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- و�ـقتـضى اJرسوم الـتنـفيذي رقم 91-107 اJؤرخ
في 12 شــــــوال عـــــام 1411 اJـــــوافق 27 أبــــــريـل ســــــنـــــة 1991
واJـتـضمـن القـانـون األسـاسي اخلـاص بـاJسـتـخـدمـX شبه

qتممJعدل واJا qXالطبي
- و�قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 11- 92 اJؤرخ
في 21  ربـــيع األول عـــام 1432 اJــوافق 24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2011  الـــذي  يــحـــول مــدارس الــتـــكــويـن شــبه الـــطــبي إلى

qمعاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي
- و�قـتـضى اJرسـوم التـنفـيذي رقم 11- 93 اJؤرخ
في 21  ربـــيع األول عـــام 1432 اJــوافق 24 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2011 الـذي يحـول اJـعهـد التـكنـولوجـي للـصحـة العـمومـية

بــاJــرسى (اجلــزائــر) إلى  مـعــهــد وطــني لــلـتــكــوين الــعـالي
qشبه الطبي

qوبعد موافقة رئيس اجلمهوريــة -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 

البـاب األولالبـاب األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة
الفصـل األولالفصـل األول

مجـال الـتطبيقمجـال الـتطبيق

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى :  تــطــبــيـــقــا ألحــكــام اJــادتــX 3 و11 من
األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427
اJـوافق 15 يـولـيـو سـنـة q2006 واJـذكـور أعالهq يـهـدف هـذا
اJـــرســـوم إلـى تـــوضــــيح األحـــكــــام اخلـــاصــــة اJـــطــــبـــقــــة عـــلى
اJـوظـفـX الـذين يـنـتمـون ألسالك شـبه الـطـبـيـX لـلـصـحة
الـــعــمــومــيــة وحتــديــد شــروط االلــتـــحــاق �ــخــتــلف الــرتب

ومناصب الشغل اJطابقة.

2 :  :  تـــخـــضع ألحـــكـــام هـــذا الـــقـــانـــون األســـاسي اJــاداJــادّة ة 
اخلاص األسالك اJنتمية للشعب احملددة أدناه :

qشعبة العالج -
qشعبة إعادة التأهيل وإعادة التكييف -

qالشعبة الطبية التقنية -
  qالشعبة الطبية االجتماعية -

- شــعــبــة الــتــعــلــيـم والــتــفــتــيش الــبــيــداغــوجي شــبه
الطبي.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : يـكــون اJـوظـفـون اخلـاضـعــون لـهـذا الـقـانـون
األسـاسي اخلــاص في اخلــدمـة لــدى اJـؤســســات الـعــمـومــيـة

التابعة للوزارة اJكلفة بالصحة. 

و�ــكن أن يـكــونـواq بــصـفــة اسـتــثـنـائــيـةq فـي اخلـدمـة
لدى اإلدارة اJركزية.

مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي مـــــرســـــوم تـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم رقم 11 -  - 121 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 15 ربـــــيع ربـــــيع
q2011 ــــوافق 20 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةJــــوافق  اJالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1432 ا
XـــوظـــفـــJيـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسـي اخلـــاص بــــاXـــوظـــفـــJيـــتــــضـــمن الــــقـــانـــون األســــاسـي اخلـــاص بــــا
اJنتمX ألسـالك شبه الطبيـX للصحة العمومية.اJنتمX ألسـالك شبه الطبيـX للصحة العمومية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح

qستشفيـاتJا
- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اJادتان 85-3 و125

q(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اJــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اJــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتممJعدل واJا qتعلق بحماية الصحة وترقيتهاJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 06-03 اJؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اJوافق 15 يولـيو سنة 2006 واJـتضمن
الــقـانــون األسـاسـي الـعــام لـلــوظـيــفـة الــعـمــومـيــةq ال سـيــمـا

qادتان 3 و11 منهJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-304 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يحدد الشبـكة االستداللـية Jرتبات اJـوظفX ونظام

qدفع رواتبهم
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-307 اJـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الـذي يــحـدد كـيــفـيـات مــنح الـزيــادة االسـتـداللــيـة لــشـاغـلي

qؤسسات واإلدارات العموميةJناصب العليا في اJا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اJـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2010 وا
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كــمــا �ــــكن أن يــكــونـوا فـــي وضـعــيــة اخلــدمــــة لـــدى
اJــؤسـســـات الــعـمــومــيـة ذات األنــشــطــة اJـمــاثــلـة ألنــشــطـة
اJــؤســـســات اJــذكــورة في الــفــقــرة األولى أعاله والــتــابــعــة

للوزارات األخرى.

يــحـدد قـرار مـشـتــرك بـX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحـة
والـوزيـر اJـعـني والـسـلـطـة اJــكـلـفـة بـالـوظـيـفـة الـعـمـومـيـة
قـائمـة األسالك والـرتب اJعـنيـة وكـذا التـعداد اخلـاص بكل

مؤسسة.

الفصـل الثانـيالفصـل الثانـي
احلقـوق والواجبـاتاحلقـوق والواجبـات

اJــاداJــادّة ة 4 :   :  يـــخــضــع اJــوظــــفـــــون الــذيــن يــحـــكــمــهــم
هــــذا الـقـانـون األسـاســي اخلـــاص لـلـحـقـــوق والـواجـبــات
اJـــنـــصــوص عـــلـــيـــــهـــا في األمـــر رقم 06-03 اJــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اJـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

واJذكور أعاله.

كـمـا يـخــضـعـون لـلـنـظـام الــداخـلي اخلـاص بـاJـؤسـسـة
التي يعملون فيها.

ويـؤدون اJـهـام اJـسـنـدة إلـيـهم حتت سـلـطـة اJـسـؤول
السـلمي طـبقـا Jدونـة األعمـال شبه الـطبـية الـتي يحـددها

الوزير اJكلف بالصحة.

اJاداJادّة ة 5 :  : يسـتفـيد شـبه الطـبيـX للـصحـة العـمومـية
طبقا للتشريع والتنظيم اJعمول بهما £ا يأتي :

أ - الـنــقل عــنـدمــا يـكــونـون مــلـزمــX بــعـمل لــيـلي أو
qمداومة

ب - خـدمـات في مـجــال اإلطـعـام في هـيـاكل الـصـحـة
qداومةJستخدمي اJ ويكون اإلطعام مجانا

ج - الــــلــــبـــــاس : يــــلــــزم  شــــبه الــــطــــبــــيــــX لــــلــــصــــحــــة
qالعمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم

د - الـــتــغـــطــيـــة الـــصــحـــيـــة الــوقـــائـــيــة فـي إطــار طب
العمل.

حتدد شروط ضمـان النقل واإلطعام والـلباس بقرار
مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJــكـلف بـالــصـحـة والــوزيـر اJـكـلف

باJالية.

اJاداJادّة ة 6 :  : يسـتفـيد شـبه الطـبيـX للـصحـة العـمومـية
من كـل الظـروف الـضـروريـة لـتأديـة مـهـامـهم وكـذا شروط

حفظ الصحة واألمن اJرتبطة بطبيعة نشاطهم.

اJاداJادّة ة 7 :  : يسـتفـيد شـبه الطـبيـX للـصحـة العـمومـية
من حماية خاصة �ناسبة وأثناء القيام �هامهم.

اJاداJادّة ة 8 :  : يلزم شـبه الطـبيـX للصـحة الـعمـومية في
إطار اJهام اخملولة لهم �ا يأتي:

qاالستعداد الدائم للعمـل -

- الـقـيـام بـاJـداومـات الـتـنـظـيـمـيـة داخل اJـؤسـسـات
الصحية.

الفصـل الثالـثالفصـل الثالـث
التوظيف والتربص والترسيمالتوظيف والتربص والترسيم
والترقية والترقية في والترقية والترقية في الدرجةالدرجة

الفـرع األولالفـرع األول
التوظيـف والترقيـةالتوظيـف والترقيـة

اJـاداJـادّة ة 9 :  : يـوظف ويـرقـى اJـوظـفــون الـذين يـحــكـمـهم
هــذا الـقـانــون األسـاسي اخلـاص حــسب الـشــروط والـنـسب

اJنصوص عليها في هذا اJرسوم.
�ـكن تــعـديل نـسب الــتـرقـيــةq بـعـد أخـذ رأي الــلـجـنـة
اإلداريــة اJـتــسـاويـة األعــضـاء اخملـتــصـةq �ـوجـب مـقـرر من

السلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية. 

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

اJاداJادّة ة 10 :  : تطبـيقا ألحـكام اJادتيـن 83 و84 من األمر
رقم 06-03 اJـــــؤرخ فـي 19 جـــــمـــــادى الــــثـــــانــــيـــــة عــــام 1427
Xيــــعـــ qــــذكــــور أعالهJـــــوافق 15 يـــــولـــــيـــــو ســـــنـــــة 2006 واJا
اJــتــرشــحـون الــذين يــوظــفـون فـي األسالك والـرتـب الـتي
Xيـحكـمـها هـذا الـقـانون األسـاسي اخلـاص بصـفـة متـربـص
�ـوجب قرار أو مـقـررq حسب احلـالـةq من السـلـطة اخملـولة
صالحـيـة الـتـعـيـX. ويلـزمـون بـاسـتـكـمـال تـربص جتـريبي

مدته سنة واحدة.

اJـاداJـادّة ة 11 :  : بــعـــد انــقـضـــاء فـــتـــرة الــتــربــصq يــرسـم
اJــتـــربــصـــون أو يــخـــضـــعـــون لــتـــمـــديـــد الــتـــربـص مــرة
واحـدة لـلـمـدة نـفـســهـا أو يـسـرحـون دون إشـعـار مـسـبق أو

تعويض.

اJاداJادّة ة 12 :  : حتـدد وتائـر الـترقـيـة في الدرجـة اJـطبـقة
عــلى اJــوظــفــX الــذين يــنــتــمــون لــلــرتب الــتــابـعــة ألسالك
شـبه الـطبـيـX للـصـحة الـعـمومـية حـسب اJـدد الثالث (3)
اJـنصـوص عـليـهـا في اJادة 11 من اJرسـوم الـرئاسي رقم
07-304 اJــــــؤرخ في 17 رمـــــــضـــــــان عــــــام 1428 اJــــــوافق 29

سبتمبر سنة 2007 واJذكور أعاله.

الفصـل الرابـعالفصـل الرابـع
الوضعيـات القانونيـة األساسيـةالوضعيـات القانونيـة األساسيـة

اJـاداJـادّة ة 13 :  : تــطـبــيـقــا ألحـكــام اJـادة 127 من األمـر رقم
06-03 اJؤرخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 اJوافق 15
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يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq حتـدد الـنـسب الـقـصوى
للموظفX اخلاضعX لهذا القانون األساسي اخلاص الذين
من شـأنــهم أن يـوضـعــواq بـنـاء عـلى طــلـبـهمq في الــوضـعـيـة
الـقـانـونيـة لالنـتـداب أو اإلحـالـة عـلى االسـتـيـداع أو خارج

اإلطارq بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسةq كما يأتي :
q% 10 : االنتـداب -

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

الفصـل اخلامـسالفصـل اخلامـس
التكويـنالتكويـن

14 :  : يـــتـــعـــيــن عـــلى الـــهـــيـــئـــة اJـــســـتـــخـــدمـــة أن اJــاداJــادّة ة 
تضمن :

- الـتــكــوين وحتــسـX اJــســتـوى وجتــديــد اJـعــلــومـات
Xلـلـصـحـة الـعـمـومـيـة بـهـدف حتـس Xلـفـائـدة شـبه الـطـبـيـ

qؤهالتهم وترقيتهمJ دائم
- حتــيــX اJــعــارف بــهــدف حتــصـيـل مــهــارات جــديـدة
مرتبطة باحـتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب

العصري.

الفصـل السادسالفصـل السادس
التقييـمالتقييـم

اJـاداJـادّة ة 15 :  : زيـادة عـلى اJـعـايـيـر اJنـصـوص عـلـيـها في
اJـــــادة 99 من األمــــــر رقم 06-03 اJــــــؤرخ في  19 جــــــمــــــادى
الـثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15 يـولـيـو سـنة 2006 واJـذكور
أعالهq يــقــيـم شــبه الــطــبـــيــX لــلــصــحــة الــعـــمــومــيــة حــسب

النتائج اJرتبطة �ا يأتي:
qحتقيق األهـداف -

qبـادرةJروح ا -
- اJــــشـــــاركــــة فـي أعــــمـــــال األبــــحـــــاث واJــــنـــــشــــورات

 qوالعروض ذات الطابع العلمي
- اJلف اإلداري في جانبه التأديبي.

الفصـل السابـعالفصـل السابـع
األحكـام العامـة لإلدماجاألحكـام العامـة لإلدماج

16 :  : يـــدمج اJــوظــفـــون الــذين يــنــتــــمــون إلى اJـاداJـادّة ة 
األسـالك والــرتـب اJـذكــورة فـي اJرسـوم التـنفـيذي رقم
91-107 اJـؤرخ في 12 شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل

ســــــنــــــة 1991 واJــــــتـــــــضــــــمن الــــــقـــــــانــــــون األســــــاسي اخلــــــاص
بـاJستـخدمـX شبه الطـبيـX ويرسمـون ويعاد تـصنـيفهم

عـــنـــد بـــدايـــة ســـريـــان مـــفـــعـــول هـــذا اJـــرســـوم في األسالك
والـــرتب اJــطــابــقـــةq اJــنــصــوص عـــلــيــهــا فـي هــذا الــقــانــون

األساسي اخلاص.

اJـاداJـادّة ة 17 :  :  يـرتب اJـوظفـون اJـذكـورون في اJادة 16
أعالهq في الـدرجـة اJـطـابـقـة لـلـدرجة الـتـي يـحوزونـهـا في
رتــبـــهم األصــلـــيــة. ويــؤخـــذ بــاقـي األقــدمــيـــة اJــكـــتــسب في
الرتبة األصلية في احلسبان عند الترقية في الدرجة في

رتبة االستقبال.

18 :  : يــــدمج اJـــتـــربـــصـــون الـــذيـن عـــيـــنـــوا قـــبل اJــاداJــادّة ة 
تـاريـخ نـشــر هـذا اJــرسـوم في اجلــريــدة الـرســمـيــة بـصــفـة
متـربصـX ويـرسمـون بـعد اسـتـكمـال الفـتـرة التـجـريبـية
كـمـا هي مـحـددة �ـوجب اJــرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 107-91
اJــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة

1991 واJذكور أعاله.

اJـاداJـادّة ة 19 :  : يجـمعq انـتـقالـيـا وJـدة خمس (5) سـنوات
Xبـــ qـــرســـومJابــــتـــداء من تـــاريـخ ســـريـــان مـــفــــعـــول هـــذا ا
الــرتـــبـــة األصـــلـــيــة ورتـــبـــة اإلدمـــاج في تـــقــديـــر األقـــدمـــيــة
اJـطــلـوبـة لـلــتـرقـيـة في رتــبـة مـا أو الـتـعــيـX في مـنـصب
عــالq بـالـنــسـبـة لــلـمــوظـفـX الــذين أدمـجـوا فـي رتب غـيـر
تلك اJطـابقـة للـرتب التي سـبق إحداثـها �ـوجب اJرسوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 91-107 اJــؤرخ في 12 شـــوال عــام 1411

اJوافق 27 أبريل سنة 1991 واJذكور أعاله.

البـاب الثانـيالبـاب الثانـي
األحكام اJطبقة على شعبة العالجاألحكام اJطبقة على شعبة العالج

اJــــاداJــــادّة ة 20 :  : تــــضـم شــــعــــبــــة الــــعالج أربــــعــــة (4) أسالك
وهي:

qسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية -
qسلك أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية -

- ســــــلك مــــــســـــاعــــــدي جـــــراحـي األســـــنــــــان لـــــلــــــصـــــحـــــة
qالعمومية

- سلك اJمرضX للصحة العمومية.

الفــصل األولالفــصل األول
سلك مساعدي التمريض للصحة العموميةسلك مساعدي التمريض للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 21 :  :  يـضم سـلك مـسـاعـدي الـتـمـريض لـلـصـحـة
: (2) Xالعمومية  رتبت

qرتبة مساعد التمريض للصحة العمومية -
- رتــــبــــة مــــســـاعــــد الــــتــــمــــريـض رئـــيــــسـي لــــلــــصــــحـــة

العمومية.
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الفــرع األولالفــرع األول
حتـديـد اJهـامحتـديـد اJهـام

22 :  : يـــكــــلف مـــســــاعـــدو الــــتـــمـــريـض لـــلــــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
الـــعـــمــومـــيـــةq ال ســيـــمـــا بــالـــنـــظـــافــة اجلـــســـمــيـــة لـــلـــمــرضى
ومـحيـطـهم وتـقـدª عالجات الـتـمـريض األسـاسيـة والـقـيام
.Xرتبطة بالفندقة وحفظ الصحة االستشفائيJهام اJبا

ويشاركون في صيانة التجهيزات وترتيب العتاد.

اJــــاداJــــادّة ة 23 :  : زيــــادة عــــلى اJـــــهــــام اJــــســــنــــدة Jــــســــاعــــدي
التـمريض لـلصـحة الـعمـوميـةq يكـلف مسـاعدو التـمريض
الـرئيـسيـون لـلصـحـة العـمومـيـةq ال سيـمـا �الحظـة وجمع
اJـعــطـيـات اJــتـعــلـقـة بــاحلـالـة الــصـحــيـة لـلــمـريض وتــبـلـيغ
اJالحـظـات كــتـابــيـا وشـفــويـا من أجل ضــمـان اسـتــمـراريـة

العالج.

الفـرع الثانـيالفـرع الثانـي

شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

24 :  : يــــوظف مـــســـاعــــدو الـــتـــمـــريـض لـــلـــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
XــتـــرشــحــJا Xمـن بــ qالـــعــمــومـــيــة عـــلى أســاس الـــشــهــادة
(2) Xدة سـنـتJ الذين تـابـعوا بـنـجاح تـكـويـنا مـتـخصـصـا
في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة اJكلفة بالصحة.

يـتم االلــتـحــاق بـالـتــكـوينq عـن طـريق مــسـابـقــة عـلى
أسـاس االخـتـبـاراتq مـن بـX اJـتـرشـحـX الـذين يـثـبـتـون

السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

25 :  : يــرقى بــصــفــة مــســاعــد تــمــريض رئــيــسي اJـاداJـادّة ة 
للصحة العمومية : 

1 - عن طـــريق امـــتــحـــان مــهـــنيq من بـــX مــســـاعــدي

الـتـمـريض لـلـصـحــة الـعـمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خـمس (5)
qسنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التـسجيل في قائمة

qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
من بــX مـســاعـدي الــتـمــريض لــلـصــحـة الــعـمــومـيــة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الفـرع الثالـثالفـرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJاداJادّة ة 26 :  : يدمج في رتبة مـساعد التمريض للصحة
العموميـةq مساعدو التمريـض ومساعدو مر£ي األسنان
ومــســاعــدو احملــضــرين في الــصــيــدلــة ومــســاعــدو مــشــغــلي
qـولدات الـريفـياتJوا Xأجـهزة األشـعة ومـساعـدو اخملبـري

اJرسمون واJتربصون.

اJـاداJـادّة ة 27 :  : من أجل الـتـأسـيـس األولي لـلـرتـبـةq يـدمج
qفي رتـبــة مـسـاعـد تــمـريض رئـيــسي لـلـصــحـة الـعــمـومـيـة
مساعـدو التـمريض ومـساعـدو مر£ي األسـنان ومـساعدو
احملـضرين في الـصيـدلة ومـساعـدو مشـغلي أجـهزة األشـعة
ومـساعـدو اخملبـريX واJـولدات الـريفـيات الذيـن يثـبتون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

الـفـصل الـثانيالـفـصل الـثاني
سلك أعوان رعاية األطفال للصحة العموميةسلك أعوان رعاية األطفال للصحة العمومية

اJاداJادّة ة 28 :  : يـضم سلك أعـوان  رعاية األطـفال للـصحة
: (2) Xالعمومية رتبت

qرتبة عون رعاية األطفال للصحة العمومية -
- رتـــبــــة عـــون رعــــايـــة األطــــفـــال رئــــيـــسي لــــلـــصــــحـــة

العمومية.   

الفــرع األولالفــرع األول
حتـديـد اJهامحتـديـد اJهام

اJــاداJــادّة ة 29 :  : يـــكــلـف أعــوان رعـــايـــة األطـــفــال لـــلـــصـــحــة
العموميةq ال سيما :

-  بــالــنــظـافــة اجلــســمــيــة لــلـطــفل واألم ومــحــيــطــهــمـا
والـقـيـام بـعالجـات الـتـمريض األسـاسـيـة واJـهـام اJـرتـبـطة
بالفندقة وحـفظ الصحة االستشفـائيX وصيانة وترتيب

   qالعتاد
- باJشاركة في نشاطات اليقظة والترفيه.

