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هــذا اHـرســوم إلى تــوضـيح األحــكـام اخلــاصــة اHـطــبـقــة عـلى
Wالـطبي Wالذين ينـتمون إلى سـلك الفيزيـائي WوظـفHا
في الصحة العـمومية وحتديد  شروط االلتحاق �ختلف

الرتب ومناصب الشغل اHطابقة.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــكـــون اHــــوظــــفـــون الــــذين يــــحـــكــــمــــهم هـــذا
الـــقــانـــون األســـاسي اخلـــاص في اخلـــدمـــة لــدى اHـــؤســـســات

العمومية التابعة للوزارة اHكلفة بالصحة. 
و�ــكن أن يـكــونـواp بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةp فـي اخلـدمـة

لدى اإلدارة اHركزية.
كـمـا �ـكن أيـضا أن يـكـونـوا في وضـعيـة اخلـدمـة لدى
اHؤسـسات الـعمـوميـة ذات األنشـطة اHـماثـلة لـلمـؤسسات
اHــــذكـــورة في الـــفـــقـــرة األولـى أعاله والـــتـــابـــعـــة لـــوزارات

أخرى.
يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـW الـوزيـر اHـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اHـعـني والـسـلـطـة اHــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة

قائمة الرتب اHعنية وكذا التعداد اخلاص بكل مؤسسة.

الفصــل الفصــل الثانــيالثانــي
احلقــوق والواجبــاتاحلقــوق والواجبــات

اHــاداHــادّة ة 3 :  :  يــخــــضع اHــوظـــفــون الــذيـن يــحــكـــمــهم هــذا
القـانون األساسي اخلـاص للـحقوق والـواجبات اHـنصوص
عـــــلـــــيـــــهـــــا فـي األمـــــر رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في 19 جـــــمــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـذكور

أعاله.
كـمــا يــخـضــعــونp زيـادة عــلى ذلكp لــلــنـظــام الــداخـلي

للمؤسسة التي يعملون فيها.

اHــاداHــادّة ة 4 :  : يـــســتـــفـــيــد الـــفـــيـــزيــائـــيـــون الــطـــبـــيــون في
الــصـحـة الــعـمـومـيــة طـبـقــا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيـم اHـعـمـول

بهما �ا يأتي :
أ  - الـنــقل عـنـدمـا يــكـونـون مــلـزمـW بـعــمل لـيـلي أو

pمداومة
ب - خدمات في مجال اإلطعام في هياكل الصحة.

pداومةHستخدمي اH ويكون اإلطعام مجانا
ج _ الــلــبـــاس : يــلــزم الـــفــيــزيــائـــيــون الــطـــبــيــون في
الـصحـة العـمـوميـة بارتـداء البـذلة الـطبـية أثـناء �ـارسة

pمهامهم
د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل.
حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــW الـوزيـر اHــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اHـكـلف

باHالية.

5 :  : يــســـتــفــيــد الــفـــيــزيــائــيــون الـطــبـــيــون فـي اHـاداHـادّة ة 
الــصــــحــة الــعــمـــــومـــيــة مـن رخـص الـــغـــيــاب دون فــقـــدان

مــرســوم تــنــفــيــذيمــرســوم تــنــفــيــذيّ رقم  رقم 10 -  - 178 مــؤر مــؤرّخ في خ في 25 رجب عــام رجب عــام
1431 اHـوافق  اHـوافق 8 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة p2010  يـتـضمن الـقـانونيـتـضمن الـقـانون

األســاسي اخلـــــاص بــاHــــوظـــفـــW اHــنـــتــمــW لــســـلكاألســاسي اخلـــــاص بــاHــــوظـــفـــW اHــنـــتــمــW لــســـلك
الفيـزيائيـW الطبـيـW في الصحة العمومية.الفيـزيائيـW الطبـيـW في الصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
pستشفيـاتHا

