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قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرقــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرّخ في خ في 6 رمــــضــــان عـــام  رمــــضــــان عـــام 1436
23  يــونـــيـــو ســـنــة   يــونـــيـــو ســـنــة u2015 يـــحـــدu يـــحـــدّد كـــيـــفـــيـــاتد كـــيـــفـــيـــات اHــوافق اHــوافق 
تـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبةتـنظيم التكـوين التكمـيلي قبل التـرقية إلى رتبة
شبه طـبي متخـصص ورئيسي لـلصحـة العمـوميةشبه طـبي متخـصص ورئيسي 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 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1432 اHــوافق 20 مـــارس ســـنـــة
YــوظـــفــHــتـــضــمّـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2011 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

- و�ـقـتضى الـقـرار اHؤرّخ في 4 رمـضـان عام 1436
اHـــــوافق 21 يـــــونــــــيـــــو ســـــنـــــة 2015 الــــــذي يـــــحـــــدّد قــــــائـــــمـــــة

uللصحة العمومية YتخصصHا YمرضHتخصصات ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHواد 46 و60 و70 و82
و92 و 104 و117 و126 و135  و142 و149 و160 و173 و186
و199 و213 و226 مـن اHـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ  رقـم 121-11
اHـؤرّخ في 15 ربـيع الــثــاني عـام 1432 اHـوافق 20 مـارس
سـنة 2011 واHذكـور أعالهu يـهـدف هذا الـقـرار إلى  حتـديد
كـيــفـيـات تـنــظـيم الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة إلى
رتـبة شـبه طـبي مـتخـصص ورئـيسي لـلـصحـة الـعمـومـية

ومدته ومحتوى برامجهu حسب مـا يأتي :

شعبة العالج :شعبة العالج :

سلك اHمرضY للصحة العمومية :سلك اHمرضY للصحة العمومية :

رتبــة :رتبــة :

- �ـرض مـتـخصـص في غـرفـة الـعـمـلـيـات اجلـراحـية
uللصحة العمومية

- �رض مـتخصـص في حفظ الـصحـة االستـشفـائية
uللصحة العمومية

- �ــــرض مـــــتــــخــــصـص في عـالج احلــــروق لــــلـــــصــــحــــة
uالعمومية

- �ــرض مـــتــخــصـص في عالج الـــســرطـــان لــلـــصــحــة
uالعمومية

- �ــرض مــتــخـصـص في الـعـالج اHـكــثف واHــســاعـدة
uالطبية االستعجالية للصحة العمومية

- �ـــرض مــتـــخــصـص في تــصـــفـــيــة الـــكــلى لـــلــصـــحــة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتــخـــصص في رعـــايـــة األطــفـــال لـــلــصـــحــة
uالعمومية

- �ــــرض مـــتـــخـــصص فـي عالج األمـــراض الـــعـــقـــلـــيـــة
uللصحة العمومية

- �ــرض مـــتـــخـــصص فـي دوران الــدم خـــارج اجلـــسم
uللصحة العمومية

- �رض متخـصص في العالج االستعجـالي للصحة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتـــخـــصص فـي الــتـــكـــفــل بـــاأللم لـــلـــصـــحــة
uالعمومية
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- �ــرض مـتـخـصص في الــعـنـايـة بـاHــفـاغـرة اHـعـويـة
uللصحة العمومية

- �ـرض مــتـخـصـص في االسـتــكـشــافـات الــوظـيــفـيـة
uللصحة العمومية

- �ـــرض مــــتـــخـــصـص في عالج اHــــســـنـــY لــــلـــصـــحـــة
uالعمومية

- �ـــرض مـــتــخـــصـص في الـــعالج في اHـــنـــزل وغـــيــر
uاالستشفائي للصحة العمومية

شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :شعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف :

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

رتــبـــة مـــخـــتص في الـــتـــغــذيـــة مـــتـــخــصـص لــلـــصـــحــة
العمومية.

سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :سلك اHداوين بالعمل للصحة العمومية :

رتبة مداو بالعمل متخصص للصحة العمومية.

سلك مر�ي األسنان للصحة العمومية :سلك مر�ي األسنان للصحة العمومية :

رتبة مر° األسنان متخصص للصحة العمومية.

