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ΜΙΝΙΣΤΕΡΕ ∆Ε ΛΑ ΣΑΝΤΕ, ∆Ε ΛΑ ΠΟΠΥΛΑΤΙΟΝ
ΕΤ ∆Ε ΛΑ ΡΕΦΟΡΜΕ ΗΟΣΠΙΤΑΛΙΕΡΕ

Αρρτ ιντερµινιστριελ δυ 14 Ραµαδηαν 1426
χορρεσπονδαντ αυ 17 οχτοβρε 2005 φιξαντ λεσ
προγραµµεσ δεσ εξαµενσ προφεσσιοννελσ πουρ
λ�αχχσ αυξ χορπσ ετ γραδεσ δεσ αδµινιστρατευρσ
δεσ σερϖιχεσ σανιταιρεσ.

����

Λε Χηεφ δυ Γουϖερνεµεντ,

Λε µινιστρε δε λα σαντ, δε λα ποπυλατιον ετ δε λα ρφορµε
ηοσπιταλιρε,

ςυ λα λοι ν° 91−05 δυ 16 ϕανϖιερ 1991, µοδιφιε ετ
χοµπλτε, πορταντ γνραλισατιον δε λ�υτιλισατιον δε λα
λανγυε αραβε ;

ςυ λε δχρετ ν° 66−145 δυ 2 ϕυιν 1966, µοδιφι ετ
χοµπλτ, ρελατιφ ◊ λ�λαβορατιον ετ ◊ λα πυβλιχατιον δε
χερταινσ αχτεσ ◊ χαραχτρε ργλεµενταιρε ου ινδιϖιδυελ
χονχερναντ λα σιτυατιον δεσ φονχτιονναιρεσ ;

ςυ λε δχρετ ν° 85−59 δυ 23 µαρσ 1985 πορταντ
στατυτ−τψπε δεσ τραϖαιλλευρσ δεσ ινστιτυτιονσ ετ
αδµινιστρατιονσ πυβλιθυεσ ;

ςυ λε δχρετ πρσιδεντιελ ν° 04−136 δυ 29 Σαφαρ 1425
χορρεσπονδαντ αυ 19 αϖριλ 2004 πορταντ νοµινατιον δυ
Χηεφ δυ Γουϖερνεµεντ ;

ςυ   λε   δχρετ   πρσιδεντιελ   ν° 05−161   δυ   22   Ραβιε
Ελ Αουελ 1426 χορρεσπονδαντ αυ 1ερ µαι 2005 πορταντ
νοµινατιον δεσ µεµβρεσ δυ Γουϖερνεµεντ ;

ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 90−99 δυ 27 µαρσ 1990 ρελατιφ
αυ πουϖοιρ δε νοµινατιον ετ δε γεστιον αδµινιστρατιϖε ◊
λ�γαρδ δεσ φονχτιονναιρεσ ετ αγεντσ δεσ αδµινιστρατιονσ
χεντραλεσ, δεσ ωιλαψασ ετ δεσ χοµµυνεσ αινσι θυε δεσ
ταβλισσεµεντσ πυβλιχσ ◊ χαραχτρε αδµινιστρατιφ εν
ρελεϖαντ ;

ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 91−108 δυ 27 αϖριλ 1991,
µοδιφι, πορταντ στατυτ παρτιχυλιερ δεσ διρεχτευρσ
δ�αδµινιστρατιον σανιταιρε (∆.Α.Σ) ;

ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 95−293 δυ 5 ϑουµαδα Ελ Ουλα
1416 χορρεσπονδαντ αυ 30 σεπτεµβρε 1995, µοδιφι ετ
χοµπλτ, ρελατιφ αυξ µοδαλιτσ δ�οργανισατιον δεσ
χονχουρσ, εξαµενσ ετ τεστσ προφεσσιοννελσ αυ σειν δεσ
ινστιτυτιονσ ετ αδµινιστρατιονσ πυβλιθυεσ ;

ςυ λ�αρρτ ιντερµινιστριελ δυ 6 Ραµαδηαν 1418
χορρεσπονδαντ αυ 4 ϕανϖιερ 1998 φιξαντ λεσ µοδαλιτσ
δ�οργανισατιον δεσ χονχουρσ ετ εξαµενσ προφεσσιοννελσ
πουρ λ�αχχσ αυξ χορπσ δεσ αδµινιστρατευρσ δεσ σερϖιχεσ
σανιταιρεσ ;

Αρρτεντ :

Αρτιχλε 1ερ. � Εν αππλιχατιον δεσ δισποσιτιονσ δε
λ�αρτιχλε  24  δυ  δχρετ  εξχυτιφ  ν° 95−293  δυ 5 ϑουµαδα
Ελ Ουλα 1416 χορρεσπονδαντ αυ 30 σεπτεµβρε 1995,
συσϖισ, λε πρσεντ αρρτ α πουρ οβϕετ δε φιξερ λεσ
προγραµµεσ δεσ εξαµενσ προφεσσιοννελσ πουρ λ�αχχσ αυξ
χορπσ ετ γραδεσ συιϖαντσ :

� αδµινιστρατευρσ δεσ σερϖιχεσ σανιταιρεσ δε 1ρε χλασσε,

� αδµινιστρατευρσ δεσ σερϖιχεσ σανιταιρεσ δε 2µε
χλασσε,

� αδµινιστρατευρσ δεσ σερϖιχεσ σανιταιρεσ δε 3µε
χλασσε.