اJـاداJـادّة ة 30 :  : زيـادة عـلـى اJـهـام اJـســنـدة ألعـوان رعـايــة
األطـفـال للصحـة العمومـيةq يكــلف أعـوان رعاية األطفال
الـرئيـسيـون لـلصـحـة العـمومـيـةq ال سيـمـا �الحظـة وجمع
اJـعــطـيـات اJــتـعــلـقـة بــاحلـالـة الــصـحــيـة لـلــمـريض وتــبـلـيغ
اJالحـظـات كــتـابــيـا وشـفــويـا من أجل ضــمـان اسـتــمـراريـة

العالج. 

الفـرع الثانـيالفـرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJــاداJــادّة ة 31 :  : يـــوظف أعـــوان رعــايـــة األطــفـــال لــلـــصــحــة
XــتـــرشــحــJا Xمـن بــ qالـــعــمــومـــيــة عـــلى أســاس الـــشــهــادة
(2) Xدة سـنـتJ الذين تـابـعوا بـنـجاح تـكـويـنا مـتـخصـصـا
في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة اJكلفة بالصحة.
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يـتم االلــتـحــاق بـالـتــكـوينq عـن طـريق مــسـابـقــة عـلى
أساس االخـتـباراتq من بـX اJـترشـحـX اللـذين يـثبـتون

السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 32 :  : يرقى بصفـة عون رعاية األطـفال رئيسي
للصحة العمومية : 

1 -- عـن طـــريق االمــــتـــحــــان اJـــهــــنيq مـن بـــX أعـــوان
رعـايـة األطفـال لـلـصـحـة الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 -- على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
مـن بـX أعـوان رعـايـة األطـفـال لـلـصــحـة الـعـمـومـيـة الـذين
يــثــبــتــون عــشـر (10) ســنــوات من اخلــدمــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة.

الفــصل الثالثالفــصل الثالث
سلك مساعدي جراحي األسنان للصحة العموميةسلك مساعدي جراحي األسنان للصحة العمومية

33 :  : يـــضـم ســـلك مـــســـاعــــدي جـــراحي األســـنـــان اJــاداJــادّة ة 
: (2) Xللصحة العمومية رتبت

qرتبة مساعد جراح األسنان للصحة العمومية -
- رتـــبــة مــســـاعــد جــراح األســنـــان رئــيــسي لـــلــصــحــة

qالعمومية

الفــرع األولالفــرع األول
حتـديـد اJهـامحتـديـد اJهـام

اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـكلف مـسـاعـدو جـراحي األسـنان لـلـصـحة
الـعــمــومــيــة تــحـت مــســؤولـيـة جـراح األسـنـانq ال سـيـمـا

�ا يأتي : 
- اسـتــقـبــال ووضع اJــريض وحتـضــيـر الــتـجــهـيـزات

qالطبية وحفظ العتاد وترتيبه
- اإلعـالم وتــقـــدª الـــنــصـــائح اخلـــاصــة بـــنــظـــافـــة الــفم
واألسـنان للمـرضى في مجال تخـصصهم ومتـابعة أشغال

الرمامات باالتصال مع مر£ي األسنان.  

اJــــاداJــــادّة ة 35 :  : زيــــادة عــــلى اJـــــهــــام اJــــســــنــــدة Jــــســــاعــــدي
جــراحـي األســنــان لــلــصــحــة الــعــمـــومــيــةq يــكــلف مــســاعــدو
جـراحي األسنان الرئيـسيون للصـحة العمومـيةq ال سيما
�الحــظــة وجــمـع اJــعــطــيــات اJـــتــعــلــقــة بــاحلـــالــة الــصــحــيــة
لــلــمــريض وتــبــلــيغ اJالحــظــات كــتــابــيــا وشــفــويــا من أجل

ضمان استمرارية العالج.

الفـرع الثانـيالفـرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJاداJادّة ة 36 :  : يـوظف مساعـدو جراحي األسـنان للـصحة
XــتـــرشــحــJا Xمـن بــ qالـــعــمــومـــيــة عـــلى أســاس الـــشــهــادة
(2) Xدة سـنـتJ الذين تـابـعوا بـنـجاح تـكـويـنا مـتـخصـصـا
في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة اJكلفة بالصحة.

يــتم االلــتــحــاق بـالــتــكـويـن عن طــريق مـســابــقــة عـلى
أسـاس االخـتـبـاراتq مـن بـX اJـتـرشـحـX الـذين يـثـبـتـون

السنة الثالثة (3) من التعليم الثانوي.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

37 :  : يـــرقى بــــصـــفــــة مـــســــاعـــد جــــراح األســـنـــان اJــاداJــادّة ة 
رئيسي للصحة العمومية : 

1 - عن طـــريق امـــتــحـــان مــهـــنيq من بـــX مــســـاعــدي
جراحي األسـنان للصـحة العـموميـة الذين يثـبتون خمس

q(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2  - عـــلى ســـبـــيـل االخـــتــيـــارq وبـــعـــد الـــتـــســـجـــيل في
قــائـمــة الــتــأهــيلq فـي حـدود 20 % من اJــنــاصب اJــطــلـوب
شـــغـــلـــهـــاq من بـــX مـــســـاعـــدي جـــراحي األســـنـــان لـــلـــصـــحـــة
الـعمـومـيـة الـذين يثـبـتـون عـشر (10) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.

الـفـصل الـرابـعالـفـصل الـرابـع
سلك اJمرضX للصحة العموميةسلك اJمرضX للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 38 :  : يـضم سـلك اJـمـرضـX للـصـحـة الـعـمـومـية
خمس (5) رتب وهي :

- رتـــــــبــــــة £ــــــرض مـــــــؤهلq وهـي رتــــــبـــــــة في طـــــــريق
qالزوال

qرتبة £رض حاصل على شهادة دولة -
qرتبة £رض للصحة العمومية -

qرتبة £رض متخصص للصحة العمومية -
- رتبة £رض £تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJــاداJــادّة ة 39 :  : يـــكـــلـف اJــمـــرضـــون اJـــؤهـــلـــونq ال ســـيـــمــا
بـــتــــنـــفــــيـــذ الــــوصـــفـــات الــــطـــبــــيـــة والـــعـالجـــات األســــاســـيـــة
ويـــســــهـــرون عـــلـى حـــفظ الــــصـــحـــة واحلــــفـــاظ عـــلـى الـــعـــتـــاد

وترتيبه.   
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Xــســـنــدة لــلـــمــمــرضــJـــهــام اJــادّة ة 40 :  : زيــادة عــلى اJــاداJا
اJـؤهــلـqX يـكـلـف اJـمـرضـون احلــاصـلـون عــلى شـهـادة دولـة

بتنفيذ الوصفات الطبية والعالجات اJتعددة.

وبهذه الصفةq يكلفون ال سيما �ا يأتي :
- اJـشـاركـة في اJــراقـبـة الـعـيـاديــة لـلـمـرضى وطـرق

qطبقةJداواة اJا
- تــشــجـيع بــقــاء اJـرضـى في إطـار حــيــاتـهـم الـعــاديـة

qوإدماجهم أو إعادة إدماجهم فيها
- اJشـاركة في نـشاطـات الوقـاية في مـجال الـصحة

الفردية واجلماعية.

اJـاداJـادّة ة 41 :  : يــكـلف اJـمــرضـون لـلــصـحـة الـعــمـومـيـةq ال
سيما �ا يأتي:

- اJـسـاهمـة في حـمـايـة الـصـحـة اجلسـمـيـة والـعـقـلـية
    qلألشخاص  واسترجاعها وترقيتها

- إجناز عـالجات الـتـمريـض اJرتـبـطة �ـهـامـهمq على
أســـاس وصـــفـــة طـــبــــيـــة أو بـــحـــضـــور طـــبـــيب وبـــنـــاء عـــلى
بـــــروتـــــوكـــــوالت اســـــتـــــعــــجـــــالـــــيـــــة مـــــكـــــتـــــوبـــــة فـي احلــــاالت

qاالستعجالية القصوى
- مــــراقــــبـــــة  تــــطــــور احلــــالــــة الــــصــــحــــيــــة لــــلــــمــــرضى

  qوتقييمها ومتابعتها
- الــقـــيـــام �ــشـــروع الـــعالج وتــخـــطـــيط الـــنــشـــاطــات

qلف العالجي للمريضJا Xرتبطة به ومسك وحتيJا
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.  

اJـاداJـادّة ة 42 :  : زيـادة عـلى اJهـام اJـسنـدة لـلمـمـرضX في
الــصــحـــة الــعــمـــومــيــةq يــكـــلف اJــمـــرضــون اJــتـــخــصــصــون
للصحة العموميةq حسب تخصصاتهمq ال سيما �ا يأتي:
- تـنــفـيــذ الــوصـفــات الــطـبــيـة الــتي تــتـطــلب تــأهـيال

qتخصصJعقد واJال سيما العالج ا qعاليا
.Xشاركة في تكوين شبه الطبيJا -

حتــدد قــائــمــة الــتـخــصــصــات اJــذكــورة أعاله �ــوجب
قرار من الوزير اJكلف بالصحة.

Xــســـنــدة لــلـــمــمــرضــJـــهــام اJــادّة ة 43 :  : زيــادة عــلى اJــاداJا
اJـتـخــصـصـX في الــصـحـة الــعـمـومــيـةq يـكـلـف اJـمـرضـون

اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي:
- إعــــداد بـــاالتــــصـــال  مـع الـــفــــريق الــــطـــبي مــــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qضمان متابعة نشاطات العالج وتقييمها -
- مــراقـبــة نــوعــيــة وسالمــة الـعـالجـات والــنــشــاطـات

qشبه الطبية
- ضـــمــــان تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالـــعالج

qوالنشاطات شبه الطبية
XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

44 :  : يــرقـى بـصــفــة £ــرض حــاصل عــلـى شــهـادة اJـاداJـادّة ة 
دولة : 

1 -- عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJــطــلــوب شـغــلــهــاq اJــمــرضــون اJـؤهــلــون الــذين يــثــبــتـون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 -- على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJـمـرضــون اJـؤهـلـون الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10) سـنـوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

1 Xقبـولون تطـبيقـا للحـالتJـترشحـون اJيخضع ا 
و2 أعالهq قـبل ترقـيتـهم Jتابـعة تـكوين بـنجـاح Jدة تـسعة
(9) أشــهـر يــحـدد مـحــتـوى بـرنــامـجه  وكــيـفـيــات تـنــظـيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 45 :  :  يــوظـف ويــرقى بــصــفـــة £ــرض لــلــصــحــة
العمومية :

1 -- على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
qشــعـبــة الـعالج qالــوطـنــيـة لــلـتــكـوين الــعـالي شــبه الــطـبي

تخصص العالجات العامة.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 -- عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اJمرضون احلاصلون على
شهادة دولـة الذين يثـبتون خمس (5) سنـوات من اخلدمة

الفعلية بهذه الصفة.

 يـخــضع اJـتـرشـحـون اJـقــبـولـون تـطـبـيــقـا لـلـحـالـة 2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.
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اJـاداJـادّة ة 46 :  : يـرقى بــصـفـة £ــرض مـتــخـصص لـلــصـحـة
qعن طـريق مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات qالـعـمـومـيـة
في حـدود اJـنــاصب اJـطـلـوب شـغـلـهــاq اJـمـرضـون لـلـصـحـة
الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة
الفعـلية بـهذه الصفـة وتابعوا بـنجاح تكـوينا مدته من 12

إلى 18 شهراq حسب التخصصات.

حتــدد مــدة ومـحــتــوى الـبــرنــامج  وكــيــفـيــات تــنــظـيم
الــتـكــوين بـقــرار مـشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 47 :  : يــــرقى بــــصـــفــــة £ــــرض £ـــتــــاز لــــلـــصــــحـــة
qعن طـريق مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات qالـعـمـومـيـة
فـي حــــدود اJـــــنـــــاصـب اJـــــطـــــلـــــوب شـــــغـــــلـــــهـــــاq اJـــــمـــــرضــــون
اJتخصصون لـلصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح
تــكــويــنــا حتــدد مــدته ومــحــتـوى بــرنــامــجه وكــذا كــيــفــيـات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 48 :  : يـدمج في رتبـة £ـرض مؤهلq اJـمـرضون
اJـــؤهـــلــون واJـــمـــرضــات اJـــؤهالت فـي عالجـــات الــتـــولـــيــد

اJرسمون واJتربصون.

qادّة ة 49 :  : يدمج في رتبة £ـرض للصحة العموميةJاداJا
اJــــمــــرضــــون احلــــاصــــلــــون عـــلـى شــــهــــادة دولــــة اJــــرســــمـــون

واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 50 :  : يدمج في رتبـة £رض متخصـص للصحة
الـــــعــــمـــــومــــيـــــةq اJــــمـــــرضــــون الــــرئـــــيــــســـــيــــون اJـــــرســــمــــون

واJتربصون.

البـاب الـثالثالبـاب الـثالث
األحـــكــــام اJـــطــــبـــقـــة عــــلى شـــعــــبـــة إعــــادة الـــتـــأهــــيل وإعـــادةاألحـــكــــام اJـــطــــبـــقـــة عــــلى شـــعــــبـــة إعــــادة الـــتـــأهــــيل وإعـــادة

التكييفالتكييف

اJــاداJــادّة ة 51 :  : تـــتـــشـــكل شـــعـــبـــة إعـــادة الـــتــأهـــيـل وإعــادة
التكييف من عشرة (10) أسالك :

qفي التغذية للصحة العمومية Xسلك اخملتص -

qداوين بالعمل للصحة العموميةJسلك ا -
qسلك مر£ي األسنان للصحة العمومية -

- ســـلك مـــقـــومي األعـــضـــاء االصـــطـــنـــاعـــيـــة لـــلـــصـــحــة
qالعمومية

- سلـك اخملتـصـX في الـعالج الطـبـيعـي والفـيـزيائي
qللصحة العمومية

- ســـلك الــــبـــصــــاراتـــيــــX الـــنــــظـــاراتــــيـــX لــــلـــصــــحـــة
qالعمومية

   qسلك مقومي البصر للصحة العمومية -
- ســــلك مــــقـــــومي احلــــركــــيــــة الـــــنــــفــــســــيــــة لــــلــــصــــحــــة

qالعمومية
qسلك مطببي األرجل للصحة العمومية -
- سلك مقومي السمع للصحة العمومية.

الفــصل األولالفــصل األول
سلك اخملتصX في التغذية للصحة العموميةسلك اخملتصX في التغذية للصحة العمومية

اJاداJادّة ة 52 :  : يضم سـلك اخملتـصX في الـتغذيـة للـصحة
العمومية خمس (5) رتب :

- رتـبـة مخـتص في الـتـغذيـة مـؤهلq وهي رتـبة في
qطريق الزوال

- رتــبـــة مــخـــتص في الـــتــغـــذيــة حـــاصل عــلـى شــهــادة
qدولة

qرتبة مختص في التغذية للصحة العمومية -
- رتــبــة مــخــتص في الــتــغــذيــة مــتــخــصص لــلــصــحـة

qالعمومية
- رتــــبــــة مــــخـــتـص في الــــتــــغــــذيــــة £ــــتــــاز لــــلــــصــــحـــة

العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJـاداJـادّة ة 53 :  : يــكـلـف اخملـتـصــون في الــتـغــذيـة اJــؤهـلـون
�ـــســاعـــدة اخملــتـــصــX في الـــتــغـــذيــة لـــلــصـــحــة الـــعــمـــومــيــة
واخملتصX في التغذية اJتخصصX في تنفيذ مهامهم.  

اJاداJادّة ة 54 :  : زيادة عـلى اJهـام اJسـندة للـمخـتصX في
التغذية اJؤهلqX يكلف اخملتصون في التغذية احلاصلون
ªعـلى شـهـادة دولـة طـبـقا لـلـوصـفـة الـطـبيـة بـتـنـظـيم وتـقد
االسـتشـارة بشـأن األنظـمة الـغذائيـة للـتصـحيح واإلصالح

وحفظ الصحة.
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Xويـــســاهــمـــون في الــتــربـــيــة الــغـــذائــيــة لــلـــمــواطــنــ
والوقاية من أمراض التغذية.

اJـاداJـادّة 55 :  : يــكــلف اخملــتــصــون في الــتــغــذيــة لــلــصــحــة
العموميةq طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي:

- اJشـاركـة في ترقـيـة تطـبـيق أنظـمـة غذائـية خالل
qمارسة اليومية وتطويرها ودمجها وتثمينهاJا

- الـقـيـام بتـشـخـيص غـذائي وحتـديد أهـداف غـذائـية
للـمريـض وإعداد وجـبات مـتوازنـة وصـحيـة قصـد تسـوية

        qحالته الغذائية
- اJـــشـــاركــة فـي تــقـــيـــيم مـــســـتـــوى اخلـــطـــر الــغـــذائي

qلشخص أو جماعة
- تـبليغ اJـعلـومات اJكـتوبـة لضـمان تتـبع ومتـابعة

 qسعى الغذائيJا
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.  

اJاداJادّة ة 56 :  : زيادة عـلى اJهـام اJسـندة للـمخـتصX في
التغـذية للصـحة العمـوميةq يكـلف اخملتصون في الـتغذية
qتـخصصـون للصـحة الـعمومـية طـبقا لـلوصـفة الطــبـيةJا

ال سيما �ا يأتي :
qتسيير كل مراحل السلسلة الغذائية -

- اJــشــاركــة فـي إعــداد ووضع مــشـــروع الــوقــايــة في
qالتربية من أجل الصحة

Xتنفيذ الـتدابير في مجال الـتغذية مع األخذ بع -
االعــــتـــــبــــار أهــــداف اJــــواطــــنــــX وأولــــويــــاتــــهـم في مــــجــــال

qالتغذية
- السهر على تـطبيق التنظيم اجلاري به العمل في

qمجال اإلطعام اجلماعي
- تقدª االستشارة في مجال التغذية.

اJاداJادّة ة 57 :  : زيادة عـلى اJهـام اJسـندة للـمخـتصX في
الـــتـــغـــذيـــة اJــتـــخـــصـــصـــX لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــةq يـــكـــلف
qمـتـازون للـصـحة الـعـمومـيةJاخملــتـصــون فـي الـتـغــذيـة ا

ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qضمان متابعة نشاطات التغذية وتقييمها -
- ضــمـــان تــســيـــيــر اJــعـــلــومــة اJـــتــعــلـــقــة بــنـــشــاطــات

qالتغذية
XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJـاداJـادّة ة 58 :  : يـرقى بـصفـة مـخـتص في التـغـذيـة حاصل
على شهادة دولة : 

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJـطـلـوب شـغلـهـاq اخملـتـصـون في الـتغـذيـة اJـؤهـلـون الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اخملتصون في التغذية اJؤهلون الذين يثبتون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

1 Xقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتJتـرشحـون اJيـخضـع ا
و2 أعالهq قـبل ترقـيتـهم Jتابـعة تـكوين بـنجـاح Jدة تـسعة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 59 :  :  يـــــوظـف ويـــــرقى بـــــصـــــفـــــة مـــــخـــــتص في
التغذية للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة

التأهيل وإعادة التكييفq اختصاص تغذية.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حـدود اJـنـاصـب اJـطـلـوب شـغـلـهـاq اخملــتـصـون في الـتـغـذيـة
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

60 :  : يــــرقـى بـــصــــفـــة مــــخــــتص فـي الـــتــــغـــذيـــة اJــاداJــادّة ة 
مـتـخــصص لـلـصـحــة الـعـمـومـيـةq عن طـريق مـسـابـقـة عـلى
qـطـلـوب شـغـلـهاJـنـاصب اJفـي حدود ا qأسـاس االخـتـبارات
اخملـتصون في الـتغـذية للـصحـة العمـومية الـذين يثـبتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
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يـــحــدد مـــحــتـــوى الــبــرنـــامج وكــذا كـــيــفـــيــات تــنـــظــيم
الــتـكــوين بـقــرار مـشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 61 :  : يـرقى بـصـفـة مـخـتص في الـتـغـذيـة £ـتـاز
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
qــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــاJــــنــــاصب اJفي حــــدود ا qاالخــــتــــبــــارات
اخملـتـصون في الـتـغـذية اJـتـخـصصـون لـلصـحـة الـعمـومـية
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بـهذه الصفة وتـابعوا بنجـاح تكوينا حتـدد مدته ومحتوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفـرع الثالـثالفـرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

62 :  : يـــدمج فـي رتـــبـــة مــــخـــتص في الــــتـــغـــذيـــة اJــاداJــادّة ة 
مـــؤهـلq اخملـــتـــصـــون في الـــتـــغـــذيـــة اJـــؤهـــلـــون اJـــرســـمـــون

واJتربصون.

