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 اىــــداء

 امحلد هلل رب امعاملني وامصالة وامسالم عىل خامت الأهبياء واملرسلني 

ىل من  وسان رب أأىدي ىذا امعمل ا  ىل أأغىل ا  تين وأأانرت دريب وأأعاهين ابمصلوات وادلعوات ، ا 

 يف ىذا اموجود

 " ايم احلبيبة" أأطال هللا يف معرىا 

ىل من معل  ىل ما أأان عليو ا   بكد يف سبيًل وعلمين معىن امكفاح وأأوصلين ا 

 " أأيب امكرمي" أأدامو هللا يل

ىل لك أأساتذة لكية احللوق و امعلوم   متام ىذا امعمل ،  ا  ىل من معل معي بكده بغية ا  ا 

 امس ياس ية جبامعة مس تغامن صالمندر

ىل امسائرين عىل طريق اميدی و احلق.   ا 



 

 
 

 شكر وتلدير

 اذلي أأاثر ال درب امعمل واملعرفة وأأعاان عىل أأداء ىذا امواجب ووكفاامحلد هلل 

ىل   جنازا   ىذا امعمل هتوجو جبزيل امشكر والامتنان ا 

ىل لك من ساعدان من كريب أأو من بعيد عىل اجلاز ىذا امعمل   ا 

 ويف تذميل ما واهجناه من صعوابت 

ىل الأس تاذ  ةاملرشف ةابمشكر و امتلدير و امعرفان ا 

 "ز حلمية خرا" 

علينا  تبخلاذلي مل  عىل ىذا امبحث اال رشافي اعىل كبومي

رشادى اوهصاحئي هتابتوجهيا  . او ا 

ىل  كٌل أأتلدم جبزيل امشكر و امعرفان ا 

 " جلنة املناكشة "
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 مف وفعالية وكفاءة بنوعية وتقديميا منظومتيا إدارة وكيفية الصحة موضوع أصبح 
 لعدة وذلؾ المجاؿ، ىذا في والباحثيف العاممة والييئات المنظماتو  لمحكومات البارزة االىتمامات

 البناء في المساىمة عمى وقدرتو بالحياة، التمتع مف ليتمكف لمفرد الصحة أىمية ؛منيا أسباب
 أصال فقدانيا حاؿ الصحة عف المترتبة التكاليف وارتفاع والدولة لممجتمع االقتصادؼ واإلنماء

 مستويات عمى والدولة والمجتمع واألسرة لمفرد االجتماعي الوضع عمى ذلؾ ومضاعفات
 مستمزماتيا بيا تتميز الذؼ الكبير لمتعقيد نظرا أيضا تقديميا عند تكمفتيا وارتفاع مختمفة،
 الميف وتنوع الصحية الخدمة مجاؿ في العامميف عدد كثرة إلى إضافة العالية، وكمفتيا المادية

 .فييا والوظائف

 المنظومات وتسيير إدارة بكيفية االعتناء أىمية برزت الصحية، حتميةال ىذه وأماـ 
 صحية خدمة تقديـ في النوعية والكفاءة االقتصادية الفعالية لتحقيق تقديميا، ودوائر الصحية
 بالحياة التمتع تتيح صحة عمى الحصوؿ في الحاجة وتشبع ونفسية فنية ومقبولية بجودة تتميز
 .أفضل بشكل

 إلدارة متعددة أنماطا اتخذت مختمفة عالمية تجارب كانت فقد طار،اإل ىذا ففي 
 الصحية الحاجة ودافع والوسائل اإلمكانيات بحسب تختمف العاـ، الصحي القطاع مؤسسات
 اإلدارة مفاىيـ ويكرس المركزية يعتمد بعضيا نجد إذ لمبمد، العامة االقتصادية والتوجيات

 دوف  التنفيذية عمى واالعتماد المباشرة والرقابة البيروقراطي رميالي التسمسل عمى القائمة الفييرية
 الصحية األنظمة مف كثير اتجيت بينما محمي، ومجتمع عامميف مف األخرػ  الفواعل إشراؾ
 تقويض عمى أساسا القائـ الحديث العمومي التسيير بمبادغ األخذ في االجتياد إلى األخرػ 
 ميمات في الفواعل جميع إلشراؾ والسعي والنتائج داؼباألى مقاربة واعتماد العاـ المرفق
 .العقدية العالقات خالؿ مف العمومية الصحة

