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- 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
- وبـعــد الــرأي اHـطـابق لـلـســلـطـة اHـكـلّـفــة بـالـوظـيـفـة

sالعمومية واإلصالح اإلداري
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
يــهــدف هـذا الــقـــرار إلى حتــديـد إطــار تــنــظـيـم اHـســابــقـات
عـلى أسـاس الــشـهـادات واالمـتــحـانـات اHــهـنـيــة لاللـتـحــاق
بـــالـــرتب اHــنــتــمـــيــة لــســلك الــفــيــزيــائــيــY الــطــبــيــY في

الصحـة العمومـية.
اHـــــاداHـــــادّة ة 2 :  : تــــــتــــــضــــــمــن االمــــــتــــــحـــــــانــــــات اHــــــهــــــنـــــــيـــــة

االختبـارات اآلتـية :
1  - رتـــبـــة فــــيـــزيـــائـي طـــبي رئــــيـــسي فـي الـــصـــحـــة  - رتـــبـــة فــــيـــزيـــائـي طـــبي رئــــيـــسي فـي الـــصـــحـــة

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

s2 عاملHا
- اخـتـبار ذو صـلـة باخـتـصاص اHـتـرشح : اHدة ثالث

s3 عاملHا s(3) ساعات

s(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبـار يـتـعلـق بـدراسـة حـالـة : ا -
اHعـامل 2.

2  - رتــــبــــة فـــــيــــزيــــائـي طــــبي رئـــــيس فـي الــــصــــحــــة  - رتــــبــــة فـــــيــــزيــــائـي طــــبي رئـــــيس فـي الــــصــــحــــة
العمومية :العمومية :

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

- اخـتـبار ذو صـلـة باخـتـصاص اHـتـرشح : اHدة ثالث
s3 عاملHا  s(3) ساعات

s(2) ـدة سـاعـتانHاخـتـبـار يـتـعلـق بـدراسـة حـالـة : ا -
اHعـامل 2.

اHـــــــــــــــاداHـــــــــــــــادّة ة 3 :  : كــل عـالمـــــــــــــــة تـــــــــــــــقــل عـن 20/5 فـي أحـــــــــــــــد
االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهs تعد إقصائية.

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 4 :  : تـــــــــلــــــــحـق بــــــــأصـل هــــــــذا الـــــــــقــــــــرار بـــــــــرامج
االمتحانات اHهنية لكـل رتبـة.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : تــشـــمل اHــســـابــقـــة عــلـى أســاس الـــشــهــادات
Yـنـتـمـيــة لـسـلك الـفــيـزيـائـيـHلاللـتـحــاق  بـبـعض الـرتـب ا
الـطــبـيـY فـي الـصــحـــة الـعــمـومـــــيـة مــعــــايــيـر االنــتـقـــاء

وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وإصالحوإصالح
اKستشفياتاKستشفيات

قــــرار مـــــؤرقــــرار مـــــؤرّخ في خ في 18 رجب عــــــام  رجب عــــــام 1436 اHـــــوافـق  اHـــــوافـق 7 مــــــايـــــو مــــــايـــــو
ســنـــة ســنـــة s2015 يــحــــدs يــحــــدّد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــاتد إطــــار تــنــظـــــيـم اHــســـابــقــــات
عــــلـى أســـاس الـــشـــهـــادات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيــةعــــلـى أســـاس الـــشـــهـــادات واالمـــتـــحـــانـــات اHـــهـــنـــيــة
Yـنـتـمـيـة لـسـلـك الـفـيـزيـائـيHلاللـتـحـاق بـالــرتـب اYـنـتـمـيـة لـسـلـك الـفـيـزيـائـيHلاللـتـحـاق بـالــرتـب ا

الطبيY فـي الصحـة العمومـية.الطبيY فـي الصحـة العمومـية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sستشفياتHإن 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 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

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 10-178 اHؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1431 اHــــــوافق 8 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2010
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمّن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

sفي الصحة العمومية Yالطبي Yلسلك الفيزيائي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

sستشفيـاتHا
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* يـستـفيـد األوائل في دفـعاتـهمs خـريجـو اHؤسـسات
العمومية للتكوين العاليs من نقطة إضافية واحدة.

