
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 والسكان وإصالح المستشفياتوزارة الصحة 
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière 

 
 

 

 

 إعالن
 

 

 

إلى علم الحائزين على شهادة البكالوريا لدورتي  ،(التكوين يريةمد) والسكان وإصالح المستشفياتوزارة الصحة تنهي 

ألسالك ا والقابالت في شبه الطبيالعالي  لتكوينبالمعاهد الوطنية للاللتحاق افتتاح التسجيالت  عن 2015 و 2016

 المشار إليها في الجدول المرفق لهذا اإلعالن.  
 

 :  يجب أن تتضمن ملفات الترشح على الوثائق التالية
 

 :  قبل التسجيلما  ـ1

 
 للمشاركة، اخطي ابطل -
 ،مع كشف النقاط لشهادة البكالوريا أو شهادة معادلة، نسخة -
 .صدرية(المرا  وطب األن )طب عام، اطبيت اندتشها -

 

 .  2016تمنح األولوية في التسجيل النهائي لمترشحي دورة 

 

  :  التسجيل النهائي ـ2
 

 ،شهادة معادلة أواألصلية، شهادة البكالوريا  -

 الكشف األصلي للنقاط، -

 ( صور شمسية،04أربع ) -

 ،(3)الصحيفة رقم عدلية شهادة السوابق ال -

 ،الجزائريةشهادة الجنسية  -
 .(إعفاء -نسخة مصادق عليها من وثيقة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية )تأجيل  -
 

والسكان مديريات الصحة  كذاسات التكوين للقابالت وتودع ملفات الترشح لدى مؤسسات التكوين شبه الطبي ومؤس

 لك حسب الجدول الملحق بهذا اإلعالن.ذللتكوين شبه الطبي و مؤسساتللواليات التي ال تتوفر على  بالنسبة

 
 في الشعب التالية : للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا تفتح التسجيالت

 

وكافة الشعب للصحة العمومية للقابالت  أو شهادة معادلةو تقني رياضي أات ضيياالر التجريبية أوالعلوم عب أ. ش

 .لتكييف، الطبية التقنية والطبية االجتماعية(اعادة التأهيل وإعادة ، إشبه الطبية )العالج
 

 ادلةشهادة مع والتسيير واالقتصاد أو داب والعلوم االنسانيةاآلداب واللغات األجنبية، ، اآلوفلسفةآداب عب شب. 

 .الطبية االجتماعية )المساعدين االجتماعيين للصحة العمومية والمساعدين الطبيين للصحة العمومية( للشعبة

 

 حدود المقاعد البيداغوجية المتاحة.في حسب ترتيب االستحقاق و 2015مترشحي دورة يمكن تسجيل 

 



 العمومية والقابالت للصحة شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقملفات الترشح إيداع  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول 

  2016سنة  بعنوان
 

 

  العمومية والقابالت للصحة ينالطبيك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  ة المكونةالمؤسس

 (. 30في الصحة العمومية ) القابالت  م.و.ت.ع.ق بتلمسان

 (، مشغلو70الممرضون للصحة العمومية )

 للصحة العمومية أجهزة التصوير الطبي

(، 40(، المخبريون للصحة العمومية )35)

 الطبيون للصحة العموميةالمساعدون 

الج الطبيعي المختصون في الع (،10)

(، 10والفيزيائي للصحة العمومية )

 العمومية المختصون في التغذية للصحة

 لصحةالمختصين في حفض ا و (08)

 .(10) العمومية للصحة

 

 

 

214 

 
 

م.و.ت.ع.ش.ط 

 بأدرار

 .(01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.15العمومية ) في الصحة القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان 

- 
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م.ت.ش.ط 

 بالشلف

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(07) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا م.و.ت.ع.ش.ط بمستغانم

(، 15) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي بمعسكر م.و.ت.ع.ش.ط

المختصون في العالج و  (15ن للصحة العمومية )المخبريو

 .(08الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية )

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

المساعدون االجتماعيون  (،40الممرضون للصحة العمومية )