 الصحة إنجاح في رئيسي دور الصحي لمنظاـ و. الصحية السياسات أىداؼ وتيدؼ 
 غير بصفة ذلؾ في مساعد لكنو ، األىداؼ تمؾ لتحقيق مباشر تدخمو أف ذلؾ ، العمومية
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 ذلؾ و العمومية الصحية السياسات ىذه إنجاح بيدؼ الدولة في عديدة ةأنظم طرؼ مف مباشرة
 . االجتماعية الحماية نظاـ أىميا ، المستويات جميع في

 لمييئات فإف المذكورة الرابعة المادة في النظاـ ليذا المقدـ التعريف في ثابت ىو كما و  
 الييئات ىذه في العامميف العمومييف لمموظفيف و عموما الصحية الييئات و االستشفائية

 إنجاح في ميـ دور ليـ ، طبييف شبو أـ طبييف أـ إدارييف ، أسالكيـ و أصنافيـ بمختمف
 .  الوطنية الصحية السياسات

 المادة مقتضيات في المتضمنة العمومية الصحة تعريف بقراءة إليو االنتباه يجب ما لكف 
 العمومية الصحة أنشطة و مجاالت يحصر لـ التعريف ىذا أف ىو ، الصحي القانوف  مف 25

 إف.  أيضا الجماعة تخص كما الفرد تخص جعميا ألنو ، فقط الجماعي المستوػ  في المذكورة
 و العالجية و الوقائية التدابير مجموع ىي العمومية الصحة أف صراحة نصت المقتضيات ىذه

 ىو و،  الخ...  الجماعة و " الفرد"  صحة عمى الحفاظ تستيدؼ التي االجتماعية و التربوية
 و فقط الجماعة صحة تعني ال العمومية الصحة فإف ، الجزائرؼ  المشرع نظر في أنو يعني ما

 إنما و ، فقط الجماعية الصحة تحقيق إلى الرامية التدابير و األنشطة تخص ال فيي بالتالي
 كل تتضمف ىي بالتالي و الواحد الفرد صحة العمومية الصحة تخصف ذلؾ إلى باإلضافة
 األخير ىذا صحة تستيدؼ التي األنشطة و التدابير

 :الموضوع اختيار مبررات

 :أىميا أسباب لعدة الموضوع ىذا اختيار مبررات تعود

 في  المستخدميف اإلدارييف في المؤسسة العمومية أالستشفائيالتوظيف   عممية أف 
 يسمح الموضوع ىذا أف كما أسسيا و معاييرىا محتواىا، ماىيتيا، حيث مف العمومية الوظيفة
 األداء مع الفعمي األداء اتفاؽ مدػ عمى الحكـ خالؿ مف اإلدارة فاعمية مدػ عمى بالحكـ
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الصحية في القطاع العاـ والقطاع الخاص  والتي تتميز   الخدمات   حيث مف المستيدؼ
 عاممة والخدمات الصحية  بالجودة في الم

 الصحة قطاع مستخدمي تقييـالتوظيف  في  منظومة  معرفة محاولة أخرػ  جية ومف 
 المؤسسات تولييا التي المكانة طبيعة ما و.  البشرية الموارد مف متشعبة تشكيمة يحوؼ  باعتباره
 التطور مستويات مسايرة إلى بالموظفيف يدفع االداء تقييـ أف كوف  ، البشرية لمواردىا الصحية

 راأكب بذؿ و أدائيـ تحسيف و ـاءاتيمکف ديدلتج مستمرة بصفة السعي إلى المستخدميف دفع وكذا
 . المينية توحيا طيمة يدج

 التوظيف في المستخدميف في المؤسسات االستشفائية في  عممية بيف الوثيق االرتباط إف 
 ، فعالة تكوينية سياسة إرساء في التقييـ أىمية أكد المينية الحياة تسيير جوانب مختمف التقييـ
 في النظاـ الصحي  الدرجات في التقدـ و الترقية مجاؿ في خاصة ناجع تحفيزؼ  ـنظا وا عداد

 الدراسات السابقة 

 المقاالت جميع عمى اطمعت فقد الموضوع ىذا في المتخصصة الدراسات لقمة نظرا و 
في االنترنت  ولكف لـ  تشر الى الموضوع بصفة العامة او خاصة  ولكف  توجد المراسـ 

 الموضوع ىذا تعالج لـ أ إال تتكمـ عف الموضوع  ب فقرة وجيزة بدوف تحميل  والقوانيف التي
 المينية الحياة تسيير كموضوع شاممة مواضيع إطار في دراستو جاءت إنما و مستقل بشكل