63 : : يـــدمج فـي رتـــبـــة مــــخـــتص في الــــتـــغـــذيـــة اJــاداJــادّة ة 
لـلصحة العـموميةq اخملتـصون في التغذيـة احلاصلون على

شهادة دولة اJرسمون واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

64 : : يـــدمج فـي رتـــبـــة مــــخـــتص في الــــتـــغـــذيـــة اJــاداJــادّة ة 
مــتـخــصص لـلــصــحـة الــعـمــومـيــةq اخملـتــصـون في الــتـغــذيـة

الرئيسيون اJرسمون واJتربصون.

الفــصل الثانيالفــصل الثاني
سلك اJداوين بالعمل للصحة العموميةسلك اJداوين بالعمل للصحة العمومية

65 :  : يـــضـم ســـلك اJـــداويـن بـــالـــعـــمـل لـــلـــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
العمومية ثالث (3) رتب :

qرتبة مداوي بالعمل للصحة العمومية -
- رتـــــبــــة مـــــداوي بـــــالــــعـــــمـل مــــتـــــخــــصـص لـــــلــــصـــــحــــة

qالعمومية
- رتبة مداوي بالعمل £تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJاداJادّة ة 66 :  : يكلف اJداوون بالـعمل للصحة العمومية
طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- اJـشــاركـة في إعـداد حــصـيـلـة الــقـدرات الـوظــيـفـيـة
qعطيات العيادية والوبائيةJوجمع ا

- حتقيق النشاطات الوقائية والعالجية ومرافقتها
في اجملاالت الـبدنيـة واإلدراكية واحلـسية والـنفسـية وكذا

qؤسسة أو في احلياة اليوميةJالعالقات داخل ا
- تـــــهـــــيــــــئـــــة احملــــــيط مـن أجل االســــــتـــــعـــــمــــــال األمـــــثل

qساعدة التقنيةJعدات واألجهزة اJللقوامات وا
- مــسك مــلف اJــريض في مــجــال الــتــداوي بــالـعــمل

qوحتيينه
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.  

اJــــاداJــــادّة ة 67 :  : زيــــادة عـــلـى اJـــهــــام اJـــســــنـــدة لــــلــــمـــداوين
بــالــعـــمل لــلــصـــحــة الــعــمـــومــيــةq يـــكــلف اJــداوون بـــالــعــمل
اJتخصصون للـصحة العموميةq ال سيما بتنفيذ األعمال
والـوصـفات الـطبـية الـتي تـتطـلب تأهـيال نـوعيـاq ال سيـما
في مــــجــــال تــــقــــيــــيـم الــــعــــجــــز والــــقــــدرات واألداء احلــــركي
والـــشـــعـــوري واحلـــسي واإلدراكي والـــعـــقـــلي والـــنـــفـــســـاني

للمريض.    

اJــاداJــادّة ة 68 :  : زيــــادة عــلـى اJــهــــام اJــســـنـــدة لــلـــمـــداوين
بـالعـمل اJـتخـصصX لـلصـحة الـعمومـيةq يـكلف اJداوون
بالعمل اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :

- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع
qصلحة وإجنازهJا

qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -
- ضــمـــان مــتـــابــعــة الـــنــشــاطـــات اJــتـــعــلــقـــة بــاJــداواة

qبالعمل وتقييمها
- ضــمـــان تــســيـــيــر اJــعـــلــومــة اJـــتــعــلـــقــة بــنـــشــاطــات

qالتداوي بالعمل
XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  

الفــرعالفــرع الثانـي الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJـاداJـادّة ة 69 :  : يـوظف بــصــفــة مـداوي بــالــعـمـل  لـلــصــحـة
العموميـة على أساس الشهادةq احلائزون شهادات اJعاهد
الـوطـنـيـة لـلـتـكـوين الـعـالـي شـبه الـطـبيq شـعـبـة الـتـأهـيل

وإعادة التكييفq اختصاص التداوي بالعمل.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

اJـاداJـادّة ة 70 : : يــرقى بــصـفــة مــداوي بـالــعـمـل مـتــخـصص
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
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االختباراتq في حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اJداوون
بــالـعــمـل لـلــصــحــة الــعــمــومــيــة الــذين يــثــبــتـون خــمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 71 : : يــــرقى بــــصــــفــــة مــــداوي بــــالــــعــــمـل £ــــتـــاز
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختباراتq في حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اJداوون
بـالـعمل اJـتـخصـصـون للـصـحـة العـمـوميـة الـذين يثـبـتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة
وتـابـعـوا بـنـجـاح تــكـويـنـا حتـدد مـدته ومــحـتـوى بـرنـامـجه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف

بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 72 :  : يــدمج في رتــبــة مـداوي بــالـعــمل لــلـصــحـة
العـمـومـيـةq اJـداوون بـالعـمل احلـاصـلـون عـلى شـهـادة دولة

اJرسمون واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 73 :  : يدمج في رتبـة مداوي بالعـمل متخصص
qـــداوون بــالـــعـــمل الـــرئــيـــســـيــونJا qلــلـــصـــحـــة الــعـــمـــومــيـــة

اJرسمون واJتربصون.

الفــصل الثالثالفــصل الثالث
سلك مر£ي األسنان للصحة العموميةسلك مر£ي األسنان للصحة العمومية

اJــــاداJــــادّة ة 74 :  : يــــضـم ســـلـك مــــر£ي األســــنــــان لــــلــــصــــحـــة
العمومية خمس (5) رتب :

- رتـبة مـر األسنـان مؤهـلq وهي رتبـة في طريق
qالزوال

qرتبة مر األسنان حاصل على شهادة دولة -
qرتبة مر األسنان للصحة العمومية -

qرتبة مر األسنان متخصص للصحة العمومية -
- رتبة مر األسنان £تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJاداJادّة ة 75 :  : يكـلف مر£ـو األسنـان اJؤهلـون بتـصميم
وإجناز رمامات األسنان الـبسيطة والعادية طبقا لوصفة

جراح األسنان.   

اJاداJادّة ة 76 :  : زيادة عـلى اJـهام اJـسنـدة Jر£ي األسـنان
اJــؤهـلـqX يـكـلف مــر£ـو األسـنـان  احلـاصــلـون عـلى شـهـادة
ªتحركة والثـابتة  وأجهزة تقوJدولة بإجناز الرمامـات ا

األسنان.

اJاداJادّة ة 77 :  : يكلـف مر£و األسـنان لـلصـحة الـعمـومية
طبقا لوصفة جراح األسنانq ال سيما �ا يأتي :

   qتصميم أجهزة الرمامة وتعديلها وتصليحها -
- إجنـاز رمــامـات قــابـلــة لـلــعـزل مــسـاعــدة ورمـامـات

qاألسنان ªمتالحمة ثابتة وأجهزة تقو
- تصـمـيم  رمامـات متالحـمـة ذات عنـاصر مـتـكامـلة
تـعـتـمـد على اخلـزف واJـادة اخلـلـيـطـة واJعـدنـيـة الـعـادية أو

qاخملرطة وإجنازها
- تـبليغ اJـعلـومات اJكـتوبـة لضـمان تتـبع ومتـابعة

qريضJا
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.

اJاداJادّة ة 78 :  : زيادة عـلى اJـهام اJـسنـدة Jر£ي األسـنان
للـصـحة الـعـمومـيـةq يكـلف مـر£ـو األسنـان اJـتخـصـصون

للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
qإجناز رمامات وأجهزة تتطلب مؤهالت خاصة -

- متـابـعة اJـريض قصـد تـقدª الـتصـحـيحـات حسب
وصفة جراح األسنان.

اJــــاداJــــادّة ة 79 :  : زيــــــادة عـــــلـى اJــــهـــــام اJـــــســـــنـــــدة Jـــــر£ي
األســنان اJتــخصــصX للـصحـة العـموميـةq يكـلف مر£و
األسنان  اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qضمان متابعة نشاطات الرمامة وتقييمها -
- ضــمــان تـــســيــيـــر اJــعــلــومـــة اJــتــعـــلــقــة بـــالــعالجــات

qوبنشاطات الرمامة
XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  
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الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJــاداJــادّة ة 80 :  : يــرقـى بــصـــفــة مـــر أســنـــان حــاصـل عــلى
شهادة دولة : 

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJطـلوب شغلـهاq مر£ـو األسنان اJؤهـلون الذين يـثبتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
مـــر£ـــو األســـنـــان اJــؤهـــلـــون الـــذين يـــثـــبـــتـــون عـــشــر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

Xقبولـون تطبيقـا للحالتJيــخـضـع الـمترشـحون ا
1 و2 أعالهq قــبـل تــرقــيــتــهـم Jــتــابــعــة تــكـــوين بــنــجــاح Jــدة
تــســعــة (9) أشـــهــر يـــحـــدد مــحـــتــوى بـــرنــامـــجه وكـــيــفـــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

81 :  :  يـــوظـف ويـــرقى بـــصــــفـــة مـــر األســـنـــان اJــاداJــادّة ة 
للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة

التأهيل وإعادة التكييفq اختصاص ترميم األسنان.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq مر£و األسنان احلاصلون
عـلـى شـهــادة دولـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قبل ترقيتـهمJ qتابعة تكوين بنجاح Jدة تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 82 :  : يـــرقى بـــصـــفـــة مـــر أســـنـــان مــتـــخـــصص
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االخـتـباراتq فـي حدود اJـنـاصب اJـطـلـوب شغـلـهـاq مـر£و
األســنـان لــلــصــحــة الـعــمــومــيـة الــذين يــثــبــتــون خـمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.

يـــحــدد مـــحــتـــوى الــبــرنـــامج وكــذا كـــيــفـــيــات تــنـــظــيم
الــتـكــوين بـقــرار مـشــتـرك بــX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 83 :  : يـرقى بـصـفـة مـر أسـنان £ـتـاز لـلـصـحة
qعن طـريق مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات qالـعـمـومـيـة
في حـــدود اJــنـــاصب اJـــطـــلــوب شـــغـــلــهـــاq مـــر£ــو األســـنــان
اJتخصصون لـلصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح
تــكــويــنــا حتــدد مــدته ومــحــتـوى بــرنــامــجه وكــذا كــيــفــيـات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

qــــادّة ة 84 :  : يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مــــر أســــنـــــان مــــؤهلJــــاداJا
مر£و األسنان اJؤهلونq  اJرسمون واJتربصون.

اJــاداJــادّة ة 85 :  : يـــدمج فـي رتـــبــة مـــر أســـنـــان لـــلـــصـــحــة
qمـر£ـو األسـنـان احلـاصـلـون عـلى شـهـادة دولـة qالـعـمـومـيـة

اJرسمون واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jـــتــابـــعــة تـــكــويـن  Jــدة تـــســعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 86 :  : يــدمج في رتــبـة مــر أســنـان مــتــخـصص
qمـــر£ـــو األســـنـــان الـــرئـــيـــســـيـــون qلـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومــــيـــة

اJرسمون واJتربصون.

الفــصل الرابعالفــصل الرابع
سلك مقومي األعضاء االصطناعية للصحة العموميةسلك مقومي األعضاء االصطناعية للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 87 :  : يـضم سـلك مـقومي األعـضـاء االصـطنـاعـية
للصحة العمومية ثالث (3) رتب:

- رتـــبــــة مـــقــــوم األعـــضــــاء االصـــطـــنــــاعـــيــــة لـــلــــصـــحـــة
qالعمومية

- رتـــبــة مـــقـــوم األعــضـــاء االصــطـــنــاعـــيـــة مــتـــخــصص
qللصحة العمومية

- رتـبـة مـقـوم األعـضـاء االصطـنـاعـيـة £ـتـاز لـلـصـحة
العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJــاداJــادّة ة 88 :  : يـــكــلـف مـــقــومـــو األعـــضـــاء االصـــطـــنـــاعـــيــة
لـلـصــحــة الـعــمــومــيـة طــبــقـا للـوصـفة الـطـبـيةq ال سـيـما

�ا يأتي :
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qقومات للمريضJإجناز ا -
- اJشـاركة في إجنـاز احلصـائل قصـد تقـييم أسـباب

qرض أو اإلعاقةJالتشوهات وامتداد وآثار اجلرح أو ا
- إجنــاز الـوسـائل الــطـبـيـة الــتـقـنــيـة في إطـار إعـادة

qالتأهيل البدني واحلركي
ªإجناز الـقـوامـات والرمـامـات أو أي تقـنـية لـتـقو -

qعضو اصطناعي لتعويض وظيفة وضمان تكييفها
 qشدات قبل وبعد اجلراحة وإجنازهاJتصميم  ا -

- تـبليغ اJـعلـومات اJكـتوبـة لضـمان تتـبع ومتـابعة
           qريضJا

- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم
بيداغوجيا.  

اJاداJادّة ة 89 :  : زيادة على اJهـام اJسندة Jـقومي األعضاء
االصـطنـاعـيـة لـلصـحـة الـعمـومـيـةq يـكلـف مقـومـو األعـضاء
االصــطنـاعـيـة اJتـخـصـصون لـلـصـحة الـعـمـوميـةq ال سـيـما

�ا يأتي : 
- تـــــصـــــمـــــيم الـــــرمـــــامـــــات والـــــقـــــوامـــــات واJـــــشــــدات

     qوصناعتها
- تــــنـــظـــيم  عــــمل مـــقـــومـي األعـــضـــاء االصــــطـــنـــاعـــيـــة

qوبرمجته ومراقبته
- الــــســـهــــر عـــلـى االســـتــــعـــمــــال الـــعــــقالنـي لـــلــــوســـائل

وصيانة العتاد.     

اJاداJادّة ة 90 :  : زيادة على اJهـام اJسندة Jـقومي األعضاء
االصـطــنــاعـيــة اJــتـخــصــصـX لــلـصــحــة الـعــمــومـيــةq يــكـلف
مــــقـــومـــو األعــــضـــاء االصــــطـــنـــاعــــيـــة اJـــمــــتـــازون لـــلــــصـــحـــة

العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضـــــمـــــان مـــــتـــــابـــــعـــــة نـــــشـــــاطـــــات تـــــقـــــوª األعـــــضــــاء
qاالصطناعية وتقييمها

ªـتعـلقـة بنـشاطـات تقوJعلـومة اJضمـان تسـييـر ا -
qاألعضاء االصطناعية

XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJاداJادّة ة 91 :  : يوظف بصفـة مقوم األعضاء االصطناعية
لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادةq احلـــائــزون

qـعـاهد الـوطـنـيـة لـلتـكـوين الـعـالي شـبه الـطبيJشـهـادات ا
شعـبة إعـادة الـتأهـيل وإعادة الـتكـيـيفq  اختـصاص مـقوم

األعضاء االصطناعية.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

92 :  : يـرقى بصـفـة مقـوم األعـضاء االصـطـناعـية اJاداJادّة ة 
اJـتـخـصص لـلـصــحـة الـعـمـومـيـةq عن طــريق مـسـابـقـة عـلى
qـطـلـوب شـغـلـهاJـنـاصب اJفـي حدود ا qأسـاس االخـتـبارات
مـقـومـو األعـضـاء االصـطـنـاعـيـة لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 93 :  : يـرقى بـصفـة مقـوم األعضاء االصـطنـاعية
£ـتاز لـلصحـة العـمومـيةq عن طـريق مسـابقـة على أساس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
األعـضـاء االصـطـنــاعـيـة اJـتـخـصـصـون لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بـهذه الصفة وتـابعوا بنجـاح تكوينا حتـدد مدته ومحتوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 94 :  : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة مـــــــــقــــــــوم األعــــــــضــــــــاء
االصـــطـــنـــاعـــيــة لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمــومـــيـــةq مـــقـــومـــو األعـــضــاء
االصـــطــنـــاعـــيــة احلـــاصـــلـــون عــلى شـــهـــادة دولــة اJـــرســـمــون

واJتربصون.
يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 95 :  : يــــــــدمـج فـي رتــــــــبــــــــة مـــــــــقــــــــوم األعــــــــضــــــــاء
االصــطــنــاعــيــة اJــتــخــصص لــلــصــحــة الــعــمــومــيــةq مــقــومـو
األعــــضـــــاء االصـــــطــــنـــــاعـــــيــــة الـــــرئـــــيــــســـــيـــــونq اJــــرســـــمــــون

واJتربصون.
الفــصل اخلامسالفــصل اخلامس

سلك اخملتصX في العالج الطبيعيسلك اخملتصX في العالج الطبيعي
والفيزيائي للصحة العموميةوالفيزيائي للصحة العمومية

اJاداJادّة ة 96 :  : يضم سلك اخملـتصX في العالج الـطبيعي
والفيزيائي للصحة العمومية خمس (5) رتب :
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- رتــبـــة مــدلك طــبـي مــؤهلq وهي رتـــبــة في طــريق
qالزوال

qرتبة مدلك طبي حاصل على شهادة دولة -

- رتـبـة مـخــتص في الـعالج الــطـبـيـعي والــفـيـزيـائي
qللصحة العمومية

- رتـبـة مـخــتص في الـعالج الــطـبـيـعي والــفـيـزيـائي
qللصحة العمومية

- رتـبـة مـخــتص في الـعالج الــطـبـيـعي والــفـيـزيـائي
£تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

97 :  : يـــكـــلف اJــــدلـــكـــون الـــطـــبـــيـــون اJـــؤهـــلـــون اJــاداJــادّة ة 
�سـاعدة اخملتـصX في العالج الـطبيـعي والفيـزيائي على
تـــطـــبـــيق الـــوصـــفـــة الـــطـــبـــيـــة اخلـــاصـــة بـــالــتـــأهـــيـل وإعــادة

التكييف الوظيفي.   

Xـــســـنـــدة لـــلـــمـــدلـــكـــJــــهـــام اJ98 :  : زيـــادة عـــلى ا اJــاداJــادّة ة 
الـطـبيـX اJـؤهـلـqX يـكـلف اJـدلكـون الـطـبـيـون احلـاصـلون

على شهادة دولة بتطبيق الوصفات الطبية.

وبـهـذه الـصـفـةq يـطـبـقـون حـركـات الـتـدلـيك الـعالجي
والــــعـالج احلــــركـي والــــعـالج بــــاJـــــيــــاه اJـــــعــــدنـــــيـــــة والــــعالج

الفيزيائي.

اJــاداJــادّة ة 99 :  : يــكــلـف اخملــتــصــون فـي الــعالج الــطـــبــيــعي
qوالـفــيـزيــائـي للصـحة العـموميـة طبقـا للوصـفة الطـبية

ال سيما �ا يأتي :

- جــمع اJـعــطـيــات الـعــيـاديــة والــقـيــام بـحــصـيــلـة عن
   qالعالج الطبيعي والفيزيائي

- حتـــديـــد أهـــداف بــرنـــامج الـــعالج وحتـــديـــد عالجــات
qإعادة التأهيل وإعادة التكييف الواجب تنفيذها

qإجناز تقنيات العالج الطبيعي والفيزيائي -

qريض ومحيطهJإعالم وإرشاد ا -

- مسك وحتـيـX ملف اJـريض في الـعالج الطـبـيعي
qوالفيزيائي مع إعداد بطاقة تلخيص

-  تـبليغ اJعلـومات اJكتوبـة لضمان تتـبع ومتابعة
 qالعالج

- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم
بيداغوجيا.  

Xســندة للـمخــتـصJهــام اJادّة ة 100 :  : زيـادة عـلى اJاداJا
qفي الــعالج الــطـبــيــعي والـفــيــزيـائـي لـلــصــحـة الــعــمـومــيـة
يـــكـــلـف اخملـــتـــصـــون في الـــعالج الـــطـــبـــيـــعي والـــفـــيـــزيـــائي
qطبقـا للوصفـة الطبية qتخــصـصون للصـحة العمـوميةJا

ال سيما �ا يأتي:
- تطـبـيق تقـنيـات إعـادة التـأهيل اJالئـمـة للـمرضى

qواألمراض
- وضع وتــنـفـيــذ بـرنــامج لـلــتـدخل االســتـعــجـالي في

اJيدان.

Xسـنــدة للـمـختـصـJـهــام اJـادّة ة 101 :  : زيــادة على اJـاداJا
qفي الــعـالج الـطـبـيـــعي والـفـيــزيـائـي لـلـصـحـة الــعـمـومـيـة
يـــكـــلف اخملـــتــــصـــون في الــعالج الـــطــبــيــعي والـــفــيــزيــائي

اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
qبــــاالتــــصــــال مع الــــفــــريق الــــطــــبي qإعــــداد وإجنــــاز -

qصلحةJمشروع ا
 qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضـــمــــان مــــتـــابــــعــــة نــــشـــاطــــات الــــعالج الــــطــــبـــيــــعي
q والفيزيائي وتقييمها

- ضـــمــــان تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالـــعالج
qونشاطات العالج الطبيعي والفيزيائي

- استـقـبال وتـنـظـيم تأطـيـر اJـستـخـدمـX  والطـلـبة
واJتربصX اJعينX في اJصلحة.  