 الطبيون للصحة العموميةالمساعدون  (،03) للصحة العمومية

 وو مطبب (03) العمومية المختصون في التغذية للصحة (،02)

 (.05) العمومية للصحة القدم

الطبيون المساعدون ، (20الممرضون للصحة العمومية ) أدراربم.و.ت.ع.ش.ط 

المختصون في العالج الطبيعي ، (06) للصحة العمومية

( والمختصون في التغذية 05والفيزيائي للصحة العمومية )

 (.04) العمومية للصحة

- 
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م.ت.ش.ط 

 باألغواط

 

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

و  (10) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي بتيارت م.و.ت.ع.ش.ط

 .(10المخبريون للصحة العمومية )

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  بالجزائر م.و.ت.ع.ش.ط 

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس .و.ت.ع.ش.طم

 (. 20الممرضون للصحة العمومية ) مديةبالم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.02) المساعدون االجتماعيون للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

 .(10) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا ورقلةبم.و.ت.ع.ش.ط 

  و.ت.ع.ش.ط بوهرانم.

 )حي السالم(

 (.05) العمومية للصحةمطببو القدم 

مشغلو أجهزة التصوير ، (40الممرضون للصحة العمومية ) بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

 لصحةالمختصين في حفض او  (10) للصحة العمومية الطبي

  .(03) العمومية للصحة

 
 

- 
 

 

 

 

 

 
 

89 

 

 

 

 م.ت.ش.ط 

 بعين البيضاء

 )والية أم

 البواقي(

  .(03) الطبيون للصحة العموميةالمساعدون  بتبسةم.و.ت.ع.ش.ط 

مقومي األعضاء ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 للصحةو مطببو القدم  (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 (.02) العمومية

 (.01) لصحة العموميةالمساعدون االجتماعيون ل م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 .(10المخبريون للصحة العمومية ) بسطيفم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت بةام.و.ت.ع.ق بعن

المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية  م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

(03.) 



 والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنفتوحة يحدد عدد المقاعد البيداغوجية المجـــدول 

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 يـن الـمـحـليالتـكـو الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

 .(05) الطبيون للصحة العموميةالمساعدون  بتبسةم.و.ت.ع.ش.ط 

 (، مشغلو80للصحة العمومية )ممرضون ال

 للصحة العمومية أجهزة التصوير الطبي

 لصحةالمختصين في حفض ا و (20)

 .(10) العمومية للصحة

 
 

 

 

 

150 

 

 

 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بباتنة

مقومي األعضاء ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 للصحةو مطببو القدم  (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 (.03) العمومية

 (.02) المساعدون االجتماعيون للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.25الصحة العمومية )في  القابالت بةابعنم.و.ت.ع.ق 

 المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

(03). 

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

( و 60للصحة العمومية )ممرضون ال

 . (15) المخبريون للصحة العمومية

 
 

 

124 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بأوقاس 

 والية بجاية() 

مقومي األعضاء ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

المختصين في حفض ، (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 للصحةو مطببو القدم  (05) العمومية للصحة لصحةا

 (.03) العمومية

 (.01) للصحة العمومية االجتماعيونالمساعدون  م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.10) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي بسطيفم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(08) الطبيون للصحة العموميةالمساعدون  م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

(05). 

المختصون في ، (06) الطبيون للصحة العموميةمساعدون ال أدراربم.و.ت.ع.ش.ط 

، (05) العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

المختصين و  (05) العمومية المختصون في التغذية للصحة

 .(05) العمومية للصحة لصحةفي حفض ا
 ( و40للصحة العمومية )ممرضون ال

 .(15) المخبريون للصحة العمومية
110 

 

 .ش.طم.و.ت.ع 

 ببسكرة
مقومي األعضاء و  (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 .(01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 (.20في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

( و 10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

 (.02) للصحة العمومية االجتماعيونوالمساعدون 

 أدرار بم.و.ت.ع.ش.ط 

 

 المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

و  (05) العمومية التغذية للصحة ، المختصون في(04)

  (.05) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

 مشغلو(، 90للصحة العمومية )ممرضون ال

 للصحة العمومية بيالتصوير الط أجهزة

و  (25) (، المخبريون للصحة العمومية20)

 .(17) للصحة العمومية الطبيونالمساعدون 

 

 
 

 

 

191 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 ببشار

 (.20في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس .ع.ش.طم.و.ت

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 (.02) للصحة العمومية االجتماعيونالمساعدون 

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 مشغلو(، 30للصحة العمومية )ممرضون ال

 لعموميةللصحة ا التصوير الطبي أجهزة

 . (20) ( و المخبريون للصحة العمومية16)

 

98 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بالبليدة

 المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

(03). 

