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قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 22 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1436
اHوافق اHوافق 9  يوليو سنة   يوليو سنة u2015 يحدu يحدّد كـيفيات تنظيمد كـيفيات تنظيم
التكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتبالتكوين التـكميلي قبل الـترقية إلى بعض الرتب
اHنتـمية ألسالك شـبه الطـبيY لـلصحـة العمـوميةاHنتـمية ألسالك شـبه الطـبيY لـلصحـة العمـومية

ومدته ومحتوى برامجه.ومدته ومحتوى برامجه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

uإن الوزير األول
uستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

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

uتمّمHعدّل واHا uYوظفHأو الفردي التي تهم وضعية ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافــق 14 مــــــايـــــو ســــــنــــــة 2015

uأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 96-148 اHؤرّخ
في 9 ذي احلـــجّـــة عـــام 1416 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنـــة 1996
واHـتـضـمّن إنـشاء اHـعـهـد الـوطـني الـبـيـداغـوجي لـلـتـكوين

uشبه الطبي وتنظيمه وسيره
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-92 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل مـدارس الــتــكــوين شــبه الــطـبي

uإلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 11-93 اHـؤرّخ
في 21 ربــــــــيع األوّل عـــــــام 1432 اHـــــوافــق 24 فـــــبــــــرايـــــــر
ســنــــة 2011 الــذي يــحــوّل اHــعــهــد الــتــكــنــولــوجي لــلــصــحــة
الـعـمومـيـة باHـرسى (اجلـزائر) إلى مـعـهد وطـني لـلتـكوين

uالعالي شبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-121 اHؤرّخ
في 15 ربـــــــيع الــــثـــــــاني عـــــام 1432 اHـــــوافــق 20 مــــــارس
YوظفHتضمّن القانون األساسي اخلاص باHسنة 2011 وا

uللصحة العمومية Yألسالك شبه الطبي YنتمHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-319 اHؤرّخ
في 9 شوّال عام 1432 اHوافق 7 سبـتمبر سنة 2011 الذي
يـحوّل مدارس التـكوين شبه الـطبي إلى معاهـد التكوين

uشبه الطبي
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضـــان عـــام 1435 اHــوافق 3 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

uواإلصالح اإلداري

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :
اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 44 و45 و47 و58
و59  و61  و71  و80  و81 و83 و93 و102 و103 و105 و115
و116 و118 و127 و136 و143 و150 و158 و159 و161 و171
و172 و174 و184 و185 و187 و197 و198 و200 و211 و212
و214 و224 و225 و227 من اHـــرســــــــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ  رقـم
11-121 اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثـاني عـام 1432 اHـوافق 20

مـارس سـنة 2011 واHـذكور أعـالهu يـهـدف هذا الـقـرار إلى
حتـديد كـيفـيات تـنظـيم الـتكـوين التـكمـيـلي قبل الـترقـية
إلى بـعض الرتب اHنتـمية ألسالك شبه الـطبيY لـلصحة

العمومية ومدته ومحتوى برامجهu حسب مـا يأتي :
شعبة العالج :شعبة العالج :

سلك اHمرضY للصحة العمومية :سلك اHمرضY للصحة العمومية :
الـرتب :

uرض حاصل على شهادة دولة¢ -
uرض للصحة العمومية¢ -

- ¢رض ¢تاز للصحة العمومية.
شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :

سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :سلك اخملتصY في التغذية للصحة العمومية :
الـرتب :

uمختص في التغذية حاصل على شهادة دولة -
uمختص في التغذية للصحة العمومية -

- مختص في التغذية ¢تاز للصحة العمومية.
سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :

- رتبة مداو بالعمل ¢تاز للصحة العمومية.
سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :سلك مر¢ي األسنان للصحة العمومية :

الـرتب :
uمر® األسنان حاصل على شهادة دولة -

uمر® األسنان للصحة العمومية -
- مر® األسنان ¢تاز للصحة العمومية.

ســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــةســـلـك مـــقــــومي األعــــضــــاء االصــــطـــنــــاعــــيــــة لـــلــــصــــحـــة
العمومية :العمومية :

- رتـــبــــة مـــقــــوم األعـــضــــاء االصـــطـــنــــاعـــيــــة لـــلــــصـــحـــة
العمومية.

سـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائيسـلك اخملــتـصــY في الــعالج الـطــبـيــعي والــفـيــزيـائي
للصحة العمومية :للصحة العمومية :

الـرتب :
uمدلك طبي حاصل على شهادة دولة -

- مـختص في العالج الطـبيعي والـفيزيائي لـلصحة
uالعمومية
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- مـخـتص في الـعالج الـطـبـيـعي والـفـيـزيـائي ¢ـتـاز
للصحة العمومية.

ســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــةســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

الـرتب :
uبصاراتي نظاراتي حاصل على شهادة دولة -

uبصاراتي نظاراتي للصحة العمومية -
- بصاراتي نظاراتي ¢تاز للصحة العمومية.