  الخاص  بالنسبة المستشفيات  الصحية  العاـ والقطاعفي القطاع  لمموظف

الحقوؽ  مف طرؼ الطالب  عمر شنتير في   اطروحة  دكتوراه  دراسة بالذكر أخص 
التي  كاف عنوانيا   النظاـ القانوني  لمصحة  العمومية   والتي كانت  مصدر  ىذه  رضا 

 إجراء مجرد اعتبره الذؼ التنقيط نظاـ مف اإلنتقاؿ ضرورة عمى شدد كما" قيمة   المعمومات
 أىمية يراعي نظاـ بناء ىميةأ  و القدرات و الكفاءات تقييـ نظاـ إلى تسمطي طابع ذو إدارؼ 

  تقنية إدخاؿ و التقييـ دؼ تكوينية برامج تسطير و الحالي لمنظاـ الدقيق التشخيص
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 ، الجزائرؼ  الواقع تتناوؿ ولـ عامة بصفة العمومية الوظيفة عمى ركزت الدراسات ىذه أف غير
 لموظيفة العاـ سياألسا القانوف  صدور بعد الحاصمة التغيرات االعتبار بعيف تأخذ أاال كما

 .03-06 الجزائرية العمومية

 :الموضوع إشكالية

و ماىو النظاـ القانوني الذؼ ينظـ  ؟ماىي أىـ المحطات التاريخية لمجزائر في ميداف الصحة
ميف و المتخصصيف لمصحة األطباء العالفئتي المورود البشرؼ ليياكل الصحة العمومية 

 الترقية، شكاليات المثمثمة في كيفية التوظيف، المياـ،و تتفرع عميو مجموعة مف اإل العمومية؟
 ؟كيفية اإللتحاؽ بالمناصب العميا

 المنيج المتبع :
مختمف عناصر تعريفات  تحميمي في الوصفي ال المنيجفي دراسة الموضوع  اتبعت       

بي طريقة التوظيف في السمؾ الشبو الطبي  و البحث حتى أتمكف مف الشرح الوافي لمضمونيا 
   .المتخصصيف والعاميف في القطاع الصحة العمومية

جاء تحت  الفصل األوللإلجابة عمى ىذه اإلشكاليات قمنا بتقسيـ الخطة إلى فصميف و  
ماىية وتتضمف مبحثيف جاء األوؿ بعنواف التنظيم القانوني لممارسين الطبيين العامين عنوان 

 شروط اإللتحاؽ بسمؾ الممارسيف العاميفنواف و المبحث الثاني بع الممارسيف الطبييف العاميف
مبحث أوؿ تحت عنواف في  التنظيم القانوني لمممارسين المتخصصينالفصل الثاني أما  ، 

و اإللتحاؽ بسمؾ الممارسيف المتخصصيف  والمبحث الثاني ماىية الممارسيف المتخصصيف
 .حث و الجيد المطموبخاتمة حددنا فييا نتائج البحث راجييف أف تكوف في المستوػ الب
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  الفصل االول: اإلطار المفاىيمي لمممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية.
 الصحي القطاع في البشرية الموارد مف  العاميف في الصحة العمومية الطبييف ممارسيفالعتبري       
 يـمن فيـ يتنوعوف  ، إليو ينتموف  الذؼ العممي صاصاالخت بتنوع متنوعيفوىـ  و بالجزائر

 و الصحية المؤسسات و الييئات تسيير عمى المشرفيف اإلدارييف منيـ و الطبييف المساعديف
 . 1 العمومية الصحية السياسات إنجاح في يساعدوف  الذيف التقنييف مختمف أيضا منيـ

 الصحية المؤسسة أو الييئة في أؼ ، احدو  عمل مكاف في يجتمعوف  ىـ ذلؾ مف بالرغـ  
 خاصة مؤسسة أو العاـ لمقانوف  خاضعة عمومية ىيئة تكوف  أف يمكف التي ، المستخدمة
 لييئة تابعيف إما العمومية الصحة في المستخدميف يكوف  لذلؾ فتبعا.  الخاص لمقانوف  خاضعة
 لمؤسسة عمميـ عالقة في تابعيف أو ، اإلدارؼ  لمقانوف  خاضعيف يكونوف  بالتالي و عمومية
 الصحة في المستخدميف مختمفو   العمل قانوف  لقواعد خاضعيف بالتالي و خاصة صحية

 كنتيجة و ، العدد حيث مف األغمبية ىـ كونيـ العمومية الصحية الييئات في العامميف العمومية
 مف 05 دةالما ذلؾ أكدت كما الوطني الصحي النظاـ بو يتميز و يطغى الذؼ العمومي لمطابع
 الخاضعة و الخاصة الصحية المؤسسات إطار في العاممة الثانية الفئة كوف  و الصحي القانوف 
  باألولى مقارنة العدد حيث مف األقمية تشكل( الخاص القانوف ) العمل قانوف  لقواعد