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

رتبة مقوم األعضـاء االصطناعية متخصص للصحة
العمومية.

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

رتــبـــة مــخــتص في الـــعالج الــطــبــيــعـي والــفــيــزيــائي
متخصص للصحة العمومية.

ســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــةســــلك الـــــبــــصــــاراتــــيــــY الــــنــــظـــــاراتــــيــــY لــــلــــصــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

رتـــبـــة بـــصـــاراتـي نـــظـــاراتي مـــتـــخـــصص  لـــلـــصـــحـــة
العمومية.

سلك مقومي البصر للصحة العمومية :سلك مقومي البصر للصحة العمومية :

رتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية.

سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية :

رتـبـة مــقـوم احلـركـيـة الــنـفـسـيــة مـتـخـصـص لـلـصـحـة
العمومية.

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

رتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية.

سلك مقومي السمع للصحة العمومية :سلك مقومي السمع للصحة العمومية :
رتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية.

الشعبة الطبية التقنية :الشعبة الطبية التقنية :
ســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــةســلـك مــشــغــلـي أجــهــزة الــتــصـــويــر الــطــبـي لــلــصــحــة

العمومية :العمومية :
رتــبــة مـشــغل أجــهـزة الــتــصـويــر الــطـبي مــتــخـصص

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

رتبة مخبري متخصص للصحة العمومية.
سلك احملضسلك احملضّرين في الصيدلة للصحة العمومية :رين في الصيدلة للصحة العمومية :

رتــبـــة مــحــضــر فـي الــصــيـــدلــة مــتـــخــصص لـــلــصــحــة
العمومية.

ســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــةســـــلـك اخملـــــتـــــصـــــY في حـــــفـظ الـــــصــــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة
العمومـية :العمومـية :

رتـبـة مخـتص في حـفظ الـصـحـة مـتخـصص لـلـصـحة
العمومية.

الشعبة الطبية االجتماعية :الشعبة الطبية االجتماعية :
سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين االجتماعيY للصحة العمومية :

رتبة مساعد اجتماعي رئيسي للصحة العمومية.
سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :سلك اHساعدين الطبيY للصحة العمومية :

رتبة مساعد طبي رئيسي للصحة العمومية.
اHـاداHـادّة ة 2 :  : يــتم االلـتــحــاق بـالــتـكــوين الـتــكــمـيــلي قـبل
الـتـرقـية فـي الرتـب اHـذكورة فـي اHادة األولـى أعالهu بـعد

النجاح في اHسابقةu وفقا للتنظيم الساري اHفعول.
اHـاداHـادّة ة 3  :   : يـتـم فـتـح دورة الـتــكــوين الــتــكــمــيـلـي قـبل
الـــتــــرقــــيـــة فـي الــــرتب اHــــذكـــورة أعـالهu �ـــوجـب قـــرار أو
مقرر من السلطـة التي لها صالحية التعيY والذي يحدد

فيه ال سيما :
uعنيةHالرتبة أو الرتب ا -

- عدد اHنـاصب اHاليـة اHفتـوحة لـلتكـوين التكـميلي
قبل الـترقيـة احملددة في اخملطط الـسنوي لـتسيـير اHوارد
الـــبـــشـــريــة وفـي اخملـــطط الـــقــطـــاعـي الــســـنـــوي أو اHـــتـــعــدد
الــســنــوات لــلــتــكــوين اHــصــادق عــلــيــهــمــا بــعــنــوان الــســنــة

uعمول بهاHطبقا لالجراءات ا uعنيةHا
uمدة التكوين -

uتاريخ بداية التكوين -



عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
واإلصالح اإلداريواإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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اHــــاداHــــادّة ة 16 :  : تــــتــم كــــيـــــفـــــيــــــات تـــــقـــــيـــــــيم الـــــتــــكـــــــوين
التكمـيلي كـاآلتي :

u1 عاملHا uستمرةHراقبة البيداغوجية اHمعدّل ا -
- معدّل االمتحان النهائيu اHعامل 2.

- عالمة التربص التطبيقيu اHعامل 2.
- عالمة اHذكرة اHهنيةu اHعامل 1.

