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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء 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

rؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الــــثــــــاني عــــــام 1432 اHـــــوافــق 20 مــــــارس
YوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

rفي الصحة العمومية Yألسالك شبه الطبي YنتمHا

- 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

rستشفيـاتHا

- 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

rواإلدارات العمومية وإجرائها

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
rــذكــور أعالهHــوافـق 25 أبــريل ســنــة 2012 واHعـــام 1433 ا
يــهــدف هــذا الــقــرار إلى حتــديــد إطــار تــنــظــيم اHــســابــقـات
واالمـتـحانـات اHـهـنـيـة لاللـتـحاق بـبـعض الـرتب اHـنـتـمـية

ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 :  : تــــــتـــــــضــــــمـن اHــــــســــــابـــــــقــــــاتr عـــــــلى أســــــاس
االخــتـبــارات واالمــتـحــانــات اHـهــنــيـةr االخــتــبـارات اآلتــيـة

حسب الشعب اHذكورة أدناه :

1 -الـــــــشــــــعـب : الــــــعـالج وإعـــــــادة الــــــتـــــــأهــــــيـل وإعــــــادة -الـــــــشــــــعـب : الــــــعـالج وإعـــــــادة الــــــتـــــــأهــــــيـل وإعــــــادة
التكييف والطبية التقنية والطبية االجتماعية :التكييف والطبية التقنية والطبية االجتماعية :

: Yاخلارجي Yبالنسبة للمترشح - : Yاخلارجي Y1.1 - بالنسبة للمترشح

- اخــتــبـار اخــتــيـاري فـي الـعــلــوم الــطـبــيــعــيـة أو في
r3 عاملHا r(2) دة ساعتانHالرياضيات : ا

- اختـبـار اخـتيـاري في الـلـغـة األجنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنــــلــــــيــــزيـــــة أو األHــــانــــــيــــة أو اإلســــبــــــانـــــيــــة) : اHــــدة

ساعتـان r(2) اHعامل 2.

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مـــؤرقـــرار مـــؤرّخ في خ في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام  ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 16
فـبـرايـر سـنة فـبـرايـر سـنة r2015 يحـدr يحـدّد إطـار تنـظـيم اHسـابـقاتد إطـار تنـظـيم اHسـابـقات
واالمــتــحــانــات اHــهـــنــيــة لاللــتــحــاق بــبــعض الــرتبواالمــتــحــانــات اHــهـــنــيــة لاللــتــحــاق بــبــعض الــرتب
اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.اHنتمية ألسالك شبه الطبيY للصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتHإن 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

rتمّمHعدّل واHا rYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
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: YوظفHا Yبالنسبة للمترشح - : YوظفHا Y2.1 - بالنسبة للمترشح
r(2) ـدة ســاعــتـانHاخـتــبــار في الــثـقــافــة الـعــامــة : ا -

r2 عاملHا
- اخــــتــــبــــار يـــتــــضــــمـن مـــوضــــوعــــا مــــهــــنــــيــــا ذا صــــلـــة

بتخصص اHترشح : اHدة ثالث (3) ساعاتr اHعامل 3.
2 - شــعــبــــة الــتــعــلـــــيم والــتــفــتـيــش الــبـيـــداغـــوجي - شــعــبــــة الــتــعــلـــــيم والــتــفــتـيــش الــبـيـــداغـــوجي

شبـه الطبي :شبـه الطبي :
1.2 - اختبارات كتابية للقبول : - اختبارات كتابية للقبول :

r(2) ـدة ســاعــتـانHاخـتــبــار في الــثـقــافــة الـعــامــة : ا -
r1 عامـلHا

- اختـبـار اخـتيـاري في الـلـغـة األجنـبـيـة (الفـرنـسـية
أو اإلجنلـيزيـة) : اHدة ساعتـان r(2) اHعامل 2.

2.2 - اختبار شفهي للقبول النهائي : - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل في محـادثة مع أعضاء اللـجنة حول موضوع
rـدة الـقـصوى 20 دقـيـقةHمـنـصـوص عـلـيه في الـبـرنـامج : ا

اHعامل 1.
اHـــــــــــــاداHـــــــــــــادّة ة 3 :  : كــل عــالمـــــــــــــــة تــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد

االختبارات الكتابية اHذكورة أعالهr تعد إقصائية.
اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــؤدي غــيـــاب اHـــتــرشـح عن احملـــادثــة أو عن
أحد اخـتـبـارات الـقـبـول أو الـنـجـاح الـنهـائي إلـى إقصـائه

