
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية

 وزارة الصحة والساكن وا صالح املستشفيات
 

 

 النــــــا ع
 

 

 

صالح املستشفياتتهني   ، ا ىل عمل احلائزين عىل شهادة الباكلوراي دلوريت التكوين مديرية، وزارة الصحة والساكن وا 

عن افتتاح التسجيالت لاللتحاق ابملعاهد الوطنية للتكوين العايل ش به الطيب والقابالت يف  2017و  2018

لهيا يف اجلدول املرفق لهذا ال عالن.    الأسالك املشار ا 
 

 : جيب أأن تتضمن ملفات الرتحش عىل الواثئق التالية 
 

  : ما قبل التسجيل ـ1

 للمشاركة، اخطي اطلب -

 ،مع كشف النقاط أأو شهادة معادةل، نسخة لشهادة الباكلوراي -

 شهاداتن طبيتان )طب عام، وطب الأمراض الصدرية(. -
 " 2018 متنح الأولوية يف التسجيل الهنايئ ملرتحش  دورة"

   : التسجيل الهنايئ ـ2

 شهادة الباكلوراي الأصلية، أأو شهادة معادةل، -

 الكشف الأصيل للنقاط، -

 ( صور مشس ية،04أأربع ) -

 (،3العدلية )الصحيفة رمق شهادة السوابق  -

 شهادة اجلنس ية اجلزائرية، -

ثبات وضعية املرتحش جتاه اخلدمة الوطنية )تأأجيل  - عفاء(. -نسخة مصادق علهيا من وثيقة ا   ا 
 

تودع ملفات الرتحش دلى مؤسسات التكوين ش به الطيب ومؤسسات التكوين للقابالت وكذا مديرايت الصحة والساكن ابلنس بة للولايت اليت 

 ل تتوفر عىل مؤسسات للتكوين ش به الطيب وذكل حسب اجلدول امللحق هبذا ال عالن.
 

 يف الشعب التالية : للمرتحشني احلاصلني عىل شهادة البااكلوراي تفتح التسجيالت
 

للقابالت للصحة العمومية واكفة الشعب ش به الطبية  أأو شهادة معادةلالعلوم التجريبية أأو الرايضيات أأو تقين راييض أأ. شعب  

عادة التكييف، الطبية التقنية والطبية الاجامتعية(. عادة التأأهيل وا   )العالج، ا 

للشعبة داب والعلوم الانسانية والتس يري والاقتصاد أأو شهادة معادةل ال  داب واللغات الأجنبية، ، ال  شعب أ داب وفلسفةب. 

 .ساعدين الاجامتعيني للصحة العمومية واملساعدين الطبيني للصحة العمومية(الطبية الاجامتعية )امل 
 

 "حسب ترتيب الاس تحقاق ويف حدود املقاعد البيداغوجية املتاحة 2017ميكن تسجيل مرتحش  دورة "
 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاقاملفتوحة وكذا أأماكن ا   ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت  داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  
 

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت 

يداع  )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش( 

 القابالت للصحة العمومية 10 تلمسانب  قم.و.ت.ع.

83 
 أأدرار

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بأأدرار

 م.و.ت.ع.ش.ط بأأدرار

 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 14

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 15

 العموميةاخملرب يون للصحة  10

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط ببشار

 القابالت للصحة العمومية 18 تلمسانب  قم.و.ت.ع.

90 

 الشلف
 

.ش.ط م.ت)

 (لشطيةاب

 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن

 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 للصحة العموميةاخملتصون يف حفظ الصحة  05

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 ابلعمل للصحة العموميةاملداوون  02 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 القابالت للصحة العمومية 15 تلمسانب  قم.و.ت.ع.

111 

 الأغواط

 

.ش.ط .تـم)

 (غواطلاب

 م.و.ت.ع.ش.ط ابملس يةل
 املمرضون للصحة العمومية 35

 اخملرب يون للصحة العمومية 20

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 03

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 03

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابملدية

 الصحة للصحة العموميةاخملتصون يف حفظ  05 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 07 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 القابالت للصحة العمومية 15 عنابةب  قم.و.ت.ع.