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

- ثالث (3)  نــــقــــاطs لــــتــــقــــديــــر "حــــسـن جـــدا" أو
s"مشرف جدا"

s"2.5 نقطة لتقدير "حسن" أو "مشرف -
 s"نقطتان (2) لتقدير "قريب من احلسن -

-  نقطة ونصف (1.5) لتقدير "مقبول".
2  - الـتـكـوين اHـكمـل للـشـهـادة أو اHـؤهـل اHـطـلـوبان  - الـتـكـوين اHـكمـل للـشـهـادة أو اHـؤهـل اHـطـلـوبان
لـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشـــاركــــة في اHـــســـابـــقــــة في نـــفس الــــتـــخـــصصs عـــنـــد

: (: (2Yإلى نقطت Y0 إلى نقطت) االقتضاء) االقتضاء
يتم تـنقـيط التكــوين اHكـمــل األعلى من الـشهادة أو
اHـــؤهـل اHـــطـــلـــوب في نـــفس الـــتـــخـــصص الـــذي لــه صـــلــــة
بـاHـهـام اHنـوطـة بـالـرتـبـة اHـراد االلـتـحـاق بـهـا علـى أساس
s0,25 نــقــطــــة عن كــل ســـداسي دراسي أو تـــكــوين مـــكــمـل

.(2) Yفي حـدود نقطت
3  - األشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اHـــــنــــجـــــزة مـن طــــرف  - األشـــــغـــــال أو الـــــدراســـــات اHـــــنــــجـــــزة مـن طــــرف
اHـــتــرشح فـي نــفـس الــتـــخـــصصs عـــنــد االقـــتـــضــاء (اHـــتــرشح فـي نــفـس الــتـــخـــصصs عـــنــد االقـــتـــضــاء (0  إلى  إلى

نقطة واحدة نقطة واحدة (1) :) :
يــتم تــنــقــيط الــبـحــوث أو الــدراســات اHــنــشـورة في
مــجـلـة مـتــخـصـصــــة وطـنــيــة أو أجـنـبـيــةs عـلى أسـاس 0,5

نقطة عـن كـل إصدارs في حدود نقطة واحدة (1).
4  - اخلـبـــرة اHـهـنـــيـة اHــكـتـســبــة من قـبــل اHـتــرشح  - اخلـبـــرة اHـهـنـــيـة اHــكـتـســبــة من قـبــل اHـتــرشح

(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 *
* صفـة متعاقد.

- نــــقــــطــــة واحـــدة (1) عن كـل ســـنــــة مـن اخلـــدمــــةs في
حــدود ست (6) نـــقـــــــاطs بــالـــنــســــبـــة لــلـــخــبـــــرة اHـــهــنـــــيــة
اHـكـتـسـبـــة في اHـؤسـسات واإلدارات الـعـمـومـيـة اHـنـظـمة

sللمسابقة
- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كـل ســـنـــة خــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نـقــــاطs بـالنـســبة لـلـخبـــرة اHهـنـــية اHـكـتسـبــة

sفي مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى

وكــــذا الــــتــــنـــــقــــيط اخملـــــصص لــــكـــل واحـــــد مــــنـــــهـــــاs حــــسب
األولـويـة اآلتـية :

1  - مالءمة مـؤهالت تكـوين اHتـرشح مع مـتطـلبات  - مالءمة مـؤهالت تكـوين اHتـرشح مع مـتطـلبات
السـلك أو الــرتـبـة اHـطـلــوبـY للـمـشـاركــة في اHـســابـقــةالسـلك أو الــرتـبـة اHـطـلــوبـY للـمـشـاركــة في اHـســابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1  تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات  تــطـــابق تـــخــصص الـــشــهـــادة مع مـــتــطـــلــبــات

الرتبة (الرتبة (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 -

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

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 حتصّل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبــة لـلــمــتــرشح الــذي حتـصّــل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ثالث (3) نـــقــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمــتـــــرشــح الـــذي
20/12 Yحتـــــصــــــل عــــــلـــى مــــــعـــــدل عـــــام يــــــتـــــراوح مـــــا بـــــ

s20/12,99و
- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشـــح الـــذي
20/13 Yحتــــصـــــل عـــــلــــى مــــعــــــــدل عــــام يـــــتــــراوح مـــــا بــــ

s20/13,99و
- خــمس (5) نــقــــاط بـــالــنــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
20/14 Yحتـــــصــــــل عــــــلـــى مــــــعـــــدل عـــــام يــــــتـــــراوح مـــــا بـــــ

s20/14,99و
- ست (6) نــــقـــــاط بـــالـــنــــســـبـــــة لـــلــــمـــتــــرشــح الــــذي
20/15 Yحتـــــصــــل عــــــلــــى مــــعـــــــدل عـــــام يـــــتـــــراوح مـــــا بــــ

s20/15,99و
- ســبع (7) نـــقـــــاط بــالـــنـــســـبــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي

حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
* يـــــســـــتـــــفــــــــيـــــد خـــــــريـــــجــــــــــو اHـــــدارس الـــــكـــــبــــــــرى
(2) Y(الـمدارس الـوطنـــية لـلتكــوين العــالي) من نقـطتـ

sYإضـافيتـ
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sاألقدمية في الرتبة -

sاألقدمية العامّة -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).
اHاداHادّة ة 9 :  : يـجب أن حتتوي مـلفات الـترشح Hسـابقات

التوظيف على الوثائق اآلتـية :
sطلب خطي -

sنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -
sـــطـــلـــوبـــةHـــؤهـل أو الـــشـــهــــادة اHنـــســـخـــة (1) من ا -
الــتـي تــكــون مـــرفــقــة بـــكــشف الـــنــقــاط اHـــتــعــلق بـــاHــســـار

sالدراسي أو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.
YــــقـــبـــــولــــHا YــــتـــرشــــحـــــHــــادّة ة 10 :  : يــــجب عـــــلى اHــــاداHا
Yنهائيـا في مسـابقات على أساس الشـهادات قبل التعي
في الـرتب اHــراد االلـتــحـاق بــهـاs إتــمـام مــلـفـاتــهم اإلداريـة

بالوثائق اآلتية :
- نسخة (1) من شهادة إثـبات وضعية اHترشح جتاه

sاخلدمة الوطنية
- مـســتـخـرج (1) مـن صـحــيـفــة الــسـوابق الــقــضـائــيـة

sفعـولHسارية ا
- شهـادة اإلقامـةs بـالنسبـة للـمسابقات على أساس
الشـهادات في اHـناصب احملـددة في الـواليات أو الـبلـديات

sالبعيدة
sيالدHمستخرج من شهادة ا -

- شـهــادتـان طـبـيـتـان (2) (الـطب الـعــامّ وشـهـادة طب
األمراض الـصـدرية مـسـلّـمتـان من طـرف طبـيب مـختص)

sطلـوبHنصب اHترشح لشغـل اHتثبتان أهلـية ا
sصورتان (2) شمسيتان -

sشـــهـــادة تــثــبـت صــفـــة أرمــلــــة أو ابـن (ة) شــهــــيــد -
عند االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تـتــضـمـن مـلـفــات اHـتــرشـحــY الـنــاجـحــY في اHـســابـقــات

على أساس الشهاداتs على اخلصوصs مـا يأتي :
- شـــهـــادات الــــعـــمـل الـــتي تــــثـــبـت اخلـــبــــرة اHـــهــــنـــيـــة
اHـــكـــتـــســـبـــة مـن قــبــل اHـــتـــرشح في الـــتـــخـــصـصs مـــرفـــقــة
بـــشــهـــادة انـــتـــســـاب مـــســـلّــمـــة مـن طــرف هـــيـــئـــة الـــضـــمــان
االجــتــمــاعيs بــالــنــســبــة لـــلــخــبــرة اHــكــتــســبــة في الــقــطــاع

sعند االقتضاء sاخلاص

- 0,5 نــقـــطـــة عـن كــل ســنـــة خــدمـــةs في حـــدود ثالث
(3) نـقـــاطs بــالـنــسـبـــة لــلـخـبــــرة اHـهــنـــيـة اHــكـتــسـبــة في

اHـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة في مـنـصب شـغـل أدنى
sراد شغلهHنصب اHمباشرة عن ا

Yفي حــدود نـقـطـتـ s0,5 نـقــطـة عن كل سـنــة خـدمـة -
s(2) بـالـنـسـبـــة لـلخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHكـتـسـبــة خـارج قـطاع

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

5 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يــتم حتـديـد أقـدمـيـة احلـصـول عــلى الـشـهـادة بـالـنـظـر
إلـى تــاريخ فــتح اHــســابــقــةs ويـــتم تــنــقــيــطــهــا عــلى أســاس
نــــصف (0,5) نــــقـــطــــة عن كـل ســــنـــة s في حــــدود خـــمس (5)

نقـاط.