من اHسابقة أو االمتحان اHهني.
5 :  : تلـحق بأصـل هذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشــمل اHــســابـــقــةr عــلى أســاس الــشــهــادات
لاللـتــحـــاق بـالــتـكــــوين اHــتـخــصص مــعـــايــــيــر االنـتــقــــاء
وكــــذا الــــتــــنـــــقــــيط اخملـــــصص لــــكـــل واحـــــد مــــنـــــهـــــاr حــــسب

األولويــة اآلتـية :
1 - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مـؤهالت تكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات

التكوين اHراد االلتحاق به (التكوين اHراد االلتحاق به (0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :
1.1 - تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات - تـــطــــابق تـــخــــصص الـــشــــهـــادة مـع مـــتـــطــــلـــبـــات

الرتبة (الرتبة (0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
تـــرتب تـــخـــصــصـــات اHــتـــرشـــحــY حـــسب األولــــويـــة
rYالــتـي حتــددهــــا الــســـلــطـــة الــتـي لــهـــا صالحـــــيــة الـــتــعـــيــ
وتـــذكـــــر في قـــرار أو مــقـــرر فــتـح اHــســـابــقـــة عـــلى أســاس

الشهاداتr وتنقّط كما يأتي :
rالتخصص (ات) 1 : 6 نقاط -
rالتخصص (ات) 2 : 4 نقاط -
rالتخصص (ات) 3 : 3 نقاط -

rYالتخصص (ات) 4 : 2 نقطت -
rالتخصص (ات) 5 :  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
اHعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين اHتوج باHؤهل

أو الشهادةr كما يأتي :
- نقـطـة واحدة (1) بالنسـبة للمـترشح الذي حتصـل

r20/10,99 20/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نـقــطــتــان (2) بــالـنــســبـــة لـلــمــتــرشح الــذي حتـصـل

r20/11,99 20/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ثالث(3) نـقاط بالـنسبــة للمتـرشــح الـذي حتصــل

r20/12,99 20/12 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع (4) نقاط بالـنسبـة للمترشــح الـذي حتصــل

r20/13,99 20/13 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- خمس (5) نقـاط بالـنسـبـة لـلمـترشح الــذي حتصل

r20/14,99 20/14 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- ست (6) نـقـاط بــالـنـسـبــة لـلــمـتـرشح الــذي حتـصل

r20/15,99 20/15 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- سـبع (7) نـقـاط بـالـنـسـبــة لـلـمتـرشـح الـذي حتـصل

على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
* يـــســـتـــفــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس

.Yإضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
* يــــســــتــــفـــــيــــد األوائـل في دفــــعـــــاتــــهم بـــــاHــــؤســــســــات

العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
2 - تاريخ احلصول على الشهادة ( - تاريخ احلصول على الشهادة (0 إلى  إلى 5 نقاط) : نقاط) :

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابــقـة. ويـتم تـنـقــيـطـهـا عـلى أسـاس 0,50 نــقـطـة عن كل

سنةr في حدود خمس (5) نقاط.
3 - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء ( - نتائج اHقابلة مع جلنة االنتقاء (0 إلى إلى3 نقاط) : نقاط) :
- الـــقــــدرة عـــلى الـــتـــحــلـــــيل والـــتـــلـــخــــيص : نـــقـــطـــة

r(1) واحـدة
r(1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/ أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة (1).
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــتم الـفـصــل بـY اHـتـــرشـحــY اHــتـسـاوين
في اHـرتبة بالنـسبة للـمسابقات عـلى أساس االختبارات

وفقـا للمقاييس اآلتــية :
r(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصـــنــاف األشــخــاص (اHـــعــاقــY الــذيـن لــهم الــقــدرة
r(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

rمعدّل االختبارات الكتابية -
- الـــعالمــــة احملــصـل عـــلـــيــهـــا في االخـــتــبــــار الــذي لـه

أكبـر معـامـل.
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عن وزير الصحة والسكان عن وزير الصحة والسكان 
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

األمY العاماألمY العام
عبد احلق سايحيعبد احلق سايحي

YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
rـــذكــــورة أعالهHــقــــايـــيس اHرغـم تـــطـــبـــيـق ا rـــتــســــاوينHا
فـإنــه يـتـم حـسـب األولـويــةr تــطــبــيق اHــقـايــيس الــثــانــويـة

اآلتي ذكـرهـا :
rسار الدراسة أو التكوينH ّعدّل العامHا -

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

8 :  : يــتم الــفـصـــل بـY اHــتـرشــحــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
في اHـــرتـــبــــة بـــالــنـــســـبـــة لالمـــتـــحـــانـــات اHــهـــنـــــيـــة وفـــقــــا