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJــاداJــادّة ة 102 :  :  يـــرقى بــصــفــة مــدلك طـــبي حــاصل عــلى
شهادة دولة : 

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJــطــلــوب شــغــلــهــاq اJــدلــكــون الــطــبــيــون اJــؤهــلــون الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
اJــدلـكـون الـطــبـيـون اJــؤهـلـون الــذين يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

Xقـبـولـون تـطبـيقـا للـحالـتJتــرشـحــون اJيـخضـع ا
1 و2 أعالهq قــبـل تــرقــيــتــهـم Jــتــابــعــة تــكـــوين بــنــجــاح Jــدة
تــســعــة (9) أشـــهــر يـــحـــدد مــحـــتــوى بـــرنــامـــجه وكـــيــفـــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
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اJــــاداJــــادّة ة 103 :  : يـــــوظف ويـــــرقى بـــــصــــفـــــة مــــخـــــتص في
العالج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة
الـــتــأهـــيل وإعـــادة الــتـــكــيـــيفq  اخــتـــصــاص عـالج طــبـــيــعي

وفيزيائي.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حــدود اJـــنــاصب اJـــطــلـــوب شــغــلـــهــاq اJــدلـــكــون الــطـــبــيــون
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

104 :  : يــــــرقـى بــــــصــــــفــــــة مــــــخــــــتص فـي الــــــعالج اJـــــاداJـــــادّة ة 
الطـبيـعي والفـيزيـائي متـخصص لـلصـحة الـعمومـيةq عن
طــــريق مــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــاراتq فـي حـــدود
اJنـاصب اJطلـوب شغلـهاq اخملتصـون في العالج الـطبيعي
والـفيزيـائي للـصحـة العـموميـة الذين يـثبـتون خمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

105 :  : يــــــرقـى بــــــصــــــفــــــة مــــــخــــــتص فـي الــــــعالج اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـطــبــيــعي والــفــيـزيــائي £ــتــاز لــلــصـحــة الــعــمــومــيـةq عن
طــــريق مــــســــابــــقــــة عــــلى أســــاس االخــــتــــبــــاراتq فـي حـــدود
اJنـاصب اJطلـوب شغلـهاq اخملتصـون في العالج الـطبيعي
والــفــيــزيــائي اJــتــخــصــصــون لــلــصــحــة الــعـمــومــيــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الــصــفـة وتــابــعــوا بــنــجــاح تــكــويــنــا حتــدد مــدته ومــحــتـوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

qــــادّة ة 106 :  : يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مـــــدلك طـــــبي مـــــؤهلJــــاداJا
اJدلكون الطبيون اJؤهلونq  اJرسمون واJتربصون.

107 :  : يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مـــــخــــتـص في الـــــعالج اJــــاداJــــادّة ة 
الــطــبــيــعي والــفــيــزيــائي لــلــصــحــة الــعــمــومــيــةq اJــدلــكــون
الـــطــــبــــيــــون احلـــاصــــلــــون عــــلى شــــهـــادة دولــــةq اJــــرســــمـــون

واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

108 :  : يـــــدمج فـي رتــــبـــــة مـــــخــــتـص في الـــــعالج اJــــاداJــــادّة ة 
qالـطــبـيــعي والــفـيــزيـائي مــتـخــصص لـلــصـحــة الـعــمـومــيـة

اJدلكون الرئيسيونq اJرسمون واJتربصون.

الفــصل السادسالفــصل السادس
سلك البصاراتيX النظاراتيX للصحة العموميةسلك البصاراتيX النظاراتيX للصحة العمومية

Xالـنـظـاراتـيـ Xـادّة ة 109 :  : يـضم سـلك الـبـصـاراتـيـJـاداJا
للصحة العمومية خمس (5) رتب :

- رتـبــة بـصـاراتي نــظـاراتي مـؤهـلq وهي رتـبـة في
qطريق الزوال

- رتـــبـــة بــــصـــاراتي نــــظـــاراتي حــــاصل عـــلـى شـــهـــادة
qدولة

qرتبة بصاراتي نظاراتي للصحة العمومية -
- رتـــبــة بـــصــاراتي نـــظــاراتي مـــتــخـــصص لــلـــصــحــة

qالعمومية
- رتـــــبـــــة بــــصـــــاراتـي نــــظـــــاراتـي £ـــــتــــاز لـــــلـــــصـــــحــــة

العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJــاداJــادّة ة 110 :  : يــكـــلف الـــبــصـــاراتــيـــون الــنـــظــاراتـــيــون
اJـــؤهـــلـــون بـــضـــمـــان تـــنـــفـــيـــذ كل الـــوصـــفـــات الـــطـــبـــيــة أو

التصحيحات البصرية وإجنازها. 

Xسـنـدة للـبـصاراتـيJـهـام اJـادّة ة 111 :  : زيـادة على اJـاداJا
الــــــنـــــظـــــاراتـــــيـــــX اJـــــؤهــــــلـــــqX يـــــكـــــلـف الـــــبـــــصـــــاراتـــــيـــــون
الـنــظــاراتــيــون احلــاصـــلــون عــلى شــهـادة دولـةq ال سـيـمـا

�ا يأتي :
- إجنــاز كل وصـــفــة طــبــيـــة خــاصــة بــالــتـــصــحــيــحــات

qالبصرية وتنفيذها
- تــــقـــدª عـــدســـات الصــــقـــة وضـــمـــان وضــــعـــهـــا حـــسب

qالوصفات الطبية
- تكييف القزحيات االصطناعية.
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اJــاداJــادّة ة 112 :  : يــكـــلف الـــبــصـــاراتــيـــون الــنـــظــاراتـــيــون
للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :

- إجنــــاز وتــــكــــيــــيف األدوات اJــــوجـــــهــــة لــــتــــصــــحــــيح
qاإلختالالت أو قصور البصر على أساس وصفة طبية

- تــقــدª االسـتــشــارات Jـســتــعـمــلي اJــواد في مــجـال
 qالبصاريات والنظارات

- حتــــديــــد الــــتـــــجــــهــــيــــزات اJـالئــــمــــة لـــــلــــبــــصــــاريــــات
qوالنظارات

qوضوع حتت تصرفهمJتسيير العتاد ا -

qتسيير اخملزونات -

- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم
بيداغوجيا. 

Xسـنـدة للـبـصاراتـيJـهـام اJـادّة ة 113 :  : زيـادة على اJـاداJا
الـنـظـاراتـيـX لـلصـحـة الـعـمـومـيـةq يـكـلف  الـبـصـاراتـيون
النـظاراتـيـون اJتـخـصصـون لـلصـحة الـعـمومـيـةq ال سيـما
بــــاJـــســـاهـــمـــة في تــــنـــفـــيـــذ الـــوصـــفـــة الـــطــــبـــيـــة في مـــجـــال
تــشــخـيص شــواش الـبــصـر وحتــديــد الـعــدسـات اJــصـحــحـة
اJالئــمـة وتــنــفـيــذ اJـنــاهج اجلــديـدة لــعــلم الـبــصــريـات  في

إطار نشاطات الصحة العمومية.

Xسـنـدة للـبـصاراتـيJـهـام اJـادّة ة 114 :  : زيـادة على اJـاداJا
الـنــظـاراتــيـX اJــتـخـصــصـX لــلـصــحـة الــعـمــومـيـةq يــكـلف
الـــبــــصـــاراتــــيـــون الــــنـــظــــاراتـــيــــون اJـــمــــتـــازون لــــلـــصــــحـــة

العموميةq ال سيما �ا يأتي :   

qبــــاالتـــصــــال مع الـــفــــريق الــــطـــبي qإعــــداد وإجنـــاز - 
qصلحةJمشروع ا

qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضـمان مـتابـعة نـشاطـات البـصاريـات والنـظارات
qوتقييمها

- ضــمــان تـــســيــيـــر اJــعــلــومـــة اJــتــعـــلــقــة بـــالــعالجــات
qونشاطات البصاريات والنظارات

XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJاداJادّة ة 115 :  : يـرقى بصـفة بـصـاراتي نظـاراتي حاصل
على شهادة دولة :

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJـطـلـوب شـغـلـهـاq الـبـصاراتـيـون الـنـظـاراتـيـون اJـؤهـلون
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة

qبهذه الصفة
2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
الـبــصـاراتــيـون الــنـظــاراتـيــون اJـؤهــلـون الــذين يـثــبـتـون

عشر (10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
1 Xقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتJتـرشحـون اJيـخضـع ا
و2 أعالهq قـبل ترقـيتـهم Jتابـعة تـكوين بـنجـاح Jدة تـسعة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 116 :  :  يــــــوظف ويــــــرقى بــــــصـــــفـــــة بــــــصـــــاراتي
نظاراتي للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة
الـــتــــأهــــيل وإعــــادة الــــتـــكــــيــــيفq  اخــــتــــصـــاص  بــــصــــريـــات

ونظارات.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
qــســابــقــة عـــلى أســاس االخــتــبــاراتJ2 - عن طـــريق ا
في حـــدود اJـــنـــاصب اJـــطـــلـــوب شـــغـــلـــهـــاq الـــبـــصـــاراتـــيــون
الـنظـاراتيـون احلاصـلون عـلى شهـادة دولة الـذين يثـبتون

خمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يحـدد محـتوى برنـامجه و كـيفـيات تنـظيـمه بقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

117 :  : يـــــرقى بــــصــــفــــة  بـــصـــــاراتي نــــظـــاراتي اJــاداJــادّة ة 
مـتـخــصص لـلـصــحـة الـعــمـومـيـةq عـن طـريق مـســابـقـة عـلى
qـطـلـوب شـغـلـهاJـنـاصب اJفـي حدود ا qأسـاس االخـتـبارات
الــبـصـاراتـيــون الـنـظـاراتــيـون لـلـصــحـة الـعـمــومـيـة الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 118 :  : يـرقى بـصـفة بـصـاراتي نـظـاراتي £ـتاز
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس



15 ربيع الثاني  عام   ربيع الثاني  عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2417
20 مارس سنة   مارس سنة  2011 م م

qــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــاJــــنــــاصب اJفي حــــدود ا qاالخــــتــــبــــارات
الــبــصــاراتـــيــون الــنــظــاراتـــيــون اJــتــخــصـــصــون لــلــصــحــة
الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة
الفـعلـيـة بهـذه الـصفـة وتـابعـوا بنـجـاح تكـويـنا حتـدد مدته
ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك
بـX الوزيـر اJكـلف بالـصـحة والـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJــــاداJــــادّة ة 119 :  : يــــدمج في رتــــبـــة بــــصــــاراتي نــــظـــاراتي
مؤهلq الـبصاراتـيون النـظاراتيـون اJؤهلـونq اJرسمون

واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة ة 120 :  : يــــدمج في رتــــبـــة بــــصــــاراتي نــــظـــاراتي
لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــةq الـــبـــصـــاراتـــيـــون الـــنـــظـــاراتـــيـــون

احلاصلون على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.
يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
الفــصل السابعالفــصل السابع

سلك مقومي البصر للصحة العموميةسلك مقومي البصر للصحة العمومية

اJــاداJــادّة ة 121 :  : يـــضم ســـلـك مـــقــومـي الـــبـــصـــر لـــلـــصـــحــة
العمومية ثالث (3) رتب :

qرتبة مقوم البصر للصحة العمومية -
qرتبة مقوم البصر متخصص للصحة العمومية -

- رتبة مقوم البصر £تاز للصحة العمومية.
الفـرع األولالفـرع األول
تـحديد اJـهـامتـحديد اJـهـام

اJــــاداJــــادّة ة 122 :  :  يــــكـــــلف مـــــقـــــومــــو الـــــبــــصـــــر لـــــلــــصـــــحــــة
العمومية طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- الـقـيــام بـفـحص اJــريض وحتـديـد إمـكــانـيـات إعـادة
qالئمةJتأهيله باستعمال التقنيات ا

- الـقــيـام بــإعـادة الــتـأهــيل اخلـاص بــالـغــطش واحلـول
qمارسة تمارين بصرية مالئمة لكل مرض�

qضمان تتبع ومتابعة العالج -
- مــــسـك وحتـــيــــX اJــــلـف اخلـــاص بــــتــــقــــوª الــــبــــصـــر

q للمريض
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.

اJاداJادّة ة 123 :  : زيادة على اJهـام اJسندة Jـقومي البصر
لـلـصـحـة العـمـومـيـةq يـكلف مـقـومـو الـبـصر اJـتـخـصـصون
لــلـصــحــة الــعــمـومــيــةq طــبــقــا لـلــوصــفــة الــطـبــيــةq ال ســيــمـا
بـالــتـكـفل بـإعـادة تـأهـيل اJــرضى اJـصـابـX بـأنـواع الـتـلف
اJـرتـبـطـة بـالـسـن أو اجلـانـبـيـة Jـشـكـل قـصـر الـبـصـر احلـاد

واJرضى الذين يعانون من إصابات الشبكية.
124 :  : زيــــادة عـــلى اJـــهـــــام اJـــســـنــــدة Jـــقــــومي اJــاداJــادّة ة 
البـصـر اJـتـخـصــصX لـلصـحة العـمومـيةq يـكلف مـقومو

البصر اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
qبــــاالتــــصــــال مع الــــفــــريق الــــطــــبي qإعــــداد وإجنــــاز -

qصلحةJمشروع ا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qالبصر وتقييمها ªضمان متابعة نشاطات تقو -
- ضـــمــــان تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالـــعالج

qالبصر ªونشاطات تقو
XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 125 :  :  يــوظف بــصـفــة مــقــوم الــبـصــر لــلــصــحـة
العموميـة على أساس الشهادةq احلائزون شهادات اJعاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة

التأهيل وإعادة التكييفq اختصاص تقوª البصر.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

اJـاداJـادّة ة 126 :  : يـرقى بــصـفـة مــقـوم الــبـصـر اJــتـخـصص
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
الــبــصــر لــلــصــحــة الــعــمـــومــيــة الــذين يــثــبــتــون خــمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.
يـحدد محتوى الـبرنامج  وكيـفيات تنـظيم التكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
اJــاداJــادّة ة 127 :  : يـــرقـى بـــصـــفـــة مـــقـــوم الـــبـــصـــر اJـــمـــتــاز
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
الـبصـر اJـتـخصـصـون لـلصـحـة الـعمـومـيـة الذين يـثـبـتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة
وتـابـعـوا بـنـجـاح تــكـويـنـا حتـدد مـدته ومــحـتـوى بـرنـامـجه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف

بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
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الفرع  الثالثالفرع  الثالث
أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

اJـاداJـادّة ة 128 :  : يـدمج فـي رتـبــة مــقــوم الـبــصــر لـلــصــحـة
الــعـمــومـيـةq مــقـومــو الـبـصــر احلـاصـلــون عـلى شــهـادة دولـة

اJرسمون واJتربصون.
يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتــابــعــة تــكــوين مــدته تــســعــة ( 9) أشــهــر يــحــدد مــحــتـوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 129 :  : يدمج في رتبـة مقوم البصـر اJتخصص
للصحة العمـوميةq مقومو البصر الرئيسيون اJرسمون

واJتربصون. 

الفصل الثامنالفصل الثامن
سلك مقومي احلركية النفسية للصحة العموميةسلك مقومي احلركية النفسية للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 130 :  : يــضم ســلك مــقــومي احلــركــيـة الــنــفــســيـة
للصحة العمومية ثالث (3) رتب :

qرتبة مقوم احلركية النفسية للصحة العمومية -
- رتـبـة مقـوم احلركـية الـنـفسـية مـتـخصص لـلصـحة

qالعمومية
- رتــبــة مــقــوم احلــركــيـــة الــنــفــســيــة £ــتــاز لــلــصــحــة

العمومية.

القسم األولالقسم األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJاداJادّة ة 131 :  :  يكلف مقومـو احلركية النفسية للصحة
العمومية طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- الــتـنــظـيم والــقـيــام بـعالجــات ونـشــاطـات الـتــأهـيل
واإلثـــارة احلـــســـيـــة لـــدى شـــخص يــــعـــاني من اضـــطـــرابـــات

qحركية عصبية وحركية نفسية
- تأهيل الوظائف احلـركية النفسية لدى األشخاص
الذين يـعـانون من صـعوبـات نفـسـية ومـعاجلـة اضطـرابات

qاحلركة واإلشارة
- اJشاركة في اJـبادرة باJشروع العالجي للمريض

qوتنفيذه وحتيينه
- إعالم اJــريض ومــحــيــطه وتــربــيـتــهــمــا والــتـواصل

qمعهما
qريضJملف ا Xمسك وحتي -

- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم
بيداغوجيا.

اJــــاداJــــادّة ة 132 :  : زيــــادة عـــــلى اJـــــهــــام اJـــــســــنـــــدة Jـــــقــــومي
احلــركــيــة الــنـفــســيــة لـلــصــحــة الـعــمــومــيـةq يــكــلف مــقــومـو

احلـركيـة النـفسيـة اJتـخصـصون لـلصحـة العـمومـية طـبقا
لـلـوصـفــة الـطـبـيــةq ال سـيـمــا بـاJـسـاهــمـة بـتـقــنـيـات تـخص
اجلـسـد في عالج الـقـصـور الـعـقـلي واضـطـرابـات اJــزاج أو
الــــــشـــــخـــــصـــــيــــــةq واضـــــطـــــرابـــــات الــــــعـــــواطف والــــــعالقـــــات
واضـطـرابـات الـتــحـديـد اجلـسـدي ذات الـسـبب الـنـفـسي أو

اجلسدي.

اJــــاداJــــادّة ة 133 :  : زيــــادة عـــــلى اJـــــهــــام اJـــــســــنـــــدة Jـــــقــــومي
احلركيـة النفسـية اJتخصـصX للصـحة العمـوميةq يكلف
qمـتازون لـلصـحة الـعمـوميةJمــقومـو احلركـية الـنفـسيـة ا

ال سيما �ا يأتي : 
qبــــاالتــــصــــال مع الــــفــــريق الــــطــــبي qإعــــداد وإجنــــاز -

qصلحةJمشروع ا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- الــقـــيـــام �ـــتـــابـــعـــة الـــنــشـــاطـــات اخلـــاصـــة بـــاحلـــركــة
qالنفسية وتقييمها

- ضـــمــــان تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالـــعالج
qوالنشاطات اخلاصة باحلركة النفسية

XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

القســم الثانيالقســم الثاني
شــروط التوظيف والترقيةشــروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 134 :  : يـوظف بـصــفـة مـقـوم احلـركـيـة الـنـفـسـيـة
لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـــلى أســـاس الـــشـــهـــادةq احلـــائــزون
qـعـاهد الـوطـنـيـة لـلتـكـوين الـعـالي شـبه الـطبيJشـهـادات ا
ªاخـتصـاص تقو  qشـعبـة إعادة الـتأهـيل وإعادة الـتكـييف

احلركية النفسية.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

اJـاداJـادّة ة 135 :  : يــرقى بــصـفــة مـقــوم احلـركــيــة الـنــفـســيـة
اJـتـخـصص لـلـصــحـة الـعـمـومـيـةq عن طــريق مـسـابـقـة عـلى
qـطـلـوب شـغـلـهاJـنـاصب اJفـي حدود ا qأسـاس االخـتـبارات
مــقــومــو احلــركـــيــة الــنــفــســيــة لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته 12 شهرا.
يـحـدد مـحـتوى بـرنـامـجه وكـيـفـيات تـنـظـيـمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 136 :  : يـرقى بـصـفـة مقـوم احلــركيـة النـفـسـية
اJمتاز للصحة العموميةq عن طريق مسابقة على أساس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
احلركية الـنفسـية اJتـخصصون لـلصحـة العمـومية الذين
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يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الــصــفـة وتــابــعــوا بــنــجــاح تــكــويــنــا حتــدد مــدته ومــحــتـوى
Xبــرنــامــجه وكــذا كـيــفــيــات تـنــظــيــمه بــقـرار مــشــتــرك بـ
الــوزيـر اJــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

الفــصل التاسعالفــصل التاسع
سلك مطببي القدم للصحة العموميةسلك مطببي القدم للصحة العمومية

137 :  :  يـــضـم ســـلك مــــطـــبـــبي الـــقــــدم لـــلـــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
العمومية ثالث (3) رتب :

qرتبة مطبب القدم للصحة العمومية -
qرتبة مطبب القدم متخصص للصحة العمومية -

- رتبة مطبب القدم £تاز للصحة العمومية.