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 (.02) للصحة العمومية االجتماعيونالمساعدون  م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 ، المختصون في(03) للصحة العمومية الطبيونالمساعدون 

 لصحةالمختصين في حفض او  (02) العمومية التغذية للصحة

 (.05) العمومية للصحة



 والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقيداع ملفات الترشح إ وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول 

  2016سنة  بعنوان

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 (.60للصحة العمومية )ممرضون ال
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 م.و.ت.ع.ش.ط 

بسور الغزالن 

 )والية البويرة(

  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 

، (03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

مقومي األعضاء ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل 

المختصين في حفض و  (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 .(03) العمومية للصحة لصحةا

للصحة  ، المساعدون الطبيون(15) للصحة العمومية نالمخبريو م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

 .(02) عموميةللصحة ال والمساعدون االجتماعيون (03) العمومية

 بخميس مليانة م.و.ت.ع.ش.ط

 )عين الدفلى( 

 (.10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة

 (، مشغلو أجهزة التصوير الطبي30للصحة العمومية )ممرضون ال بأدرار  م.و.ت.ع.ش.ط

 . (20) ( و المخبريون للصحة العمومية15) للصحة العمومية

- 86 

 

 م.ت.ش.ط 

 (.20في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان را ستبتمن

 .(01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 .(03) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

(، 60للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  مشغلو أجهزة التصوير الطبي

للصحة  ن(، المخبريو10) العمومية

 والمساعدون الطبيون (10) العمومية

 . (10) للصحة العمومية

 
 

115 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بتبسة

 للصحةو مطببو القدم  (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 (.02) العمومية

 (.01) للصحة العمومية االجتماعيونالمساعدون  م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 .(03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 173 (.30في الصحة العمومية ) القابالت

 

 

 و.ت.ع.قم.

 بتلمسان

، والمختصون في العالج (10) للصحة العمومية نالمخبريو بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

المداوين بالعمل و  (10) الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 .(02) العمومية للصحة

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )قيابي جدية(

 (.80للصحة العمومية )ممرضون ال

  هرانم.و.ت.ع.ش.ط بو

 )حي السالم(

(، المساعدون 25) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي

للصحة  االجتماعيون، المساعدون (03) للصحة العمومية الطبيون

و  (05) العمومية التغذية للصحة ، المختصون في(02) العمومية

 .(05) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

 (.20في الصحة العمومية ) قابالتال م.و.ت.ع.ق بتلمسان

(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي أجهزة مشغلو

(، المخبريون للصحة 10) العمومية

 والمساعدون الطبيون (10) العمومية

 .(10) للصحة العمومية

115 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بتيارت

 .(02) ميةالعمو للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(07) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا م.و.ت.ع.ش.ط بمستغانم

 .(06) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية بمعسكر م.و.ت.ع.ش.ط

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 ، المختصون في(02) للصحة العمومية االجتماعيونالمساعدون 

 العمومية للصحةو مطببو القدم  (03) العمومية ية للصحةالتغذ

(05.) 