6 - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - نتائج 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).

6 :  : يــقــصى من اHــســابــقـــة كـل مــتـرشـح تـغــيب اHـاداHـادّة ة 
عن اHقابلة مع جلنة االنتقـاء.

7 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
sـرتـبة بـالنـسبـة لـلمـسابـقـات على أسـاس الشـهاداتHفي ا

وفقا للمعايير اآلتية :

s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

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

s(األولوية لألكبر سنّا) ترشحHسن ا -

sالوضعــية الـعائـلـيـة للـمتـرشـح (متـزوج لـه أوالد -
متزوج بدون أوالدs متكفـل بعائلةs أعزب).

8 :  : يــتم الــفـصــل بـY اHــتـرشــحـــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتــبــــة بـــالــنـــســـبـــة لـالمــتـــحــــانـــات اHـــهـــنـــيـــة وفـــقـــا

للمعيـار اآلتـي :

- عالمة االختبار الذي له أكبر معامل.

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
sفـإنه يتم sـذكـور أعالهHعـيـار اHـتـســاوين رغم تـطـبيـق اHا

حسب األولويةs تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
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اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 18 رجـب عــــام 1436 اHــــوافـق 7
مايو سنة 2015.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبت مــــــدة الـــــعــــــمل اHــــــؤداة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي إطـار الـعـقـود اخلـاصـة بـجـهـاز اإلدمـاج اHـهـني
أو االجـتــمـاعـي حلـامــلي الــشـهــاداتs بــصـفــة مـتــعــاقـدs عــنـد

sاالقتضـاء

- وثــيــقــة تـثــبت مــتــابــعـة اHــتــرشح لــتــكــوين مــكـمّـل
أعـــلى مـن الــشــهـــادة أو اHــؤهّــل اHــطــلـــــوب لـلــمــشـــاركـــة

sعند االقتضـاء sسابقـة في نفس التخصصHفـي ا

- وثيـقة تتـعلـق باألعـمال أو الدراسـات اHنـجزة من
sعند االقتضـاء sترشح في التخصصHطرف  ا

sYتزوجHا Yشهادة عائلية بالنسبة للمترشح -

- وثــيـــقــة تـــثـــبت تـــفــوق اHـــتــرشـح في دفــعـــتهs عـــنــد
sاالقتضـاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضـاء.

اHــاداHــادّة ة 11 : : يـــتــضــمّن مــلـف الــتــرشح لــلـــمــشــاركــة في
االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدّمه اHترشح.

YـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحانات اHـهنيـة من طرف اإلدارة اHستـخدمةs ويجب

أن حتتوي على الوثائق اآلتية :

sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نــســخــــة مـن شــهـــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فــي صـــفـــوف جـــيش الـــتـــحــــريـــــر الـــــوطــنـي أو اHـــنـــظـــمـــة
اHــدنـــيــة جلــبـــهــة الـــتــحــريـــر الــوطــنـي أو أرمــلــة أو ابن (ة)

شهيدs عند االقتضـاء.

اHاداHادّة ة 12 : : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الــــشــــهـــــداءs وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

13 : : يـــجب عـــلى اHـــتـــرشــحـــY اHـــشـــاركــY في اHــاداHــادّة ة 
اHـسـابـقــات عـلى أسـاس الـشـهـادات واالمــتـحـانـات اHـهـنـيـة
اHــنـصــوص عـلـيــهـا في هــذا الـقـرارs أن يــسـتــوفـوا مـســبـقـا
جـميع الـشـروط القـانـونيـة األسـاسيـة اHـطلـوبة لـاللتـحاق
بــالــرتـب اHــنــتـــمــيــة لـــســلك الـــفــيـــزيــائــيـــY الــطــبـــيــY في
الصحـة العمـوميةs كـما حتدّدهـا أحكام اHـرسوم التّـنفيذيّ
رقـم 10-178 اHـــــــــؤرّخ في 25 رجـب عــــــــام 1431 اHـــــــــوافق 8

يوليو سنة 2010 واHذكور أعاله.