Αρτ. 2. � Λεσ προγραµµεσ πρϖυσ ◊ λ�αρτιχλε 1ερ
χι−δεσσυσ σοντ αννεξσ αυ πρσεντ αρρτ.

Αρτ. 3. � Λε πρσεντ αρρτ σερα πυβλι αυ ϑουρναλ
οφφιχιελ δε λα Ρπυβλιθυε αλγριεννε δµοχρατιθυε ετ
ποπυλαιρε.

Φαιτ  ◊  Αλγερ,  λε  14 Ραµαδηαν  1426  χορρεσπονδαντ
αυ 17 οχτοβρε 2005.

Λε µινιστρε δε λα σαντ,
δε λα ποπυλατιον
ετ δε λα ρφορµε

ηοσπιταλιρε

Αµαρ  ΤΟΥ

Πουρ λε Χηεφ δυ Γουϖερνεµεντ
ετ παρ δλγατιον 

Λε διρεχτευρ γνραλ
δε λα φονχτιον πυβλιθυε

∆ϕαµελ  ΚΗΑΡΧΗΙ

��������

ΑΝΝΕΞΕ

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΕ ∆Ε Λ�ΕΞΑΜΕΝ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ ΠΟΥΡ
Λ�ΑΧΧΕΣ ΑΥ ΓΡΑ∆Ε ∆ΕΣ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΕΥΡΣ ∆ΕΣ
ΣΕΡςΙΧΕΣ   ΣΑΝΙΤΑΙΡΕΣ   ∆Ε  1ρε  ΧΛΑΣΣΕ

1 � ΕΠΡΕΥςΕΣ ΕΧΡΙΤΕΣ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΒΙΛΙΤΕ :

Α � ΧΥΛΤΥΡΕ ΓΕΝΕΡΑΛΕ :

� λ�Ισλαµ δανσ λε µονδε µοδερνε,

� λε δϖελοππεµεντ χονοµιθυε ετ σοχιαλ εν Αλγριε,

� λε ρλε δυ χονσειλ νατιοναλ χονοµιθυε ετ σοχιαλ,

� λε νουϖελ ορδρε ιντερνατιοναλ  ετ λα µονδιαλισατιον,

� λε µουϖεµεντ νατιοναλ ετ λα λυττε δε λιβρατιον
νατιοναλε,

� λ�αδµινιστρατιον ετ λε χηανγεµεντ σοχιαλ,

� λεσ γρανδσ προβλµεσ πολιτιθυεσ χοντεµποραινσ ετ
λ�ϖολυτιον δεσ ρελατιονσ ιντερνατιοναλεσ,

� λ�οργανισατιον δεσ παψσ εξπορτατευρσ δε πτρολε :
(ενϕευξ πολιτιθυεσ ετ χονοµιθυεσ),

� λεσ νουϖελλεσ τεχηνολογιεσ δε λ�ινφορµατιον ετ δε λα
χοµµυνιχατιον,

� λ�χονοµιε δε µαρχη ετ λα πολιτιθυε σοχιαλε εν
Αλγριε,

� λ�ιµπαχτ δε λα µονδιαλισατιον συρ λεσ χηοιξ
χονοµιθυεσ,

� ρφορµε δεσ µισσιονσ ετ δεσ στρυχτυρεσ δε λ�Ετατ,

� λε νουϖεαυ παρτεναριατ πουρ λε δϖελοππεµεντ δε
λ�Αφριθυε : δφινιτιον, προγραµµε δ�αχτιον ετ οβϕεχτιφσ
πρινχιπαυξ,

� λεσ προγραµµεσ νατιοναυξ δε σαντ : χονχεπτσ ετ
µισε εν �υϖρε,

� λ�ϖολυτιον δυ σψστµε δε σαντ εν Αλγριε.
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Β � ΕΠΡΕΥςΕ ∆�ΟΡ∆ΡΕ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ :

1) ∆ΡΟΙΤ ∆Ε ΛΑ ΦΟΝΧΤΙΟΝ ΠΥΒΛΙΘΥΕ :

� ΝΟΤΙΟΝΣ ΦΟΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ :

∗ Λα νοτιον δε φονχτιον πυβλιθυε :

� σψστµε δε λα χαρριρε,

� σψστµε δε λ�εµπλοι.

∗ Λα νοτιον δε φονχτιονναιρε :

� νοµινατιον αυ µοψεν δ�υν αχτε αδµινιστρατιφ
υνιλατραλ,

� ιντγρατιον δανσ υν εµπλοι περµανεντ,

� λα τιτυλαρισατιον δανσ υν γραδε δε λα ηιραρχηιε
αδµινιστρατιϖε,

� λα παρτιχιπατιον διρεχτε ◊ υν σερϖιχε πυβλιχ.