 م..و.ت.ع.ش.ط بأوقاس 

 )بجاية(

 .(15) للصحة العمومية نالمخبريو

 (.20في الصحة العمومية ) القابالت
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 م.و.ت.ع.ق 

 بتيزي وزو

 الطبيالتصوير  مشغلو أجهزة(، 30للصحة العمومية )ممرضون ال بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  (،30) للصحة العمومية

المختصين ، (01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية 

 للصحةو مطببو القدم  (05) العمومية للصحة لصحةفي حفض ا

 (.03) العمومية

ساعدون و الم (03) للصحة العمومية والمساعدون الطبيون م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

 (.02) للصحة العمومية االجتماعيون

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 (.05) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية



صحة العموميةوالقابالت لل شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول   

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

 (.30في الصحة العمومية ) القابالت تيزي وزوم.و.ت.ع.ق ب

(، 100للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

للصحة  ن(، المخبريو30) العمومية

، المختصون في العالج (40) العمومية

 الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 للصحةالمداوين بالعمل (، 10)

عضاء مقومي األ، (04) العمومية

، (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

 للصحةو مطببو القدم  (07) العمومية

 (.04) العمومية

240 

 
 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بالجزائر
و المساعدون  (08) للصحة العمومية المساعدون الطبيون م.و.ت.ع.ش.ط بالمسيلة

 (.06) للصحة العمومية االجتماعيون

والمخبريون ( 08) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة .ت.ع.ش.ط بالبليدةم.و

 .(10) للصحة العمومية

 
 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

84 

 
 

 

 

 

 

 م.ت.ش.ط 

 بالجلفة

 .(05) للصحة العمومية المساعدون الطبيون م.و.ت.ع.ش.ط بتيارت

، (03) ائي للصحة العموميةالمختصون في العالج الطبيعي والفيزي م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

المختصين و  (01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية 

 .(03) العمومية للصحة لصحةفي حفض ا

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 (.10في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 االجتماعيون( و المساعدون 40للصحة العمومية )ممرضون ال يلةبالمس م.و.ت.ع.ش.ط

 (.02) للصحة العمومية

(، 50للصحة العمومية )ممرضون ال (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

و  (15) المخبريون للصحة العمومية

للصحة  المساعدون االجتماعيون

 (.03) العمومية

 
 

94 

 

 

 .ط م.و.ت.ع.ش

 .(01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط  بجيجل

 (.10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 .(06) الطبيون للصحة العموميةالمساعدون  بتبسةم.و.ت.ع.ش.ط 

(، 80للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

للصحة  ن( و المخبريو20) العمومية

 . (20) العمومية

 
 

 

157 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بسطيف

 .(01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.25في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 والمختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

(03). 

 .(07) للصحة العمومية المساعدون الطبيون ببشار م.و.ت.ع.ش.ط

(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

( و المخبريون للصحة 25) العمومية

 . (15) العمومية

 

 

 

137 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بسعيدة

 (.30في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

 .(07) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا م.و.ت.ع.ش.ط بمستغانم

 .(08) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية معسكربم.و.ت.ع.ش.ط 

  نم.و.ت.ع.ش.ط بوهرا

 )حي السالم(

 و المختصون في (02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون

 .(03) العمومية التغذية للصحة

 (.14في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة 
(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

(، المخبريون للصحة 15) العمومية

 والمساعدون الطبيون (15) العمومية

 .(08) للصحة العمومية

 

 

 

95 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 .(03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة بسكيكدة

(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال (.25في الصحة العمومية ) القابالت تلمسانم.و.ت.ع.ق ب

للصحة  صوير الطبيالت مشغلو أجهزة

للصحة  ن(، المخبريو25) العمومية

، المختصون في العالج (20) العمومية

 الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 للصحةالمداوين بالعمل و  (10)

 .(04) العمومية

 

 

 

 

139 

 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بسيدي بلعباس
  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

، المساعدون (03) العمومية للصحة المساعدون االجتماعيون

 التغذية للصحة ، المختصون في(02) للصحة العمومية الطبيون

 العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض او  (05) العمومية

(05). 



ت للصحة العموميةوالقابال شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول   

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

  .(05) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة ع.ش.طم.و.ت.

