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- 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 09-161 اHؤرّخ
في 7 جــــمـــادى األولـى عـــــام 1430 اHــــوافــق 2 مــــايــــو ســــنـــة
YــوظـــفــHـــتــضـــمّن الـــقــانـــون األســاسـي اخلــاص بـــاH2009 وا

sلسلك متصرفي مصالح الصحة YنتمHا
- 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
يــهــدف هــذا الــقـرار إلـى حتــديــد إطــار تــنـظــيـم اHــســابــقـات
واالمـتحـانـات اHـهنـيـة لاللـتـحاق بـالـرتب اHـنـتمـيـة لـسلك

متصرفي مصالح الصحة.

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

 - رتــبـة مـتـصـرف مـصـالح الــصـحـة : (مـسـابـقـة عـلى - رتــبـة مـتـصـرف مـصـالح الــصـحـة : (مـسـابـقـة عـلى
أساس االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)أساس االختبارات لاللتحاق بالتكوين اHتخصص)

أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اختبار في التخصص في أحد اHيادين اآلتية ::

 

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــــرار مــــــؤرقــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 29  ربــــــيع األو  ربــــــيع األوّل عــــــام ل عــــــام 1436 اHـــــوافق  اHـــــوافق 20
يــنـايــر سـنـة يــنـايــر سـنـة s2015 يـحـدs يـحـدّد إطــار تـنـظـيم اHــسـابـقـاتد إطــار تـنـظـيم اHــسـابـقـات
واالمتـحـانـات اHهـنـية لاللـتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـيةواالمتـحـانـات اHهـنـية لاللـتـحـاق بالـرتب اHـنتـمـية

لسلك متصرفي مصالح الصحة.لسلك متصرفي مصالح الصحة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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
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sالقانون اإلداري -
sالية العامةHاالقتصاد وا -
- تسيير اHوارد البشرية.

اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو

إجنليزيةs اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.
ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني)رتبة متصرف مصالح الصحة : (امتحان مهني)
s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة

s2 عاملHا
2 - اخـتـبــــار تـقــني فــي ميـــدان الـتـسـيــــيـر اHالي
sــــــدة ثالث (3) ســــــاعـــــاتHا sــــــصـــــالـح الـــــصــــــحـــــةH أو اإلداري

s3 عامـلHا
s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري

اHعامل 2.
 - رتــــبــــة مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي Hــــصــــالـح الــــصــــحــــة : - رتــــبــــة مــــتــــصــــرف رئــــيــــسي Hــــصــــالـح الــــصــــحــــة :
(مـســابـقــة عــلى أسـاس االخـتــبـارات لاللــتـحـاق بـالــتـكـوين(مـســابـقــة عــلى أسـاس االخـتــبـارات لاللــتـحـاق بـالــتـكـوين

اHتخصص)اHتخصص)
أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اختبار في التخصص في أحد اHيادين اآلتية ::
sالقانون اإلداري -

sالية العامةHاالقتصاد وا -
- اHناجمنت العمومي.

اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.
3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو

إجنليزيةs اHدة ساعتان s(2) اHعامل 1.
ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

 - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة : - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة :
(مسابقة على أساس االختبارات)(مسابقة على أساس االختبارات)

أ) االختبارات الكتابية للقبول :أ) االختبارات الكتابية للقبول :

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــــتــــبــــار في االقـــــتــــصــــاد واHــــالـــــيــــة الــــعــــامــــة أو
اHــنــاجــمــنت الــعــمــومي أو الــقــانــون الـعــامs اHــدة ثالث (3)

ساعاتs اHعامل 3.

3 - اخــــتــــبــــار في الــــلــــغــــة األجــــنــــبــــيــــة فــــرنــــســــيــــة أو
إجنليزيةs اHدة ساعتان s2 اHعامل 1.

ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :ب) االختبار الشفوي للقبول النهائي :

مـحـادثـة مـع أعـضـاء الـلـجـنــة حـول مـوضـوع له عالقـة
ببرنامج اHسابقةs اHدة 20 دقيقةs اHعامل 1.

 - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة : - رتـــــبــــة مــــتــــصــــرف رئـــــيــــسي Hــــصـــــالح الــــصــــحــــة :
(امتحان مهني)(امتحان مهني)

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخـــتــــبـــار تــــقـــني فـي مـــيــــدان تـــســـيــــيـــر مــــصـــالح
s3 عاملHا sدة ثالث (3) ساعاتHا sالصحة

s(2) ـدة ساعتانHا s3 - اختبار في الـتحرير اإلداري
اHعامل 2.

 - رتـــــبــــة رئـــــيس مـــــتــــصـــــرفي مـــــصــــالـح الــــصـــــحــــة : - رتـــــبــــة رئـــــيس مـــــتــــصـــــرفي مـــــصــــالـح الــــصـــــحــــة :
(امتحان مهني)(امتحان مهني)

s(2) ـدة سـاعـتـانHا s1 - اخــتـبـار في الـثــقـافـة الـعـامــة
s2 عاملHا

2 - اخــــتــــبـــــار في دراســـــة حــــالــــة أو مـــــشــــروع خــــاص
sـــدة ثالث (3) ســــاعــــاتHا sبــــتـــســـيــــيـــر مــــصــــالح الــــصـــحـــــة

s4 عـامـلHا

s3 - اخــتــبـــار في الـــتــشـــريــع والــتــنـــظــــيم الـــصــحي
اHدة ثالث (3) ساعاتs اHعامل 3.

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

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يــؤدي غـــيـــاب اHـــتــرشـح عن احملـــادثــة أو عن
أحـد اخـتـبـارات الـقـبـول أو الـنـجـاح الـنهـائي إلـى إقصـائه

من اHسابقة أو االمتحان اHهني.

5 :  : تـلـحق بأصل هـذا الـقرار بـرامج اHـسابـقات اHاداHادّة ة 
على أساس االختبارات واالمتحانات اHهنية لكل رتبة.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــشـــمل اHــســابــقــةs عـــلى أســاس الــشــهــادات
لـاللــتــحــاق بــرتب اHــوظــفــY اHــنـــتــمــY لــســلك مــتــصــرفي
مـصالح الـصحةs مـعايـير االنتـقاء وكذا الـتنـقيط اخملصص

لكل واحد منهاs حسب األولوية اآلتية :

1 - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات
الـسـلك أو الــرتبــة اHـطـلـوبـY لـلـمـشـاركــة في اHـســابـقــةالـسـلك أو الــرتبــة اHـطـلـوبـY لـلـمـشـاركــة في اHـســابـقــة

(0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

تـــرتب تــخــصـــصـــات اHــتــرشــحــــY حــسب األولـــويـــة
Yالـــتي حتــــددهـــا الــــســـلــــطـــة الــــتي لــــهـــا صـالحـــيــــة الـــتّــــعـــيـــ
واHــذكـورة في قــرار أو مـقــرر فـتح اHــسـابــقـة عــلى أسـاس

الشهاداتs وتنقط كما يأتي :
sالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -
sYالتخصص (ت) 4 : نقطت -

- التخصص (ت) 5 : نقطة واحدة.

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يـتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHــــعـــدل الـــعــــام لـــلــــمـــســـار الــــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

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

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب
- نــقــطــتــان (2) بـالــنــســبـة لــلــمــتــرشح الــذي حتـصــل

s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- ثالث (3) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لــلـــمـــتـــــرشــح الـــذي
s20/12,9920/12 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشــح الــــذي
s20/13,9920/13 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- خــمس (5) نــقـــــاط بــالــنـــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
s20/14,9920/14 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- ست (6) نـــقـــــاط بــــالـــنـــســـبــــــة لـــلـــمــــتــــرشــح الــــذي
s20/15,9920/15 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب

- ســبع (7) نـــقـــــاط بـــالـــنــســـبـــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي
حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.

- يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس
sY(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت

- يـــــســــتـــــفــــيــــد األوائـل في دفـــــعــــاتــــهـم بــــاHـــــؤســــســــات
العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.