للمقياس اآلتي :
-  الـعالمــة احملـصــل عــلـيـهـــا في االخــتـبـــار الـذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHـتســاوين رغم تـطبـيق اHـقيـاس اHذكـور أعالهr فـإنه يتم
حسب األولويةr تطبيق اHقاييس الثانوية اآلتي ذكرها :

rاألقدمية في الرتبة -
rاألقدمية العامّـة -

- سن اHترشح (األولوية لألكبر سنا).
9 :  : يــتم الــفـصـــل بـY اHــتـرشــحــY اHـتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
rـرتـبة بـالنـسبـة لـلمـسابـقـات على أسـاس الشـهاداتHفي ا
لاللــتـــحــاق بــالــتــكــويـن اHــتــخــصصr حـــسب احلــالــة ووفــقــا

للمقاييس اآلتية :
rسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

- أقدمية الشهادة أو اHؤهل.
10 :  : يــــــجب أن حتــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 

Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتية :
rطلب خطي -

rنسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية -
- نـسـخة  (1) من اHـؤهل أو الـشـهـادة اHـطـلـوبـة الـتي
تكـون مـرفـقــة بكـشف الـنـقـاط اHـتعـلق بـاHـســار الدراسي

rأو التكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعــــلـــــومــــات يـــــتم مـــــلــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.
اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيا
في مـسـابـقــات الـتـوظـيف قـبل الـتـعـيـY في الـرتب اHـراد
االلـتـحــاق بـهـاr إتـمـام مـلـفـاتـهم اإلداريـة �ـجـمـوع الـوثـائق

األخرى اآلتية :
- نــسـخــة من وثــيـقــة إثـبــات وضـعــيــة اHـتــرشح جتـاه

rاخلدمـة الوطنـية
- مــســـتـــخـــرج من صـــحــيـــفــــة الـــســوابـق الـــقــضـــائـــيــة

rفعـولHساريـة ا
- شـهـادة اإلقــامــة بـالـنـســبــة Hـسـابــقـــات الـتــوظـيف

rناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHفي ا

rيالدHمستخرج شهادة ا -
- شــهـادتـان (2) طــبـيـتـان (الـطـب الـعـام وشـهـادة طب
األمــراض الــصــدريــة يــســلــمــهــا طــبـيـب مــخــتص) تــثــبــتـان

rطلوبHنصب اHترشح لشغـل اHأهلية ا
rصورتان (2) شمسيتان -

rشـــهــــادة تـــثـــبت صـــفـــــة ابــن أو أرمـــلـــــة شـــهـــــيــد -
rعنــد االقتضـاء

rـــتــــرشــح فـي دفــعـــتــهHوثـــيـــقـــــة تـــثـــبت تـــفـــــوق ا -
عنــد االقتضـاء.

اHـاداHـادّة ة 12 :  : تـتـضــمن مـلـفـات الــتـرشح لـلــمـشـاركـة في
االمـتحـانات اHـهنـية واHـسابـقات علـى أساس االخـتبارات

للترقيةr طلبا خطيا يقدمه اHترشح.
YــــوظــــفــــHيــــتـم اســــتــــكــــمــــال تــــكــــويـن مــــلف تـــــرشح ا
اHـستـوفـY الشـروط الـقانـونـية األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحـانات اHـهنـية واHـسابـقات علـى أساس االخـتبارات
اHــذكـورة أعالهr من طـرف اإلدارة اHـســتـخـدمـةr ويـجب أن

يحتوي على الوثائق اآلتية :
rأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التعي -

- نــســخـــــة مــن شــهـــــادة تــثــبت صــفــــة الــعــضـــويـــة
فـي صـفـوف جيـش التـحـرير الـوطـني أو اHنـظـمة اHـدنــية
rجلـبــهـــة الـتــحـــريــر الــوطــني أو أرمــلــة أو ابن (ة) شــهــيـد

عند االقتضـاء.
اHاداHادّة ة 13 :  : تمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنــــاء الــــشــــهـــــداءr وفــــقــــا لــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.
YــشــــاركــــHا YــتـــرشــحـــــHــادّة ة 14 :  : يــجـب عـــلـى اHــاداHا
فـي اHـسـابـقــات واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذا الــقــرارr أن يــســتــوفــوا مــســبــقــا جــمــيع الــشــروط
الـقانونية األساسـية اHطلوبـة لاللتحاق بالـرتب اHنتمية
ألسالك شبه الطبيـY في الصحة العمومـيةr كما حددتها
أحـــكـــام اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-121 اHــؤرّخ في 15
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1432 اHــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة 2011

واHذكور أعاله.
اHـاداHـادّة ة 15 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 26 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436

اHوافق 16 فبراير سنة 2015.


