألسالك األعـوان الـطبـيـY في التـخـدير

واإلنعاش للصحة العمومية.

اHـــــــاداHـــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســـــــابــــــقـــــــاتs عــــــلـى أســــــاس
االختبارات واالمتحانات اHهنيةs االختبارات اآلتية :

1 - رتـــــبـــــة عــــون طـــــبـي في الـــــتـــــخـــــديـــــر واإلنـــــعــــاش - رتـــــبـــــة عــــون طـــــبـي في الـــــتـــــخـــــديـــــر واإلنـــــعــــاش
رئيسي : (امتحان مهني)رئيسي : (امتحان مهني)

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

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

2 - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة
العمومية :العمومية :

1.2 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

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

2.2 - امتحان مهني : - امتحان مهني :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

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

3 - رتـبـة عـون طـبي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش �ـتـاز - رتـبـة عـون طـبي في الـتـخـديـر واإلنـعـاش �ـتـاز
للصحة العمومية : (مسابقة على أساس االختبارات)للصحة العمومية : (مسابقة على أساس االختبارات)

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

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

4 - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة - رتبة عون طبي في الـتخدير واإلنعـاش للصحة
العمومية  أستاذ : (مسابقة على أساس االختبارات)العمومية  أستاذ : (مسابقة على أساس االختبارات)

1.4 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

s(2) ــدة ســاعــتــانHا sاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامــة -
s2 عاملHا

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

قرار مؤرقرار مؤرّخ في خ في 18  رجب عام   رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 7  مايــو سنة  مايــو سنة
s2015 يــحـدs يــحـدّد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاسد إطــار تـنــظـيم اHــسـابــقـات عــلى أسـاس

االخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاقاالخـــتـــبـــارات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيـــة لاللـــتـــحـــاق
بــالــرتب اHــنــتـــمــيــة ألسالك األعــوان الــطــبــيــY فيبــالــرتب اHــنــتـــمــيــة ألسالك األعــوان الــطــبــيــY في

التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.التخدير واإلنعاش للصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتــعـــلّـق
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 11-235 اHؤرّخ
في أوّل شـــعـــبـــان عــام 1432 اHــوافق 3 يـــولـــيـــو ســـنــة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضمّن الـقـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
ألسالك األعـــــوان الــــطـــــبــــيــــY في الـــــتــــخــــديــــر واإلنــــعـــــاش

sللصحـة العمومـية
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـذي يــحـدّد صـالحـيــات وزيــر الـصّــحـة والــسّـــكـان وإصالح

sستشفيـاتHا
- و�ـقتضـى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الــــذي يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنــــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحـــــانــــات والــــفــــحــــوص اHـــــهــــنــــيــــة فـي اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
- وبـعـد الــرأي اHــطـابق لـلـسـلــطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

sالعمومية واإلصالح اإلداري

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبـيــقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبـــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يـهــدف هـذا الــقــرار إلى حتــديـد إطــار تـنــظـيـم اHـســابـقــات



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

2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :

- يـــتـــمـــثـل في مـــحــــادثـــة مع أعـــضـــاء الــــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البرنـامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقةs اHعامل 2.

اHاداHادّة ة 3 :  : كل عالمة تقل عن20/5 في أحد االخـتبارات
الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــؤدي غـيــاب اHــتـرشـح عن أحـد اخــتــبـارات
الــقــبــول أو الــنـجــاح الــنــهـائي إلـى إقـصــائه من اHــســابــقــة

على أساس االختبارات أو االمتحان اHهني.

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

6 :  : يــتم الـفــصـل بــY اHــتـرشــحــY اHــتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس االختباراتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو حقوق الشهداء -

- أصــنــاف األشـــخــاص (اHــعـــاقــY الــذين لـــهم الــقــدرة
s(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدل االختبارات الكتابية -
- الــعـالمـــة احملـــصـل عـــلــيـــهـــا في االخــتـــبــــار الــذي لـه

أكبـر معامـل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHتســاوين رغــم تـطبــيق اHعــايـير اHذكورة أعالهs فإنـه
يــتمs حــسب األولــويــةs تــطــبـيـق اHـعــايــيــر الــثــانـويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهـلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 7 :  : يـتم الــفـصــل بــY اHـتـرشــحــY اHــتـسـاوين
في اHـــرتـــبـــة بـــالـــنــســـبـــة لالمـــتــحــــانــــات اHــهـــنــــيــةs وفـــقـــا

للمعيـار اآلتي :
- الــعـالمـــة احملـــصـل عـــلــيـــهـــا في االخــتـــبــــار الــذي لـه

أكبـر معامـل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
sفإنـه يتم sـذكـور أعالهHـعـيـار اHـتـســاوين رغم تـطبـيق اHا
حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -
sاألقدمية العامة -

- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــتــضــمن مــلــفـات الــتــرشح لــلــمــشــاركـة في
االمتـحانـات اHهـنيـة واHسـابقـات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةs طلبا خطيا يقدمه اHترشح.

YـــوظـــفـــHيــــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــويـن مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـسـتـوفـY الـشـــروط الـقـانـونــيـة األسـاســيـة لـلـمـشـاركــة
فـي االمــــتــــحــــانــــات اHــــهــــنــــيــــة واHـــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس
االختـبارات اHـذكورة أعالهs من طـرف اإلدارة اHسـتخـدمة

ويجب أن حتتوي على الوثائق اآلتية :
sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نـــســـخـــة مـن شـــهـــادة تـــثــــبت صـــفـــة الــــعـــضـــويـــة في
صفوف جيش التحـرير الوطني أو اHنظمـة اHدنية جلبهة
sالــتــحــريـــــر الــوطــنـــي أو أرمــلـــــة أو ابــــن (ة) شــهــيـــــد

عند االقتضاء.

Yــادّة ة 9 :  : تــمــنـح زيـادات فـي الــنــقــاط لــلــمــتــرشــحـHــاداHا
أعـضـاء جـيش التـحـريـر الوطـني واHـنـظمـة اHـدنـية جلـبـهة
الــــتــــحـــــريــــر الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنـــــاء الــــشــــهــــداءs وفــــقــــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

YــشــــاركـــHا YـــتـــرشــحــــــHــادّة ة 10 :  : يـــجب عــــلى اHــاداHا
فـي اHــــســــابــــقــــات عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــارات لــــلــــتــــرقــــيــــة
sـنـصوص عـلـيـهــا في هـذا الـقرارHـهـنــيـة اHواالمـتـحانـات ا
أن يستـوفوا مسـبقا جمـيع الشروط الـقانونيـة األساسية
اHـطـلــوبــة لاللـتــحــاق بـالــرتـب اHـنـتـمـــيـة ألسالك األعـوان
الطبـيY في الـتخـدير واإلنـعاش لـلصـحة الـعمـوميـةs كما
حـددتها أحـكام اHرسـوم التّنـفيذيّ رقم 11-235 اHؤرّخ في
أوّل شـــــعـــــبـــــان عــــام 1432 اHـــــوافق 3 يـــــولـــــيـــــو ســـــنــــة 2011

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 18 رجب عـــــام 1436 اHـــــوافق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

5  رمضان عام رمضان عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3233
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