 كما وييدؼ 2011 ماؼ لشير الرسمية الجريدة طبعة في التنفيذؼ المرسـو صدر وقد 
 التنفيذؼ المرسـو ألحكاـ الخاضعيف لمموظفيف التعويضي النظاـ تأسيس إلى محتواه في جاء
 بالموظفيف الخاص األساسي القانوف  والمتضمف 2009 نوفمبر 24 في الصادر 393 - 09

سنتناوؿ مف خالؿ ىدا  العمومية الصحة في العاميف الطبييف الممارسيف ألسالؾ المنتميف
الطبييف العاميف في الصحة العمومية و ماىي الحقوؽ الفصل القانوف األساسي لمممارسيف 

الؾ الشروط المتعمقة بتوظيفيـ و تربصيـ و وكذ ،المتعمقة بيده الفئة مف الموظفيفوالواجبات 
 المطبقة عمييا. األحكاـالمطبقة عمى المناصب العميا و شروط التعييف بيا و  األحكاـ

                                                           

المتضمف القانوف األساسي الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف  394-09المرسـو التنفيدؼ رقـ  - 1
 .29/11/2009، المؤرخة في 70لعمومية، الجريدة الرسمية، العدد العاميف في الصحة ا
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 ينالمبحث األول: ماىية الممارسين الطبيين العام

 العمومية الصحة في العاميف الطبييف الممارسيف ألسالؾ المنتموف  الموظفوف  يستفيد     
 نشاطات دعـ وتعويض التوثيق وتعويض التأىيل وتعويض الطبية الخدمات تحسيف عالوة مف

بالدرجة األولى، و لمقانوف األساسي لموظيفة العمومية وىـ يخضعوف لي نظاـ    الصحة
كذالؾ لمقانوف األساسي الخاص بيده الفئة مف الموظفيف، يثمثل ىدفيـ األساسي في  يخضعوف 

التشخيص و الوقاية والعالج مف األمراض ليـ مجموعة مف الحقوؽ و عمييـ مجموعة مف 
الواجبات، سنتطرؽ مف خالؿ ىدا المبحث إلى األحكاـ الخاصة بأسالؾ األطباء العاميف التي 

 ألطباء العاميف، الصيادلة العاميف، جراحي األسناف العاميف.  تشمل ثالث فئات و ىي ا

 المطمب األول:األحكام الخاصة بأسالك الممارسين العامين   

 .المستخدمين الطبيين العامين في الصحة العموميةاالول: الفرع 

ينظـ ىده  المذكور ،06/031رقـ  األمر،  ةالعمومي الوظيفةباإلضافة إلى قانوف       
المؤرخ في 09/393رقـ  التنفيذؼالمرسـو  األسنافصيادلة و جراحي و ال األطباءالفئات مف 

  ؾ الممارسيفسالالخاص بالموظفيف المنتميف أل األساسييتضمف القانوف 24/11/2009
مادتو الثانية عمى أف يكوف الموظفيف  الطبييف العاميف في الصحة العمومية التي إقتضت

حية التابعة لموزارة المكمفة عمومية الص  في الخدمة لدػ الييئات ال ألحكاموالخاضعيف 
 ،ػ اإلدارة المركزية ليده الوزارةبالصحة مع إمكانية وجودىـ بصفة إستتنائية في الخدمة لد

اثمة لمييئات مفي وضعية الخدمة لدػ الييئات العمومية ذات األنشطة المإمكانية وجودىـ  أو
مف  21وقد حددت المادة الصحة، ة لوزارات أخرػ غير وزارة الصحية و التي تكوف تابع

األسالؾ المكونة لمممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية إلى  التنفيذؼنفس المرسـو 

                                                           

 .46، المتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية ، الجريدة الرسمية  15/07/2006المؤرخ في  03-06األمر - 1



الطبيين العامين في الصحة العمومية  لممارسيناتوظيف  الفصل االول:  
 

8 
 

يف و سمؾ جراحي األسناف ثالث أسالؾ ىي سمؾ األطباء العاميف و سمؾ الصيادلة العام
 العاميف.