� ΛΑ ΧΑΡΡΙΕΡΕ ∆ΕΣ ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ :

∗ Λ�αχχσ ◊ λα χαρριρε :

� λε πρινχιπε δ�γαλ αχχσ αυξ εµπλοισ πυβλιχσ,

� λεσ χονδιτιονσ δ�αχχσ αυξ εµπλοισ πυβλιχσ,

� λε δρουλεµεντ δε λα χαρριρε,

� λα φιν δε λα χαρριρε.

� ∆ΡΟΙΤΣ ΕΤ ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ ∆ΕΣ ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ,

� λε ργιµε δισχιπλιναιρε,

� λεσ πρινχιπεσ γνραυξ δυ στατυτ−τψπε δεσ
ταβλισσεµεντσ πυβλιχσ ◊ χαραχτρε αδµινιστρατιφ,

� λεσ πρινχιπεσ γνραυξ δεσ στατυτσ παρτιχυλιερσ
ρελεϖαντ δυ σεχτευρ δε λα σαντ.

� δισποσιτιονσ ρελατιϖεσ ◊ λα γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ
ηυµαινεσ :

� λα νουϖελλε προχδυρε δε χοντρλε α ποστεριορι δε λα
γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ ηυµαινεσ.

2) ∆ΡΟΙΤ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΦ :

� λα ηιραρχηιε δεσ νορµεσ ϕυριδιθυεσ,

� λ�οργανισατιον αδµινιστρατιϖε.

� Λ�αχτιϖιτ αδµινιστρατιϖε :

∗ λεσ µοψενσ ϕυριδιθυεσ δε λ�αχτιϖιτ αδµινιστρατιϖε,

∗ λεσ πρρογατιϖεσ δε πυισσανχε πυβλιθυε,

∗ λα νοτιον δε σερϖιχε πυβλιχ,

∗ λα δφινιτιον δυ πουϖοιρ ργλεµενταιρε.

� ΛΕ ΡΕΓΙΜΕ ∆ΕΣ ΑΧΤΕΣ ΕΤ ΧΟΝΤΡΑΤΣ
Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΦΣ.

3) ΛΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΣ ΠΥΒΛΙΘΥΕΣ :

� λε βυδγετ δε λ�Ετατ,

� λ�εξχυτιον δυ βυδγετ δε λ�Ετατ,

� λε χοντρλε δε λ�εξχυτιον δυ βυδγετ δε λ�Ετατ.

� λε βυδγετ δεσ ταβλισσεµεντσ πυβλιχσ ◊ χαραχτρε
αδµινιστρατιφ :

1) Λε βυδγετ δε φονχτιοννεµεντ :

� λαβορατιον,

� εξχυτιον,

� ϖαλυατιον.

2) Λε βυδγετ δ�ινϖεστισσεµεντ :

� εξχυτιον,

� ϖαλυατιον.

4) ΛΕ ΣΨΣΤΕΜΕ ∆Ε ΣΑΝΤΕ :

� λα σχυριτ σοχιαλε ετ λε φινανχεµεντ δυ σψστµε δε
σαντ,

� λ�οργανισατιον ετ λε φονχτιοννεµεντ δεσ
ταβλισσεµεντσ δε σαντ (χεντρεσ ηοσπιταλο−υνιϖερσιταιρεσ,
ταβλισσεµεντσ ηοσπιταλιερσ σπχιαλισσ−σεχτευρσ σανιταιρεσ).

5) ΛΕ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΠΥΒΛΙΧ :

� λεσ φονδεµεντσ δυ µαναγεµεντ πυβλιχ ετ σον
ϖολυτιον,

� λεσ διφφρεντεσ χολεσ δυ µαναγεµεντ,

� λε µαναγεµεντ δε λα ρεσσουρχε ηυµαινε,

� λα φονχτιον δε διρεχτευρ,

� λα πολιτιθυε ετ λεσ τεχηνιθυεσ δε χοµµυνιχατιον,

� λε προϕετ δ�ταβλισσεµεντ,

� λε προϕετ δε σερϖιχε,

� λα πρισε δε δχισιονσ.

6− ΛΕΓΙΣΛΑΤΙΟΝ ΣΑΝΙΤΑΙΡΕ :

� λα χονσχρατιον δε λα νοτιον δε δροιτ δε σαντ
πυβλιθυε,

� λα ργλεµεντατιον σανιταιρε ιντερνατιοναλε,

� λ�οργανισατιον δεσ προγραµµεσ δε σαντ εν Αλγριε,

� λα νοτιον δυ σουσ−σεχτευρ, πολψχλινιθυε ετ χεντρε δε
σοινσ,

� λα  χοντραχτυαλισατιον δεσ σοινσ,

� λα γεστιον δυ σερϖιχε δ�ινφορµατιον µδιχαλε ετ
σανιταιρε,

� λ�ιντερσεχτοριαλιτ,

� λα γεστιον δε λ�ηψγινε ηοσπιταλιρε,

� λα γεστιον δυ δοσσιερ πατιεντ,

� λε προγραµµε δε σαντ δε λα ρεπροδυχτιον,

� λα προτεχτιον δυ µιλιευ ετ δε λ�ενϖιροννεµεντ,

� λα πρϖεντιον ετ λα λυττε χοντρε λεσ µαλαδιεσ
τρανσµισσιβλεσ ετ νον τρανσµισσιβλεσ,