YـطــلـوبـHــؤهل اHـكــمل لـلــشـهـادة أو اHالـتـكــوين ا - YـطــلـوبـHــؤهل اHـكــمل لـلــشـهـادة أو اH2 - الـتـكــوين ا
لـــلـــمـــشــــاركـــة في اHـــســــابـــقـــة في نــــفس الـــتـــخــــصصs عـــنـــدلـــلـــمـــشــــاركـــة في اHـــســــابـــقـــة في نــــفس الـــتـــخــــصصs عـــنـــد

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

يـتم تـنــقـيط كـل تـكـــوين مـكـمـل أعـــلى مـن الـشـهــادة
أو اHـــؤهل اHــطـــلــوب في نـــفس الـــتــخـــصص الــذي لـه صــلــة
باHهـام اHرتبـطة بالرتـبة اHراد االلـتحاق بـهاs على أساس
0.25 نــقــطــــة عـن كــل ســداسـي دراسي أو تــكـــويـن مــكــمـل

.(2) Yفي حدود نقطت

3 - األشــــــغـــــال أو الــــــدراســـــات اHــــــنـــــجــــــزة من طـــــرف - األشــــــغـــــال أو الــــــدراســـــات اHــــــنـــــجــــــزة من طـــــرف
اHـتـرشح فـي نـفس الـتـخـصصs عـنـد االقــتـضـاءs بـالـنـسـبـةاHـتـرشح فـي نـفس الـتـخـصصs عـنـد االقــتـضـاءs بـالـنـسـبـة
Hـســابــقـــات االلــتــحـاق بــالـرتب اHــصـنــفـة في الــصـنف Hـســابــقـــات االلــتــحـاق بــالـرتب اHــصـنــفـة في الــصـنف 11

فما فوق (فما فوق (0 إلى نقطة واحدة) : إلى نقطة واحدة) :

يــــتـم تـــــنــــقـــــيط أعــــمــــال الــــبــــحــــــوث أو الــــدراســــــات
sـنــشـــورة في مــجـلـــة مـتـخــصـصـــة وطـنـــيــة أو أجـنــبـيـةHا
عــــلـى أســـــــاس 0,5 نـــــقـــــطــــــة عــن كــل إصــــــدارs فـي حـــــدود

نقطـة واحـدة.
4 - اخلـــبـرة اHـهـنــيــة اHـكـتـسـبـــة من قـبــل اHـتــرشـح - اخلـــبـرة اHـهـنــيــة اHـكـتـسـبـــة من قـبــل اHـتــرشـح

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :
يــتـم تـــنــقــــيط اخلــبـــرة اHــهـــنــيــة اHـــكــتـــســبـــة من قــبل

اHترشحs ال سيما في إطار :
sعقود ما قبل التشغيل *

sاإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات *
sهنيHاإلدماج ا *

* صفة متعاقد.
- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كل ســـنـــة خـــدمـــةs فـي حــدود
ست (6) نـقــــاط بـالـنـسـبـــة لـلـخـبـــرة اHـهـنـــيـة اHـكـتـسـبــة
sنظمة للمسابقةHؤسسات واإلدارات العمومية اHفي ا

- نـــقـــطـــة واحــدة (1) عن كل ســـنـــة خـــدمـــةs فـي حــدود
أربع (4) نــقـاط بــالـنـســبـة لـلــخـبـرة اHــهـنـيــة اHـكـتــسـبـة في

sمؤسسة أو إدارة عمومية أخرى
- نــصف (0,5) نـــقــطــة عن كل ســنــة خــدمــة في حــدود
ثالث (3) نـقـاط بــالـنـســبـة لـلـخــبـرة اHـهـنــيـة اHـكــتـسـبـة في
اHـؤسسـات واإلدارات الـعـمومـيـة في مـنـصب شغــل أدنى

sراد شغلهHنصب اHمباشـرة عن ا
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- نــــصف (0,5) نـــــقــــطــــة عـــن كـــل ســــنـــــة خــــدمـــــة في
حـدود نـقطتــY (2) بالنسبــة لـلخبــرة اHهنــية اHكتسبـة
sمـثـبـتة بـشـهـادة عمـل sخـــارج قطـاع الـوظـيـفة الـعـمـوميـة
مــرفــقــة بــشـــهــادة انــتــســاب مــســلــمـــة من هــيــئــة الــضــمــان

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

يتـم حتديد أقدمـية الشهادة بـالنظر إلى تاريخ فتح
اHـسـابـقـةs ويـتم تـنـقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقاط.
6  - احملادثة مع جلنة االنتقاء (  - احملادثة مع جلنة االنتقاء (0 إلى  إلى 3 نقاط) : نقاط) :

sالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -
sالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- القدرات و/ أو اHؤهالت اخلاصة : نقطة واحدة.

