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يــهـدف هــذا الـقـــرار إلى حتـديــد إطـار تــنـظــيـم اHـســابـقـات
واالمـــتــحــانـــات اHــهـــنــيــة لـاللــتــحــــاق بــالـــرتـب اHــنــتـــمـــيــة

ألسالك النفسانيY للصحـة العمومـية.

2 :  : تـــــــتــــــضــــــمـــن اHــــــســــــابــــــقــــــات عـــــــلى أســــــاس اHـــــاداHـــــادّة ة 
االختبارات واالمتحانات اHهنـيةs االختبـارات اآلتـية :

1  - رتـــبــة نــفــســـاني عــيــادي لـــلــصــحــة الـــعــمــومــيــة :  - رتـــبــة نــفــســـاني عــيــادي لـــلــصــحــة الـــعــمــومــيــة :
(مسابقة على أساس االختبارات) :(مسابقة على أساس االختبارات) :

s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -
s2 عاملHا

- اختـبار ذو صـلـــة بتـخصـص اHتــرشح : اHدة ثالث
s3 عاملHا  s(3) ساعات

s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -
اHعـامل 2.

2 - رتــــبـــــة نــــفـــــســــانـي عــــيـــــادي رئــــيـــــسي لـــــلــــصـــــحــــة - رتــــبـــــة نــــفـــــســــانـي عــــيـــــادي رئــــيـــــسي لـــــلــــصـــــحــــة
العمومية :العمومية :

1.2 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :
s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -

s2 عـامـلHا
- اخـــتــبـــــار ذو صـــلـــــة بــتـــخـــصص اHـــتــــرشـح : اHــدة

s3 عـامـلHا  sثالث (3) ساعـات
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.

2.2 امتحان مهني : امتحان مهني :
sدة ثالث (3) سـاعـاتHاخـتبـــار ذو طـابع مـهـني : ا -

s3 عـامـلHا
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.

3  - رتــــبــــة نـــفـــســـــاني عـــيـــــادي ¨ـــتــــاز لـــلـــصـــحــــة  - رتــــبــــة نـــفـــســـــاني عـــيـــــادي ¨ـــتــــاز لـــلـــصـــحــــة
العمومية (امتحـان مهني)العمومية (امتحـان مهني) :

- اخـتــبـار حـــول مـنـهـجــــيـة إعــــداد مـشــــروع بـحث
أو حتـقـيق في مجـال عـلم الـنفـس العـيـادي : اHدة ثالث (3)

s3 عـامـلHا sساعات
s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -

اHعـامل 2.
4  - رتــبـة نـفــسـاني في تــصـحـيـح الـتـعــبـيـر الــلـغـوي  - رتــبـة نـفــسـاني في تــصـحـيـح الـتـعــبـيـر الــلـغـوي

للصحة العمومية (مسابقة على أساس االختبارات) :للصحة العمومية (مسابقة على أساس االختبارات) :
1.4 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -
s2 عاملHا

- اخــــتـــبــــار ذو صـــلـــــة بــتـــخـــصص اHـــتـــرشـح : اHــدة
ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

قــرار مــؤرقــرار مــؤرّخ في خ في 4 صــفــر عـــام  صــفــر عـــام 1437 اHــوافـق  اHــوافـق 16 نــوفــمــبــر نــوفــمــبــر
ســنـــة ســنـــة s2015 يــحــــدs يــحــــدّد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــاتد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــات
واالمـتحـانـات اHهـنـية لـاللتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـيةواالمـتحـانـات اHهـنـية لـاللتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـية

ألسالك النفسانيY للصحة العمومية.ألسالك النفسانيY للصحة العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلّـق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

sتمّمHعدّل واHا sYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-99 اHـؤرّخ
في أوّل رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHـتـعـلّق بـســلـطـة الـتـعـيـY والـتــسـيـيـر اإلداري بـالـنـسـبـة
للموظفـY وأعوان اإلدارة اHركزية والـواليات والبلديات

sؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 09-240 اHؤرّخ
في 29 رجب عـــــام 1430 اHـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sللصحة العمومية Yألسالك النفساني
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيـــــات وزيــــــر الــــصّــــحــــــة والــــسّـــــكـــــان