اHــــاداHــــادّة ة 17 :  : يــــتم اإلعـالن عن الــــنــــجــــاح الـــــنــــهــــائي في
الـتــكـوين الـتــكـمـيــلي قـبل الـتــرقـيـة لــلـمـوظـفــY احلـائـزين
مـــعــدال عـــامـــا يـــســاوي عـــلى األقل 10 من 20  فـي الــتـــقـــيــيم
اHـذكور في اHادّة 16 أعالهu من طرف جلنـة نهايـة التكوين

التي تتكون من :
- الــســلــطــة الــتي لــهــا صالحــيــة الــتــعــيــY أو �ــثــلــهـا

uرئيسا uؤهل قانوناHا
- مــديـــر الــصــحــة والــســـكــان لــلــواليـــةu مــكــان تــواجــد

uمؤسسة التكوين شبه الطبي أو �ثله
uعنيةHمديــر مؤسسة التكوين ا -

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

تـــبـــلغ نـــســـخـــة من مـــحـــضـــر الــنـــجـــاح الـــنـــهـــائي إلى
مــصــالح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة فـي أجـل ثــمــانــيـة (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.
اHــــاداHــــادّة ة 19 :  : يــــرقـى اHــــوظــــفـــون الــــذيـن تــــابــــعـــوا دورة

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

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بــاجلــزائـر في 6 رمــضــان عـام 1436 اHـوافق 23

يونيو سنة 2015.

uعنيةHؤسسة العمومية للتكوين اHا -
- قائمة اHوظفY الناجحY اHعنيY بالتكوين.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـجب تــبـلــيغ نـســخـة مـن الـقــرار أو اHـقـرر
اHذكور في اHادة 3 أعالهu إلى مصالح الـوظيفة العمومية

خالل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
5 :  : يــجب عــلى مــصــالـح الــوظــيــفــة الــعــمــومــيـة اHـاداHـادّة ة 
إبــداء رأي اHـطــابــقــة خالل أجـل عــشـرة (10) أيــام u ابــتـداء

من تاريخ استالم القـرار أو اHقرر.
اHــــاداHــــادّة ة 6 :  : تــــضـــمـن الـــتــــكـــويـن الـــتــــكـــمــــيـــلـي اHـــعــــاهـــد
الـوطنـيـة للـتكـوين الـعالـي شبه الـطـبي ومعـاهـد التـكوين

شبه الطبي.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــلـــزم اHــوظــفـــــون الــنـــاجـحــــون نــهــــائــيــا
فــي اHــســـابــقــــة لاللـــتــحــــاق بـــإحــدى الـــرتب اHـــذكـــورة في

اHادة األولى أعالهu �تابعـة دورة تكوين.
تعـلم اإلدارة اHـستـخدمـة اHـوظفـY اHعـنـيY بـتاريخ
بــدايــة الـــتــكــوين �ــوجـب اســتــدعــاء فـــردي وبــأيــة وســيــلــة

مالئمة عند االقتضاء.
8 :  : حتــدّد مــدة الــتــكــوين الــتـــكــمــيــلي من اثــني اHـاداHـادّة ة 

عشر (12) شهرا إلى ثمانية عشر (18) شهرا.
اHـاداHـادّة ة 9 :  : ينـظم الـتـكوين الـتـكمـيـلي بشـكل مـتواصل

أو تناوبي 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
الـتكـمـيـليu تـربـصـا تـطـبـيـقيـا لـدى اHـؤسـسـات الـعـمـومـية

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 لهياكل الصحة ذوي اHؤهالت اHطلوبة.
اHـاداHـادّة ة 13 :  : يـتم تـقـيـيم اHـعـارف حـسب مـبـدأ اHـراقـبة

البيداغوجية اHستمرّة ويشمل اختبارات دورية.
اHــاداHــادّة ة 14 :  : يـــلـــزم اHــوظـــفـــون اHـــعـــنـــيـــون بـــالــتـــكـــوين

التكميليu بإعداد مذكرة مهنية في نهاية التكوين.
15 :  : عـنــد نــهــايــة الــتـكــوين الــتــكــمــيـلـيu يـنــظم اHـاداHـادّة ة 

امتحان نهائي يشمل جميع الوحدات اHدرسة.

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات

عبد اHالك بوضيافبد اHالك بوضياف