الــفرع األولالــفرع األول
حتــديد اJهامحتــديد اJهام

اJاداJادّة ة 138 :  :  يكلف مـطبـبو القـدم للـصحة الـعمـومية
طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- جـــمـع اJـــعـــطــــيـــات اJـــتــــعـــلـــقــــة بـــاJـــريـض في إطـــار
qالفحص العيادي

qعاجلةJإجناز أهداف العالج وبرنامج ا -
qوضع األدوية ذات االستعمال اخلارجي -

- الـقـيـام بــإعـادة الـتــأهـيل بـواســطـة أعـمــال تـطـبـيب
qالقدم

- إعالم الـشــخص ومـحـيـطه وتـربــيـتـهـمـا والـتـواصل
qمعهما

- مــسك وحتـيــX  مـلف اJــريض في مــجـال تـطــبـيب
qالقدم

- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم
بيداغوجيا.

اJـاداJـادّة ة 139 :  : زيـادة عـلى اJهـام اJـسنـدة Jـطبـبي الـقدم
لـلـصــحـة الـعـمـومــيـةq يـكـلف مــطـبـبـو الـقــدم اJـتـخـصـصـون
لــلصــحــة الـعــمــومــيـة طــبــقـا لـلـوصـفة الـطـبـيةq ال سـيـما

�ا يأتي :
Xــســاهــمـــة في وضع وســائل الــكــشف لــلــمــصــابــJا -

qبأمراض تنطوي على خطر تقرح القدم
- الـــقـــيـــام بـــعـالج الـــقـــدم اJـــصـــاب بــــتـــعـــفن وضـــمـــان

التربية العالجية للمريض.

اJاداJادّة ة 140 :  :  زيـادة على اJهـام اJسنـدة Jطبـبي القدم
اJـتـخـصــصـX لـلـصــحـة الـعــمـومـيـةq يــكـلف مـطـبــبـو الـقـدم

اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :

qبــــاالتــــصــــال مع الــــفــــريق الــــطــــبي qإعــــداد وإجنــــاز -
qصلحةJمشروع ا

qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -
- ضمـان متابعـة النشـاطات اخلاصـة بتطـبيب القدم

qوتقييمها
- ضمان تسيـير اJعلومة اخلاصة بالعالج ونشاطات

qتطبيب القدم
XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شـروط التوظيـف والتـرقيةشـروط التوظيـف والتـرقية

اJــاداJــادّة ة 141 :  : يــوظف بـــصــفــة مــطــبب الـــقــدم لــلــصــحــة
العمومية :

عـــلى أســاس الـــشــهـــادةq احلــائــزون شـــهــادات اJـــعــاهــد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة

التأهيل وإعادة التكييفq  اختصاص تطبيب القدم.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

اJـاداJـادّة ة 142 :  : يـرقى بــصـفــة مـطــبب الـقــدم اJـتــخـصص
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختبـاراتq في حدود اJـناصب اJطـلوب شـغلهـاq مطـببو
الــقـــدم لـــلــصـــحـــة الــعـــمـــومــيـــة الـــذين يـــثــبـــتـــون خــمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.
يـحـدد محـتوى بـرنـامج التـكـوين وكيـفيـات تـنظـيمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

143 :  : يـــرقى بـــصـــفـــة مــــطـــبب الـــقـــدم اJـــمـــتـــاز اJــاداJــادّة ة 
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختبـاراتq في حدود اJـناصب اJطـلوب شـغلهـاq مطـببو
الــقـدم اJـتـخـصــصـون لـلـصـحـة الــعـمـومـيـة الــذين يـثـبـتـون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة
وتـابـعـوا بـنـجـاح تــكـويـنـا حتـدد مـدته ومــحـتـوى بـرنـامـجه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف

بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصـل العاشـرالفصـل العاشـر
سلك مقومي السمع للصحة العموميةسلك مقومي السمع للصحة العمومية

144 :  : يـــضم ســــلك مـــقــــومي الـــســــمع لـــلــــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
العمومية ثالث (3) رتب :

qرتبة مقوم السمع للصحة العمومية -
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qرتبة مقوم السمع متخصص للصحة العمومية -
- رتبة مقوم السمع £تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتـديد اJهـامحتـديد اJهـام

اJاداJادّة ة 145 :  :  يكلف مقومـو السمع للصحة العمومية
طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- إجنــاز وتــقــدª مــســاعــدة ســمـعــيــة لـألشــخـاص ذوي
qقصور سمعية

- وضـع الــرمـــامـــات الـــســـمـــعـــيــة ومـــراقـــبـــة فـــعـــالـــيــة
qتابعة التقنيةJاألجهزة وضمان ا

- تـقــدª االسـتــشـارة والـتــربـيــة في مــجـال الــرمـامـة
لـلــمـصـابـX بــالـقـصـور الـســمـعي واJـشـاركــة في نـشـاطـات
qاآلخرين XـتدخـلـJالكـشـف والـتــحـسـيس بـاالتصـال مع ا

qال سيما في مجال طب العمل
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.
اJاداJادّة ة 146 :  : زيـادة على اJهـام اJسـندة Jقـومي السمع
لـلــصـحـة الـعــمـومـيـة يــكـلف مـقـومــو الـسـمع اJــتـخـصـصـون
لـلـصــحــة الـعــمــومــيـة طــبــقـا للـوصـفة الـطـبـيةq ال سـيـما

�ا يأتي :
- اJشاركة في التـكفل بالطفل والـبالغ الذي يحتاج

qوضع مقومة السمع
- الـــتـــكــفل بـــالــتـــقـــوª الــســـمــعي لـــلـــمــريض اJـــصــاب

.Xبالطن
147 :  : زيــادة عــلى اJــهــام اJــســنــدة إلى مــقــومي اJـاداJـادّة ة 
الـسـمع اJـتــخـصـصـX لـلـصـحـة الـعـمـومـيـةq يـكـلف مـقـومـو

السمع اJمتازون للصحة العموميةq السيما �ا يأتي:
qبــــاالتــــصــــال مع الــــفــــريق الــــطــــبي qإعــــداد وإجنــــاز -

qصلحةJمشروع ا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضــــمـــان مــــتــــابـــعــــة الـــنــــشــــاطـــات بــــتـــقــــوª الــــســـمع
qوتقييمها

- ضـــمــــان تـــســــيـــيــــر اJـــعــــلـــومــــة اJـــتــــعـــلــــقـــة بــــالـــعالج
qالسمع ªونشاطات تقو

XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شـروط التوظيـف والتـرقيةشـروط التوظيـف والتـرقية

اJــاداJــادّة ة 148 :  : يــوظف بــصـــفــة مــقـــوم الــســمع لـــلــصــحــة
العموميـة على أساس الشهادةq احلائزون شهادات اJعاهد
الــوطــنــيـــة لــلــتــكــوين الـــعــالي شــبه الــطـــبيq شــعــبــة إعــادة

التأهيل وإعادة التكييفq  اختصاص تقوª السمع.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

اJـاداJـادّة ة 149 :  : يــرقى بــصـفــة مــقـوم الــسـمـع اJـتــخـصص
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
الــســمع لـــلــصــحــة الــعــمـــومــيــة الــذين يـــثــبــتــون خــمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح

تكوينا مدته 12 شهرا.

يـحـدد مـحــتـوى بـرنـامج وكـيـفـيــات تـنـظـيم الـتـكـوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

150 :  : يــــرقى بـــصـــفــــة مـــقـــوم الـــســـمـع اJـــمـــتـــاز اJــاداJــادّة ة 
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
االختـبـاراتq في حدود اJـناصب اJـطـلوب شـغلـهـاq مقـومو
الـسـمع اJـتـخـصـصون لـلـصـحـة الـعـمومـيـة الـذين يـثـبـتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة
وتـابـعـوا بـنـجـاح تــكـويـنـا حتـدد مـدته ومــحـتـوى بـرنـامـجه
وكـيــفـيـات تـنــظـيـمه بـقــرار مـشـتـرك بـX الــوزيـر اJـكـلف

بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

البـاب الرابعالبـاب الرابع
األحكام اJطبقة على الشعبة الطبية التقنيةاألحكام اJطبقة على الشعبة الطبية التقنية

اJـاداJـادّة ة 151 :  :  تـضم الــشـعـبـة الـطــبـيـة الـتـقــنـيـة أربـعـة
(4) أسالك :

- ســلك مــشـغــلي أجـهــزة الـتــصــويـر الــطـبي لــلـصــحـة
qالعمومية

qللصحة العمومية Xسلك اخملبري -

qسك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية -

- ســــلـك اخملــــتـــــصــــX فـي حــــفـظ الــــصـــــحــــة لـــــلــــصـــــحــــة
العمومية.

الفـصل األولالفـصل األول
سلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العموميةسلك مشغلي أجهزة التصوير الطبي للصحة العمومية

اJـــــــــاداJـــــــــادّة ة 152 :  :  يــــــــــضـم ســــــــــلـك مــــــــــشــــــــــغــــــــــلـي أجــــــــــهـــــــــزة
التصويرالطبي للصحة العمومية خمس (5) رتب :

- رتبـة مشـغل أجهـزة األشعـة مؤهلq وهي رتـبة في
qطريق الزوال

- رتــبــة مــشـــغل أجــهــزة األشـــعــة حــاصل عـــلى شــهــادة
qدولة
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- رتــبــة مــشـغـل أجـهــزة الــتــصــويـر الــطــبي لــلــصــحـة
qالعمومية

- رتـبـة مـشغل أجـهـزة الـتصـويـر الطـبي اJـتـخصص
qللصحة العمومية

- رتـــبـــة مـــشــغـل أجـــهــزة الـــتـــصـــويـــر الـــطـــبي £ـــتــاز
للصحة العمومية.

الفــرع األولالفــرع األول
حتديد اJهامحتديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 153 :  :  يـكـلف مـشـغـلـو أجـهـزة األشـعـة اJـؤهـلون
طبقا لـلوصفـة الطبـية بضـمان الفـحوص باألشـعة اجلارية

ويتولون استقبال اJرضى وحتضيرهم.

اJـاداJـادّة ة 154 :  : زيـادة عــلى اJــهـام اJــســنـدة إلى مــشــغـلي
أجـهـزة األشعـة اJؤهـلـqX يكـلف مـشغـلو األشـعـة احلاصـلون
على شهادة دولة بالقيام طبقا للوصفة الطبية بالفحوص
بـاألشـعــة الـكـهــربـائـيــة �ـا في ذلك الـفــحـوص اJـتــخـصـصـة

والقيام بتحميض صور األشعة.

155 :  : يـكلف مـشـغلـو أجهـزة  التـصـوير الـطبي اJاداJادّة ة 
لـلصــحــة الـعــمــومــيـة طــبــقــا للـوصـفة الـطـبـيةq ال سـيـما

�ا يأتي :
qريض وإعالمه وحتضيرهJاستقبال ا -

- حتـضـيـر اJـواد الـعالجــيـة والـتـشـخـيـصـيـة وحـقـنـهـا
qللمريض

- حتــضـيــر  الــعالجـات بــاسـتــخــدام األشـعــة األيـونــيـة
qوإجنازها

qساعدة التقنية للممارس الطبيJا ªتقد -
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.

اJـاداJـادّة ة 156 :  : زيـادة عــلى اJــهـام اJــســنـدة إلى مــشــغـلي
أجــهــزة الــتـــصــويــر الــطــبي  لــلــصــحـــة الــعــمــومــيــةq يــكــلف
مـشـغـلـو أجـهـزة التـصـويـر الـطـبي اJـتـخـصـصــون لـلـصـحة
الــعـــمــومــيــة طــبــقــا لـــلــوصــفــة الــطــبــيـــةq في إطــار الــتــكــفل
بـالــوقــايــة مـن األمـراض اJـسـرطـنـة ومـعـاجلـتـهـاq ال سـيـما

�ا يأتي :
qارسة الفحوص التي تتطلب كفاءة عالية£ -

qXتخصصJا XمارسJتنفيذ وصفات ا -
- تـــطـــبــيـق قــواعـــد احلـــمــايـــة اإلشـــعــاعـــيـــة وتــســـيـــيــر

األخطار.

اJـاداJـادّة ة 157 :  : زيـادة عــلى اJــهـام اJــســنـدة إلى مــشــغـلي
qللـصحة العـمومية XتخـصصJأجهزة الـتصوير الـطبي ا
يكلف مشغلـو أجهزة التصوير الطـبي اJمتازون للصحة

العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضــــمـــان مـــتــــابـــعـــة نــــشـــاطـــات الــــتـــصـــويــــر الـــطـــبي
qوتقييمها

- مـــراقـــبـــة نـــوعـــيــة وسـالمـــة نـــشـــاطـــات الـــتـــصـــويــر
qالطبي

- ضــمـــان تــســيـــيــر اJــعـــلــومــة اJـــتــعــلـــقــة بــنـــشــاطــات
qالتصوير الطبي

XـــتــربــصــJوالــطـــلــبــة وا XــســتـــخــدمــJاســـتــقــبـــال ا-
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
شـروط التوظـيف والترقيـةشـروط التوظـيف والترقيـة

158 :  :  يـــرقى بـــصـــفـــة مـــشـــغل أجـــهـــزة األشـــعـــة اJــاداJــادّة ة 
حاصل على شهادة دولة :

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJـطـلـوب شـغـلـهـاq مـشـغـلـو أجـهـزة األشـعـة اJـؤهـلـون الـذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
مشـغلو أجهـزة األشعة اJـؤهلون الـذين يثبـتون عشر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

Xقــبولـون تـطبـيقـا للـحالـتJتــرشـحــون اJيـخضـع ا
1 و2 أعالهq قــبـل تــرقــيــتــهـم Jــتــابــعــة تــكـــوين بــنــجــاح Jــدة
تــســعــة (9) أشــهــر  يــحــدد مـــحــتــوى بــرنـــامــجه وكـــيــفــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــاداJــادّة ة 159 :  : يـــوظف ويـــرقى بـــصـــفـــة مـــشـــغل أجـــهــزة
التصوير الطبي للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعالي شـبه الـطـبيq الشـعـبـة الطـبـية

التقنيةq اختصاص التصوير الطبي.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
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2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حـدود اJـنـاصب اJـطـلــوب شـغـلـهـاq  مـشـغـلـو أجـهـزة األشـعـة
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 160 :  : يـرقى بــصــفــة مـشــغل أجــهــزة الـتــصــويـر
الطـبي اJتخصص لـلصحـة العمومـيةq عن طريق مـسابقة
عــلى أســـاس االخــتـــبــاراتq في حـــدود اJــنـــاصب اJـــطــلــوب
شـــغـــلـــهـــاq مـــشــغـــلـــو أجـــهـــزة الـــتـــصـــويـــر الـــطـــبي لـــلـــصـــحــة
الـعـمـومــيـة الـذين يـثــبـتـون خـمس(5) سـنــوات من اخلـدمـة
الـفـعــلـيـة بــهـذه الـصــفـة وتـابـعــوا بـنـجــاح تـكـويــنـا مـدته 12

شهرا.

يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 161 :  : يـرقى بــصــفــة مـشــغل أجــهــزة الـتــصــويـر
الـطــبي اJـمــتـاز لـلــصـحــة الـعـمــومـيـةq عـن طـريق مـســابـقـة
عــلى أســـاس االخــتـــبــاراتq في حـــدود اJــنـــاصب اJـــطــلــوب
شـغـلـهـاq مـشـغـلـو أجـهـزة  التـصـويـر الـطـبـي اJـتـخـصـصون
لـلـصحـة الـعـمـومـية الـذين يـثـبـتـون خمس(5) سـنوات من
اخلدمة الفعليـة بهذه  الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا حتدد
مــدتـه ومــحــتـــوى بــرنــامـــجه وكــيـــفــيــات تـــنــظــيـــمه بــقــرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

الفـرع الثالثالفـرع الثالث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJــاداJــادّة ة 162 :  : يــدمج في رتـــبــة مــشــغـل أجــهــزة األشــعــة
اJـــؤهلq مـــشــغـــلـــو أجــهـــزة األشـــعــة اJـــؤهـــلــونq اJـــرســـمــون

واJتربصون.

163 :  : يدمج في رتـبـة مشـغل أجهـزة الـتصـوير اJاداJادّة ة 
الــطـــبي لـــلـــصـــحــة الـــعـــمـــومـــيــةq مـــشـــغـــلــو أجـــهـــزة األشـــعــة

احلاصلون على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتــابـــعــة تــكـــوين مــدتـه تــســعــة (9) أشــهــر يـــحــدد مــحــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

164 :  : يدمج في رتـبـة مشـغل أجهـزة الـتصـوير اJاداJادّة ة 
الـطــبي اJــتـخــصص لـلــصـحــة الـعــمـومــيـةq مــشـغــلـو أجــهـزة

األشعة الرئيسيونq اJرسمون واJتربصون.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
سلك اخملبريX للصحة العموميةسلك اخملبريX للصحة العمومية

165 :  : يـضم سلك اخملـبـريX لـلصـحـة العـمومـية اJاداJادّة ة 
خمس (5) رتب :

- رتـــــبــــة مــــخــــبــــري مــــؤهـلq وهي رتــــبـــــة في طــــريق
qالزوال

qرتبة مخبري حاصل على شهادة دولة -
qرتبة مخبري للصحة العمومية -

qرتبة مخبري متخصص للصحة العمومية -
- رتبة مخبري £تاز للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهامحتديـد اJهام

اJاداJادّة ة 166 :  : يكلف اخملبريـون اJؤهلون طبقا للوصفة
الطبية �ا يأتي :

- اسـتــقـبــال اJـريض وضـمــان الـفــحـوصـات اخملــبـريـة
qاجلارية

- الــــســـهـــر عـــلـى احملـــافـــظــــة عـــلى الــــعـــتـــاد وتـــعــــقـــيـــمه
وصيانته وترتيبه.

Xسـنـدة إلى اخملـبـريJـهـام اJـادّة ة 167 :  : زيـادة عـلى اJـاداJا
اJــؤهـلــqX يـكــلف اخملـبــريـون احلــاصـلـون عــلى شــهـادة دولـة
طــبـقـا لــلـوصــفـة الـطــبـيـة بــإجنـاز الــتـحـالــيل والـســهـر عـلى

حفظ العينات اJسلّمة لهم.

168 :  : يــكــلـف اخملــبــريــون لــلــصــحــة الــعــمــومــيــة اJـاداJـادّة ة 
طبقا للوصفة الطبيةq ال سيما �ا يأتي :

- تـــلـــقي الـــعـــيـــنـــات والـــتـــصـــديق عـــلـــيـــهـــا ومـــراقـــبــة
مـطابقتهـا وفق قواعد اJمارسـة احلسنة وتسـجيل طلبات

qالفحوص البيولوجية
- إجنــاز ومـعـاجلـة الــعـيـنــات الـبـيــولـوجـيـة وتــطـبـيق
 qتقنيات التحاليل مع السهر على تدابير ضمان اجلودة

qضمان تتبع التحاليل -
- تــنـفــيــذ تــدابــيـر الــقــضــاء عــلى الــنـفــايــات وضــمـان

qالصيانة اجلارية للعتاد
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا. 
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اJاداJادّة ة 169 :  : زيـادة على اJـهـام اJسندة إلى مخبـريّي
الــصـــحـــة الــعــمـــومــيــةq يــكـــلف اخملــبـــريــون اJــتـــخــصــصــون
لـلصـحـة العـمـومـيةq طــبــقــا للـوصــفـة الــطــبــيـةq ال سـيـما

�ا يأتي :
qضمان تلقي مختلف العينات ومعاجلتها -

- حتـــضــــيـــر �ـــاذج مـن الـــعـــيـــنــــات وحتـــلـــيـل الـــبـــسط
qقاطعJوا

- كـــشف اخلاليـــا الـــعــاديـــة  أو غــيـــر الــعـــاديـــة وبــعض
qاألجسام اجملهرية

- حتـريـر عــروض احلـال الـتـي تـعـرض عــلى اJـمـارس
qالطبي للمصادقة عليها

- ضمان السير احلسن لألجهزة واحلفاظ عليها.