7 :  : تــشــمـل اHــســابــقــةs عــلى أســاس الــشــهـادات اHـاداHـادّة ة 
لـاللـتــحـــاق بــالـتــكــــوين اHـتــخـصـصs مـعــــايـيــر االنـتــقــــاء
وكــــــذا الــــتــــنـــــقــــيـط اخملــــصـص لــــكـــل واحـــــد مـــــنــــهــــــا حــــسب

األولـويـة اآلتـية :

1 - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات - مالءمـة مؤهالت تـكـوين اHـتـرشح مع مـتـطـلـبات
التكوين اHراد االلتحاق به (التكوين اHراد االلتحاق به (0 إلى  إلى 13 نقطة) : نقطة) :

1.1 - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة - تطابق تخصص الـشهادة مع متطلبات الرتبة

(0 إلى  إلى 6 نقاط) : نقاط) :

تـــرتب تـــخــصـــصـــات اHـــتــرشــحـــY حــسـب األولــويـــة
sYالــتـي حتــددهــــا الـــســلـــطـــة الـــتي لـــهـــا صالحـــيـــة الـــتّــعـــيــ
وتـــذكــــر في قـــرار أو مـــقـــرر فـــتح اHـــســـابـــقــة عـــلـى أســاس

الشهاداتs وتنقط كما يأتي :
sالتخصص (ت) 1 : 6 نقاط -
sالتخصص (ت) 2 : 4 نقاط -
sالتخصص (ت) 3 : 3 نقاط -

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

2.1 - مسار الدراسة أو التكوين ( - مسار الدراسة أو التكوين (0 إلى  إلى 7 نقاط) : نقاط) :

يـتم تـنقـيط مسـار الدراسـة أو التـكوين عـلى أساس
اHــــعـــدل الـــعــــام لـــلــــمـــســـار الــــدراسي أو الــــتـــكـــويـن اHـــتـــوج

بالشهادة أو اHؤهلs كما يأتي :
- نـقــطــة واحــــدة بـالــنـســبـة لــلـمــتـرشح الــذي حتـصل

s20/10,9920/10,50 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- نــقــطــتــان (2) بـالــنــســبـة لــلــمــتــرشح الــذي حتـصــل
s20/11,9920/11 و Yعلى معدل عام يتراوح ما ب

- ثالث (3) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لــلـــمـــتـــــرشــح الـــذي
s20/12,9920/12 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- أربع (4) نـــقـــــاط بـــالـــنـــســـبـــــة لـــلـــمـــتــــرشــح الــــذي
s20/13,9920/13 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- خــمس (5) نــقـــــاط بــالــنـــســبـــــة لــلــمـــتـــرشــح الـــذي
s20/14,9920/14 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- ست (6) نـــقـــــاط بــــالـــنـــســـبــــــة لـــلـــمــــتــــرشــح الــــذي
s20/15,9920/15 و Yحتصــل عـلى معدل عام يتراوح ما ب
- ســبع (7) نـــقـــــاط بـــالـــنــســـبـــــة لـــلـــمـــتـــرشـــح الـــذي

حتصــل عـلى معدل عام يساوي أو يفوق 20/16.
- يـــســـتـــفـــيـــد خـــريـــجـــو اHـــدارس الـــكـــبـــرى (اHــدارس

sY(2) إضافيت Yالوطنية للتكوين العالي) من نقطت
- يـــــســــتـــــفــــيــــد األوائـل في دفـــــعــــاتــــهـم بــــاHـــــؤســــســــات

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

يتم حتـديد أقدمـية الشـهادة بـالنظـر إلى تاريخ فتح
اHـسـابـقـةs ويـتم تـنـقـيـطـهـا عـلى أسـاس نـصف (0,5) نـقـطة

عن كـل سنةs في حدود خمس (5) نقاط.
3  - احملادثـة مع جلنة االنتقـاء (  - احملادثـة مع جلنة االنتقـاء (0 إلى  إلى 3 نقـاط) : نقـاط) :

sالقدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة -
sالقدرة على التواصل : نقطة واحدة -

- قدرات و/ أو مؤهالت خاصة : نقطة واحدة.