� λα προτεχτιον µατερνελλε ετ ινφαντιλε,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυχατιφ,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυ τραϖαιλ,

� λα σαντ µενταλε,

� λεσ αχτιϖιτσ πρϖεντιϖεσ ετ χυρατιϖεσ,

� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε γεστιον δυ σανγ ετ δε
σεσ δριϖσ,
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� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε πρλϖεµεντ ετ δε
τρανσπλαντατιον δ�οργανεσ ηυµαινσ,

� λεσ ργλεσ ργλεµενταιρεσ ετ λ�οργανισατιον δε λα
διστριβυτιον δεσ προδυιτσ πηαρµαχευτιθυεσ ετ θυιπεµεντσ
µδιχαυξ τεχηνιθυεσ,

� λ�τηιθυε ετ λα δοντολογιε αππλιχαβλεσ αυξ
προφεσσιονσ δε σαντ,

� λεσ χονδιτιονσ ετ ργιµεσ δ�εξερχιχε δεσ προφεσσιονσ
δε σαντ,

� λεσ δισποσιτιονσ πναλεσ ρελατιϖεσ αυξ περσοννελσ δε
σαντ.

Χ � ΛΑΝΓΥΕ ΝΑΤΙΟΝΑΛΕ :

Ελλε χονσιστε εν υνε τυδε δε τεξτε συιϖιε δε θυεστιονσ.  

2 − ΕΠΡΕΥςΕ ΟΡΑΛΕ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ ∆ΕΦΙΝΙΤΙςΕ :

Ελλε χονσιστε εν υν εντρετιεν αϖεχ λεσ µεµβρεσ δυ ϕυρψ
δ�υνε δυρε µαξιµυµ δε 20 µινυτεσ ετ  πορτε συρ λε
προγραµµε δε λ�εξαµεν.

��������

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΕ ∆Ε Λ�ΕΞΑΜΕΝ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ ΠΟΥΡ
Λ�ΑΧΧΕΣ ΑΥ ΓΡΑ∆Ε ∆ΕΣ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΕΥΡΣ ∆ΕΣ
ΣΕΡςΙΧΕΣ  ΣΑΝΙΤΑΙΡΕΣ  ∆Ε  2µε  ΧΛΑΣΣΕ

Ι � ΕΠΡΕΥςΕΣ ΕΧΡΙΤΕΣ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΒΙΛΙΤΕ :

Α � ΧΥΛΤΥΡΕ ΓΕΝΕΡΑΛΕ :

� λ�Ισλαµ δανσ λε µονδε µοδερνε,

� λε δϖελοππεµεντ χονοµιθυε ετ σοχιαλ εν Αλγριε,

� λε ρλε δυ χονσειλ νατιοναλ χονοµιθυε ετ σοχιαλ,

� λε νουϖελ ορδρε ιντερνατιοναλ  ετ µονδιαλισατιον,

� λε µουϖεµεντ νατιοναλ ετ λα λυττε δε λιβρατιον
νατιοναλε,

� λ�αδµινιστρατιον ετ λε χηανγεµεντ σοχιαλ,

� λεσ γρανδσ προβλµεσ πολιτιθυεσ χοντεµποραινσ ετ
λ�ϖολυτιον δεσ ρελατιονσ ιντερνατιοναλεσ,

� λ�οργανισατιον δεσ παψσ εξπορτατευρσ δε πτρολε :
(ενϕευξ πολιτιθυεσ ετ χονοµιθυεσ),

� λεσ προγραµµεσ νατιοναυξ δε σαντ : χονχεπτσ ετ
µισε εν �υϖρε,

� λ�ϖολυτιον δυ σψστµε δε σαντ εν Αλγριε,

� λα χυλτυρε αλγριεννε,

� λεσ φλαυξ σοχιαυξ,

� λ�εαυ δανσ λε µονδε ετ εν Αλγριε,

Β � ΕΠΡΕΥςΕ  ∆�ΟΡ∆ΡΕ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ :

1/ ∆ΡΟΙΤ ∆Ε ΛΑ ΦΟΝΧΤΙΟΝ ΠΥΒΛΙΘΥΕ :

� ΝΟΤΙΟΝΣ ΦΟΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ :

∗ Λα νοτιον δε φονχτιον πυβλιθυε :

� σψστµε δε λα χαρριρε,

� σψστµε δε λ�εµπλοι.
∗ Λα νοτιον δε φονχτιονναιρε :

� νοµινατιον αυ µοψεν δ�υν αχτε αδµινιστρατιφ
υνιλατραλ,

� ιντγρατιον δανσ υν εµπλοι περµανεντ,

� λα τιτυλαρισατιον δανσ υν γραδε δε λα ηιραρχηιε
αδµινιστρατιϖε,

� λα παρτιχιπατιον διρεχτε ◊ υν σερϖιχε πυβλιχ.