 (.24في الصحة العمومية ) القابالت
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 م.و.ت.ع.ق 

 بعنابة

مقومي األعضاء ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 للصحةو مطببو القدم  (01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 (.03) العمومية

 (.02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 .(14) للصحة العمومية المساعدون الطبيون م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 التصوير الطبي مشغلو أجهزة(، 45للصحة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

و  (25) للصحة العمومية ن(، المخبريو19) للصحة العمومية

 .(03) للصحة العمومية نالمخبريو

  .(03) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

82 

 

 

 

 

 

 م.ت.ش.ط 

 بقالمة

 (. 10) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي بتبسةم.و.ت.ع.ش.ط 

 للصحةو مطببو القدم   (01) موميةالع للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.02) العمومية

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 للصحة العمومية ن(، المخبريو30للصحة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 .(08) للصحة العمومية و المساعدون الطبيون (10)

 (.14في الصحة العمومية ) القابالت ةم.و.ت.ع.ق بعناب

 .(03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

  .(05) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط
(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

للصحة  ن(، المخبريو20) العمومية

و المختصون في  (25) العمومية

العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة 

 .(08) العمومية
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 م.و.ت.ع.ش.ط

 بقسنطينة

مقومي األعضاء و  (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(01) العمومية للصحةاالصطناعية 

 (.02) للصحة العمومية لمساعدون االجتماعيونا م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 .(08) للصحة العمومية المساعدون الطبيون م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 (.25في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

و  (08) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة م.و.ت.ع.ش.ط بالبليدة

 .(10) المخبريون للصحة العمومية

 (.30للصحة العمومية )ممرضون ال
 

 

79 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بالمدية

 (.25في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 .(03) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 .(02) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

( و 45للصحة العمومية )ممرضون ال

 للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

  .(10) العمومية

 
 

128 

 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بمستغانم

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  بالجزائر.ت.ع.ش.ط م.و

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(08) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية معسكربم.و.ت.ع.ش.ط 

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

(، المخبريون 20) للصحة العمومية هزة التصوير الطبيمشغلو أج

 للصحة العمومية ، المساعدون الطبيون(14) للصحة العمومية

، (02) للصحة العمومية ، المساعدون االجتماعيون(03)

و مطببو القدم  (03) للصحة العموميةالتغذية  المختصون في

 (.05) العمومية للصحة

(، 80للصحة العمومية )ممرضون ال  .(03) العمومية للصحة لصحةين في حفض االمختص بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

(، المخبريون للصحة 20) العمومية

 ، المساعدون الطبيون(15) العمومية

 

 

149 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بالمسيلة

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 .(01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر



والمساعدون  (10) للصحة العمومية .(03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

 (.02) للصحة العمومية االجتماعيون

 والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  أماكنوكذا يحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول  

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 ـليالتـكـويـن الـمـح الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

 (.25في الصحة العمومية ) القابالت تلمسانم.و.ت.ع.ق ب

(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

(، المخبريون للصحة 25) العمومية

و المختصون في العالج  (15) العمومية

 ة العموميةالطبيعي والفيزيائي للصح

(10). 

 
 

133 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط 

 بمعسكر

 

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(07) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا م.و.ت.ع.ش.ط بمستغانم

  .ع.ش.ط بوهرانم.و.ت

 )حي السالم(

، المساعدون (03) للصحة العمومية المساعدون الطبيون

التغذية  والمختصون في (02) للصحة العمومية االجتماعيون

 .(03) للصحة العمومية

، المختصون في (06) للصحة العمومية المساعدون الطبيون بأدرار م.و.ت.ع.ش.ط

المختصون و  (04) العموميةالعالج الطبيعي والفيزيائي للصحة 

 . (05) للصحة العموميةالتغذية  في

( و  40للصحة العمومية )ممرضون ال

 للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

 .(20) العمومية

 
 

124 

 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بور قلة

 

 (.20في الصحة العمومية ) القابالت  م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

مقومي األعضاء و  (01) العمومية للصحة المداوين بالعمل بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(01) العمومية للصحةاالصطناعية 