73 

 أأم البوايق

 

بعني .ش.ط م.ت)

 (البيضاء

 بباتنةم.و.ت.ع.ش.ط 

 املمرضون للصحة العمومية 30

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08

 اخملرب يون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 01

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 02

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع   )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 25 عنابةب  قم.و.ت.ع.
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 ابتنة

 

م.و.ت.ع.ش.ط (

 )بباتنة

 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املمرضون للصحة العمومية 90

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 16

 للصحة العموميةاخملرب يون  30

 احملرضون يف الصيدةل للصحة العمومية 20

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 10

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 12

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 08 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 القابالت للصحة العمومية 20 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.

 

131 

 

 

 جباية

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (وقاس  جبايةأأ ب

 املمرضون للصحة العمومية 50 م.و.ت.ع.ش.ط ابوقاس  جباية

 اخملرب يون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 العموميةمشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة  08

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 القابالت للصحة العمومية 25 عنابةب  قم.و.ت.ع.
 

 

 

103 

 

 

 

 بسكرة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ببسكرة

 

 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة
 العموميةاملمرضون للصحة  30

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 05 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل

 القابالت للصحة العمومية 15 تلمسانب  قم.و.ت.ع.

167 

 بشار

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ببشار

 م.و.ت.ع.ش.ط ببشار

 املمرضون للصحة العمومية 80

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 14

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 14

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 14 بأأدرارم.و.ت.ع.ش.ط 

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع  )ماكن ا 

 السكل و الرتبة املقاعدعدد  املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش( 

   القابالت للصحة العمومية 30 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 البليدة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ابلبليدة

 م.و.ت.ع.ش.ط ابلبليدة
 املمرضون للصحة العمومية 60

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 20

 العموميةاخملرب يون للصحة  20

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 07

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 07

 القابالت للصحة العمومية 15 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 البويرة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بسور الغزلن

 املمرضون للصحة العمومية 60 البويرةم.و.ت.ع.ش.ط بسور الغزلن   

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03

 للصحة العموميةمشغلو أأهجزة التصوير الطيب  08 م.و.ت.ع.ش.ط ابملدية

 اخملرب يون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابلبليدة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 05

 القابالت للصحة العمومية 10 تلمسانب  قم.و.ت.ع.

 

85  
 

 

 مترناست

 
.ش.ط م.ت)

 (بمترناست

 م.و.ت.ع.ش.ط بأأدرار

 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 07

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10

 اخملرب يون للصحة العمومية 15

 العموميةاخملتصون يف التغذية للصحة  01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط ببشار

  القابالت للصحة العمومية 15 عنابةب  قم.و.ت.ع.
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 تبسة

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بتبسة

 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

 املمرضون للصحة العمومية 60

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 14

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 09

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع   )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 25 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 

 

 

173 

 

 

 تلمسان

 

م.و.ت.ع.ق )

 (بتلمسان

 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 املمرضون للصحة العمومية 80

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 04

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 25

 اخملرب يون للصحة العمومية 20

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 العموميةالبصاراتيون النظاراتيون للصحة  03 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 07

 القابالت للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 تيارت

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بتيارت

 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 املمرضون للصحة العمومية 60

 اخملرب يون للصحة العمومية 14

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 20

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

   القابالت للصحة العمومية 25 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو
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 تزيي وزو

 

م.و.ت.ع.ق )

 (بتزيي وزو

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املمرضون للصحة العمومية 60

 للصحة العمومية اخملتصون يف التغذية 03

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 07

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 01

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 07

 القابالت للصحة العمومية 30 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو

380 

 اجلزائر

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ابجلزائر
 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املمرضون للصحة العمومية 300

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 05

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 39

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 06

 

 

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع  )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش( 

 العموميةالقابالت للصحة  20 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو
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 اجللفة

 
 (ابجللفة.ش.ط م.ت)

 م.و.ت.ع.ش.ط ابملدية
 املمرضون للصحة العمومية 20

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 8

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة

  القابالت للصحة العمومية 15 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 جيجل

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (جبيجل

 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 العمومية املساعدون الاجامتعيون للصحة 04