سلك مقومي البصر للصحة العمومية :سلك مقومي البصر للصحة العمومية :
- رتبة مقوم البصر ¢تاز للصحة العمومية.

سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :
- رتــبــة مــقــوم احلــركــيـــة الــنــفــســيــة ¢ــتــاز لــلــصــحــة

العمومية.
سلك مطببي القدم للصحة العمومية :سلك مطببي القدم للصحة العمومية :

- رتبة مطبب القدم ¢تاز للصحة العمومية.
سلك مقومي السمع للصحة العمومية :سلك مقومي السمع للصحة العمومية :

- رتبة مقوم السمع ¢تاز للصحة العمومية.
الشعبة الطبية التقنية :الشعبة الطبية التقنية :

ســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــةســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــة
العمومية :العمومية :

الـرتب :
uمشغل أجهزة األشعة حاصل على شهادة دولة -

uمشغل أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية-
- مـشــغـل أجـهــزة الـتــصـويــر الـطــبي ¢ـتــاز لـلــصـحـة

العمومية.
سلك اخملبريY  للصحة العمومية :سلك اخملبريY  للصحة العمومية :

الـرتب :
uمخبري حاصل على شهادة دولة -

uمخبري للصحة العمومية -
- مخبري ¢تاز للصحة العمومية.

سلك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية :سلك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية :
الـرتب :

uمحضر في الصيدلة حاصل على شهادة دولة -
uمحضر في الصيدلة للصحة العمومية -

- محضر في الصيدلة ¢تاز للصحة العمومية.
ســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــةســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة

العمومـية :العمومـية :
الـرتب :

uعون تطهير حاصل على شهادة دولة -

uمختص في حفظ الصحة للصحة العمومية -
- مــــخـــــتـص في حـــــفـظ الـــــصــــحـــــة ¢ـــــتـــــاز لـــــلـــــصـــــحــــة

العمومية.
الشعبة الطبية االجتماعية :الشعبة الطبية االجتماعية :

سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :
الـرتب :

uمساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة -
uمساعد اجتماعي للصحة العمومية -

- مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.
سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :

الـرتب :
uطبي حاصل على شهادة دولة Yأم -

uمساعد طبي للصحة العمومية -
- مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم االلــتـحـــــاق بــالــتـكـــــوين الــتــكــمـــيـــلي
فـي الــرتب اHـذكـورة في اHـادة األولـى أعالهu بـعـد الـنـجـاح
في االمــــتـــحـــان اHـــهــــني أو في اHـــســــابـــقـــة أو عـــلـى ســـبـــيل

االختيارu وفقا للتنظيم اHعمول بـه.
اHــاداHــادّة ة 3  :   : يـــتم فــتـح دورة الــتــكـــوين الــتـــكــمـــيــلي في
الــرتب اHــذكــورة في اHــادة األولى أعالهu �ــوجـب قـرار أو
مقرر من السلطـة التي لها صالحية التعيY والذي يحدد

فيه على اخلصوص :
uعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اHنـاصب اHاليـة اHفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
احملــددة في اخملــطط الــســنــوي لــتــســيــيــر اHــوارد الــبــشــريـة
وفـي اخملــطـط الــقـــطـــاعي الـــســنـــوي أو اHـــتـــعــدد الـــســـنــوات
لـلتـكوينu اHـصادق عـليـهما بـعنـوان السـنة اHـعتـبرة طـبقا

uعمول بهاHلإلجراءات ا
uمدة التكوين التكميلي -

uتاريخ بداية التكوين التكميلي -
uعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -

- قـائــمـة اHـوظــفـY اHــعـنــيـY بــالـتــكـوين الــتـكـمــيـلي
حسب ط الترقية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 4 :  : تــــــبــــــلـغ نـــــســــــخــــــة مـن الــــــقــــــرار أو اHــــــقـــــرر
اHــذكـورين أعالهu إلى مــصـالح الــوظـيـفــة الـعـمــومـيـة خالل

أجل عشرة (10) أيامu ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبداء رأي اHطابقة خالل أجـل عشرة (10) أيامu ابتداء من

تاريخ استالم القـرار أو اHقرر.
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اHــاداHــادّة ة 6 :  : يــلـــزم اHــوظــفــون الـــنــاجــحــون نـــهــائــيــا فـي
االمـتحـان اHهـني أو في اHـسابـقة أو عـلى سبـيل االختـيار
لـلـتـرقـيـة إلى إحدى الـرتب اHـذكـورة أعالهu �ـتـابـعة دورة

التكوين التكميلي.
YـــوظـــفــHـــســـتـــخـــدمـــة إعـالم اHعـــلى اإلدارة ا Yيـــتـــعـــ
اHعـنـيـY بـتـاريخ بـداية الـتـكـوين �ـوجب اسـتـدعـاء فردي

وبأية وسيلة مالئمة عند الضرورة.
اHــــاداHــــادّة ة 7 :  : يــــتم الـــتــــكــــوين الــــتـــكــــمـــيــــلي فـي اHـــعــــاهـــد
الـــوطـــنــيـــة لــلـــتـــكــويـن الــعـــالي شـــبه الـــطــبـي ومــؤســـســات

التكوين شبه الطبي.
اHاداHادّة ة 8 :  : حتدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :

- وفــــقـــا ألحـــكـــام اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 121-11
اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
سـنة 2011 واHذكـور أعالهu بـالـنـسـبـة للـتـكـوين الـتـكـمـيلي
في رتب شـبه طبي حـاصل علـى شهـادة دولةu وشـبه طبي

uللصحة العمومية
- اثنا عشر (12) شهرا بالنـسبة للتكـوين التكميلي
في رتبـتي شبه طـبي ¢تـازu وشبه طـبي رئيس لـلصـحة

العمومية.
اHاداHادّة ة 9 :  : ينظـم التـكوين الـتكمـيلي بـشكـل مـتواصل

أو تناوبيu ويشمل دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
اHـاداHـادّة ة 10 :  : تـلـحق بـأصل هـذا الـقـرار برامـج الـتكـوين
الـتـكـمـيـلي الـتـي يـتم تـفـصـيل مـحـتـواهـا من طـرف اHـعـهـد

الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.
اHــاداHــادّة ة 11 :  : يـــتــابـع اHــوظــفـــون اHــعـــنــيـــون بــالــتـــكــوين
الــتـكـمـيـليu تـربـصــا تـطـبـيـقـيـا في اHــؤسـسـات الـعـمـومـيـة

للصحة وفقا للمدة احملددة في البرامج.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـضـمن تـأطــيـر ومـتـابـعــة اHـوظـفـY أثـنـاء
دورة الـــتـــكـــوين الـــتـــكــمـــيـــليu ســـلك األســـاتـــذة Hـــؤســـســات
الـتـكـوين اHـعنـيـةu بـالـتـنسـيق مع اإلطـارات شـبه الـطـبـية

التابعY لهياكـل الصحة ذوي اHؤهالت اHطلوبة.
اHــاداHــادّة ة 13 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين

التكميليu �ا يأتي :
- فـي رتب شـــــبه طـــــبـي حــــاصـل عـــــلى شـــــهـــــادة دولــــة
وشــبه طــبي لـــلــصــحــة الــعـــمــومــيــة بــإعــداد تـــقــريــر نــهــايــة
الــــتـــكـــوين حــــول مـــوضـــوع لـه صـــلـــة بـــالــــوحـــدات اHـــدرّســـة

uقررة في البرامجHوا
uفي رتب شـــبه طـــبي ¢ـــتـــاز وشــبـه طــبـي رئــيس -
بـإعداد مذكرة مـهنية في نـهاية التكـوين حول موضوع له

صلة بالوحدات اHدرّسة واHقررة في البرامج.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة
البيداغوجية اHستمرّة ويشمل اختبارات دورية.

15 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيu يـنــظم اHـاداHـادّة ة 
امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات اHدرّسة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــتــم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــوين
التكمـيلي كـاآلتي :

u1 عاملHا uستمرةHراقبة البيداغوجية اHمعدّل ا -
u2 عاملHا uعالمة االمتحان النهائي -

u2 عاملHا uعالمة التربص التطبيقي -
- عـالمـــة تــــقـــــريـــــر نــــهــــايـــــة الــــتـــكـــــويـن أو اHــــذكـــــرة

اHهنـيةu اHعامل 1.
اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـتـكـــوين الـتـكـمـيـلي لــلـمـوظـفــY احلـائــزين مـعــدال عــامـا
يــسـاوي عــلى األقل 10 من 20  في الــتــقــيــيم اHــذكــــور فـي
اHـادّة 16 أعالهu من طــــرف جلــنـــة نــهــايـــة الـتــكـــوين الـــتي

تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو ¢ــثــلــهـا

uرئيسا uؤهل قانوناHا
- مــديـــر الــصــحــة والــســـكــان لــلــواليـــةu مــكــان تــواجــد

uمؤسسة التكوين شبه الطبي أو ¢ثله
uعنيةHمديـر مؤسسة التكوين ا -

- ¢ـــثــلــY اثــنــY (2) عن ســــلك األســــاتــــذة Hــــؤســــســـة
التكوين اHعنية.

تـــبـــلغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
uمــصــالح الــوظـيــفـة الــعــمـومــيــة في أجـل ثــمـانــيـة (8) أيـام

ابتداء من تاريخ توقيعه.
uــادّة ة 18 :  : عــنــد نـــهــايــة دورة الـــتــكــويـن الــتــكـــمــيــليHــاداHا
Yالناجح Yيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة للموظف

نهائيا على أساس محضر جلنة نهاية التكوين.
اHاداHادّة ة 19 :  : يرقى اHوظفـون اHعلن عن جناحـهم نهائيا

في دورة التكوين في الرتب اHقصودة.
اHـاداHـادّة ة 20 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـية

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 22 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 9

يوليو سنة 2015.