( و 10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

 .(10) للصحة العمومية نالمخبريو

 (.02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

  بوهران م.و.ت.ع.ش.ط

 )حي السالم(

 (.05) العمومية للصحةمطببو القدم 

 (.25في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

(، 100للصحة العمومية )ممرضون ال

للصحة  التصوير الطبي مشغلو أجهزة

للصحة  ن(، المخبريو40) العمومية

 المساعدون الطبيون، (38) العمومية

المساعدون  ،(13) للصحة العمومية

، (05) للصحة العمومية االجتماعيون

المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي 

 المختصون في، (13) للصحة العمومية

، (07) للصحة العموميةالتغذية 

 للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

 للصحةو مطببو القدم  (15) العمومية

 (.10) العمومية
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 م.و.ت.ع.ش.ط 

  بوهران

 حي السالم()

 

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 (،15) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بأدرار  م.و.ت.ع.ش.ط

المختصين في و  (03) للصحة العموميةالتغذية  المختصون في

 .(05) العمومية للصحة لصحةحفض ا

 

 

- 

 

 

92 

 

 

 م.ص.س 

 لوالية البيض

 .(07) للصحة العمومية المساعدون الطبيون بشاربم.و.ت.ع.ش.ط 

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

 .(10) المخبريون للصحة العمومية بسعيدةم.و.ت.ع.ش.ط 

 المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية بسيدي بلعباس  ش.طم.و.ت.ع.

(05). 

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 ( و المساعدون االجتماعيون30للصحة العمومية )ممرضون ال

 ،(.02) للصحة العمومية

 (.05في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو
 

 

- 25 
 

 

 

 .ص.س م

 لوالية إليزي
( و 05) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بقسنطينةم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(05) المخبريون للصحة العمومية

 (.10للصحة العمومية )ممرضون ال قلة بور م.و.ت.ع.ش.ط



 والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب إللتحاقلإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول 

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةلك الس المؤسسة المكونة

   .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

 

- 

 

 

84 

 

 م.ص.س 

 لوالية 

 برج بوعريريج

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 للصحة العمومية لتصوير الطبيا مشغلو أجهزة(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال بسطيفم.و.ت.ع.ش.ط 

  .(10) للصحة العمومية ن( و المخبريو10)

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 .(03) للصحة العمومية المساعدون الطبيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

 . (03) لعموميةالمختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة ا  بقسنطينةم.و.ت.ع.ش.ط 

 م.و.ت.ع.ش.ط بسور الغزالن

 )والية البويرة( 

  (.30للصحة العمومية )ممرضون ال

 

 

- 

 

 
 

80 

 
 

 م.ص.س 

 لوالية بومرداس

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 

 للصحة العمومية نخبريو(، الم10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة

مقومي األعضاء االصطناعية ، (01) العمومية للصحةالمداوين بالعمل ، (10)

و  (02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا، (01) العمومية للصحة

 (.02) العمومية للصحةمطببو القدم 

للصحة  مساعدون االجتماعيونو ال (03) للصحة العمومية والمساعدون الطبيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

 (.01) العمومية

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 .(05) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

   .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط
 

- 

 

 
 

73 

 

 م.ص.س 

 لوالية الطارف

  .(30للصحة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بتبسة

 .(02) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 .(08) العمومية للصحة والمساعدون الطبيون (10) للصحة العمومية نالمخبريو م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 (.14في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 (.06) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة م.و.ت.ع.ش.ط بقسنطينة

 أدرارب م.و.ت.ع.ش.ط

 

 ، المختصون في(03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض او  (03) ميةللصحة العموالتغذية 

(05). 

 

 

- 

 

 

90 

 
 

 م.ص.س 

 للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة(، 40للصحة العمومية )ممرضون ال ببشار م.و.ت.ع.ش.ط لوالية تندوف

 للصحة العمومية والمساعدون الطبيون (10) (، المخبريون للصحة العمومية10)

(07). 