Xسـنـدة إلى اخملـبـريJـهـام اJـادّة ة 170 :  : زيـادة عـلى اJـاداJا
اJـــتــخـــصــصـــX لــلــصـــحــة الـــعــمـــومــيـــةq يــكـــلف اخملـــبــريــون

اJمتازون للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qضمان متابعة النشاطات اخملبرية وتقييمها -
qمراقبة نوعية النشاطات اخملبرية وسالمتها -

- ضـمــان تــســيـيــر اJــعــلـومــة اJــتــعـلــقــة بــالـنــشــاطـات
qاخملبرية

XــتـربــصـJوالــطـلــبـة  وا  XــسـتــخـدمــJاســتـقــبـال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفـرع الثـانيالفـرع الثـاني
شـروط التوظيـف والتـرقيـةشـروط التوظيـف والتـرقيـة

اJاداJادّة ة 171 :  :  يرقى بصفـة مخبري حاصل على شهادة
دولة :

1 - عن طـريق امــتـحــان مـهــني وفي حـدود اJــنـاصب
اJــطــلــوب شــغــلــهــاq اخملــبــريــون اJــؤهــلــون الــذين يــثــبــتــون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
اخملبريون اJؤهلون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

1 Xقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتJتـرشحـون اJيـخضـع ا
و2 أعـالهq قــبل تــرقــيــتــهمJ qــتـــابــعــة تــكــوين بــنــجــاح مــدته
تــســعــة (9) أشـــهــر يـــحـــدد مــحـــتــوى بـــرنــامـــجه وكـــيــفـــيــات
تــنــظــيـمـه بـقــرار مــشــتـرك بــX الــوزيــراJــكـلف بــالــصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 172 :  :  يـوظف ويـرقى بصـفـة مخـبـري للـصـحة
العمومية :

1 - عــلى أســاس الـشــهــادةq احلــاصـلــون عــلى شــهـادات
اJعاهد الوطنيـة للتكوين العالي لشبه الطبيqX الشعبة

الطبية التقنيةq اختصاص مخبر.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم اإللــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 - عن طـــريق اJـــســابـــقــة عـــلى أســـاس االخــتـــبــارات
وفي حدود اJناصب اJطلوب شغلهاq اخملبريون احلاصلون
عـلـى شـهــادة دولـة الــذين يــثـبــتــون خـمس (5) سـنـوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قـبل تـرقـيـتهـمJ qتـابـعـة تـكـوين بنـجـاح مـدته تـسـعة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 173 :  : يرقى بصفـة مخبري متخـصص للصحة
الـعـمـومـيـةq عن طـريـق اJـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات
وفي حدود اJـنـاصب اJـطـلـوب شغـلـهـاq اخملـبريـون لـلـصـحة
الـعمـومـيـة الـذين يـثـبـتـون خمس (5) سـنـوات من اخلـدمـة
الـفعلـية بهـذه الصـفة والذين تـابعوا بـنجـاح تكويـنا مدته

اثنا عشر (12) شهرا.

يـحـدد مـحــتـوى بـرنـامج وكـيـفـيــات تـنـظـيم الـتـكـوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 174 :  :  يــرقى بــصـفــة مــخــبــري £ـتــاز لــلــصــحـة
الـعـمـومـيـةq عن طـريـق اJـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـبـارات
وفي حـــــدود اJــــنـــــاصب اJـــــطــــلـــــوب شــــغـــــلــــهـــــاq اخملــــبـــــريــــون
اJتخصصون لـلصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5)
سنـوات من اخلدمـة الفـعلـية بـهذه الـصفـة وتابـعوا بـنجاح
تـكوينا حتدد مـدته ومحتوى برنـامجه وكيفيـات تنظيمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفـرع الثـالثالفـرع الثـالث
أحكـام انتقـاليـة لإلدمـاجأحكـام انتقـاليـة لإلدمـاج

qــــــادّة ة 175 :  : يـــــــدمج فـي رتــــــبـــــــة مــــــخـــــــبــــــري مـــــــؤهلJــــــاداJا
اخملبريون اJؤهلونq اJرسمون واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة ة 176 :  :  يـــــدمج في رتـــــبــــة مــــخــــبـــــري لــــلــــصــــحــــة
qاخملـــبـــريـــون احلـــاصــــلـــون عـــلى شـــهـــادة دولـــة qالـــعـــمــــومـــيـــة

اJرسمون واJتربصون.
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يــخــضـع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعـالهJ qــتــابـــعــة بــعــد
إدمـــاجـــهم تـــكــويـن Jــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.
177 :  : يــــدمج فـي رتـــبـــة مــــخـــبــــري مـــتــــخـــصص اJــاداJــادّة ة 
لـلـصـحــة الـعـمـومـيـةq اخملــبـريـون الـرئـيــسـيـونq اJـرسـمـون

واJتربصون.
الفصـل الثـالثالفصـل الثـالث

سلك احملضرين في الصيدلة للصحة العموميةسلك احملضرين في الصيدلة للصحة العمومية
اJــــاداJــــادّة ة 178 :  : يــــضـم ســـلـك احملــــضـــريـن في الــــصــــيــــدلـــة

للصحة العمومية خمس (5) رتب :
- رتبـة محـضر في الـصيـدلة مؤهـلq وهي رتبة في

qطريق الزوال
- رتــبـة مــحــضــر في  الــصـيــدلــة حــاصل عــلى شــهـادة

qدولة
qرتبة محضر في الصيدلة للصحة العمومية -

- رتــبــة مـحــضـر في الــصـيــدلــة مـتــخـصص لــلـصــحـة
qالعمومية

- رتـــبــــة مـــحــــضـــر في الــــصـــيــــدلـــة £ـــتــــاز لـــلــــصـــحـــة
العمومية.

الفــرع األولالفــرع األول
حتـديد اJهـامحتـديد اJهـام

اJاداJادّة ة 179 :  : يكـلف احملضـرون في الـصيـدلة اJـؤهلون
حتـت ســلــطـــة اJــســؤول الـــســلـــمي بــإجنـــاز مــســتـــحــضــرات
صـيدالنـية وتـولي  توزيع األدويـة للـمصـالح التي يـطلـبها

اJمارسون الطبيون.
اJاداJادّة ة 180 :  : زيـادة على اJـهام اJـسـندة إلى احملـضرين
في الــصـيــدلـة اJــؤهـلــونq يـكـلـف احملـضــرون في الـصــيـدلـة
احلاصلون على شـهادة دولة  حتت سلطة اJسؤول السلمي
بـالسـهر  عـلى حـفظ اJنـتـجات الـصـيدالنـية واJـسـتلـزمات

الطبية اJعهدة إليهم وتوزيعها.
اJـاداJـادّة ة 181 :  :  يـكلف احملـضـرون في الـصـيـدلة لـلـصـحة
الـعـمـومـيـة تــحـت ســلــطــة اJــســؤول الــســلـمـيq ال سـيـما

�ا يأتي :
- حتــضـيــر األدويـة واJــسـتــلـزمــات الــطـبــيـة اJــعـقــمـة

qوتوضيبها وتسليمها
-  حتـضـيـر وإجنـاز مـسـتــحـضـرات جـالـيـنـوسـيـة في

qمحيط محمي أو مراقب
-  ضــــمــــان صــــيــــانـــة اJــــنــــشــــآت الــــتــــقــــنــــيــــة اخلــــاصـــة

qبالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء على النفايات
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.

اJاداJادّة ة 182 :  : زيـادة على اJـهام اJـسـندة إلى احملـضرين
فـي الـصـيــدلـة لــلـصــحـة الــعـمــومـيـةq يــكـلف احملــضـرون في
الـصـيـدلـة اJـتـخصـصـون لـلـصـحـة العـمـومـيـةq حتت سـلـطة

اJسؤول السلّميq ال سيما �ا يأتي :

- تشكيل ومراقبـة التخصيصات اJـوجهة للمصالح
مع احـترام قـواعـد حـيـازة األدويـة  واJـستـلـزمـات الـطـبـية

qعقمة وحفظها وتوزيعهاJا

- تـــســـيـــيـــر اخملـــزونــــاتq ال ســـيـــمـــا في مـــجـــال اجلـــرد
qنتوجJراقبة وتتبع اJوالتموين وا

- ضـــــمـــــان تـــــتــــــبع األدويـــــة واJـــــؤثــــــرات الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة
ومشتقات الدم واJستلزمات الطبية والرمامات.

اJــــــــاداJــــــــادّة ة 183 :  : زيـــــــــــادة عــــــــلــى اJـــــــــهـــــــــــام اJــــــــســـــــــنــــــــــدة
لــلـــمــحــضــريــن فــي الــصــــيــدلـــة اJــتــخــصــصــــX لــلــصـــحــة
الـعـمـــومـيــةq يـكـلــف احملـضــرون في الـصـيــدلـة اJـمـتـازون

للصحة العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

qضمان متابعة النشاطات الصيدالنية وتقييمها -
qمراقبة نوعية وسالمة النشاطات الصيدالنية -

- ضـمــان تــســيـيــر اJــعــلـومــة اJــتــعـلــقــة بــالـنــشــاطـات
qالصيدالنية

XـــتــربـــصــJوالـــطــلـــبــة ا XـــســـتــخـــدمــJاســـتــقـــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفـرع الثانيالفـرع الثاني
شـروط التوظيف والترقيةشـروط التوظيف والترقية

اJــاداJــادّة ة 184 :  :  يـــرقى بـــصــفـــة مـــحـــضــر فـي الــصـــيـــدلــة
حاصل على شهادة دولة :

1 - عن طـريق امــتـحــان مـهــني وفي حـدود اJــنـاصب
اJـطلـوب شغـلهـاq احملضـرون في الصـيدلـة اJؤهلـون الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة

2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطـلـوب شـغـلـهـاJـنـاصب اJفـي حدود  20 % من ا qالـتـأهـيل
احملـــضــــرون في الــــصــــيــــدلـــة اJــــؤهــــلـــون الــــذيـن يـــثــــبــــتـــون

عشر(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
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يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل تـرقـيـتـهـم Jـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح مـدته تـسـعـة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
اJــــاداJــــادّة ة 185 :  :  يــــوظـف ويــــرقى بــــصــــفــــة مـــحــــضــــر في

الصيدلة للصحة العمومية :
1 - عــلى أســاس الـشــهــادةq احلــاصـلــون عــلى شــهـادات
اJعاهد الوطنيـة للتكوين العالي لشبه الطبيqX الشعبة

qاختصاص حتضير صيدالني qالطبية التقنية
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم االلــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طـــريق اJـــســابـــقــة عـــلى أســـاس االخــتـــبــارات
وفي حـــدود اJـــنــاصـب  اJــطـــلـــوب شـــغــلـــهـــاq احملـــضــرون في
الــصــيــدلــة احلــاصـــلــون عــلى شــهــادة دولـــة الــذين يــثــبــتــون

خمس(5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعاله قبل ترقيتهـم Jتابعة تكوين بنجاح مدته تسعة (9)
أشـهر يـحدد مـحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.
186 :  : يـــرقى بـــصـــفـــة مــــحـــضـــر في الـــصـــيـــدلـــة اJــاداJــادّة ة 
مــتـخــصص لـلـصــحـة الـعــمـومــيـة عن طـريـق اJـسـابــقـة عـلى
qـطـلوب شـغلـهاJـناصب اJأسـاس االختـبارات وفـي حدود ا
احملضرون في الصيدلـة للصحة العمومية الذين يثبتون
خــمس (5) ســـنـــوات من اخلـــدمـــة الـــفــعـــلـــيـــة بــهـــذه الـــصـــفــة

وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر (12) شهرا.
يـحدد مـحتوى الـبرنـامج وكيـفيـات تنـظيم الـتكوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.
اJــاداJــادّة ة 187 :  : يـــرقى بــصــفـــة مـــحــضـــر في الــصــيـــدلــة
£ـــتـــاز لــلــصـــحـــة الــعــمــومــيــةq عن طــريق اJــســابــقــة عــلى
qـطـلوب شـغلـهاJـناصب اJأسـاس االختـبارات وفـي حدود ا
احملـضرون في الصـيدلـة اJتـخصصـون للـصحة الـعمـومية
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بهذه الصفة وتابعوا بنجاح  تكوينا حتدد مدته ومحتوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفرع الثالثالفرع الثالث
أحكام انتقالية لإلدماجأحكام انتقالية لإلدماج

188 :  : يــدمج في رتــبــة مــحــضــر في الــصــيــدلــة اJـاداJـادّة ة 
مـــؤهلq احملـــضــرون في الـــصــيـــدلــة اJــؤهـــلــونq اJـــرســمــون

واJتربصون.

189 :  : يــدمج في رتــبــة مــحــضــر في الــصــيــدلــة اJـاداJـادّة ة 
لــلـصــحـة الـعــمـومــيـةq احملـضــرون في الـصــيـدلـة احلــاصـلـون

على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.
يــخـــضع اJــوظـــفــون اJـــذكــورون أعاله بـــعــد إدمـــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه  وكيفـيات تنـظيمه بقـرار مشتـرك بX الوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

190 :  : يــدمج في رتــبــة مــحــضــر في الــصــيــدلــة اJـاداJـادّة ة 
مـتــخـصص لـلـصــحـة الـعـمــومـيـةq احملـضـرون فـي الـصـيـدلـة

الرئيسيونq اJرسمون واJتربصون.

الفصل الرابعالفصل الرابع
سلك اخملتصX في حفظ الصحة للصحة العموميةسلك اخملتصX في حفظ الصحة للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 191 :  : يـضم ســلك اخملـتــصـX في حــفظ الــصـحـة
للصحة العمومية خمس (5) رتب :

- رتــبـة عـون تــطـهـيــر مـؤهلq وهي رتــبـة في طـريق
qالزوال

qرتبة عون تطهير حاصل على شهادة دولة -
- رتـــــبـــــة مـــــخـــــتـص في حـــــفـظ الـــــصـــــحـــــة لـــــلـــــصـــــحـــــة

qالعمومية
- رتبة مختص في حـفظ الصحة متخصص للصحة

qالعمومية
- رتــبــة مــخـتـص في حــفظ الــصــحـة £ــتــاز لــلــصــحـة

العمومية.
الفـرع األولالفـرع األول
حتـديد اJهامحتـديد اJهام

اJـاداJـادّة ة 192 :  : يـكــلف أعـوان الــتـطــهـيــر اJـؤهــلـون حتت
ســلــطـة اJــسـؤول الــسـلــمي بــاJـشــاركـة في حتــديـد مــصـادر

األضرار اجلسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتها.
ويشـاركون في تنـظيم وتنـسيق نشـاطات التـطهير

عند حدوث حاالت وبائية أو كارثة طبيعية.

اJـــــاداJـــــادّة ة 193 :  : زيــــــادة عـــــلـى اJـــــهـــــام اJــــــســـــنـــــدة ألعـــــوان
التطـهير اJـؤهلqX يكـلف أعوان التـطهير احلـاصلون على
شـــهـــادة دولـــة حتـت ســـلـــطـــة اJـــســـؤول الـــســــلـــمي بـــضـــمـــان
نـــشــاطــات مــكــافــحــة نــواقل اجلـــراثــيم اJــســبــبــة لألمــراض

اJتنقلة وتطهير البيئة  وحفظ الصحة  العمومية.

194 :  :  يـــكـــلـف اخملـــتـــصــــون في حـــفـظ الـــصـــحـــة اJــاداJــادّة ة 
للصحة العـمومية حتت سلطة اJـسؤول السلّميq ال سيما

�ا يأتي :
- تــصــمــيم  الــتــدابــيــر الــوقـائــيــة والــشــفــائــيـة الــتي
تــهـدف إلى حـمــايـة صــحـة الـســكـان من األخــطـار اJـرتــبـطـة

  qباحمليط والبيئة وتنفيذها
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- اJـشــاركــة فـي اJراقــبـة اJـتعـــلـقـة بـقــواعـد حـفـظ
الـصـــحـة والـــتـــحــقـــيـقــات الـوبــائـيــة واJـراقــبـة الــصـحــيـة

qللمحيط وفي نشاطات الوقاية و التربية الصحية
- اJـــشـــاركــة فـي إعالم اJــواطـــنـــX بــشـــأن الــتـــنـــظــيم
الصحي واJشاركـة في إعداد وثائق تلخيـصية بخصوص

qالنوعية الصحية للمحيط
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.

Xـسـنـدة لـلـمـخـتـصJـهــام اJـادّة ة 195 :  : زيــادة عـلى اJـاداJا
في حـفظ الـصـحـة لـلصــحـة الـعـمــومــيـةq يـكـلف اخملـتـصون
في حــفظ الصـحـة لـلصـحـة العـمـوميـة اJـتخـصـصون حتت

سلطة اJسؤول السلّميq ال سيما �ا يأتي:
- الــــــكـــــشـف عن حــــــاالت خـــــطــــــر انـــــتــــــقـــــال األمـــــراض

qالرئيسية الطفيلية والفيروسية واجلرثومية
- حتــديــد مــفــصـلــيــات األطــراف واحلــشـرات الــنــاقــلـة
لـلـجـراثـيم الـرئـيـسـيـة اJـعـنـيـة بـاجملال الـطـبـي والـبـيـطري

qرتبطة بهاJتنقلة اJوحتديد األمراض ا
- حتـديد مـنـاهج مـكـافحـة مـنـاسبـة لـنـواقل اجلـراثيم

وتنفيذها.
- اJــــشـــاركــــة في أعــــمـــال الــــوقـــايــــة وعـــلـم احلـــشـــرات

والتحقيقات الوبائية.

Xــسـنــدة لـلــمـخــتـصـJــهـام اJـادّة ة 196 :  : زيـادة عــلى اJـاداJا
qلـلـصـحـــة الـعـمـومـــيـة XــتـخـصـصـــJفي حـفـظ الـصـحـــة ا
يـــكــــلــف اخملـــتــــصـــون فـي الـــصــــحـــة اJــــمـــتــــازون لـــلــــصـــحـــة

العموميةq ال سيما �ا يأتي :
- إعــــدادq بـــاالتـــصـــال مع الـــفـــريـق الـــطـــبيq مـــشـــروع

 qصلحة وإجنازهJا
qبرمجة نشاطات فريق الوحدة -

- ضمان متابـعة النشاطات في مـجال حفظ الصحة
qوعلم األوبئة وتقييمها

- مــراقــبـــة نــوعــيـــة وسالمــة الـــنــشــاطـــات في مــجــال
qحفظ الصحة وعلم األوبئة

XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفـرع الثانيالفـرع الثاني
شروط التوظيف والترقيةشروط التوظيف والترقية

اJـاداJـادّة ة 197 :  :  يــرقى بـصـفــة عـون تـطــهـيــر حـاصل عـلى
شهادة دولة :

1 - عن طـريق امــتـحــان مـهــني وفي حـدود اJــنـاصب
اJـطلوب شغلـهاq أعوان التطهـير اJؤهلون الـذين يثبتون

qخمس (5) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة

2 - على سبيل االختـبارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJالـتــأهـيل في حـدود  20 % من ا
أعــوان الـــتــطـــهـــيــر اJـــؤهــلـــون الـــذين يـــثــبـــتــون عـــشــر(10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قـبل تـرقـيـتـهـم Jـتـابـعـة تـكـوين بـنـجـاح مـدته تـسـعـة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJاداJادّة ة 198 :  :  يوظف ويرقى بـصفة مـختص في حفظ
الصحة للصحة العمومية :

1 - عــلى أســاس الـشــهــادةq احلــاصـلــون عــلى شــهـادات
اJعاهد الوطنيـة للتكوين العالي لشبه الطبيqX الشعبة

الطبية التقنيةq اختصاص حفظ الصحة وعلم األوبئة.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم اإللــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طـــريق اJـــســابـــقــة عـــلى أســـاس االخــتـــبــارات
وفي حــدود اJـنــاصب اJــطــلـوب شــغــلـهــاq أعــوان الــتـطــهــيـر
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يـخــضع اJـتــرشـحـون اJــقـبــولـون تـطــبـيــقـا لـلــحـالـة 2
أعالهq قـبل تـرقـيـتهـمJ qتـابـعـة تـكـوين بنـجـاح مـدته تـسـعة
(9) أشــهـر يــحــدد مـحــتـوى بــرنــامـجه وكــيــفـيــات تــنـظــيـمه
بقـرار مـشـترك بـX الـوزيـر  اJكـلف بـالـصـحة و الـسـلـطة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 199 :  : يـرقى بـصــفـة مـخـتص فـي حـفظ الـصـحـة
مـتـخـصص لـلـصــحـة الـعـمـومـيـةq عن طــريق اJـسـابـقـة عـلى
qـطـلوب شـغلـهاJـناصب اJأسـاس االختـبارات وفـي حدود ا
اخملــتـصــون في حـفـظ الـصـحــة لـلــصـحــة الـعــمـومـيــة  الـذين
يــثـــبــتـــون خــمس(5) ســنـــوات من اخلــدمـــة الــفـــعــلــيـــة بــهــذه
الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا مدته اثنا عشر(12) شهرا.
يـحـدد محـتوى بـرنـامج التـكـوين وكيـفيـات تـنظـيمه
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 200 :  : يـرقى بـصــفـة مـخـتص فـي حـفظ الـصـحـة
£تـاز للصحـة العمـوميةq عن طـريق اJسابـقة على أساس
qـــطــــلــــوب شـــغــــلــــهـــاJــــنـــاصـب اJاالخـــتــــبــــارات وفي حــــدود ا
اخملـــتـــصـــون في حـــفظ الـــصـــحـــة اJـــتـــخـــصـــصـــون لـــلـــصـــحــة
الـعـمـومــيـة الـذين يـثــبـتـون خـمس(5) سـنــوات من اخلـدمـة
الفـعلـية بهـذه الصـفة والـذين تابـعوا بنـجاح تـكويـنا حتدد
مــدتـه ومــحــتـــوى بــرنــامـــجه وكــيـــفــيــات تـــنــظــيـــمه بــقــرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.
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الفـرع الثالثالفـرع الثالث
أحكام انتقاليـة لإلدماجأحكام انتقاليـة لإلدماج

qــادّة ة 201 :  : يـــدمج في رتـــبـــة عـــون تـــطـــهـــيـــر مـــؤهلJــاداJا
أعوان التطهير اJؤهلونq اJرسمون واJتربصون.

