
33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 30 20 شعبان عام  شعبان عام  1438 هـ هـ
17 مايو سنة مايو سنة 2017 م

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اRستشفياتاRستشفيات

قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 6 ربيع الـثاني عام  ربيع الـثاني عام 1438 اHوافق  اHوافق 5 يـناير يـناير
سنة سنة q2017  يحدq  يحدّد إطار تـنظيم اHسـابقة على أساسد إطار تـنظيم اHسـابقة على أساس
االخـتـبـارات لـلــتـرقـيـة في رتـبــة �ـارس مـتـخـصصاالخـتـبـارات لـلــتـرقـيـة في رتـبــة �ـارس مـتـخـصص
Xالـــطـــبـــيــ XـــمـــارســـHـــنـــتـــمـــيـــة لـــســـلك اHرئـــيـــسي اXالـــطـــبـــيــ XـــمـــارســـHـــنـــتـــمـــيـــة لـــســـلك اHرئـــيـــسي ا

اHتخصصX في الصحة العمومية.اHتخصصX في الصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــ

qستشفياتHإنّ وزير الصحّة والسكّان وإصالح ا

- �ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 66-145 اHـــــؤرّخ في 12
صـــفـــر عــام 1386 اHــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 واHـــتـــعــلق
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

qتمّمHعدّل واHا qXوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

qعدلHا qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الــتنـفـيذي رقم 90-99 اHؤرخ
في أول رمــضـان عـام 1410 اHـوافق 27 مــارس ســنـة 1990
واHــــتــــعـــلق بــــســــلــــطـــة الـــــتـــعــــيـــX والــــتـــســـيــــيــــر اإلداري
بـالنـسـبـة للموظفـX وأعـوان اإلدارة اHركزية والواليات

qؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداريHوالبلديات وا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 اHؤرخ
في 7 ذي احلـجـة عام 1430 اHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009
XـنتـمHا XـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لــسـلك اHــمـارســX الـطــبـيــX واHــتـخــصـصــX في الـصــحـة

qالعمومية

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-379 اHؤرّخ
في 25 ذي احلـجة عام 1432 اHوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الـــــذي يــــــحـــــدد صـالحـــــيــــــات وزيـــــر الــــــصـــــحــــــة والـــــســــــكـــــان 

qستشفياتHوإصالح ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 اHؤرّخ
في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 اHــوافق 25 أبــريل ســنــة
2012  الـــــذي يــــــحـــــدّد كــــــيـــــفـــــيــــــات تـــــنــــــظـــــيـم اHـــــســــــابـــــقـــــات

واالمــــتــــحــــانـــــات والــــفــــحــــوص اHــــهــــنــــيـــــة في اHــــؤســــســــات
qواإلدارات العمومية وإجرائها

وبــعــد الــرأي اHــطــابق لــلــســلــطـة اHــكــلّــفــة بــالــوظــيــفـة
qالعمومية واإلصالح اإلداري

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 8 من اHـرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 اHـؤرّخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام
1433 اHـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 واHـذكـور أعالهq يـهـدف

هـذا القـرار إلى حتديـد إطار تـنـظيم اHـسابـقة عـلى أساس
االختيارات للترقية في رتبة �ارس متخصص رئيسي
اHــنـتــمـيــة لـســلك اHــمـارســX الـطــبـيــX اHـتــخـصــصـX في

الصحة العمومية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : تــــتـــضــــمّن اHــــســــابـــقــــة اHــــذكـــورة فـي اHـــادة
األولى أعالهq االختبارات اآلتية :

أ - اخـــتــبـــار كــتـــابي له صــلـــة بــاخـــتــصــاص اHـــتــرشح
qــدة 3 ســـاعــاتHا qــادة 4 أدنـــاهHـــذكـــور فـي اHوالـــبـــرنـــامج ا

q2 عاملHا

ب - تـقـييـم من طـرف جلـنـة لـلـنـشـاط االستـشـفـائي :
q3 عاملHا

ج - تـــقــيـــيـم من طـــرف جلـــنــة لـــلـــشـــهـــادات واألعـــمــال
العلمية : اHعامل 2.

يــتم تــقــيــيم االخــتــبــارات اHــذكــورة أعالهq من طــرف
XــمــارسـHا Xمن بــ XـعــيّــنــHأعـضــاء جلــان االمــتــحــانــات ا
اHتخصصX في الصحة العمومية حسب كل اختصاص.