 (.10في الصحة العمومية ) القابالت .و.ت.ع.ق بتلمسانم

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 (.02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون

  (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق يتلمسان

 

- 

 

 

76 

 

 م.ص.س 

لوالية 

 تيسمسيلت

 .(05) للصحة العمومية ( والمساعدون الطبيون20ومية )للصحة العمممرضون ال بتيارتم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  بالجزائرم.و.ت.ع.ش.ط 

المداوين بالعمل و  (05) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(02) العمومية للصحة

 .(07) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا .ع.ش.ط بمستغانمم.و.ت

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 (، المخبريون للصحة العمومية10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة

التغذية  و المختصون في (01) للصحة العمومية ، المساعدون االجتماعيون(07)

 .(03) للصحة العمومية



والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول   

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 لفات الترشح(م
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي ، (06) للصحة العمومية المساعدون الطبيون بأدرار م.و.ت.ع.ش.ط

 .(05) العمومية ةللصح لصحةالمختصين في حفض او  (04) للصحة العمومية

 

 

- 

 
 

75 

 

 م.ص.س 

 لوالية الوادي

 .(15) ( والمخبريون للصحة العمومية20للصحة العمومية )ممرضون ال  ببسكرة م.و.ت.ع.ش.ط

 العمومية للصحةو مطببو القدم  (01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

(02.) 

 (.10في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

 ( والمساعدون االجتماعيون10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

  (.02) للصحة العمومية

 (. 10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

 
 

- 

 

 

76 

 

 م.ص.س 

 لوالية خنشلة

والمساعدون  (10) (، المخبريون للصحة العمومية30للصحة العمومية )ممرضون ال  بتبسة.ع.ش.ط م.و.ت

  .(03) للصحة العمومية الطبيون

المداوين بالعمل ، (03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

و  (01) العمومية للصحةاعية مقومي األعضاء االصطن، (01) العمومية للصحة

 .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

  (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة

  .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط

 

- 

 

77 

 

 م.ص.س 

 لوالية

 سوق أهراس  

 للصحة العمومية ن(، المخبريو10) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي بتبسةم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(03) للصحة العمومية والمساعدون الطبيون (10)

لمداوين بالعمل ا، (03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

و  (01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية ، (01) العمومية للصحة

 .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا

  (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.30لحلصة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بسكيكدة

 (.14في الصحة العمومية ) القابالت ع.ق بعنابةم.و.ت.

 للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي(، 20للصحة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بالبليدة 

 .(10) ( والمخبريون للصحة العمومية08)

 

- 

 

77 

 

 م.ص.س

 لوالية تيبازة

 م.و.ت.ع.ش.ط بسور الغزالن

 )والية البويرة( 

 (.10للصحة العمومية )ن ممرضوال

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

يائي ، المختصون في العالج الطبيعي والفيز(03) للصحة العمومية المساعدون الطبيون

 .(05) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض او  (05) للصحة العمومية

 .(02) العمومية للصحة لصحةالمختصين في حفض ا بباتنة م.و.ت.ع.ش.ط
 

 

- 

 
 

 

 
 

86 

 

 

 م.ص.س 

 لوالية ميلة

ين بالعمل المداو، (03) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

و مطببو  (01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية ، (01) العمومية للصحة

 (.02) العمومية للصحةالقدم 

و المساعدون  (15) (، المخبريون للصحة العمومية30للصحة العمومية )ممرضون ال م.و.ت.ع.ش.ط بجيجل

 (.01) للصحة العمومية االجتماعيون

للصحة  ( و المساعدون الطبيون10) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة كيكدةم.و.ت.ع.ش.ط بس

 .(06) العمومية

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بعنابة



 

 والقابالت للصحة العمومية شبه الطبي تكوينالب لإللتحاقإيداع ملفات الترشح  وكذا أماكنيحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة جـــدول 

  2016سنة  بعنوان
 

 

  الطبيين والقابالت للصحة العموميةك شبه السـأ
 

 

 

عــدد 

المـقـاعـد 

 المفـتـوحة

 

 الـواليـة

إيداع )مكان  

 ملفات الترشح(
 التـكـويـن الـمـحـلي الـتـكـوين خـارج الـواليـة

 والرتبةالسلك  والرتبةالسلك  المؤسسة المكونة

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

للصحة العمومية ممرضون ال

( و مشغلو أجهزة التصوير 30)