202 :  : يــــــدمـج فـي رتــــــبــــــة مــــــخــــــتص فـي حــــــفظ اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـصـحـة  لـلـصـحة الـعـمـومـيـةq أعـوان الـتـطـهـيـر احلـاصـلون
عــلى شـهـادة دولـة والـتــقـنـيـون اخملـتــصـون في عـلم األوبـئـة

احلاصلون على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.

يــخـــضع اJــوظـــفــون اJـــذكــورون أعاله بـــعــد إدمـــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهـــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار مـشتـرك بX الـوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

203 :  : يــــــدمـج فـي رتــــــبــــــة مــــــخــــــتص فـي حــــــفظ اJـــــاداJـــــادّة ة 
الـصـحـة اJـتـخـصص للـصـحـة الـعـمـوميـةq أعـوان الـتـطـهـير
الــرئـــيــســـيـــون والــتـــقــنـــيـــون اخملــتـــصــون فـي عــلم األوبـــئــة

الرئيسيونq اJرسمون واJتربصون.

البـاب اخلامسالبـاب اخلامس
األحكام اJطبقة على الشعبة الطبية االجتماعيةاألحكام اJطبقة على الشعبة الطبية االجتماعية

اJــاداJــادّة ة 204 :  : تـــضم الـــشـــعـــبـــة الـــطــبـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة
: (2) Xسلك

qللصحة العمومية Xساعدين االجتماعيJسلك ا -
- سلك اJساعدين الطبيX للصحة العمومية. 

الفـصل األولالفـصل األول
سلك اJساعدين االجتماعيX للصحة العموميةسلك اJساعدين االجتماعيX للصحة العمومية

Xـــســـاعـــديـن االجـــتـــمـــاعـــيــJ205 :  : يـــضم ســـلك ا اJــاداJــادّة ة 
للصحة العمومية خمس (5) رتب :

- رتــبـــة مــســاعـــد اجــتــمـــاعي مــؤهلq وهـي رتــبــة في
qطريق الزوال

qرتبة مساعد اجتماعي حاصل على شهادة دولة -
qرتبة مساعد اجتماعي للصحة العمومية -

- رتـــــبــــة مــــســــاعـــــد اجــــتــــمـــــاعي رئــــيـــــسي لـــــلــــصــــحــــة
qالعمومية

- رتبة مساعد اجتماعي رئيس للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJــــاداJــــادّة ة 206 :  : يــــكـــــلف اJـــــســـــاعــــدون االجـــــتــــمــــاعــــيــــون
اJـؤهلـون حتت سـلـطة اJـسـؤول الـسلّـمي بـتـقدª اJـسـاعدة

الطبية االجتماعية في مؤسسات الصحة.   

اJـاداJـادّة ة 207 :  : زيــادة عـلى اJــهــام اJـســنـدة لــلــمـســاعـدين
اإلجـتـمـاعـيـX اJـؤهــلـqX يـكـلف اJـسـاعـدون االجـتـمـاعـيـون
qسؤول السلميJاحلاصلون على شهادة دولة حتت سلطة ا

ال سيما �ا يأتي :
- ضـمــان اJـسـاعــدة  الـطــبـيـة االجــتـمـاعــيـة لــلـمـرضى

qوعائالتهم
- ضـمان اJـسـاعـدة االجـتمـاعـيـة لألشـخاص في وضع

 qال سيما منهم العمال وعائالتهم qصعب
- ضـمــان اJـسـاعـدة االجــتـمـاعـيــة واحلـمـايـة لــلـطـفـولـة

اJهملة والطفولة في وضع صعب.

اJاداJادّة ة 208 :  : يكـلف اJسـاعدون االجـتمـاعيـون للـصحة
العمومية حتت سلطة اJسؤول السّلميq ال سيما �ا يأتي :
- الـــتــدخل لــدى األشــخـــاص من أجل حتــســX ظــروف

qحياتهم ووقايتهم من الصعوبات الطبية االجتماعية
- حتــديـد احــتـيــاجــات األشـخــاص الـذيـن يـعــانـون من
الـــصــعــوبــات وبــنـــاء مــشــروع فــردي أو جــمـــاعي مالئم في

qمؤسسات الصحة
- ضـمـان دراسـة اJــلـفـات اإلداريـة قــصـد احلـصـول أو
إعادة احلقوق لألشـخاص في وضع صعب وإعداد التقارير

 qالطبية االجتماعية والتبليغية
- اJـسـاعـدة في اإلدمـاج أو إعـادة اإلدمـاج االجـتـماعي

qهنيJو/أو ا
- اســـتـــقـــبـــال الـــطـــلـــبـــة واJـــتـــربـــصـــX ومـــتـــابـــعـــتـــهم

بيداغوجيا.     

اJـاداJـادّة ة 209 :  : زيــادة عـلى اJــهــام اJـســنـدة لــلــمـســاعـدين
االجــتـــمــاعــيـــX لــلــصـــحــة الــعـــمــومــيـــةq يــكــلف اJـــســاعــدون
qسـؤول السلميJاالجتـماعيون الـرئيسـيون حتت سلـطة ا

ال سيما �ا يأتي :
- حتـليـل حاالت اJـرضى والـتكـفل بـهم على اJـسـتوى

qالطبي واإلداري
- ضـمــان نـشــاطـات طــبـيــة نـفــسـيــة لـفــائـدة مـخــتـلف
فـــئـــات اJـــواطـــنـــqX ال ســيـــمـــا فـي مـــجـــال صـــحـــة األمـــومــة
والـــطـــفــولـــة والـــصـــحـــة اJــدرســـيـــة واجلـــامـــعــيـــة والـــصـــحــة

 qالعقلية
- مـساعـدة اإلدمـاج االجـتـماعي والـعـائـلي لألشـخاص

في وضعية قطيعة مع محيطهم تبعا Jرض خطير.

اJـاداJـادّة ة 210 :  : زيــادة عـلى اJــهــام اJـســنـدة لــلــمـســاعـدين
االجــتــمــاعــيــX الــرئـيــســيــX لــلــصــحـة الــعــمــومــيــةq يـكــلف
qـســاعـدون االجــتـمــاعيـون الـرؤساء لـلصـحـة العـمومـيةJا

ال سيما �ا يأتي :
 - إعــدادq بـــاالتـــصــال مـع الــفـــريق الـــطـــبيq مـــشــروع

qصلحة وإجنازهJا
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qحتضير النشاطات الطبية االجتماعية -
- ضـــمــان مـــتـــابـــعـــة وتـــقـــيــيـم الـــنــشـــاطـــات الـــطـــبـــيــة

qاالجتماعية
- مـــراقـــبـــة نـــوعـــيــة وسـالمـــة الــنـــشـــاطـــات الـــطـــبـــيــة

qاالجتماعية
- ضـمــان تــســيـيــر اJــعــلـومــة اJــتــعـلــقــة بــالـنــشــاطـات

qالطبية االجتماعية
XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -

اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJـاداJـادّة ة 211 :  : يــرقى بــصـفــة مــسـاعــد اجـتــمــاعي حـاصل
على شهادة دولة : 

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJطلوب شغلـهاq اJساعدون االجتمـاعيون اJؤهلون الذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
اJـسـاعـدون اإلجـتمـاعـيـون اJـؤهـلون الـذين يـثـبـتـون عـشر

(10) سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
Xقـبولـون تـطبـيقـا للـحالـتJـتـرشحـون اJيــخـضــع ا
1 و2 أعالهq قــبـل تــرقــيــتــهـم Jــتــابــعــة تــكـــوين بــنــجــاح Jــدة
تــســعــة (9) أشـــهــر يـــحـــدد مــحـــتــوى بـــرنــامـــجه وكـــيــفـــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

212 :  : يوظف ويـرقى بـصفـة مسـاعـد اجتـماعي اJاداJادّة ة 
للصحة العمومية :

1 - عــلـى أســاس الــشــهــادةq احلـــائــزون عــلى شــهــادات
اJـعـاهـد الـوطـنـيـة للـتـكـوين الـعـالي شـبه الـطـبيq الـشـعـبة

الطبية االجتماعيةq  اختصاص  مساعدة اجتماعية.

XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم اإللــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ
احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حدود اJنـاصب اJطلـوب شغـلهاq اJـساعـدون االجتمـاعيون
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

qقبـولون طبقـا للحالة 2 أعالهJترشـحون اJيـخضع ا
قبل ترقـيتهـم Jتابـعة تكـوين بنـجاح Jدة تـسعة (9) أشـهر

حتدد مـدته ومحـتوى بـرنـامجه وكـيفـيات تـنظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 213 :  : يـرقى بـصـفـة مـسـاعـد اجـتـمـاعي رئـيسي
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
qــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــاJــــنــــاصب اJفي حــــدود ا qاالخــــتــــبــــارات
اJــســـاعــدون االجـــتــمـــاعــيـــون لــلـــصــحـــة الـــعــمـــومــيـــة الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه
الـصـــفـة والــذين تـابــعـوا بــنـجــاح تـكــويـنــا Jـدة اثـنـي عـشـر

(12) شهرا.
يـحـدد مـحــتـوى بـرنـامج وكـيـفـيــات تـنـظـيم الـتـكـوين
بـقــرار مـشـتـرك بــX الـوزيـر اJـكــلف بـالـصـحــة والـسـلـطـة

اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 214 :  :  يـرقى بـصـفــة مـسـاعـد اجـتـمـاعي رئـيس
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
qـــطــــلــــوب شـــغــــلــــهـــاJــــنـــاصـب اJفي حــــدود ا  qاإلخـــتــــبــــارات
اJسـاعدون االجـتماعـيون الـرئيـسيـون للصـحة الـعمـومية
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بـهـذه الــصـفـة والــذين تـابـعــوا بـنـجــاح تـكـويـنــا حتـدد مـدته
ومـحـتـوى بـرنـامـجه وكـيـفـيـات تـنـظـيـمه بـقـرار  مـشـترك
بـX الوزيـر اJكـلف بالـصـحة والـسلـطة اJـكـلفـة بالـوظيـفة

العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

qادّة ة 215 :  : يدمج في رتبـة مساعد اجـتماعي مؤهلJاداJا
اJـــــســـــاعــــدون االجـــــتــــمـــــاعــــيـــــون اJـــــؤهــــلـــــونq  اJــــرســـــمــــون

واJتربصون.

اJــــاداJــــادّة ة 216 :  : يــــدمـج في رتـــــبــــة مــــســـــاعــــد اجــــتـــــمــــاعي
لـلـصـحـة الـعـمـومـيـةq اJسـاعـدون االجـتـمـاعـيـون احلـاصـلون

على شهادة دولةq اJرسمون واJتربصون.
يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jــتـــابـــعـــة تــكـــوين Jـــدة تـــســـعــة (9) أشـــهــر يــحـــدد مـــحـــتــوى
برنـامجه  وكيفـيات تنـظيمه بقـرار مشتـرك بX الوزير

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJــــاداJــــادّة ة 217 :  : يــــدمـج في رتـــــبــــة مــــســـــاعــــد اجــــتـــــمــــاعي
رئــيـسي لــلــصـحــة الـعــمـومــيـةq اJــسـاعــدون االجـتــمـاعــيـون

الرئيسيونq اJرسمون واJتربصون.

الفـصل الثانيالفـصل الثاني
سلك اJساعدين الطبيX للصحة العموميةسلك اJساعدين الطبيX للصحة العمومية

اJـاداJـادّة ة 218 :  : يضـم سلك اJـسـاعـدين الطـبـيـX للـصـحة
العمومية خمس (5) رتب :
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- رتـــبـــة أمـــX طـــبـي مــؤهـلq وهي رتـــبـــة في طـــريق
qالزوال

qطبي حاصل على شهادة دولة Xرتبة أم -
qرتبة مساعد طبي للصحة العمومية -

qرتبة مساعد طبي رئيسي  للصحة العمومية -
- رتبة مساعد طبي رئيس للصحة العمومية.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJـاداJـادّة ة 219 :  : يـكـلف األمـنـاء الـطـبـيـون اJـؤهـلـون حتت
سلطة اJسؤول السلّميq ال سيما �ا يأتي :

- مــســاعـــدة الــطــبــيب فـي تــكــوين اJــلـــفــات الــطــبــيــة
qومسكها

- تــــســــهــــيل الــــعالقــــات مع اJــــرضـى وعــــائالتــــهم ومع
الفرق الطبية االجتماعية.   

اJــــاداJــــادّة ة 220 :  : زيــــادة عـــــلى اJـــــهــــام اJــــســـــنــــدة لـألمــــنــــاء
الـطــبـيــX اJـؤهــلـqX يــكـلف األمــنـاء الــطـبــيـون احلــاصـلـون
عـلى شـهـادة دولة حتت سـلـطـة اJـسـؤول السـلّـميq ال سـيـما

�ا يأتي :
qرضىJتعلقة باJلفات اJتنظيم وتسيير ا -

- تـســجــيل وحتــيــX اJــعــلــومـات الــضــروريــة لــســيـر
الهيكل. 

اJــاداJــادّة ة 221 :  : يــكـــلف اJــســاعـــدون الــطــبــيـــون لــلــصــحــة
الـعــمــومــيــة تــحـت ســلــطــة اJــسـؤول الـسـلّمـيq ال سـيـما

�ا يأتي :
qXرتفقJرضى واJإعالم وتوجيه ا -

- جـــمـع  اJـــعـــلــــومـــات الــــطـــبـــيــــة اإلداريـــة لـــلــــمـــرضى
qومعاجلتها ونشرها  وتخزينها

- تـــــصـــــمــــــيم  دعـــــائـم الـــــتـــــســـــيـــــيــــــر الـــــطـــــبي اإلداري
qوإجنازها

- اJـشــاركـة في تــنـظـيـم االجـتـمــاعـات والـتــظـاهـرات
العلمية.     

اJـاداJـادّة ة 222 :  : زيــادة عـلى اJــهــام اJـســنـدة لــلــمـســاعـدين
الطـبيـX للصـحة الـعمـوميةq يـكلف اJـساعـدون الطـبيون
الــرئــيـســيــون لــلـصــحــة الـعــمــومـيــة حتت ســلـطــة اJــسـؤول

السلّميq ال سيما �ا يأتي :
- جــمع اJــعــلــومـات الــطــبــيــة وتـدويــنــهــا ومـعــاجلــتــهـا

qوحتليلها قصد التقييم الطبي للمؤسسة
- حتــريــر الــوثــائـق ذات الــصــلــة �ــهــامـــهم وتــقــد�ــهــا

qوتلخيصها
- اJشاركة في وضع نظام حلفظ اJعلومات الطبية.

اJـاداJـادّة ة 223 :  : زيــادة عـلى اJــهــام اJـســنـدة لــلــمـســاعـدين
الـــطـــبـــيـــX الـــرئــــيـــســـيـــX لـــلـــصـــحـــة الـــعــــمـــومـــيـــةq يـــكـــلف
qســاعـدون الـطـبــيــون الـرؤســاء لـلــصـحــة الـعــمومـيةJا

ال سيما �ا يأتي :
qبــــاالتـــصــــال مع الـــفــــريق الــــطـــبي qإعــــداد وإجنـــاز - 

qصلحةJمشروع ا
qساعدة الطبيةJتنظيم نشاطات ا -

- ضــمــان مـــتــابــعــة وتـــقــيــيـم الــنــشــاطـــات في مــجــال
qساعدة الطبيةJا

- ضــمـــان تــســيـــيــر اJــعـــلــومــة اJـــتــعــلـــقــة بــنـــشــاطــات
qساعدة الطبيةJا

XــتــربــصـJوالــطــلـبــة وا  XــســتـخــدمــJاســتـقــبــال ا -
اJعينX في اJصلحة وتنظيم تأطيرهم.  

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJــــاداJــــادّة ة 224 :  : يـــرقى بــــصـــفـــة أمـــX طـــبـي حـــاصل عـــلى
شهادة دولة : 

1 - عـن طـريـق امــتـحــان مــهــنيq فـي حـدود اJــنــاصب
اJــطـــلــوب شــغـــلــهـــاq األمــنـــاء الــطـــبــيــون  اJـــؤهــلـــون الــذين
يـــثــبــتــون خــمس (5) ســنــوات من اخلــدمـــة الــفــعــلــيــة بــهــذه

qالصفة
2 - على سبيل االختـيارq وبعد التسجيل في قائمة
qـطــلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJفي حـدود 20 % من ا qالـتــأهـيل
األمــنــاء الــطـبــيــون اJــؤهــلــون الــذين يــثــبــتــون عــشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع اJـترشحـون اJقـبولون طـبقـا للحـالتX 1 و2
أعالهq قبل تـرقيتـهم Jتابعـة تكوين بـنجاح Jـدة تسعة (9)
أشـهر يـحـدد محـتوى بـرنـامجه وكـيـفيـات تنـظـيمه بـقرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

225 :  : يـــوظـف ويـــرقى بـــصـــفــــة مـــســـاعـــد طـــبي اJــاداJــادّة ة 
للصحة العمومية :

1 - على أسـاس الشـهادةq احلـائـزون شهـادات اJعـاهد
الـوطـنيـة لـلتـكـوين الـعالي شـبه الـطـبيq الشـعـبـة الطـبـية

االجتماعيةq  اختصاص اJساعدة الطبية.
XــــتـــرشــــحـــJا Xيــــتم اإللــــتـــحــــاق بـــالــــتـــكــــوين مـن بـــ

احلائزين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
2 - عن طريق مسـابقة على أسـاس االختباراتq في
حـــدود اJــــنـــاصب اJـــطـــلـــوب شـــغــــلـــهـــاq األمـــنـــاء الـــطـــبـــيـــون
احلــاصــلـــون عــلى شـــهــادة دولــة الـــذين يــثــبـــتــون خــمس (5)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
qقبـولون طبقـا للحالة 2 أعالهJترشـحون اJيـخضع ا
قبل ترقـيتهـم Jتابـعة تكـوين بنـجاح Jدة تـسعة (9) أشـهر
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يـــحــدد  مــحـــتــوى بـــرنــامــجـه وكــيــفـــيــات تــنـــظــيـــمه بــقــرار
مـشـتـرك بـX الـوزيـر اJـكـلف بـالـصـحـة والـسـلـطـة اJـكـلـفـة

بالوظيفة العمومية.

226 :  : يـــرقـى بـــصـــفـــة مــــســـاعـــد طـــبـي رئـــيـــسي اJــاداJــادّة ة 
لـــلــصـــحـــة الـــعــمـــومـــيـــةq عن طـــريق مـــســابـــقـــة عــلـى أســاس
qــــطــــلــــوب شــــغــــلــــهــــاJــــنــــاصب اJاالخــــتــــبــــارات  في حــــدود ا
اJـسـاعـدون الـطـبـيون لـلـصـحـة الـعـمـومـيـة الـذين يـثـبـتون
خمس (5) سنوات من اخلدمة الـفعلية بهذه الصفةq الذين

تابعوا بنجاح تكوينا Jدة اثني عشر (12) شهرا.

يـــحـــدد مـــحـــتـــوى الـــتــكـــويـن وبـــرنـــامــجـه وكـــيـــفـــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلّف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلّفة بالوظيفة العمومية. 

اJــــاداJــــادّة ة 227 :  : يـــــرقى بــــصــــفـــــة مــــســــاعــــد طــــبـي رئــــيس
لـــلـــصـــحـــة الـــعـــمـــومـــيـــة عـن طـــريق مـــســـابـــقـــة عـــلى أســـاس
qـــــطــــلــــوب شـــــغــــلــــهــــاJــــنـــــاصب اJاالخـــــتــــبــــارات فـي حــــدود ا
اJــسـاعــدون الـطــبــيـون الــرئـيــســيـون لــلـصــحــة الـعــمـومــيـة
الــذين يــثــبــتــون خـمس (5) ســنـوات مـن اخلـدمــة الــفــعــلــيـة
بـهـذه الـصـفـةq والـذيـن تـابـعـوا بـنـجـاح تـكـويـنـا حتـدد مـدته
ومـحــتـوى بـرنـامـجه وكـيــفـيـات تـنـظـيــمه بـقـرار مـشـتـرك
بـX الوزيـر اJكـلّف بالـصـحة والـسلـطة اJـكـلّفـة بالـوظيـفة

العمومية. 