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04

  القابالت للصحة العمومية 25 عنابةب  قم.و.ت.ع.
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 سطيف

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بسطيف

 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 املمرضون للصحة العمومية 40

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 10

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 16

 اخملرب يون للصحة العمومية 27

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 05

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 القابالت للصحة العمومية 25 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 سعيدة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بسعيدة

 

 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املمرضون للصحة العمومية 60

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 15

 اخملرب يون للصحة العمومية 22

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04

 الطبيون للصحة العموميةاملساعدون  09

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 01

 النظاراتيون للصحة العمومية البصاراتيون 02 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 املفتوحة توزيع املقاعد البيداغوجية

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع   )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 سكيكدة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بسكيكدة

 م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة
 املمرضون للصحة العمومية 60

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 14

 اخملرب يون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 العموميةاخملتصون يف حفظ الصحة للصحة  02 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

  القابالت للصحة العمومية 17 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 س يدي بلعباس

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بس يدي بلعباس

 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 املمرضون للصحة العمومية 50

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 16

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 05

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 24

 اخملرب يون للصحة العمومية 30

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 03 السالم( م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 11

  العموميةالقابالت للصحة  25 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 عنابة

 

م.و.ت.ع.ق )

 (بعنابة

 م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة
 املمرضون للصحة العمومية 70

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 05

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

 للصحة العمومية القابالت 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 قاملة

 
 (بقاملة.ش.ط م.ت)

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08

 اخملرب يون للصحة العمومية 12 م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

 

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة سالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(أأ )

 الولايت

يداع  )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش( 

  القابالت للصحة العمومية 25 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 قس نطينة

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بقس نطينة

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املمرضون للصحة العمومية 90

 العموميةاخملتصون يف التغذية للصحة  05

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 11

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 19

 اخملرب يون للصحة العمومية 22

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 08

 العموميةالبصاراتيون النظاراتيون للصحة  01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 09

 القابالت للصحة العمومية 30 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 املدية

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ابملدية

 م.و.ت.ع.ش.ط ابملدية
 املمرضون للصحة العمومية 30

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 14

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 الطبيون للصحة العموميةاملساعدون  05 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

  القابالت للصحة العمومية 27 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 مس تغامن

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (مبس تغامن

 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن
 املمرضون للصحة العمومية 75

 اخملرب يون للصحة العمومية 17

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 15

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر

 القابالت للصحة العمومية 15 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 املس يةل

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (ابملس يةل

 املمرضون للصحة العمومية 55 م.و.ت.ع.ش.ط ابملس يةل

 اخملرب يون للصحة العمومية 20

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة

 

 
 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة

 عدد املقاعد املفتوحة )أأسالك ش به الطبيني للصحة العمومية و القابالت للصحة العمومية(

 الولايت

يداع   )ماكن ا 

 السكل و الرتبة عدد املقاعد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 25 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 معسكر

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (مبعسكر

 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر

 املمرضون للصحة العمومية 100

 العموميةمشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة  15

 اخملرب يون للصحة العمومية 22

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس
 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 06

 ابلعمل للصحة العموميةاملداوون  01

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 القابالت للصحة العمومية 20 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 ورقةل

 

م.و.ت.ع.ش.ط )

 (بورقةل

 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل

 املمرضون للصحة العمومية 60

 اخملرب يون للصحة العمومية 14

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 07

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 01

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 03

 للصحة العمومية مشغلو أأهجزة التصوير الطيب 09

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة

 القابالت للصحة العمومية 45 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 

558 
 وهران

م.و.ت.ع.ش.ط  )

 يح السالم(

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  قعاييب جدية
 املمرضون للصحة العمومية 250

 مرممو الاس نان للصحة العمومية 20

 احملرضون يف الصيدةل للصحة العمومية 35

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 24

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 46

 أأهجزة التصوير الطيب للصحة العموميةمشغلو  50

 اخملرب يون للصحة العمومية 40

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 06 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 العموميةاخملتصون يف حفظ الصحة للصحة  06 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 14 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر

 القابالت للصحة العمومية 14 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 البيض

