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وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
ستشفيات ستشفياتا ا

ـوافق 6 غـشت غـشت ـوافق  ا قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 14 ذي الـقــعـدة عـام  ذي الـقــعـدة عـام 1438 ا
ــؤســـســـات الــعـــمــومـــيــة ــؤســـســـات الــعـــمــومـــيــة يـــحــدد قـــائــمـــة ا ســـنــة ســـنــة 2017 يـــحــدد قـــائــمـــة ا
سابـقات عـلى أساس االخـتبارات ؤهلـة لتـنظـيم ا سابـقات عـلى أساس االخـتباراتا ؤهلـة لتـنظـيم ا ا
ـنـتـمـيـة ـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب ا ـنـتـمـيـةواالمـتـحـانـات ا ـهـنــيـة لاللـتـحـاق بـالــرتب ا واالمـتـحـانـات ا
لألسالك اخلـاصـة بـوزارة الـصـحـة والـسـكـان وإصالحلألسالك اخلـاصـة بـوزارة الـصـحـة والـسـكـان وإصالح

ستشفيات. ستشفيات.ا ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ستشفيات إنّ وزير الصحة والسكان وإصالح ا
ـــــؤرخ في 12 ـــــرســـــوم رقم 66-145 ا ـــــقـــــتـــــضى ا  -
ـــتـــعــلق ــوافق 2 يــونـــيـــو ســـنــة 1966 وا صـــفـــر عــام 1386 ا
بـتحـريـر ونـشـر بعض الـقـرارات ذات الـطابـع التـنـظـيمي

تمم عدل وا وظف ا أو الفردي التى تهم وضعية ا
ـؤرخ ـرسـوم الـرئـاسي رقم 17-180 ا قـتـضى ا - و
ــــوافق 25 مــــايــــو ســــنـــة 2017 في 28 شــــعــــبــــان عـــام 1438 ا

تمم تضمن تعي أعضاء احلكومة ا وا
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-161 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 2 مـايــو سـنـة 2009 في 7 جــمـادى األولى عـام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

لسلك متصرفي مصالح الصحة

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-240 ا ـقتـضى ا - و
ـــــوافق 22 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2009 في 29 رجب عـــــام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ألسالك النفساني للصحة العمومية

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-393 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 في 7 ذي احلـجّـة عام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ــــمــــارســــ الــــطــــبــــيــــ الـــــعــــامــــ في الــــصــــحــــة ألسـالك ا
العمومية

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 09-394 ا ـقتـضى ا - و
ـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 في 7 ذي احلـجـة عام 1430 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ــتــخــصــصــ في الــصــحــة ــمــارســ الــطــبــيــ ا لــســلك ا
العمومية

ـؤرّخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-77 ا ـقـتـضى ا - و
وافق 18 فبـراير سـنة 2010 في 4 ربـيع األول عام 1431 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ـــفـــتــــشـــ في الــــصـــحـــة ــــمـــارســـ الــــطـــبـــيــــ ا ألسالك ا
العمومية

ؤرّخ رسوم الـتنـفيذي رقم 10-178 ا ـقتـضى ا - و
ــــــوافق 8 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 2010 في 25 رجب عــــــام 1431 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا
لسلك الفيزيائي الطبي في الصحة العمومية

ـؤرخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-92 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة في 21 ربـــيع األوّل عـــام 1432 ا
2011 الـــذي يـــحــــول مـــدارس الـــتـــكــــوين شـــبه الــــطـــبي إلى

معاهد وطنية للتكوين العالي شبه طبي

ـؤرّخ ـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-94 ا ـقـتـضى ا - و
ــــوافق 24 فــــبــــرايـــر ســــنـــة في 21 ربـــيع األوّل عـــام 1432 ا
2011 الـــذي يـــحــــول مـــدارس الـــتـــكــــوين شـــبه الــــطـــبي إلى

معاهد وطنية للتكوين العالي للقابالت

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-121 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 20 مـــارس ســـنـــة في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 ا
ــوظـــفــ ــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــا 2011 وا

