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rمراقبة النوعية والتحليل -
rعلم بيئة احليوان -

rعلوم النبات وتكنولوجيا احيائية -
- هندسة صيدالنية وبيوكيمياء.

3 :  : يــنـــشــرهــذا الــقــرارفي اجلــريــدة الــرســمــيــة اGـادة اGـادة 
للجمهورية اجلزائرية الد{قراطيةالشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 24 ذي الـقــعـدة عـام 1433 اGـوافق
10 أكتوبر  سنة 2012.

وزارة الصحـة و السكـان وإصـالحوزارة الصحـة و السكـان وإصـالح
اCستشفيــاتاCستشفيــات

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 24 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1433
اGـــــوافق اGـــــوافق 10 أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة  أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة r2012 يـــــتـــــمـم قـــــائـــــمــــةr يـــــتـــــمـم قـــــائـــــمــــة
االخـــتــصـــاصـــات لـــلـــتــوظـــيـف والــتـــرقـــيـــة في أسالكاالخـــتــصـــاصـــات لـــلـــتــوظـــيـف والــتـــرقـــيـــة في أسالك

البيولوجيX في الصحة العمومية.البيولوجيX في الصحة العمومية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Xإن األم

rستشفياتGووزير الصحة و السكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اGـرسـوم الـرئاسي رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 2012

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 152
اGــؤرّخ في 29 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اGــوافق 3 أبــريل
XوظفGتضمن القانون األساسي اخلاص باGسنة 2011 وا

rفي الصحة العمومية Xألسالك البيولوجي XنتمGا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اGــؤرّخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اGــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
ســــــنـــــة 2011 الــــــذي يـــــحــــــدد صـالحـــــيــــــات وزيــــــر الـــــصــــــحـــــة

rستشفياتGوالسكان وإصالح ا

- و�ـقــتـضـى اGـرســوم الـرئــاسي اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سنة  2002 واGـتضمن

rالعام للحكومة Xاألم Xتعي

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اGـادة األولى : اGـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادة 8 من اGـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 11 - 152 اGـؤرّخ في 29 ربـيع الـثـانـي عام
1432 اGـوافق 3 أبــريل ســنـة 2011 واGــذكــور أعالهr يــهــدف

هــذا القـرار إلى  تـتـميم قـائـمـة االختـصـاصـات للـتـوظيف
والـــــتــــرقـــــيـــــة في أسـالك الــــبـــــيــــولـــــوجـــــيــــX فـي الــــصـــــحــــة

العمومية.

اGــادة اGــادة 2 :  : تـــتــمـم قــائــمـــة االخــتـــصــاصـــات لــلــتـــوظــيف
والترقية في أسالك الـبيولوجيX في الصحة العمومية

كما يأتي :
rالبيئة واحمليط -

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اGستشفياتوإصالح اGستشفيات
عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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