حتـدد تــشـكــيــلـة جلــان االمـتــحـانــات �ــوجب قـرار من
الوزير اHكلف بالصحة.

3 :  : كـل عــالمــــــــــــــة تـــــــــــــــقـل عـن 20/5 فــي أحـــــــــــــد اHـــــــــــــادة اHـــــــــــــادة 
االختبارات (أ و ب) اHذكورة أعالهq تعدّ إقصائية.

اHـادة اHـادة 4 :  : يـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار بـرنـامج اHـسـابـقة
على أساس االختبارات للترقية.

5 :  :  يــتم الــفـصـل بـX اHــتـرشــحــX اHـتــسـاوين اHــادة اHــادة 
في اHــرتـبــة بـالــنـســبـة Hــســابـقــة عـلى أســاس االخـتــبـارات

للترقيةq وفقا للمقاييس اآلتية :

q(ابن أو ابنة شهيد) ذوو احلقوق -

- أصــنـــاف األشــخــاص اHـــعــوقـــX الــذين لـــهم الــقــدرة
qراد االلتحاق بهاHرتبطة بالرتبة اHهام اHعلى أداء ا

- الـعالمـة اHـتـحـصل عـلـيهـا في االخـتـبـار الـتـقـيـيمي
qالذي له أكبر معامل

- عالمة االختبار الكتابي.
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XـــتـــرشـــحـــHا Xفـي حـــالـــة مـــا إذا لم يــــتم الـــفـــصـل بـــ
اHــتــســاوين رغم تــطـبــيق اHــقــايــيس اHــذكـورة أعـالهq فـإنّه
يــتـمq حـــســب األولــويــــةq تــطــبــيــق اHــقــايــيــس الــثــانــويــة

اآلتي ذكرها :

qاألقدمية في الرتبة -

qاألقدمية العامة -

- سن اHترشح (األولية لألكبر سنّا).

اHـادة اHـادة 6 :  : تـتـضــمن مـلــفـات الـتــرشح لـلــمـسـابــقـة عـلى
أساس االختبارات للترقية :

qترشحHطلبا خطيا للمشاركة يقدمه ا -

- نـسـخـة من الــوثـائق اHـثـبـتــة لـلـمـؤهالت واألعـمـال
العلمية.

XـــوظـــفـــHيـــتـم اســـتـــكـــمـــال تـــكـــوين مـــلـــفـــات تـــرشح ا
اHـستـوفX لـلـشروط الـقـانونـية األسـاسـية لـلـمشـاركة في
اHسـابقة عـلى أساس االختـبارات للـترقيـة اHذكورة أعاله
مـن طــرف اإلدارة اHـــســـتـــخـــدمـــةq ويــجـب أن حتـــتــوي عـــلى

الوثائق اآلتية :

qأو الترسيم Xنسخة من قرار أو مقرر التعي -

- نـــســـخـــة من شــــهـــادة تـــثـــبت صـــفــــة الـــعـــضـــويـــة في
صــفـوف جـيش الــتـحــريـر الـوطــني و/أو اHـنــظـمـة اHــدنـيـة
جلـبهـة التـحريـر الوطـني أو أرملـة أو ابن (ة) شهـيدq عـند

االقتضاء.

اHـادة اHـادة 7 : : تـمـنح زيـادات لـلـمـتـرشـحـX أعـضـاء جـيش
الــتــحـريــر الــوطــني واHــنــظــمــة اHــدنــيـة جلــبــهــة الــتــحــريـر
الــــوطـــــني وأبـــــنــــاء وأرامل الـــــشــــهـــــداء وفــــقــــا لـــــلــــتـــــشــــريع

والتنظيم اHعمول بهما.

اHــــادة اHــــادة 8 : : يــــجب عــــلى اHـــتــــرشـــحــــX اHـــشــــاركـــX في
اHــســابـقــة عــلى أســاس االخـتــبــارات لــلـتــرقــيـة اHــنــصـوص
عـــلـــيـــهـــا في هـــذا الـــقـــرارq أن يـــســـتـــوفـــوا مـــســـبــقـــا جـــمـــيع
الــشــروط الـقــانــونــيـة األســاســيـة اHــطــلـوبــة لــلـتــرقــيـة إلى
رتــبـــة �ــارس مــتـــخــصص رئـــيــسيq كـــمــا حتــددهـــا أحــكــام
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 09-394 اHـؤرخ في 7 ذي احلـجـة

عام 1430 اHوافق 24 نوفمبر سنة 2009 واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1438 اHوافق
5 يناير سنة 2017.

عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف