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 85 - 05 اHــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

pتممHعدل واHا pتعلق بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
pـتـضمن الـقانـون األساسـي الـعـام للـوظيـفـة العـمومـيةHوا

pادتان  3 و11 منهHال سيما ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 304
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
ســنــة 2007 الــذي يـــحــدد الـــشــبــكـــة االســتـــداللــيــة Hـــرتــبــات

pونظام دفع رواتبهم WوظفHا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 307
اHــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428 اHــوافق 29 ســبـــتـــمـــبــر
سـنة 2007 الذي يـحـدد كـيفـيـات منح الـزيـادة االستـداللـية
لــــشـــاغــــلي اHــــنـــاصـب الـــعــــلــــيـــا فـي اHـــؤســــســـات واإلدارات

pالعمومية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2010 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهوريـة -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

البــاب البــاب األولاألول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

الفصـل الفصـل األولاألول
مجـال التطبيـقمجـال التطبيـق

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اHــادتــW 3 و11 من
األمــــر رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 19 جـــمــــادى الـــثـــانــــيـــة عـــام
1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واHذكـور أعالهp يـهدف
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الفصـل الرابعالفصـل الرابع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اHـاداHـادّة ة 11 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اHـادة 127 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اHـوافق

15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHــــذكـــــور أعالهp حتـــــدد الــــنـــــسب

القصوى للمـوظفW الذين يحكمهم هذا القانون األساسي
pبــنـاء عـلى طــلـبـهم pاخلــاص الـذين من شــأنـهم أن يـوضــعـوا
pفي إحـدى الـوضعـيـات الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة احملـددة أدناه
بـالـنـســبـة إلى هـــذا الــسـلك وبـالــــنـسـبـة إلـى كل مـؤسـسـة

عموميةp كما يأتي :
p% 10 : االنتــداب -

p% 10 : اإلحالة على االستيداع -
- خارج اإلطار: 5 %.

الفصــل اخلامسالفصــل اخلامس
التكويـنالتكويـن

اHـاداHـادّة ة 12 :  : يـتـعـيــن عــلى الـهـيـئـة اHـسـتـخـدمـة ضـمـان
ما يأتي :

- تـــكـــويـن  الـــفـــيـــزيـــائـــيـــW الـــطــــبـــيـــW في الـــصـــحـــة
الـعـمومـية وحتـسW مـسـتواهم وجتـديد مـعـلومـاتهم بـهدف

pؤهالتهم وترقيتهمH دائم Wحتس
- حتـيــW مـعــارفـهـم بـهـدف حتــصـيـل مـهــارات جـديـدة
مــرتـبـطـة بــاحـتـيـاجــات قـطـاع الـصــحـة ومـتـطــلـبـات الـطب

العصري.

اHــاداHــادّة ة 13 :  : يــتــــعــW عــلـى اHـوظــفــW الــذين يــحــكــمـهم
هـــذا الــقـــانـــون األســـاسي اخلـــاص اHـــشـــاركــة فـي مـــخــتـــلف
دورات التـكوين الـتي تـنظـمهـا اHؤسـسـات التي يـنتـمون

إليها.
الفصـل السادسالفصـل السادس

التقييمالتقييم

اHـاداHـادّة ة 14 :  : عالوة عـلى اHـعـايـيـر اHـنـصـوص عـلـيـها في
اHـــــادة 99 من األمــــــر رقم 06 - 03 اHـــــؤرخ في 19 جــــــمـــــادى
الثـانيـة عام  1427اHـوافق 15 يولـيـو سـنة 2006 واHـذكور
أعالهp يقيم الفيزيـائيون الطبيون في الـصحة العمومية

حسب النتائج اHرتبطة �ا يأتي :
pحتقيق األهـداف -

pبـادرةHروح ا -
- أعــــمــــال الــــبـــــحث واHــــنـــــشــــورات واHــــداخالت ذات

 pالطابع العلمي
- اHلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الـــراتـب لــلــمــــشـــاركـــة فـي اHــؤتــمـــرات واHــلــتـــقــيــات ذات
الــطــابع الــوطــني أو الــدولي والـــتي تــتــصل بــنــشــاطــاتــهم
اHـهـنيـة حسب الـكيـفـيات والـشروط اHـنـصوص عـليـها في

التنظيم اHعمول به.

اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـلـزم الـفـيـزيـائـيـون الـطـبـيـون في الـصـحـة
العمومية في إطار اHهام اخملولة لهم  �ا يأتي :

pاالستعداد الدائم للعمـل -
- الـقـيــام بـاHـداومـات الـتــنـظـيـمــيـة داخل مـؤسـسـات

الصحة.
الفصــل الثالــثالفصــل الثالــث

التوظيف والتربص والترسيم والترقيةالتوظيف والتربص والترسيم والترقية
والترقية والترقية في الدرجةفي الدرجة

الفـــرع األولالفـــرع األول
التوظيـف والترقيـةالتوظيـف والترقيـة

اHـاداHـادّة ة 7 :  :  يـوظف ويـرقى اHـوظـفـون الـذين يـحـكمـهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.
pـطـبــقـة عـلى أ�ـاط الــتـرقـيـةHـكن تــعـديل الـنــسب ا�
pWبنـاء على اقتراح مـن السلطـة التي لهـا صالحية الـتعي
بـــعــــد أخــــذ رأي الــــلـــجــــنــــة اإلداريــــة اHــــتـــســــاويــــة األعــــضـــاء
اخملتصةp �قرر من السلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية. 

الفـرع الثانـيالفـرع الثانـي
التربص والترسيم والترقيـة في الدرجةالتربص والترسيم والترقيـة في الدرجة

اHاداHادّة ة 8 :  :  تـطبـيقـا ألحـكام اHـادتيـن 83 و84 من األمر
رقم 06 - 03 اHــؤرخ فــي  19 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عــام 1427
Wيـــعـــ pـــذكـــور أعـالهHـــــوافق  15 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2006 واHا
اHــتــرشــحــون الـــذين يــوظــفــون في الـــســلك والــرتب الــتي
Wيـحكـمـها هـذا الـقـانون األسـاسي اخلـاص بصـفـة متـربـص
بــــقـــرار أو مــــقـــررp حــــسب احلــــالــــةp من الــــســـلــــطـــة اخملــــولـــة
صالحـيـة الـتـعـيـW. ويلـزمـون بـاسـتـكـمـال تـربص جتـريبي

مدته سنة واحدة .

اHــاداHــادّة ة 9 :  :  بــعــــد انـــقـــضـــاء فــــتـــرة الــتــــربصp يــرسم
اHـــتـــربــصــــون أو يــخــــضـــعــون لـــتـــمــــديــد الــتــــربص مـــرة
واحــدة للـمدة نــفـسهـا أو يسرحون دون إشـعار مسبق أو

تعويض.
اHاداHادّة ة 10 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اHـطبـقة
عــلى اHــوظـــفــW الــذين يــنــتـــمــون لــلــرتب الــتـــابــعــة لــســلك
الفـيزيـائيـW الطـبيـW في الصـحة الـعمـومية حـسب اHدد
الــثالث (3) اHـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــادة 11 مـن اHــرسـوم
الـرئاسي رقم 07 - 304 اHـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 

اHوافق 29 سبتمبر سنة 2007 واHذكور أعاله.
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- حتــضــيــر دفــاتــر األعــبــاء اHــوجــهــة القــتــنــاء أجــهــزة
الـتـشخـيص والعـالج وكل التـجهـيـزات اخلاصـة اHسـتـعمـلة
في مـجـاالت الـعالج بـاألشـعـة والـطب الـنـووي والـتـصـويـر

pالطبي
- اHــبـــادرة واHـــســـاهـــمــة أوإجنـــاز دراســـات وأشـــغــال

pالبحث
 pإعداد اخملطط االستعجالي لألشعة -

- اHساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.

الفصل الثانــيالفصل الثانــي
شروط التوظيف والترقيــةشروط التوظيف والترقيــة

19 :  :  يـــوظف الـــفـــيـــزيــــائـــيـــون الـــطـــبـــيـــون في اHــاداHــادّة ة 
الــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةp عن طـــريق اHـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
Wمـن بـ pــطــلــوب شــغـلــهــاHــنــاصب اHفـي حــدود ا pالــشــهـادة
اHـتـرشـحـW احلـائـزين شـهـادة مـهـنـدس دولـة في الـفـيـزياء

الطبية أو شهادة معترفا �عادلتها.

20 :  : يــوظـف أو يـرقـى بــصـفــة فــيــزيــائي طــبي اHـاداHـادّة ة 
رئيسي في الصحة العمومية : 

pــــســـــابــــقــــة عـــــلى أســـــاس الــــشــــهــــادةH1 - عن طـــــريق ا
اHــتـرشــحـون احلــائـزون شــهـادة اHــاجــسـتــيـر في الــفـيــزيـاء

pالطبية أو شهادة معترفا �عادلتها
2 - عن طريق االمـتحان اHـهنيp في حدود 30 % من
اHـنــاصب اHـطــلـوب شـغــلـهــاp الـفــيـزيــائـيــون الـطـبــيـون في
الـصحـة العـمـوميـة الذين يـثـبتـون خمس (5) سـنوات من

pاخلدمة الفعلية بهذه الصفة
3- على سبـيل االختـيارp وبـعد الـتسـجيل في قـائمة

pـطــلـوب شـغــلـهـاHـنــاصب اHفي حـدود 10 % من ا pالـتــأهـيل
الــفــيـزيــائــيـون الــطــبـيــون في الــصــحـة الــعــمـومــيــة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

اHــاداHــادّة  21 :  : يـــرقى عــــلى أســــاس الــــشــــهــــادة بــــصــــفــة
p فـــيــــزيـــائي طــــبي رئــــيـــسـي فـي الـــصــــحــــة الـــعــــمـــومـــيـــة
الــفــيــزيـائــيـون الــطـبــيـون فـي الـصــحـة الــعـمــومـيــة الـذين
حتـــصـــلـــوا بـــعـــد تـــوظـــيـــفــهـم عـــلى شـــهـــادة اHـــاجـــســتـــيـــر في

الفيزياء الطبية أو شهادة معترف �عادلتها.

اHـاداHـادّة  22 :  : يــرقى بــصـفــة فـيــزيــائي طـبـي رئـيس في
الصحة العمومية : 

1- عن طـــريـق االمـــتــــحـــان اHـــهــــنيp الــــفـــيـــزيــــائـــيـــون

الـــطــبــيــون الــرئــيــســـيــون في الــصــحــة الـــعــمــومــيــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

pالصفة

البــاب الثانـــيالبــاب الثانـــي
Wالطبي Wطبقة على سلك الفيزيائيHاألحكام اWالطبي Wطبقة على سلك الفيزيائيHاألحكام ا

في الصحة العموميةفي الصحة العمومية

اHــاداHــادّة ة 15 :  : يــضم ســـلك الــفــيــزيــائـــيــW الــطــبــيــW في
الصحة العمومية ثالث (3) رتب وهي :

pرتبة فيزيائي طبي في الصحة العمومية -
- رتــــبـــــة فــــيـــــزيـــــائي طـــــبي رئـــــيـــــسي فـي الــــصـــــحــــة

pالعمومية
pرتبة فيزيائي طبي رئيس في الصحة العمومية -

الفصل األولالفصل األول
حتـديــد اHهـامحتـديــد اHهـام

اHاداHادّة ة 16 :  : يكلف الفيـزيائيون الطبيون في الصحة
العموميةp ال سيما �ا يأتي :

- القـيام حسـب بروتوكـول مكتـوب وموثق �ـراقبة
 pجودة أجهزة التشخيص أو العالج

- حــــســــاب تــــوزيع كــــمــــيــــة اإلشــــعـــاعــــات اHــــمــــنــــوحـــة
pللمرضى

- حتـــديـــد الــــكـــمـــيـــة اHـــمــــنـــوحـــة لـــلـــمــــرضى لـــغـــايـــات
pالتشخيص أو العالج في الطب النووي

pواد ونفايات النشاط اإلشعاعيHتسيير ا -
- اHشاركة في حتديـد اخلصائص الفيزيائية ألجهزة

العالج أو التشخيص.

Wـســنـدة لــلـفــيـزيــائـيـHـهــام اHـادّة ة 17 :  : زيـادة عــلى اHـاداHا
الـطــبـيــW في الــصـحــة الـعــمـومــيـةp يــكـلف الــفـيــزيـائــيـون
الـطبـيـون الـرئـيـسيـون فــي الـصـحـة الـعـمومـيـةp ال سـيـما

�ا يأتي :
- إدراج اHــعـطــيـات الــفـيــزيـائــيـة لــلـحــزم الـســريـريـة

pعطيات التشريحية في أنظمة مخطط العالجHوا
- إعـــداد وتـــنـــفـــيــذ وضـــمـــان مـــتـــابــعـــة بـــروتـــوكــوالت
مراقبة األجهـزة وكذا برنامج تأمW جودة العالج باألشعة

pوالطب النووي والتصوير الطبي
- اHــــســـاهـــمـــة فـي انـــتـــقـــاء واســـتـالم ومـــعـــايـــرة آالت
قــيـــاس كـــمــيـــات الـــنــشـــاطـــات اإلشــعـــاعـــيــة والـــســـهـــر عــلى

نشاطات احلماية من اإلشعاعات.

Wـســنـدة لــلـفــيـزيــائـيـHـهــام اHـادّة ة 18 :  : زيـادة عــلى اHـاداHا
الــطــبــيـــW الــرئــيــســيــW في الــصــحـــة الــعــمــومــيــةp يــكــلف
pالفـيزيـائيـون الطـبـيـون الرؤسـاء في الصـحة الـعمـومية

ال سيما �ا يأتي :
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الفـصل الثانـيالفـصل الثانـي
WالـتعــيWشــــروط شــــروط الـتعــي

اHــاداHــادّة ة 27 :  : يــعـــW الــفــيــزيـــائــيــون الــطـــبــيــون رؤســاء
: Wالوحدات من ب

- الــفــيــزيـائــيــW الــطــبــيــW في الــصـحــة الــعــمــومــيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

pبهذه الصفة

- الـفـيــزيـائـيــW الـطـبــيـW الـرئــيـسـيـW فـي الـصـحـة
الـعـمـومـيـةp عــلى األقلp الـذين يـثـبـتـون ثالث (3) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

بصفـة انتقالـية وHدة خمس (5) سنـواتp ابتداء من
تــاريخ نـــشــر هــذا اHـــرســوم في اجلــريـــدة الــرســمـــيــة �ــكن
تعيW في اHنصب العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة :

- الــفــيــزيـائــيــW الــطــبــيــW في الــصـحــة الــعــمــومــيـة
الذين يـثبتون ثالث (3) سنوات من اخلدمـة الفعلية بهذه

pالصفة

- الـفـيــزيـائـيــW الـطـبــيـW الـرئــيـسـيـW فـي الـصـحـة
العـمومـية الذيـن يثبـتون سـنتW (2) من اخلـدمـة الفـعلـية

بهذه الصفة.

البـاب الـرابعالبـاب الـرابع
تصنيـف الرتب والزيادة االستداللية للمنصب العاليتصنيـف الرتب والزيادة االستداللية للمنصب العالي

الفصل الفصل األولاألول
تصنيـف الـرتبتصنيـف الـرتب

اHـاداHـادّة ة 28 :  :  تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 118 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في19 جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق

15 يــولـــيــو ســـنــة 2006  واHـــذكــور أعـالهp يــحـــدد تــصـــنــيف

الـرتب الـتـابـعـة لـسـلك الـفـيزيـائـيـW الـطـبـيـW في الـصـحة
العموميةp طبقا للجدول اآلتي :

2- عـلى سبيل االختـيارp وبعـد  التسجـيل في قائمة

pـطــلـوب شــغـلــهـاHـنــاصب اHفي حـدود 20 % من ا pالـتــأهـيل
الـــفـــيــــزيـــائـــيـــون الــــطـــبـــيـــون الــــرئـــيـــســـيـــون فـي الـــصـــحـــة
الـعـمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون عـشر (10) سـنـوات من اخلـدمـة

الفعلية بهذه الصفة.
البــاب البــاب الــثالثالــثالث

األحكام اHطبقة على اHنصب العالي  التابعاألحكام اHطبقة على اHنصب العالي  التابع
لسلك الفيزيائيW الطبيW في الصحة العموميةلسلك الفيزيائيW الطبيW في الصحة العمومية

اHـاداHـادّة  23 :  :  تـطـــبــيــقـا ألحــكــام اHـادة 11 من األمـر رقم
06 - 03 اHـؤرخ في 19 جــمــادى الـثــانـيــة عـام 1427 اHـوافق

15 يـولـيـو سـنة 2006 واHـذكـور أعالهp يـنـشـأ بـعـنـوان سلك

الـفـيـزيــائـيـW الـطـبـيــW في الـصـحـة الـعــمـومـيـةp اHـنـصب
العالي لفيزيائي طبي رئيس وحدة.

اHـاداHـادّة  24 :  :  يــكـون شــاغــلــو  اHـنــصب الــعــالي اHــذكـور
أعـاله في اخلــدمـــة  لــدى اHــؤســـســات الــعـــمــومـــيــة الــتـــابــعــة

للوزارة اHكلفة بالصحة.

اHــاداHــادّة  25 :  :  يــحـــدد عــدد اHــنــاصب الــعــلــيــا اHــنــصــوص
عــلـــيــهـــا في اHــادة 23 أعـالهp بــقــرار مــشـــتــرك بــW الــوزيــر
اHكلف بالصحة والـوزير اHكلف باHالية والسلطة اHكلفة

بالوظيفة العمومية.
الفصل األولالفصل األول
حتديــد اHهـامحتديــد اHهـام

اHــاداHــادّة ة 26 :  : زيـــادة عــلى اHــهـــام اHــنــصــوص عـــلــيــهــا في
pــــواد 16 و17 و18 مـن هــــذا الـــــقـــــانـــــون األســــاسـي اخلــــاصHا
يكلف الفيزيائي الطبي رئيس وحدةp ال سيما �ا يأتي :

 pسؤولية التقنية واإلدارية للوحدةHضمان ا -
- تـنـظـيم  عـمل فريق الـوحـدة وتـنـشيـطه ومـراقـبته

pوتقييمه
- الـــســــهــــر عـــلـى االســـتــــعــــمـــال الــــعـــقـالني لــــلـــوســــائل

 pوضوعة حتت تصرفهHا
pتنسيق خدمات الصيانة ومتابعتها -
- إعداد حصائل عن نشاطات الوحدة. 

التصنيفالتصنيف
الســلكالســلك

فيزيائي طبي
فيزيائي طبي رئيسي
فيزيائي طبي رئيس

الــــفـــــيــــزيـــــائــــيـــــون الــــطـــــبــــيـــــون في الـــــصــــحــــة
العمومية

الرقمالرقم
االستداللي األدنىاالستداللي األدنى الصنفالصنف

الرتبالرتب

578

621

713

13

14

16
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الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 30 :  : يسري  مفـعول أحكام هـذا اHرسوم ابتداء
من أول يناير سنة 2008.

اHـــــاداHـــــادّة ة 31 :  :  يــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 25 رجب عـــــام 1431 اHـــــوافق 8
يوليو سنة 2010.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمنصب العاليالزيادة االستداللية للمنصب العالي

اHاداHادّة  ة  29 :  :  تـطبـيـقا ألحـكـام اHادة 3 من اHرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اHـؤرخ في 17 رمـضان عام 1428 اHـوافق 29
سـبـتمـبـر سـنـة 2007 واHـذكــور أعـالهp حتـــدد الـزيـادة االسـتداللـيـة لـلـمـنـصب الـعالـي لفـيـزيـائي طـبي رئـيس وحـدةp طـبـقا

للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية
اHنصب العالياHنصب العالي

فيزيائي طبي رئيس وحدة

الرقم االستدالليالرقم االستداللي اHستوىاHستوى

195 8