)م.ص.س لولية 

 البيض(

 م.و.ت.ع.ش.ط ببشار

 العموميةاملمرضون للصحة  30

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 04

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس
 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 03

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 01

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 03 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة



ياملفتوحة جدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة
 عــدد املـقـاعـد املفـتـوحة )أأسـالك ش به الطبيني للصحة العمومية والقابالت للصحة العمومية(

 اتالـوليـ

يداع  )ماكن ا 

 السكل والرتبة عــدد املـقـاعـد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 06 تزيي وزوب  قم.و.ت.ع.
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 الزيي

)م.ص.س لولية 

 (لزييا

 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل
 املمرضون للصحة العمومية 20

 اخملرب يون للصحة العمومية 60

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 01

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 10

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 30

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة

 

79 

 

 برج بوعريرجي

 )م.ص.س لولية

 (برج بوعريرجي

 املمرضون للصحة العمومية 30 م.و.ت.ع.ش.ط ابملس يةل

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 بسطيفم.و.ت.ع.ش.ط 
 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 50

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة
 للصحة العموميةاخملتصون يف حفظ الصحة  20

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 30

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

  القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو
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 بومرداس

 )م.ص.س لولية

 (بومرداس

 م.و.ت.ع.ش.ط ابلبليدة
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 10

 
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 20

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 30

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 40

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 90

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 30

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 40 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 الطارف

 )م.ص.س لولية

 (الطارف

 م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة
 املمرضون للصحة العمومية 30

 أأهجزة التصوير الطيب للصحة العموميةمشغلو  80

 اخملرب يون للصحة العمومية 80

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 20

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

   

 

 

 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة
 عــدد املـقـاعـد املفـتـوحة )أأسـالك ش به الطبيني للصحة العمومية والقابالت للصحة العمومية(

 اتالـوليـ

يداع  )ماكن ا 

 السكل والرتبة عــدد املـقـاعـد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

  القابالت للصحة العمومية 05 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 تندوف

 )م.ص.س لولية

 (تندوف

 م.و.ت.ع.ش.ط ببشار
 املمرضون للصحة العمومية 20

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 08

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 02

 للصحة العموميةاخملتصون يف التغذية  01 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 اخملرب يون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بأأدرار

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 02 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 01 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

  القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 تيسمس يلت

 

 )م.ص.س لولية

 (تيسمس يلت

 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل
 املمرضون للصحة العمومية 30

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 20

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10

 يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية اخملتصني 30

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت
 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 للصحة العمومية اخملتصون يف حفظ الصحة 50

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 40

  القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة

 

 

 

82 

 

 

 

 الوادي

 

 )م.ص.س لولية

 (الوادي

 م.و.ت.ع.ش.ط ببسكرة
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 العموميةاملساعدون الطبيون للصحة  60

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 20

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 40

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 30 بورقةلم.و.ت.ع.ش.ط 

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة
 

 

 

82 

 

 

 

 خنشةل

 

 )م.ص.س لولية

 (خنشةل

 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 20

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 20

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 30

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 40

 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة
 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 الطبيون للصحة العموميةاملساعدون  50

 

 

 

 
 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة
 عــدد املـقـاعـد املفـتـوحة العمومية()أأسـالك ش به الطبيني للصحة العمومية والقابالت للصحة 

 اتالـوليـ

يداع  )ماكن ا 

 السكل والرتبة عــدد املـقـاعـد املكونة تااملؤسس ملفات الرتحش(

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 سوق أأهراس

 

 )م.ص.س لولية

 (سوق أأهراس

 م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة
 املمرضون للصحة العمومية 30

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 20

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10
 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 20

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80

 اخملرب يون للصحة العمومية 13
 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو
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 تيبازة

 

 )م.ص.س لولية

 (تيبازة

 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املمرضون للصحة العمومية 30
 اخملرب يون للصحة العمومية 13
 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 20

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 40

 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 20

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 30

 الصحة للصحة العموميةاخملتصون يف حفظ  30
 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابلبليدة

 القابالت للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ق بعنابة
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 ميةل

 