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

qطـــــبـي مـــــؤهل X228 :  : يـــــدمـج في رتــــــبـــــة أمـــــ اJـــــاداJـــــادّة ة 
األمناء الطبيون اJؤهلونq  اJرسمون واJتربصون.

229 :  : يــدمج فـي رتــبــة مـســاعــد طــبـي لــلــصــحـة اJـاداJـادّة ة 
الـعـمـومـيـةq اJــسـاعـدون الـطـبـيـون احلــاصـلـون عـلى شـهـادة

دولةq اJرسمون واJتربصون.

يــخــضع اJــوظــفـــون اJــذكــورون أعالهq بــعــد إدمــاجــهم
Jـتابـعة تـكــويـن Jـدة تــسـعـة (9) أشـهـــر يــحــدد مـحتوى
Xبـــــرنـــامـــجه وكـــيــفـــيــات تـــنــظـــيــمه بــــقــرار مـــشــتـــرك بــ
الــوزيـر اJــكــلف بــالــصــحـة والــســلــطـة اJــكــلــفــة بـالــوظــيــفـة

العمومية.

230 :  : يــدمج في رتـــبــة مــســاعــد طــبي رئــيــسي اJـاداJـادّة ة 
qاألمـــنــاء الــطــبـــيــون الــرئـــيــســيــون qلــلــصــحـــة الــعــمـــومــيــة

اJرسمون واJتربصون.

البـابالبـاب السادس السادس
األحكام اJطبقة على شعبة التعليماألحكام اJطبقة على شعبة التعليم

والتفتيش البيداغوجي الشبه الطبيوالتفتيش البيداغوجي الشبه الطبي

اJــــاداJــــادّة ة 231 :  : تــــضـم شــــعــــبــــة الــــتــــعــــلــــيـم والــــتــــفــــتــــيش
البيداغوجي  شبه الطبي سلكا وحيدا :

qسلك أساتذة التعليم شبه الطبي -
الفــصل األولالفــصل األول

سلك أسـاتذة التـعليم شبه الطبيسلك أسـاتذة التـعليم شبه الطبي

232 :  : يـضم سـلك أساتـذة الـتـعلـيم شـبه الـطبي اJاداJادّة ة 
: (2) Xرتبت

qرتبة أستاذ التعليم شبه الطبي -
- رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي.

الفـرع األولالفـرع األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

qـادّة ة 233 :  :  يــكـلــف أسـاتــذة الـتـعـلـيم شـبه الـطبيJـاداJا
ال سيما �ا يأتي:

- ضــمـــان الـــتـــعـــلــيـم الـــنــظـــري والـــتـــطـــبــيـــقـي لــشـــبه
qتواصلJفي طور التكوين األولي وا Xالطبي

qXتربصJتأطير الطلبة  وا -
qشاريع البيداغوجية وتقييمهاJتنفيذ  ا -

- اJـشـاركـة في الـبـحث فـي مـجـال الـنـشـاطـات شـبه
qالطبية والبيداغوجية

- اإلشـراف عــلى مــذكــرات نـهــايــة الـدراســة لــلـطــلــبـة
qوتقييم تقرير نهاية التربصات

- اJــــســــاهـــــمــــة في تـــــنــــظــــيم وإجـــــراء االمــــتــــحــــانــــات
qسابقاتJوا

- اJشاركة في إعداد وإثراء برامج التكوين.
و�ــارســون نـــشــاطــاتـــهم في مــعـــاهــد الــتــكـــوين شــبه
الـطبي وكـذا في اJـعـاهد الـوطـنـية لـلـتكـوين الـعـالي  شبه

الطبي. 
كــمــا يــضــمــنــون تــعـلــيــمــا نــظــريــا وتــطــبــيــقـيــا مــدته
ثالثـون (30) ســاعـة في األسـبـوع في اJــيـدان شـبه الـطـبي
عـلى مـســتـوى مـؤســسـات الــتـكـوين شــبه الـطــبي وهـيـاكل

العالج أو كل ميدان تربص آخر.
يـوضح قـرار من الـوزيـر اJـكلف بـالـصـحـة  كـيـفـيات

تنفيذ الفقرة أعاله.   

اJــــاداJــــادّة ة 234 :  : زيــــادة عــــلـى اJــــهــــام اJــــســــنــــدة ألســــاتــــذة
التــعــليــم شبه الـطـبيq يـكلف اJـفـتشـون الـبـيداغـوجـيون

شبه الطبيqX ال سيما �ا يأتي :
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- القيام بالتـفتيش واJراقبة البيداغوجية ألساتذة
qالتعليم شبه الطبي

- تـــقــــيـــيم احملــــتـــويــــات الـــبــــيـــداغــــوجـــيــــة لـــلــــتـــعــــالـــيم
 qوتقديرها

- اJــسـاهــمـة في إعــداد  بـرامج الــتـكــوين وتـقــيـيــمـهـا
qوإثرائها

- ضــــــمـــــــان مــــــهـــــــام الـــــــدراســــــة واخلـــــــبــــــرة فـي اجملــــــال
qالبيداغوجي

- ضمـان اJـهام اJـتـعلـقـة بالـتـنـظيم والـسـير الـتـقني
qوالبيداغوجي للمؤسسات

- ضـــــمــــان الـــــيـــــقــــظـــــة الـــــبــــيـــــداغــــوجـــــيـــــة في مـــــجــــال
qالبيداغوجية والتكوين

- تـنــظــيم وتــنـشــيط اJــلـتــقــيـات والــنــدوات وأطـوار
الــتــكـــوين لــفـــائــدة أســاتــذة الـــتــعــلــيـم شــبه الــطـــبي وشــبه

 .Xالطبي

الفــرع الثانـيالفــرع الثانـي
شروط التوظيف والترقيـةشروط التوظيف والترقيـة

اJــاداJــادّة ة 235 :  :  يـــوظـف بــصـــفـــة أســـتـــاذ الـــتــعـــلـــيم شـــبه
الـطـبيq عن طـريق مـسـابـقـة عـلى أسـاس االخـتـباراتq في
Xشــبه الـطـبـيـ Xمن بـ qـطـلـوب شـغــلـهـاJـنــاصب اJحـدود ا
اJـــتـــخــصـــصــX وشـــبه الـــطـــبــيـــX الــرئـــيـــســيـــX لـــلــصـــحــة
الـعـمـومـيـة عـلى األقلq الـذين يـثـبـتـون خـمس (5) سـنوات

من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.
 يــخــضـع اJــتــرشــحــون اJــقـبــولــونJ qــتــابــعــة تــكــوين
مــدته ســـنــتــان (2) يــحــدد مـــحــتــوى بــرنـــامــجه وكـــيــفــيــات
تـنــظـيــمه بـقــرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر اJــكـلف بــالـصــحـة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

236 :  : يــرقى بــصــفــة مــفــتش بــيــداغــوجي شــبه اJـاداJـادّة ة 
طـــبيq عن طـــريق الـــتــســـجــيـل في قــائـــمــة الـــتــأهـــيلq وفي
حــدود اJــنـاصب اJــطــلــوب شـغــلــهـاq أســاتــذة الـتــعــلـيـم شـبه
الــطــبي الـــذين يــثــبـــتــون عــشــر (10) ســنـــوات من اخلــدمــة

الفعلية بهذه الصفة.
حتــدد شــبـكــة الـتــقـيــيم بــقـرار مــشـتــرك بـX الــوزيـر

اJكلف بالصحة والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

الفــرع الثالـثالفــرع الثالـث
أحكـام انتقاليـة لإلدماجأحكـام انتقاليـة لإلدماج

اJــاداJــادّة ة 237 :  : يــدمـج في رتـــبــة أســـتـــاذ الــتـــعـــلــيـم شــبه
الـطـبيq أسـاتـذة الـتـعـليـم شبـه الطـبي مـن الدرجـة األولى

والثانيةq  اJرسمون واJتربصون.

الباب السابعالباب السابع
األحكام اJطبقة على اJناصب العليـااألحكام اJطبقة على اJناصب العليـا

اJاداJادّة ة 238 :  : تطبـيقا ألحـكام اJادة 11 (الـفقرة األولى)
من األمـر رقم 06-03 اJـؤرخ في  19 جـمــادى الـثـانــيـة عـام
1427 اJـوافق 15 يـولـيــو سـنـة 2006 واJــذكـور أعالهq حتـدد

قـائـمــة اJـنـاصب الــعـلـيــا بـعـنــوان شـبه الـطــبـيـX لــلـصـحـة
العموميةq كما يأتي :

qإطار شبه طبي -
- منسق النشاطات شبه الطبية.

اJـاداJـادّة ة 239 :  : يــحــدد عــدد اJــنـاصـب الـعــلــيــا اJــنــصـوص
Xــوجب قـــرار مــشــتــرك بــ� qــادة 238 أعالهJعــلـــيـــهــا فـي ا
الـــوزيـــر اJـــكــــلّف بـــالـــصــــحـــة والـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــاJـــالـــيـــة

والسلطة اJكلفة بالوظيفة العمومية.

اJـاداJـادّة ة 240 :  : يـكـون شـاغـلـو اJـنـاصب الـعـلـيـا اJـذكـورة
أعاله في حالة نـشاط عـلى مسـتوى اJـؤسسات الـعمـومية

للصحة.

الفصـل األولالفصـل األول
حتديـد اJهـامحتديـد اJهـام

اJـاداJـادّة ة 241 :  :  يكـــلف اإلطـــارات شـبـه الـطـبـيqX كــل
فـي شــعـــبـــته وحتـــت ســـلـطــــة اJـمـارس الــطـبيq رئـيس

اJصلحةq ال سيما �ا يأتي :
- تنـظـيم اخلدمـات العالجـيـة والسـهر عـلى اسـتقـبال

qريضJوراحة ا
qمراقبة عمل الفرق شبه الطبية -

- الــــســـــهــــر عـــــلى االســـــتــــعـــــمــــال الـــــعــــقـالني لــــلـــــمــــواد
الــصــيـــدالنــيـــة واJــســتـــلــزمـــات الــطــبـــيــة والـــعــتــاد الـــطــبي

qوصيانته واحلفاظ عليه
XــتــربــصــJوالــطــلــبــة وا XــســتــخــدمــJاســتــقــبــال ا -

qفي الهياكل العمومية للصحة XعينJا
XسـتخدمJـساهمة في تـقييم االحتـياجات من اJا -

qXشبه الطبي
- حترير تقرير نشاط اJصلحة. 

qادّة ة 242 :  :  يكلف منسـقو النشاطـات شبه الطبيةJاداJا
 كل في شـعبـته وحتت سـلطـة اJـسؤول الـسـلميq ال سـيـما

�ا يأتي :
Xشــبه الــطــبــيــ XــســتــخــدمـــJتــنــظــيم نــشـــاطــات ا -

qوتنسيقها وتقييمها
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- الــســهـر عــلى اســتـقــبــال اJـريـض وراحـته ونــوعــيـة
األعــمـــال شــبـه الــطـــبــيـــة وتــرقـــيـــتــهـــا وتــطـــويــر الـــنــظـــافــة

qاالستشفائية
- اJــشـاركــة في دراسـة اJــسـائل اJــتـعــلـقــة بـتـكــيـيف

qالتقنيات اجلديدة بالتعاون مع إطارات شبه الطبي
- إعداد تقرير نشاط الهيكل. 
الفـصل الـثانيالفـصل الـثاني
Xشـروط الـتعـيXشـروط الـتعـي

Xمـن بـ Xاإلطــارات شــبه الــطــبــيــ Xــــادادّة ة 243 :  : يــعــJاJا
شـبـه الـطــبــيـX اJــتــخــصـصــX لــلــصـحــة الــعـمــومــيــةq عـلى
األقلq الـــــذين يـــــثــــبـــــتــــون ثالث (3) ســـــنــــوات مـن اخلــــدمــــة

الفعلية بهذه الصفة واJسجلX في قائمة التأهيل.
بصـفـة انتـقالـية وJـدة خمس (5) سنـوات ابـتداء من
تــاريخ نـــشــر هــذا اJـــرســوم في اجلــريـــدة الــرســمـــيــة �ــكن
Xشــبه الـطــبـيـ Xمـن بـ Xاإلطـارات شـبـه الـطــبـيـ Xتــعـيــ
للصـحة الـعمـومية الـذين يثـبتـون ثماني (8) سـنوات من

اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

اJـاداJـادّة ة 244 :  :  يـعـX مـنسـقـو الـنشـاطـات شبـه الطـبـية
qللـصـحـة العـمـومـية XـتخـصـصـJا Xشـبه الـطبـيـ Xمن بـ
عـلى األقلq الـذين يثـبـتـون خمس (5) سنـوات من اخلـدمة

الفعلية بهذه الصفة.
بصـفـة انتـقالـية وJـدة خمس (5) سنـوات ابـتداء من
تــاريخ نـــشــر هــذا اJـــرســوم في اجلــريـــدة الــرســمـــيــة �ــكن
تـعـيـX مـنــسـقي الـنـشـاطـات شـبـه الـطـبـيـX من بـX شـبه
الـطــبـيـX لــلـصـحــة الـعـمــومـيـة الـذيـن يـثـبــتـون عـشـر (10)

سنوات من اخلدمة الفعلية بهذه الصفة.

البـاب الـثامنالبـاب الـثامن
تصنيـف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العلياتصنيـف الرتب والزيادات االستداللية للمناصب العليا

الفصل األولالفصل األول
تصنيـف الـرتبتصنيـف الـرتب

اJـاداJـادّة ة 245 :  : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 118 من األمـر رقم
06-03 اJـؤرخ في19 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اJـوافق 15

يـولـيـو سـنة 2006 واJذكـور أعالهq يـحـدد تـصـنيـف الرتب
الـتـابعـة ألسالك شـبه الـطبـيـX لـلصـحـة العـمـومـيةq طـبـقا

للجدول اآلتي :

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
 األدنى األدنى

الــرتـــبالــرتـــب األسالكاألسالك

- مساعد التمريض للصحة العمومية
- مــــســــاعــــد الــــتــــمـــريـض رئــــيــــسي لــــلــــصــــحـــة

العمومية

- عون  رعاية األطفال للصحة العمومية
- عـــون رعــــايـــة األطـــفــــال رئـــيــــسي لـــلــــصـــحـــة

العمومية

- مساعد جراح األسنان للصحة العمومية
- مــســاعــد جــراح األســنــان رئــيـسـي لــلــصــحـة

العمومية

- £رض مؤهل
- £رض  حاصل على شهادة دولة

- £رض للصحة العمومية
- £رض متخصص للصحة العمومية

- £رض £تاز للصحة العمومية

مساعدو التمريض
للصحة العمومية

أعوان  رعاية األطفال 
للصحة العمومية

مساعدو جراحي األسنان 
للصحة العمومية

£رضو
الصحة العمومية
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8

9
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الشعبالشعب

العالج
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التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستدالليالصنفالصنف
األدنىاألدنى

الــرتـــبالــرتـــب األسالكاألسالك

- شبه طبي مؤهل

- شبه طبي حاصل على شهادة دولة
- شبه طبي للصحة العمومية

- شبه طبي متخصص للصحة العمومية
- شبه طبي  £تاز للصحة العمومية

- شبه طبي للصحة العمومية

- شبه طبي متخصص للصحة العمومية

- شبه طبي £تاز للصحة العمومية

- شبه طبي مؤهل
- شبه طبي حاصل على شهادة دولة

- شبه طبي للصحة العمومية
- شبه طبي متخصص للصحة العمومية

- شبه طبي  £تاز للصحة العمومية

- شبه طبي مؤهل
- شبه طبي حاصل على شهادة دولة

- شبه طبي للصحة العمومية
- شبـه طبـي رئيـسي للصـحة العمومية

- شبه طبي  رئيس للصحة العمومية

- أستاذ التعليم شبه الطبي 
- مفتش بيداغوجي شبه طبي

- اخملــــتـــصــــون فـي الـــتــــغــــذيـــة
للصحة العمومية

- مــر£ـــو األســنـــان لـــلــصـــحــة
العمومية

- اخملــــــــتــــــــصـــــــــون في الـــــــــعالج
الـــــطـــــبـــــيـــــعي والـــــفـــــيـــــزيـــــائي

للصحة العمومية
- البصـاراتيون النظاراتيون

للصحة العمومية
- مــقـــومــو الــبـــصــر لــلـــصــحــة

العمومية
- اJـداوون بــالــعـمـل لـلــصــحـة

العمومية
- مـــــــــــــقـــــــــــــومـــــــــــــو األعـــــــــــــضــــــــــــاء
االصـــــطــــــنـــــاعـــــيــــــة لـــــلــــــصـــــحـــــة

العمومية
- مــقــومــو احلــركـة الــنــفــســيـة

للصحة العمومية
- مـــطـــبــبـــو األرجل لـــلـــصـــحــة

العمومية
- مـــقـــومـــو الــســـمع لـــلـــصـــحــة

العمومية

- مــشـغــلـو أجــهـزة الــتـصــويـر
الطبي للصحة العمومية

 - اخملــــــبـــــــريــــــون لـــــــلــــــصـــــــحــــــة
العمومية

- احملـــضـــرون فـي الـــصـــيـــدلـــة
للصحة العمومية

- اخملـــــــــــتــــــــــصــــــــــون فـي حــــــــــفـظ
الصحة للصحة العمومية

- اJـســاعــدون االجــتـمــاعــيـون
للصحة العمومية

- اJـــــســــــاعـــــدون الـــــطـــــبـــــيـــــون
للصحة العمومية

- أســـــاتـــــذة الـــــتـــــعـــــلـــــيـم شـــــبه
الطبي

9

10

11

12

13

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

14

15

418

453

498

537

578

498

537

578

418

453

498

537

578

418

453

498

537

578

621

666

الشعبالشعب

إعادة
التأهيل
وإعادة

التكييف

الطبية
التقنية

الطبية
االجتماعية

التعليم
والتفتيش
البيداغوجي
شبه طبي

اجلدول اجلدول (تابعتابع)
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الفصل الثانيالفصل الثاني
الزيادة االستداللية للمناصب العلياالزيادة االستداللية للمناصب العليا

اJـاداJـادّة ة 246 :  : تـطبـيـقا ألحـكـام اJادة 3 من اJرسـوم الـرئاسي رقم 07 - 307 اJـؤرّخ في 17 رمـضـان عام 1428 اJـوافق 29
سـبـتمـبر سـنـة 2007 واJذكــور أعـالهq حتـدد الزيـادة االستـدالليـة لـلمـناصب الـعلـيـا اخلاصـة بأسالك شـبه الـطبـيX لـلصـحة

العموميةq طبقا للجدول اآلتي :

الزيادة االستدالليةالزيادة االستداللية

الرقم االستدالليالرقم االستداللياJستوىاJستوى
اJناصب العليااJناصب العليا

إطار شبه طبي
منسق النشاطات شبه الطبية

6

7

105

145

البــاب التـاسعالبــاب التـاسع

أحكــام انتقالية وختاميـةأحكــام انتقالية وختاميـة

Xــادّة ة 247 :  :  يــجــب عــلـى الــتالمـــيـــذ شـــبه الــطـــبـــيــJــاداJا
احلـاصـلـX عـلى شـهـادة دولــة في طـور الـتـكـوينq لـلـدفـعـات
2011 و2012 و2013 أن يـتابعوا تـكوينا تـكميلـيا Jدة اثني

عشر (12)  شهرا  حسب االخـتصاصاتq قبل تعيينهم في
رتــبـــة شــبـه الــطـــبي لـــلـــصــحـــة الــعـــمـــومــيـــةq لـــكل الـــشــعب

اJؤسسة �وجب هذا اJرسوم.

يـحدد محتوى الـبرنامج و كيـفيات تنـظيم التكوين
التكميلي بقرار من الوزير اJكلف بالصحة.

248 :  :  تــلــغى أحــكــام اJـــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اJـاداJـادّة ة 
91- 107 اJـؤرخ في 12 شـوال عام 1411 اJـوافق 27 أبـريل

ســـــنــــة 1991 واJـــــتـــــضــــــمـن الـــــقـــــانـــــون األســــــاسي اخلــــــاص
باJستـخـدمX شـبه الطبـيqX اJعدّل واJتمّم. 

اJـاداJـادّة ة 249 :  : يـسـري مــفـعـول هـذا اJــرسـوم ابـتـداء من
أول يناير سنة 2008.

اJـــــاداJـــــادّة ة 250 :  : يــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 15 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1432
اJوافق 20 مارس سنة 2011.

أحمد أويحيى أحمد أويحيى 