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

وفقا للمعايير اآلتية :

s(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصــنــاف األشــخــاص (اHــعــاقــون الــذين لــهم الــقــدرة
s(راد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

sمعدّل االختبارات الكتابية -
- الـــعالمــة احملـــصّـل عــلـــيــهـــا في االخــتـــبــــار الـــذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHـتـســاوين رغم تـطـبـــيق اHـعـايـير اHـذكـــورة أعالهs فـإنـه
يـــتم حــسب األولــويــــة تــطــبــيـق اHــعــايــيــر الـــثــانــويــة اآلتي

ذكـرهـا :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

sؤهـلHأقدمية الشهادة أو ا -
- سن اHترشّح (األولوية لألكبر سنا).
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9 :  : يــتم الـفــصـل بــY اHــتـرشــحــY اHــتــسـاوين اHـاداHـادّة ة 
فـي اHـرتـبة بالنسـبة لالمتحانات اHهنـيةs وفقا للمعيار

اآلتي :
- الـــعالمــة احملـــصّـل عــلـــيــهـــا في االخــتـــبــــار الـــذي لـه

أكبـر معـامـل.
YـــتـــرشـــحـــHا Yفي حـــالـــة مــــا إذا لم يـــتم الــــفـــصل بــــ
اHـتــسـاوين رغم تــطـبـيـق اHـعـيــار اHـذكـور أعـالهs فـإنه يـتم

حسب األولوية تطبيق اHعايير الثانوية اآلتي ذكرها :
sاألقدمية في الرتبة -

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

اHـاداHـادّة ة 10 :  : يـتم الـفـصـل بـY اHــتـرشـحــY اHـتـسـاوين
sـرتبـة بـالنـسبـة لـلمـسابـقات عـلى أسـاس الشـهاداتHفي ا

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

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

s(األولوية لألكبر سنا) ترشّحHسن ا -
- الـوضـعـيـة الـعـائلــيـة لـلمـتــرشح (مـتـزوج لـه أوالد

أو متزوج بدون أوالد أو متكفل بعائلة أو أعزب).

اHـاداHـادّة ة 11 :  : يـتم الـفـصـل بـY اHــتـرشـحــY اHـتـسـاوين
لاللـــتــحـــاق بــالـــتــكـــوين اHـــتــخـــصصs حــسـب احلــالـــةs وفــقــا

للمعايير اآلتـية :
sسار الدراسة أو التكوينH عدل العامHا -

- أقدمية الشهادة أو اHؤهل.

12 :  : يــــــجب أن حتـــــــتــــــوي مــــــلــــــفــــــات الــــــتــــــرشح اHـــــاداHـــــادّة ة 
Hسابقات التوظيف على الوثائق اآلتـية :

sطلب خطي -
sنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- نــســخــة من الــشــهــــادة أو اHــؤهــل اHــطــلــوبs الـذي
يكون مرفقا بـكشف النقاط اHتـعلق باHسـار الدراسي أو

sالتكويني
- اســـــتــــمـــــارة مــــعـــــلــــومـــــات يــــتـم مــــلـــــؤهـــــا من طــــرف

اHترشح.

اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـجب عـلى اHـتـرشـحـY اHـقـبـولـY نـهـائـيـا
في مــســــابــقــــات الــتـــوظـــيف قـــبــل الــتّـــعــيـــY في الـــرتب
اHــراد االلــتـحـــاق بــهــاs إتـمــام مــلــفـاتــهم اإلداريـــة �ــجــمـوع

الـوثـائق األخرى اآلتـية :

- نـســخــة من شــهــادة إثـبــات وضــعـيــة اHــتــرشح جتـاه
sاخلدمة الوطنية

- مستخرج من صـحيفة السوابق الـقضائية سارية
sفعـولHا

- شـهـادة اإلقــامـــةs بـالـنـسـبــة Hــسـابـقــات الـتـوظـيف
sناصب احملددة في الواليات أو البلديات البعيدةHفي ا

sيالدHمستخرج شهادة ا -
- شــــــهــــــادتـــــان (2) طـــــبــــــيـــــتــــــان (الـــــطـب الـــــعــــــام وطب
األمـــراض الــــصـــدريــــة مـــســــلّـــمــــتـــان مـن طـــبــــيب مــــخـــتص)

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

sشـــهــــادة تـــثــبت صـــفـــــة ابــن أو أرمــلــــــة شــهــــــيــد -
عنـد االقتضـاء.