 )م.ص.س لولية

 (ميةل

 م.و.ت.ع.ش.ط جبيجل

 املمرضون للصحة العمومية 30
 اخملرب يون للصحة العمومية 13
 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 30

 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10
 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 20

 أأهجزة التصوير الطيب للصحة العموميةمشغلو  80 م.و.ت.ع.ش.ط بسطيف

 م.و.ت.ع.ش.ط بباتنة
 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 20

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 30

 القابالت للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو

112 
 عني ادلفىل

م.و.ت.ع.ش.ط خبميس (

 )مليانة عني ادلفىل
 م.و.ت.ع.ش.ط خبميس مليانة عني ادلفىل

 املمرضون للصحة العمومية 60
 اخملرب يون للصحة العمومية 17
 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 20
 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 30

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط ابلبليدة

 القابالت للصحة العمومية 14 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 النعامة

 )م.ص.س لولية

 (النعامة

 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 املمرضون للصحة العمومية 30
 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 30
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 30
 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 10

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80
 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 30 بتيارتم.و.ت.ع.ش.ط 



يجدول حيدد عدد املقاعد البيداغوجية  لتحاق ابلتكوين العايل ش به الطيب والقابالت املفتوحة وكذا أأماكن ا   داع ملفات الرتحش لال 

 2018بعنوان س نة  

 توزيع املقاعد البيداغوجية املفتوحة
 والقابالت للصحة العمومية()أأسـالك ش به الطبيني للصحة العمومية 

 عــدد املـقـاعـد املفـتـوحة

 اتالـوليـ

يداع  )ماكن ا 

 ملفات الرتحش(

 السكل والرتبة عــدد املـقـاعـد املكونة تااملؤسس
 

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 عني متوشنت

 

 )م.ص.س لولية

 (عني متوشنت

 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 40

 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 البصاراتيون النظاراتيون للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 بس يدي بلعباسم.و.ت.ع.ش.ط 
 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 40

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 10

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 80

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 40 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن

 الاجامتعيون للصحة العموميةاملساعدون  20 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

  القابالت للصحة العمومية 14 م.و.ت.ع.ق بتزيي وزو
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 غرداية

 

 )م.ص.س لولية

 (غرداية

 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت
 املمرضون للصحة العمومية 30

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 05

 للصحة العموميةاخملتصون يف التغذية  20 م.و.ت.ع.ش.ط ابجلزائر

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 40 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(

 املداوون ابلعمل للصحة العمومية 30 م.و.ت.ع.ش.ط بس يدي بلعباس

 مشغلو أأهجزة التصوير الطيب للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بأأدرار

 م.و.ت.ع.ش.ط بورقةل
 اخملرب يون للصحة العمومية 10

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 04

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 10 م.و.ت.ع.ش.ط بقس نطينة

 القابالت للصحة العمومية 15 م.و.ت.ع.ق بتلمسان 
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 غلزيان

 

 )م.ص.س لولية

 (غلزيان

 م.و.ت.ع.ش.ط مبس تغامن
 املمرضون للصحة العمومية 30

 اخملتصون يف حفظ الصحة للصحة العمومية 40

 م.و.ت.ع.ش.ط بوهران  )يح السالم(
 اخملتصون يف التغذية للصحة العمومية 20

 اخملتصني يف العالج الطبيع  والفزياييئ للصحة العمومية 20

 للصحة العموميةمشغلو أأهجزة التصوير الطيب  10 م.و.ت.ع.ش.ط مبعسكر

 م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت
 اخملرب يون للصحة العمومية 13

 املساعدون الطبيون للصحة العمومية 05

 املساعدون الاجامتعيون للصحة العمومية 20 م.و.ت.ع.ش.ط بسعيدة

 

 م.ص.س : مديرية الصحة والساكن 

 ش به الطيب م.و.ت.ع.ش.ط : املعهد الوطين للتكوين العايل 

 م.و.ت.ع.ق : املعهد الوطين للتكوين العايل للقابالت 

 التكوين ش به الطيبمعهد  : م.ت.ش.ط 

 مدرسة التكوين ش به الطيب ابلأغواط : .ت.ش.طـم 
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