 (. 20) للصحة العمومية الطبي

 

 

99 

 م.و.ت.ع.ش.ط

 بخميس مليانة

 )والية

 عين الدفلى(

 .(01) العمومية للصحةمقومي األعضاء االصطناعية  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل  بسيدي بلعباس .ت.ع.ش.طم.و

 (.01) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 للصحة العمومية ، المساعدون الطبيون(14) للصحة العمومية نالمخبريو

 بيعي والفيزيائي للصحة العمومية، والمختصون في العالج الط(03)

المختصين في و  (03) للصحة العموميةالتغذية  ، لمختصون في(05)

 .(05) العمومية للصحة لصحةحفض ا

المختصين في حفض و  (03) للصحة العموميةالتغذية  المختصون في أدرارب م.و.ت.ع.ش.ط

  .(05) العمومية للصحة لصحةا

 

 

 

- 
 

 
 

99 

 

 م.ص.س 

 النعامةلوالية 

(، المخبريون 15) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بشاربم.و.ت.ع.ش.ط 

 .(07) للصحة العمومية و المساعدون الطبيون (10) للصحة العمومية

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

و  (05) والفيزيائي للصحة العموميةالمختصون في العالج الطبيعي  بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

 .(02) العمومية للصحةالمداوين بالعمل 

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

للصحة  (، المساعدون االجتماعيون30للصحة العمومية )ممرضون ال

 (.05) العمومية للصحةو مطببو القدم  (02) العمومية

 (.15مومية )في الصحة الع القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان

 

 

 

- 

 

 

80 

 

 

 م.ص.س 

 لوالية 

 عين تيموشنت

 ن(، المخبريو15) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة بسيدي بلعباس م.و.ت.ع.ش.ط

والمختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي  (10) للصحة العمومية

 .(05) للصحة العمومية

  (.30ومية )للصحة العمممرضون ال بمعسكرم.و.ت.ع.ش.ط 

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 و المساعدون االجتماعيون (03) للصحة العمومية المساعدون الطبيون

 (.02) للصحة العمومية

(، المخبريون 15) للصحة العمومية التصوير الطبي مشغلو أجهزة أدرارب م.و.ت.ع.ش.ط

، (06) العموميةللصحة  ، المساعدون الطبيون(20) للصحة العمومية

 (05) المختصون في العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية

 .(04) للصحة العموميةالتغذية  والمختصون في

 

 

- 
 

 

 

109 

 

 م.ص.س 

 لوالية غرداية

 (.15في الصحة العمومية ) القابالت م.و.ت.ع.ق بتيزي وزو

مقومي األعضاء االصطناعية و  (01) ةالعمومي للصحةالمداوين بالعمل  م.و.ت.ع.ش.ط بالجزائر

 .(01) العمومية للصحة

 (.02) للصحة العمومية المساعدون االجتماعيون بالمسيلة م.و.ت.ع.ش.ط

 لصحةالمختصين في حفض ا( و 30للصحة العمومية )ممرضون ال ورقلةب م.و.ت.ع.ش.ط

 .(10) العمومية للصحة

 (.15صحة العمومية )في ال القابالت م.و.ت.ع.ق بتلمسان
 

- 62 
 

 

 م.ص.س 

 (.30للصحة العمومية )ممرضون ال معسكربم.و.ت.ع.ش.ط  لوالية غليزان

  م.و.ت.ع.ش.ط بوهران

 )حي السالم(

 ن( و المخبريو10) للصحة العمومية مشغلو أجهزة التصوير الطبي

 .(07) للصحة العمومية

 

 والسكانمديرية الصحة  : م.ص.س 

 شبه الطبي المعهد الوطني للتكوين العالي : .طم.و.ت.ع.ش 

 المعهد الوطني للتكوين العالي للقابالت : م.و.ت.ع.ق 

 التكوين شبه الطبيمعهد  : م.ت.ش.ط 

 باألغواط مدرسة التكوين شبه الطبي : م.ت.ش.ط 
 

 ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.يوما  (20)ن وعشرحدد آخر أجل إليداع الملفات ب