نتم ألسالك شبه الطبي للصحة العمومية ا

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-122 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 20 مـــارس ســـنـــة في 15 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 ا
ــوظــفــات ــتــضـــمن الــقــانــون األســاسـي اخلــاص بــا 2011 وا

نتميات لسلك القابالت في الصحة العمومية ا
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ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-152 ا ـقتـضى ا - و
وافق 3 أبـريل سنة 2011 في 29 ربيع الـثاني عام 1432 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ألسالك البيولوجي في الصحة العمومية
ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 11-235 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 3 يــولـــيـــو ســـنــة 2011 فـي أول شــعـــبـــان عــام 1432 ا
ـنتـم ـوظفـ ا تـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص با وا

ألسالك األعوان الطـبيـ في التـخديـر واإلنعـاش للـصحة
العمومية

ؤرخ رسوم الـتنـفيذي رقم 12-194 ا ـقتـضى ا - و
ــوافق 25 أبــريل ســنــة في 3 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1433 ا
سابقات واالمتحانات 2012 الذي يحدد كيفـيات تنظيم ا

ـؤسـسـات واإلدارات الـعـمـومـيـة ـهـنـيــة في ا والـفـحـوص ا
وإجرائها

يقريقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :
ـرسوم ادة 19 من ا ـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام ا ـادة األولى :ا ا
ـؤرخ في 3 جـمـادى الـثـانـيـة عام الـتـنـفـيـذي رقم 12-194 ا
ـذكـور أعاله يـهـدف ـوافق 25 أبـريل سـنة 2012 وا 1433 ا

ـــؤســســـات الــعـــمــومـــيــة هـــذا الــقـــرار إلى حتــديـــد قــائـــمــة ا
سابقات على أساس االختبارات ؤهلة لتـنظيم إجراء ا ا
نتمية لألسالك هنية لاللتحاق بالرتب ا واالمتحانات ا

ستشفيات. اخلاصة بوزارة الصحة والسكان وإصالح ا
سـابقات على أساس ادة 2 : : يسند تـنظيم إجراء ا ادة ا ا
ــــهــــنــــيــــة إلـى الــــكــــلــــيــــات االخــــتــــبــــارات واالمــــتـــــحــــانــــات ا
ــتــخــصــصــة الــتــابــعــة لــلــمــؤســســات الــعــمــومــيــة اخلــاصـة ا

بالتعليم العالي اآلتية :
- الـــكــلــيـــات الــتــابــعـــة جلــامــعــات :- الـــكــلــيـــات الــتــابــعـــة جلــامــعــات : األغــواط وبـــجــايــة
وتـــلـــمـــســان وتـــيـــزي وزو واجلـــزائــر 1 وســـيــدي بـــلـــعـــبــاس
وقـــســـنــــطـــيـــنـــة 3 وورقـــلـــة وبـــاتـــنـــة 2 والـــبـــلــــيـــدة وبـــشـــار
ـنـتـمـيـة وسـطــيف وعـنـابـة ووهـران لاللـتـحــاق بـالـرتب ا
ــتــخــصـصــ في الــصــحـة ــمــارسـ الــطــبــيـ ا ألسالك ا
ــمــارســ الـطــبــيــ الـعــامــ في الــصــحـة الــعــمــومــيـة وا
ـفــتـشـ فـي الـصـحـة ـمــارسـ الـطــبـيـ ا الــعـمـومــيـة وا

العمومية.
- الكليـات التابعـة جلامعات :- الكليـات التابعـة جلامعات : العلـوم والتكنـولوجيا
هــواري بــومــدين واألغــواط وبــجــايــة وتــلــمــســان وتــيـارت
وتـيـزي وزو وسـعـيـدة وسـيـدي بـلـعـبـاس وورقـلـة والوادي
والــــشــــلـف وبـــاتــــنـــة 2 وبــــســــكــــرة وبــــشــــار والــــبــــلــــيــــدة 1
وسـطـيف 1 وعـنـابـة وقـسـنـطـيـنـة 1 ووهـران 1 لاللـتـحاق
ــنــتـــمــيــة ألسـالك الــبـــيــولــوجـــيــ في الـــصــحــة بـــالــرتـب ا

العمومية.