� ΛΑ ΧΑΡΡΙΕΡΕ ∆ΕΣ ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ :

∗ Λ�αχχσ ◊ λα χαρριρε :

� λε πρινχιπε δ�γαλ αχχσ αυξ εµπλοισ πυβλιχσ,

� λεσ χονδιτιονσ δ�αχχσ αυξ εµπλοισ πυβλιχσ,

� λε δρουλεµεντ δε λα χαρριρε,

� λα φιν δε λα χαρριρε.

� ∆ροιτσ ετ οβλιγατιονσ δεσ φονχτιονναιρεσ,

� λε ργιµε δισχιπλιναιρε.

� δισποσιτιονσ ρελατιϖεσ ◊ λα γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ
ηυµαινεσ :

∗  λα νουϖελλε προχδυρε δε χοντρλε α ποστεριορι δε λα
γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ ηυµαινεσ.

2/ ∆ΡΟΙΤ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΦ :

� λα ηιραρχηιε δεσ νορµεσ ϕυριδιθυεσ.

� λ�αχτιϖιτ αδµινιστρατιϖε :

∗ λεσ µοψενσ ϕυριδιθυεσ δε λ�αχτιϖιτ αδµινιστρατιϖε,

∗ λεσ πρρογατιϖεσ δε πυισσανχε πυβλιθυε,

∗ λα νοτιον δε σερϖιχε πυβλιχ.

∗ Λα δφινιτιον δυ πουϖοιρ ργλεµενταιρε.

� Λε ργιµε δεσ αχτεσ ετ χοντρατσ αδµινιστρατιφσ.

3) ΛΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΣ ΠΥΒΛΙΘΥΕΣ :

� λε βυδγετ δε λ�Ετατ

� λε χοντρλε δε λ�εξχυτιον δυ βυδγετ δε λ�Ετατ,

� λε βυδγετ δεσ ταβλισσεµεντσ πυβλιχσ ◊ χαραχτρε
αδµινιστρατιφ.

1) Λε βυδγετ δε φονχτιοννεµεντ :

� λαβορατιον,

� εξχυτιον,

� ϖαλυατιον.

2) Λε βυδγετ δ�ινϖεστισσεµεντ :

� εξχυτιον,

� ϖαλυατιον.

4) ΛΕ ΣΨΣΤΕΜΕ ∆Ε ΣΑΝΤΕ :

� λα σχυριτ σοχιαλε ετ λε φινανχεµεντ δυ σψστµε δε
σαντ,

� λ�οργανισατιον ετ λε φονχτιοννεµεντ δεσ
ταβλισσεµεντσ δε σαντ (χεντρεσ ηοσπιταλο−υνιϖερσιταιρεσ,
ταβλισσεµεντσ ηοσπιταλιερσ σπχιαλισσ−σεχτευρσ σανιταιρεσ).
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5) ΛΕ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΠΥΒΛΙΧ :

� λεσ φονδεµεντσ δυ µαναγεµεντ πυβλιχ ετ σον
ϖολυτιον,

� λεσ διφφρεντεσ χολεσ δυ µαναγεµεντ,

� λε µαναγεµεντ δε λα ρεσσουρχε ηυµαινε,

� λα φονχτιον δε διρεχτευρ,

� λα πολιτιθυε ετ λεσ τεχηνιθυεσ δε χοµµυνιχατιον,

� λε προϕετ δ�ταβλισσεµεντ,

� λε προϕετ δε σερϖιχε,

� λα πρισε δε δχισιονσ.

6− ΛΕΓΙΣΛΑΤΙΟΝ ΣΑΝΙΤΑΙΡΕ :

� λα χονσχρατιον δε λα νοτιον δε δροιτ δε σαντ
πυβλιθυε,

� λα ργλεµεντατιον σανιταιρε ιντερνατιοναλε,

� λ�οργανισατιον δεσ προγραµµεσ δε σαντ εν Αλγριε,

� λα νοτιον δυ σουσ−σεχτευρ, πολψχλινιθυε ετ χεντρε δε
σοινσ,

� λα  χοντραχτυαλισατιον δεσ σοινσ,

� λα γεστιον δυ σερϖιχε δ�ινφορµατιον µδιχαλε ετ
σανιταιρε,

� λ�ιντερσεχτοριαλιτ,

� λα γεστιον δε λ�ηψγινε ηοσπιταλιρε,

� λα γεστιον δυ δοσσιερ πατιεντ,

� λε προγραµµε δε σαντ δε λα ρεπροδυχτιον,

� λα προτεχτιον δυ µιλιευ ετ δε λ�ενϖιροννεµεντ,

� λα πρϖεντιον ετ λα λυττε χοντρε λεσ µαλαδιεσ
τρανσµισσιβλεσ ετ νον τρανσµισσιβλεσ,

� λα προτεχτιον µατερνελλε ετ ινφαντιλε,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυχατιφ,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυ τραϖαιλ,