sستشفيـاتHوإصالح ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــــمـــــادى الـــثــــانــــيــــة عــــام 1433 اHــــوافـق 25 أبـــــريــل
ســـنـــة 2012 الـــذي يـــحــــدّد كـــيـــفـــيـــات تـــنـــظـــيم اHـــســـابـــقـــات
واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات

sواإلدارات العمومية وإجرائها
وبــعـــد الـرأي اHــطــابق لــلـســلــطــة اHـكــلّــفــة بـالــوظــيــفـة

sالعمومية

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـــتّــنــفـــيــذيّ رقم 12-194 اHــؤرّخ في 3 جــمـــادى الــثـــانـــيــة
sــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
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1  - مـالءمــــــــــة مـــــــــؤهـالت تـــــــــكــــــــــويـن اHـــــــــتــــــــــرشـح مع  - مـالءمــــــــــة مـــــــــؤهـالت تـــــــــكــــــــــويـن اHـــــــــتــــــــــرشـح مع
مـتـطلـبـات الـسلك أو الــرتــبـة لـلمـشـاركــة في اHـسـابـقــةمـتـطلـبـات الـسلك أو الــرتــبـة لـلمـشـاركــة في اHـسـابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1  تطابق تـخصص الـشهـادة مع متـطلـبات الـرتبة  تطابق تـخصص الـشهـادة مع متـطلـبات الـرتبة

(0 إلى  إلى 6  نقاط) :  نقاط) :
تـرتب تخصـصات اHترشحـY حسب األولوية التي
حتددهـا السلـطة التي لـها صالحيـة التعـيY واHذكورة في
sــســـابـــقـــة عــلـى أســاس الـــشـــهــاداتHقـــرار أو مـــقـــرّر فــتـح ا

وتنقط كمـا يأتي :
sالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ات) 3 : 3  نقاط -

s(2) التخصص (ات) 4 : نقطتان -
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1).

2.1  مسار الدراسة أو التكوين (  مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7  نقاط) :  نقاط) :
يتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHـــعــــدّل الـــعـــامّ لــــلـــمـــســــار الـــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوّج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عـام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبــة لـلــمــتــرشح الـــذي حتـصـل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عـام يتراوح ما ب
- ثالث (3) نقـــاط بالـنسبـة للـمتـرشح الـذي حتصـل

s20/12,9920/12 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- أربع (4) نقـــاط بـالـنسـبـة لـلمـتـرشح الـذي حتصـل

s20/13,9920/13 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- خـمس (5) نـقاط بـالـنسـبـة للـمتـرشح الـذي حتصـل

s20/14,9920/14 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- ست (6) نقـــاط بالـنسـبـة لـلمـترشح الــذي حتصـل

s20/15,9920/15 و Yعـلى معدل عـام يتراوح ما ب
- سبع (7) نـقــاط بالـنسبــة للمتـرشح الـذي حتصـل

عـلى معدل عـام يسـاوي أو يفوق 20/16.
* يــســتــفــيــد خــريــجــو اHــدارس الــكــبــرى (الـــمـدارس
sY(2) إضـافيت Yالوطنية للتكـوين العـالي) من نقطت

* يـسـتـفيـد األوائل فـي دفعـاتـهم خـريـجـو اHـؤسـسات
العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).

- فــيــمــا يـخـص اHــتــرشــحــY احلـاصــلــY عــلـى شــهـادة
اHاجيستيرs فإن التنقيط يتم كما يأتي :

- ثـالث (3) نــــــقـــــــــاط لــــــتـــــــقــــــديـــــــــر"حــــــســن جـــــــدا" أو
s"مشـرف جـدا"

2.4 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :
- يـــتـــمـــثل فـي مـــحـــادثـــة مـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البـرنامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقـةs اHعـامـل 1.
5  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي

رئيسي للصحــة العمومية :رئيسي للصحــة العمومية :
1.5 - مسابقة على أساس االختبارات : - مسابقة على أساس االختبارات :

1.1.5 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :
s(2)ــدة ســاعــتـانHاخــتــبــار في الــثــقــافــة الــعــامّــة : ا -

s2 عاملHا
- اخـــتــــبـــار ذو صــــلــــة بـــتــخـــصص اHــتــــرشح : اHــدة

s3 عاملHا sثالث (3) ساعات
2.1.5 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :

- يـــتـــمـــثل فـي مـــحـــادثـــة مـع أعـــضـــاء الـــلـــجـــنـــة حـــول
موضـوع منصـوص علـيه في البـرنامج : اHدة الـقصوى 20

دقيقـةs اHعـامـل 1.
2.5 - امتحـان مهني : - امتحـان مهني :

sـدة ثالث (3) سـاعـاتHاخــتـبــار ذو طــابع مــهـنـي : ا -
s3 عـامـلHا

s(2) ــــدة ســــاعــــتـــانHاخــــتــــبــــار في دراســــة حــــالــــة : ا -
اHعـامل 2.

6  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي  - رتبـة نـفســاني في تصـحـيح الـتعبـير الـلغــوي
¨تاز للصحــة العمومية (امتحان مهني) :¨تاز للصحــة العمومية (امتحان مهني) :

- اخـتــبـار حـــول مـنـهـجــــيـة إعــــداد مـشــــروع بـحث
أو تـــحــقـــيـق فـي مــجــال عــلم نـفـس - تـصــحــيح الــتـعــبــيـر

s3 عـامـلHا sدة ثالث (3) ساعاتHاللغوي : ا
s(2) ـــــدة ســــاعــــتــــانHا sاخـــــتــــبــــار فـي دراســــة حــــالــــة -

اHعـامل 2.

اHــــــــــــاداHــــــــــــادّة ة 3 :  : كـــل عـالمـــــــــــــة تـــــــــــــقـــل عـن 20/5 فـي أحــــــــــــد
االختبارات اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــؤدي غــيــاب اHــتــرشـح عن اHــقــابــلــة أو عن
أحـــد اخـــتــبـــارات الـــقـــبــول إلـى إقــصـــائه مـن اHــســـابـــقــة أو

االمتحـان اHهني.

5 :  : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
Yــنـتـمـيــة ألسالك الـنـفــسـانـيـHلاللــتـحـاق بـبــعض الـرتب ا
لــلــصــحــة الــعــمــومـيــةs مــعــايــيــر االنــتــقــاءs وكــذا الــتـنــقــيط

اخملصص لكـل واحد منهاs حسب األولوية اآلتـية :
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5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :
يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
إلى تـاريخ فتح اHسابـقةs ويتم تـنقيطـها على أساس 0,50

نقطة عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقـاط.
6 - اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى3 نقاط) : نقاط) :

- الـــقــدرة عـــلى الـــتــحـــلـــــيل والــتـــلـــخــــيـص : نــقـــطــــة
s(1) واحـدة

s(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -
- الـــــقــــــدرات و/ أو اHـــــؤهـالت اخلــــــاصـــــــة : نـــــقـــــطــــــة

واحـدة (1).

7 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس االختباراتHفي ا

وفقـا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشـــخـــاص اHـــعــاقـــY الـــذين لـــهم الـــقــدرة
sراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدّل االختبارات الكتابية -
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YــــتـــرشــــحـــHا Yفي حــــالــــة مـــا إذا لم يــــتم الــــفـــصـل بـــ
sفإنه يتم sذكـورة أعالهHـعاييـر اHتـسـاوين رغم تـطبيق اHا

حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
sسار الدراسة أو التكوينH عدّل العامHا -

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

8 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHرتـبـة بـالنـسبــة للـمسـابقـات على أسـاس الشـهادات

وفقـا للمعايير اآلتـية :
s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشـــخـــاص اHـــعــاقـــY الـــذين لـــهم الـــقــدرة
sراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

s(األولوية لألكبر سنا) ترشحHسن ا -
sالــوضـعــيـة الــعـائـلــيـة لــلـمــتـرشح (مــتـزوج له أوالد -

متزوج بدون أوالدs متكفل بعائلةs أعزب).