- الكليـات التابعـة جلامعات :- الكليـات التابعـة جلامعات : العلـوم والتكنـولوجيا
هـواري بـومـدين وبجـايـة وتـلمـسـان وتـيزي وزو وسـعـيدة
وســيــدي بــلـــعــبــاس وورقــلــة والــوادي والــشــلف وبــاتــنــة 1
وبـســكـرة والـبـلـيـدة 1 وسـطـيف 1 وعــنـابـة وقـســنـطـيـنـة 1
نـتمـية لسـلك الفـيزيـائي ووهـران لاللتحـاق بالـرتب ا

الطبي في الصحة العمومية.
- الـــكـــلـــيـــات الــــتـــابـــعـــة جلـــامـــعـــات :- الـــكـــلـــيـــات الــــتـــابـــعـــة جلـــامـــعـــات : أدرار واألغــواط
وبـــجـــايــة والـــبــلـــيــدة 2 وتــلـــمــســـان وتـــيــارت وتـــيــزي وزو
واجلـــزائـــر 2 وســــطــــيف 2 وســــعـــيــــدة وســــيــــدي بـــلــــعــــبـــاس
ووهـران 2 وورقـلـة والـوادي والــشـلف وبـاتـنـة 1 وبـسـكرة
نتمية وبشار وعنـابة وقسنطينة 2 لاللتحـاق بالرتب ا

ألسالك النفساني في الصحة العمومية.
سـابقات على أساس ادة 3 : : يسند تـنظيم إجراء ا ادة ا ا
ــــؤســـســـات ـــهــــنـــيــــة إلى ا االخـــتــــبـــارات واالمــــتـــحـــانــــات ا
العمومية للتكوين العالي التابعة لقطاع الصحة اآلتية :
ــدرسـة الــوطـنــيـة لــلـمـنــاجـمــنت وإدارة الــصـحـة - ا
ــنــتـمــيــة لــســلك مــتــصـرفـي مـصــالح لـاللـتــحــاق بــالــرتب ا

الصحة
ـعـاهـد الــوطـنـيــة لـلـتـكــوين الـعـالي شــبه الـطـبي - ا
ـنــتــمـيــة ألسالك شــبه الـطــبــيـ في لـاللـتــحـاق بــالــرتب ا
الصحة العـمومية وأسالك األعوان الطبي في التخدير

واإلنعاش للصحة العمومية
ـــعــاهـــد الــوطــنـــيــة لـــلــتـــكــويـن الــعـــالي لــلـــقــابالت - ا
ـنـتـمـيـة لسـلـك القـابـالت في الـصـحة لاللـتـحـاق بـالـرتب ا

العمومية
- معـاهـد الـتـكـوين شـبه الـطـبي لاللـتـحـاق بـتـكوين
ــــنـــتـــمـــيــــة ألسالك مـــســـاعــــدي الـــتـــمـــريض بــــعض الـــرتب ا
لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة وأعــوان ورعــايــة األطــفــال لــلــصــحــة
العمومية ومساعدي جراحي األسنان للصحة العمومية.
ــــؤســــســــات الــــعــــمــــومــــيــــة ــــكن مــــديــــري ا ــــادة 4 : :  ــــادة ا ا
ـــوجب ــادتــ 2 و3 أعـاله أن يـــنــــشـــئــــوا  ــذكـــورة في ا ا
مــقــرر عــنـد احلــاجــة وكل فــيــمــا يـخــصه مــراكــز امــتــحـان

ملحقة.
ـــكــــلّـــفـــة ـــقـــرّر إلـى الـــســــلـــطــــة ا تـــبـــلّـغ نـــســــخـــة مـن ا
بـالوظيـفة العـموميـة في أجل عشرة (10) أيـام ابتداء من

تاريخ إمضائه.
ـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة ـادة ا ا

قراطيّة الشعبيّة. للجمهوريّة اجلزائريّة الد
وافق 6 حرر بـاجلزائر في 14 ذي القـعدة عام 1438 ا

غشت سنة 2017.
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