� λα σαντ µενταλε,

� λεσ αχτιϖιτσ πρϖεντιϖεσ ετ χυρατιϖεσ,

� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε γεστιον δυ σανγ ετ δε
σεσ δριϖσ,

� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε πρλϖεµεντ ετ δε
τρανσπλαντατιον δ�οργανεσ ηυµαινσ,

� λεσ ργλεσ ργλεµενταιρεσ ετ λ�οργανισατιον δε λα
διστριβυτιον δεσ προδυιτσ πηαρµαχευτιθυεσ ετ θυιπεµεντσ
µδιχαυξ τεχηνιθυεσ,

� λ�τηιθυε ετ λα δοντολογιε αππλιχαβλεσ αυξ
προφεσσιονσ δε σαντ,

� λεσ χονδιτιονσ ετ ργιµεσ δ�εξερχιχε δεσ προφεσσιονσ
δε σαντ,

� λεσ δισποσιτιονσ πναλεσ ρελατιϖεσ αυξ περσοννελσ δε
σαντ.

Χ � ΛΑΝΓΥΕ ΝΑΤΙΟΝΑΛΕ :

Ελλε χονσιστε εν υνε τυδε δε τεξτε συιϖιε δε θυεστιονσ.

2 − ΕΠΡΕΥςΕ ΟΡΑΛΕ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ ∆ΕΦΙΝΙΤΙςΕ :

Ελλε χονσιστε εν υν εντρετιεν αϖεχ λεσ µεµβρεσ δυ ϕυρψ
δ�υνε δυρε µαξιµυµ δε 20 µινυτεσ ετ  πορτε συρ λε
προγραµµε δε λ�εξαµεν.

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΕ ∆Ε Λ�ΕΞΑΜΕΝ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ ΠΟΥΡ
Λ�ΑΧΧΕΣ ΑΥ ΓΡΑ∆Ε ∆ΕΣ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΕΥΡΣ ∆ΕΣ
ΣΕΡςΙΧΕΣ ΣΑΝΙΤΑΙΡΕΣ ∆Ε 3µε ΧΛΑΣΣΕ

Ι � ΕΠΡΕΥςΕΣ ΕΧΡΙΤΕΣ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΒΙΛΙΤΕ :

Α � ΧΥΛΤΥΡΕ ΓΕΝΕΡΑΛΕ :

� λε δϖελοππεµεντ χονοµιθυε ετ σοχιαλ εν Αλγριε,

� λε µουϖεµεντ νατιοναλ ετ λα λυττε δε λιβρατιον
νατιοναλε,

� λεσ γρανδσ προβλµεσ πολιτιθυεσ χοντεµποραινσ ετ
λ�ϖολυτιον δεσ ρελατιονσ ιντερνατιοναλεσ,

� λεσ προγραµµεσ νατιοναυξ δε σαντ : χονχεπτσ ετ
µισε εν �υϖρε,

� λ�ϖολυτιον δυ σψστµε δε σαντ εν Αλγριε,

� λεσ χαταστροπηεσ νατυρελλεσ,

� λ�ενϖιροννεµεντ,

� λ�Ηιστοιρε δε λ�Αλγριε ( δε 1954 ◊ 1962 ),

� λεσ ρεσσουρχεσ ηψδριθυεσ εν Αλγριε,

� λα λιβερτ δ�εξπρεσσιον,

� λα σοχιτ χιϖιλε,

� λεσ πρινχιπεσ φονδαµενταυξ δεσ δροιτσ δε λ�Ηοµµε,

Β � ΕΠΡΕΥςΕ  ∆�ΟΡ∆ΡΕ ΠΡΟΦΕΣΣΙΟΝΝΕΛ :

1) ∆ΡΟΙΤ ∆Ε ΛΑ ΦΟΝΧΤΙΟΝ ΠΥΒΛΙΘΥΕ :

� ΝΟΤΙΟΝΣ ΦΟΝ∆ΑΜΕΝΤΑΛΕΣ :

∗ λα νοτιον δε φονχτιον πυβλιθυε,

∗ λα νοτιον δε φονχτιονναιρε,

∗ λα στρυχτυρε ιντερνε δε λα φονχτιον πυβλιθυε.

� ΛΑ ΧΑΡΡΙΕΡΕ ∆ΕΣ ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ :

∗ λ�αχχσ ◊ λα χαρριρε,

∗ λε δρουλεµεντ δε λα χαρριρε,

∗ λα φιν δε λα χαρριρε.

�  ∆ΡΟΙΤΣ   ΕΤ   ΟΒΛΙΓΑΤΙΟΝΣ   ∆ΕΣ   ΦΟΝΧΤΙΟΝΝΑΙΡΕΣ :

� λε ρεγιµε δισχιπλιναιρε,

� δισποσιτιονσ ρελατιϖεσ α λα γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ
ηυµαινεσ,

∗ λα νουϖελλε προχδυρε δε χοντρλε α ποστεριορι δε λα
γεστιον δεσ ρεσσουρχεσ ηυµαινεσ.