9 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتــبــــة بــالــنـــســبــــة لالمــتـــحـــانــــات اHــهـــنـــيـــةs وفــقـــا

للمعيار اآلتـي :
- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
sفـإنه يـتم sـذكـور أعالهHـعـيـار اHـتـسـاوين رغم تـطـبـيق اHا
حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرهـا :

sاألقدمية في الرتبة -

- نـــــقـــــطـــــتـــــان ونـــــصف (2.5) لـــــتـــــقـــــديـــــر "حـــــسـن" أو
s"مشـرف"

 s"نقطتان (2) لتقدير "قريب من احلسن -
- نقطة ونصف (1.5) لتقدير "مقبول".

YـطـلـوبHـؤهـل اHـكمـل للـشـهـادة أو اHالـتـكـوين ا -  YـطـلـوبHـؤهـل اHـكمـل للـشـهـادة أو اH2  - الـتـكـوين ا
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــد

: ((: ((2) Yإلى نقطت ) Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء

يـتم تـنـقـيط الـتـكـوين اHـكـمّل األعـلى من الـشـهـادة أو
اHـــؤهـل اHـــطــلـــوبs في نــفـس الــتـــخــصـص الــذي لـه صـــلــــة
بـاHـهـام اHنـوطـة بـالـرتـبـة اHـراد االلـتـحـاق بـهـا علـى أساس
s0,25 نــقــطــــة عن كــل ســـداسي دراسي أو تـــكــوين مـــكــمـل

.(2) Yفي حدود نقطت

3 - األشــغـال أو الـــدراسـات الــمـنــجـزة مـن طـرف - األشــغـال أو الـــدراسـات الــمـنــجـزة مـن طـرف
الــمــــتـــرشــح فـي نــفـس الـــتــخــصصs عـــنــد االقــتــضــاءالــمــــتـــرشــح فـي نــفـس الـــتــخــصصs عـــنــد االقــتــضــاء

(0 إلى نقطـة واحدة ( إلى نقطـة واحدة (1)) :)) :

يـتـم تــنــقـــيط الــبـحــــوث أو الــدراســـات اHــنــشـــورة
في مـجـلــة مـتـخـصـصـــة وطـنــيـة أو أجـنـبيـةs عـلـى أسـاس

0,5 نقطة عـن كـل إصدارs في حدود نقطة واحدة (1).

4 - الــخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكتـسـبــة من قـبـل اHـتـرشح - الــخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكتـسـبــة من قـبـل اHـتـرشح
(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

يـــتم تـــنــقـــيط اخلـــبـــرة اHــهـــنـــيـــة اHــكـــتـــســـبــة مـن قــبل
اHترشحs ال سيما في إطار :

sعقود ما قبل التشغـيل -
sاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات -

sهنيHاإلدماج ا -
- بصفـة متعاقد.

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
ست (6) نـقـــاط بـالـنـســبـــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة
sنظمة للمسابقةHؤسسات واإلدارات العمومية اHفي ا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نـقــــاط بـالـنـســبـة للـخـبـــرة اHـهـنــيـة اHـكـتـسـبــة

sفي مؤسسة وإدارة عمومية أخرى
- 0,5 نــقـــطـــة عـن كــل ســنـــة خــدمـــةs في حـــدود ثالث
(3) نـــقـــاط بـــالـــنـــســبـــة لـــلـــخـــبـــرة اHـــهـــنـــيـــة اHـــكــتـــســـبـــة في

اHؤسـسات واإلدارات الـعمـوميـة في منـصب شغـــل أدنى
sراد شغـلهHنصب اHمباشــرة عن ا

Yفي حــدود نـقـطـتـ s0,5 نـقــطـة عن كل سـنــة خـدمـة -
(2) بـالـنـسـبــــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة خـارج قـطـاع

الوظيفـة العمـومــية مـثبتة بـشهادة عـملs مرفقـة بشهادة
انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان االجتماعي.



- وثيـقـــة تـثـبت تـكــويـنــا مـكـمّال أعـلى من الـشـهـادة
أو اHــؤهـل اHــطــلـــوب لــلــمـــشــاركــة في اHـــســابــقـــة في نــفس

sعند االقتضاء sالتخصص
- وثـيـقـــة تــثـبت األعـمـــال أو الـدراســـات اHـنـجــزة

sعند االقتضاء sترشح في التخصصHمـن طرف ا
sYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

sـتــــرشـــح في دفــعــتـهHوثـيـقــــة تــثــبـت تـفــــوق ا -
sعنـد االقتضـاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـتــضـمــن مـلــفـــات الــتــرشـح لـلــمـشــاركـــة
في االمتحانات اHهنية طلبا خطّيا يقّدمه اHترشّـح.

YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـسـتوفـY الـشـــروط الـقـانــونــية األسـاســيـة لـلـمـشـاركـة
sــسـتــخــدمـةHـهــنــيـة من طــرف اإلدارة اHفي االمــتـحــانــات ا

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

- نــســخــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفوف جـيش الـتـحـريـر الـوطنـي أو اHنـظـمـة اHـدنـية
sجلـبـهــة الـتــحــريــر الـوطـني أو أرمـلـــة أو ابن (ة) شـهـــيـد

عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 13 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأرامـل وأبــــنــــاء الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

14 :  : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــاداHــادّة ة 
اHـسابقات واالمتـحانات اHهنـية اHنصوص عـليها في هذا
الـقـرارs أن يـسـتـوفـوا مـسـبـقـا جـمـيع الـشـروط الـقـانـونـية
األسـاسـيـة اHــطـلـوبـة لاللـتـحـاق بــالـرتب اHـنـتـمـيـة ألسالك
الــنــفــســـانــيــY لــلــصــحــة الــعــمــومــيــةs كــمــا حتــدّدهــا أحــكــام
اHـرسوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 09-240 اHـؤرّخ في 29 رجب عـام

1430 اHوافق 22 يوليو سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¦قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 4 صــــفــــر عـــام 1437 اHــــوافـق 16
نوفمبر سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

sاألقدمية العامّـة -
- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).

10 :  : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 
Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتـية :

sطلب خطي -
sنسخـة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -

sــطـــلـــوبـــةHـــؤهــل أو الــشـــهـــادة اHنــســخـــة (1) من ا -
الــتـي تــكـــون مــرفـــقـــة بــكـــشف الـــنــقـــاط اHــتـــعـــلق بــاHـــســار

sالدراسي أو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.

اHـاداHـادّة ة 11 : : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـــســابـــقـــات الـــتـــوظـــيفs قــبــل الــتـــعــيـــY في الـــرتب
اHــراد االلــتــحــاق بــهــاs تـتــمــيم مــلــفــاتــهم اإلداريــة بــجـمـــيع

الـوثائق اآلتـية :
- نــســخـــة (1) من شــهــادة إثـــبــات وضــعــيـــة اHــتــرشح

sجتاه اخلدمة الوطنية
- مـســتـخـرج (1) مـن صـحــيـفــة الــسـوابق الــقــضـائــيـة

sفعـولHسارية ا
- شهادة اإلقـامةs بـالنـسبة Hـسابـقات الـتوظيف في

sناصب احملـددة في الواليـات أو البلديـات البعـيدةHا
sيالدHمستخرج شهادة ا -

- شــهـادتـان (2) طـبــيـتـان (الــطب الـعــام وشـهـادة طب
األمــراض الــصــدريــة مــســلّــمــة من طــرف طـبــيـب مـخــتص)

sطلوبHنصب اHترشح لشغل اHتثبتان أهلية ا
sصورتان (2) شمسيتان -

sشهـــادة تثـبت صـفـــة أرمـلــــة أو ابــن (ة) شهـــيد -
عنـد االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تتضمن ملفـات اHترشحY الناجحY في اHسابقات على

أساس الشهادات على اخلصوصs ما يأتي :
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHـــكـــتــســـبـــة من قـــبـل اHـــتـــرشح فـي الــتـــخـــصصs مـــرفـــقـــة
بـــشــهـــادة انـــتـــســـاب مـــســـلّــمـــة مـن طــرف هـــيـــئـــة الـــضـــمــان
االجــتــمــاعيs بــالــنــســبــة لـــلــخــبــرة اHــكــتــســبــة في الــقــطــاع

sعند االقتضـاء sاخلـاص
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHــتـــرشح في إطــار جـــهــاز اإلدمــاج اHـــهــني أو االجـــتــمــاعي

sعند االقتضـاء sبصفة متعاقد sحلـاملي الشهادات
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