إضــــــافــــــة إلـى الــــــوثــــــائـق اHــــــذكــــــورة أعـالهs يــــــجب أن
تــتـضــمن مــلـفــات اHـتــرشـحـY الــنـاجــحـY فـي اHـســابـقــات

على أساس الشهاداتs على اخلصوصs مـا يأتي :
- شـــهــــادات الـــعــــمل الــــتي تـــثــــبت اخلــــبـــرة اHــــهـــنــــيـــة
اHــكـتــســبــة من قــبل اHــتـرشح فـي الـتــخــصص في الــقــطـاع
اخلاصs عـند االقـتضـاءs مرفـقة بـشهـادة االنتـساب مـسلّـمة

sعنيةHمن طرف هيئة الضمان االجتماعي ا
- شــــــهـــــادة تــــــثـــــبـت مـــــدة الــــــعـــــمـل اHـــــؤداة مـن طـــــرف
اHـــتــــرشـح في إطــــار الـــعـــقـــــود اخلــــاصــــة بـــجـــهـــاز اإلدمــــاج
sبـصفـة مـتـعـاقد sـهـني أو االجـتـماعـي حلامـلي الـشـهـاداتHا

sعند االقتضـاء
- وثــيـقــة تـثـبت تـكــويـنـــا مـكـمال أعــلى من الـشـهـادة
أو اHـــؤهل اHــطـــلــوب لــلـــمــشـــاركــة في اHـــســابــقـــة في نــفس

sعند االقتضاء sالتخصص
- وثــيــقـــة تــثــبت األعــمـــال أو الـدراســـات اHــنــجـــزة

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

sــتــرشح هــو األوّل في دفــعــتـهHوثــيــقــة تــثــبـت أن ا -
sعند االقتضاء

- وثيقة تثبت إعاقة اHترشحs عند االقتضاء.
14 :  : يــتـــضــمـــن مــلف الــتـــــرشـح لــلــمــشــاركــــة اHـاداHـادّة ة 

فـي االمتحانات اHهنية طلبا خطيا يقدمه اHترشح.
YـــوظـــفـــHيــــتم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــويـن مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHسـتـوفY الـشـروط القـانـونيـة األسـاسيـة لـلمـشـاركة في
االمـتحانات اHـهنية مـن طرف اإلدارة اHستـخدمةs ويجب

أن حتتوي على الوثائق اآلتـية :
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sأو الترسيم Yنسخة من قرار أو مقرّر التّعي -
- نــســخـــــة مـن شــهــــادة تــثــبت صــفـــــة الــعــضـــويــــة
فـي صـفـوف جـيش الـتـحـريـر الوطـني أو اHـنـظـمـة اHـدنـية
sجلــبــهــة الــتــحـــريــر الـــوطــني أو أرمــلـة أو ابن (ة) شــهــيـد

عنـد االقتضـاء.

اHاداHادّة ة 15 :  : تـمـنح زيادات لـلمـتـرشحـY أعضـاء جيش
الــتــحــريــر الــوطــني واHــنــظــمـة اHــدنــيــة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطــــنـي وأرامل وأبــــنـــــاء الــــشــــهــــداءs وفــــقــــا لـــــلــــتــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

YــشــــاركـــHا YـــتـــرشــحــــــHــادّة ة 16 :  : يـــجب عــــلى اHــاداHا
فـي اHـسـابـقـات واالمـتـحـانـات اHـهـنــيـة اHـنـصـوص عـلـيـهــا
في هــذا الـــقــرارs أن يــســتــوفــوا مــســبــقــا جــمــيع الــشــروط
الـــقـــانـــونــيـــة األســـاســـيـــة اHــطـــلـــوبــــة لاللـــتـــحــــاق بــالــــرتب
اHـنـتـمــيـة لسـلك مـتـصـرفي مـصـالح الـصحـةs كـمـا حـددتـها
أحــــكــــام اHــــرســـوم الــــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 09-161 اHــــؤرّخ في 7
جــــــمـــــادى األولـى عـــــام 1430 اHـــــوافق 2 مــــــايـــــو ســـــنـــــة 2009

واHذكـور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــــرّر بـــــــاجلــــــــزائــــــــر في 29 ربــــــــيـع األوّل عــــــــام 1436
اHوافـق 20 يناير سنة 2015.
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