2) ∆ΡΟΙΤ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΦ :

� λεσ σουρχεσ δυ δροιτ αδµινιστρατιφ,

� λεσ αχτεσ αδµινιστρατιφσ,

� λεσ χοντρατσ αδµινιστρατιφσ,

� λ�οργανισατιον αδµινιστρατιϖε.

3) ΛΕΣ ΦΙΝΑΝΧΕΣ ΠΥΒΛΙΘΥΕΣ :

� ΛΕ ΒΥ∆ΓΕΤ ∆Ε Λ�ΕΤΑΤ :

∗ λα πρπαρατιον δυ βυδγετ,

∗ λα λοι δε φινανχεσ.

� Λ�ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ ∆Υ ΒΥ∆ΓΕΤ ∆Ε Λ�ΕΤΑΤ :

∗ λεσ πρινχιπεσ γνραυξ δε λα χοµπταβιλιτ πυβλιθυε ετ
ργλεσ βυδγταιρεσ,
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∗ λεσ αγεντσ δ�εξχυτιον δυ βυδγετ,

∗ λεσ ργλεσ δε προχδυρεσ δ�εξχυτιον δεσ ρεχεττεσ
πυβλιθυεσ,

∗ λε χοντρλε φινανχιερ,

∗ λα ρεσπονσαβιλιτ δεσ ορδοννατευρσ.

� ΛΕ ΧΟΝΤΡΟΛΕ ∆�ΕΞΕΧΥΤΙΟΝ ∆Υ ΒΥ∆ΓΕΤ ∆Ε
Λ�ΕΤΑΤ

� ΛΕ ΒΥ∆ΓΕΤ ∆ΕΣ ΕΤΑΒΛΙΣΣΕΜΕΝΤΣ ΠΥΒΛΙΧΣ Α
ΧΑΡΑΧΤΕΡΕ Α∆ΜΙΝΙΣΤΡΑΤΙΦ :

∗ λεσ χοµπτεσ αδµινιστρατιφσ,

∗ λεσ χοµπτεσ δε γεστιον µατιρε.

4) ΛΕ ΣΨΣΤΕΜΕ ∆Ε ΣΑΝΤΕ :

� λα σχυριτ σοχιαλε ετ λε φινανχεµεντ δυ σψστµε δε
σαντ,

� λ�οργανισατιον ετ λε φονχτιοννεµεντ δεσ
ταβλισσεµεντσ δε σαντ (χεντρεσ ηοσπιταλο−υνιϖερσιταιρεσ,
ταβλισσεµεντσ ηοσπιταλιερσ σπχιαλισσ−σεχτευρσ σανιταιρεσ).

5) ΛΕ ΜΑΝΑΓΕΜΕΝΤ ΠΥΒΛΙΧ :

� Λεσ φονδεµεντσ δυ µαναγεµεντ πυβλιχ ετ σον
ϖολυτιον,

� λεσ διφφρεντεσ χολεσ δυ µαναγεµεντ,

� λε µαναγεµεντ δε λα ρεσσουρχε ηυµαινε,

� λα φονχτιον δε διρεχτευρ,

� λα πολιτιθυε ετ λεσ τεχηνιθυεσ δε χοµµυνιχατιον,

� λε προϕετ δ�ταβλισσεµεντ,

� λε προϕετ δε σερϖιχε,

� λα πρισε δε δχισιονσ.

6− ΛΕΓΙΣΛΑΤΙΟΝ ΣΑΝΙΤΑΙΡΕ :

� λα χονσχρατιον δε λα νοτιον δε δροιτ δε σαντ
πυβλιθυε,

� λα ργλεµεντατιον σανιταιρε ιντερνατιοναλε,

� λ�οργανισατιον δεσ προγραµµεσ δε σαντ εν Αλγριε,

� λα νοτιον δυ σουσ−σεχτευρ, πολψχλινιθυε ετ χεντρε δε
σοινσ,

� λα  χοντραχτυαλισατιον δεσ σοινσ,

� λα γεστιον δυ σερϖιχε δ�ινφορµατιον µδιχαλε ετ
σανιταιρε,

� λ�ιντερσεχτοριαλιτ,

� λα γεστιον δε λ�ηψγινε ηοσπιταλιρε,

� λα γεστιον δυ δοσσιερ πατιεντ,

� λε προγραµµε δε σαντ δε λα ρεπροδυχτιον,

� λα προτεχτιον δυ µιλιευ ετ δε λ�ενϖιροννεµεντ,

� λα πρϖεντιον ετ λα λυττε χοντρε λεσ µαλαδιεσ
τρανσµισσιβλεσ ετ νον τρανσµισσιβλεσ,

� λα προτεχτιον µατερνελλε ετ ινφαντιλε,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυχατιφ,

� λα προτεχτιον εν µιλιευ δυ τραϖαιλ,

� λα σαντ µενταλε,

� λεσ αχτιϖιτσ πρϖεντιϖεσ ετ χυρατιϖεσ,

� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε γεστιον δυ σανγ ετ δε
σεσ δριϖσ,

� λα ργλεµεντατιον εν µατιρε δε πρλϖεµεντ ετ δε
τρανσπλαντατιον δ�οργανεσ ηυµαινσ,

� λεσ ργλεσ ργλεµενταιρεσ ετ λ�οργανισατιον δε λα
διστριβυτιον δεσ προδυιτσ πηαρµαχευτιθυεσ ετ δεσ
θυιπεµεντσ µδιχαυξ τεχηνιθυεσ,

� λ�τηιθυε ετ λα δοντολογιε αππλιχαβλεσ αυξ
προφεσσιονσ δε σαντ,

� λεσ χονδιτιονσ ετ ργιµεσ δ�εξερχιχε δεσ προφεσσιονσ
δε σαντ,

� λεσ δισποσιτιονσ πναλεσ ρελατιϖεσ αυξ περσοννελσ δε
σαντ.

Χ � ΛΑΝΓΥΕ ΝΑΤΙΟΝΑΛΕ :

Ελλε χονσιστε εν υνε τυδε δε τεξτε συιϖιε δε θυεστιονσ.

2 − ΕΠΡΕΥςΕ ΟΡΑΛΕ ∆�Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ ∆ΕΦΙΝΙΤΙςΕ :

Ελλε χονσιστε εν υν εντρετιεν αϖεχ λεσ µεµβρεσ δυ ϕυρψ
δ�υνε δυρε µαξιµυµ δε 20 µινυτεσ ετ  πορτε συρ λε
προγραµµε δε λ�εξαµεν.

ΜΙΝΙΣΤΕΡΕ ∆Ε Λ�ΕΝΣΕΙΓΝΕΜΕΝΤ ΣΥΠΕΡΙΕΥΡ
ΕΤ ∆Ε ΛΑ ΡΕΧΗΕΡΧΗΕ ΣΧΙΕΝΤΙΦΙΘΥΕ

Αρρτ ιντερµινιστριελ δυ 26 ϑουµαδα Ετηανια 1426
χορρεσπονδαντ αυ 1ερ αοτ 2005 πορταντ χρατιον
δ�υνε αννεξε δε λ�υνιϖερσιτ δε Τιαρετ ◊
Τισσεµσιλτ.

����

Λε µινιστρε δεσ φινανχεσ,

Λε µινιστρε δε λ�ενσειγνεµεντ συπριευρ ετ δε λα
ρεχηερχηε σχιεντιφιθυε,

ςυ   λε   δχρετ   πρσιδεντιελ   ν° 05−161   δυ   22  Ραβιε
Ελ Αουελ 1426 χορρεσπονδαντ αυ 1ερ µαι 2005 πορταντ
νοµινατιον δεσ µεµβρεσ δυ Γουϖερνεµεντ ;

ςυ λε δχρετ εξχυτιφ ν° 01−271 δυ 30 ϑουµαδα Ετηανια
1422 χορρεσπονδαντ αυ 18 σεπτεµβρε 2001, µοδιφι,
πορταντ χρατιον δε λ�υνιϖερσιτ δε Τιαρετ ;

ςυ  λε  δχρετ  εξχυτιφ  ν° 03−279  δυ  24  ϑουµαδα
Ετηανια 1424  χορρεσπονδαντ  αυ  23  αοτ  2003  φιξαντ
λεσ µισσιονσ ετ λεσ ργλεσ παρτιχυλιρεσ δ�οργανισατιον ετ δε
φονχτιοννεµεντ δε λ�υνιϖερσιτ, νοταµµεντ σον αρτιχλε 3 ;

Αρρτεντ :

Αρτιχλε 1ερ. � Εν αππλιχατιον δεσ δισποσιτιονσ δε
λ�αρτιχλε 3 δυ δχρετ εξχυτιφ ν° 03−279 δυ 24 ϑουµαδα
Ετηανια 1424  χορρεσπονδαντ  αυ  23 αοτ 2003, συσϖισ, ιλ
εστ χρ υνε αννεξε δε λ�υνιϖερσιτ δε Τιαρετ ◊ Τισσεµσιλτ.

Αρτ. 2. � Χεττε αννεξε εστ ρατταχηε πδαγογιθυεµεντ ◊
λα φαχυλτ δεσ σχιενχεσ ηυµαινεσ ετ δεσ σχιενχεσ σοχιαλεσ
δε λ�υνιϖερσιτ δε Τιαρετ.

Αρτ. 3. � Λε πρσεντ αρρτ σερα πυβλι αυ ϑουρναλ
οφφιχιελ δε λα Ρπυβλιθυε αλγριεννε δµοχρατιθυε ετ
ποπυλαιρε.

Φαιτ ◊ Αλγερ, λε 26 ϑουµαδα Ετηανια 1426 χορρεσπονδαντ
αυ 1ερ αοτ 2005.

Λε µινιστε δε λ�ενσειγνεµεντ
συπριευρ ετ δε λα ρεχηερχηε

σχιεντιφιθυε

Ραχηιδ  ΗΑΡΑΟΥΒΙΑ

Λε µινιστρε δεσ φινανχεσ

Μουραδ ΜΕ∆ΕΛΧΙ