اف الممارسيف الطبييف ك التنفيذؼ،قبل صدور ىذا المرسـو ومف خالؿ ىذه  القانوف   
لمصحة العمومية و الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية منظميف  العاميف

 27/04/1991المؤرخ في  91/106بموجب نص تنظيمي واحد و ىو المرسـو التنفيذؼ رقـ
منظمة بنص تنظيمي  المذكورتيفأما حاليا فأصبحت كل فئة مف الفئتيف  ،ثـ إلغائو الذؼ
فإف  09/393ل . فبينما ينظـ الممارسيف الطبييف العاميف المرسـو التنفيذؼ رقـ مستق

/ 09الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية ينظميـ المرسـو التنفيذؼ رقـ 
الخاص بالموظفيف المنتميف  األساسييتضمف القانوف  24/11/2009في المؤرخ  394

الممارسيف  ىؤالءو باعتبار أف ، في الصحة العمومية لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف
الطبييف مف فئة الموظفيف المسيريف بموجب قانوف الوظيف العمومي فيـ يستفيدوف بنفس 

 في مايمي: الممثمةفي نفس القانوف و  المذكورةالحقوؽ و الواجبات 

 ةالمتضمن قانون الوظيفة العام 06/03الحقوق المنصوص عمييا ضمن األمر  -1

 03-06من القانون  31إلى المادة  26الضمانات من المادة  -أ
 حرية الرأؼ مضمونة لمموظف في حدود احتراـ واجب التحفع المفروض عميو. -
 عدـ التفرقة أو التمييز بيف الموظفيف بسبب أرائيـ أو حسبيـ أو أصميـ . -
 .الحق في االنتماء إلي تنظيـ نقابي أو جمعية أو حزب سياسي -
عيدة انتخابية و سياسية أو أثر الحياة المينية لمموظف المترشح إلى أف تتال يمكف  -

 نقابة باآلراء التي يعبر عنيا قبل أو أثناء تمؾ العيدة.
 .1الحق في الحماية مف أؼ تيديد أو اىانة أو شتـ أثناء ممارسة وظيفتو أو بمناسبتيا -

                                                           

 ، المرجع السابق.  03-06األمر  - 1
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الخدمة يجب عمي في  بسبب خطأإذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية مف الغير   
المؤمف أو اإلدارة العمومية التي ينتمي إلييا أف يحميو مف العقوبات المدنية التي قد تسمط 

 عميو ما لـ ينسب ليذا الموظف خطا شخصي.
المتعمق بالوظيف  03-06من القانون  39إلى المادة  32الحقوق  من المادة  -ب

 العمومي :

 وبة منوالحق في الراتب بعد أداء الخدمة المطم. 
  و التقاعد في ظل التشريع المعموؿ بو االجتماعيةالحق في الحماية. 
 في ظل التشريع المعموؿ بو االجتماعيةمف الخدمات  االستفادة. 
 الحق في التكويف و تحسيف المستوػ و الترقية في الرتبة خالؿ حياتو المينية.  
 صحة و السالمة لحق في ممارسة ميامو في ظروؼ عمل تضمف لو الكرامة و الا

 .العمومية
 مرة واحة في السنة الحق في عطمة سنوية مدتيا ثالثوف يوما. 
 الحق في العطل األسبوعية في ظل التشريع المعموؿ بو. 

 الحقوق المحددة ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين العامين : -2

مجاؿ اإلطعاـ في ىياكل دمات في الخ عندما يكونوف ممزميف بعمل ليمي او مداومة النقل -
 .الصحة و يكوف اإلطعاـ مجاني لمستخدمي المداومة

الطبية أثناء  البذلة بارتداءوف العاموف في الصحة العمومية يمـز الممارسوف الطبي  المباس:  -
 .1ممارسة مياميـ

  .يطار طب العملإالتغطية الصحية الوقائية في  - 

                                                           

الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف المتضمف القانوف األساسي  394-09المرسـو التنفيدؼ رقـ  - 1
 . 29/11/2009، المؤرخة في 70العاميف في الصحة العمومية،الجريدة الرسمية، العدد 
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بمناسبة و لصحة العمومية مف حماية خاصة في ا العانوف يستفيد الممارسوف الطبيوف 
في ىدا اإلطار مف مساعدة السمطات المعنية خاصة  يستفيدوف و  ،القياـ بمياميـ أثناء

 عندما يقوموف بالخبرة الطبية و المعاينة الطبية الشرعية.

حة العمومية مف رخص الغياب دوف فقداف يستفيد الممارسوف الطبيوف العاموف في الص   
و التي تتصل ات الطابع الوطني أو الدولي مشاركة في المؤتمرات والممتقيات ذمالراتب ل

 .بنشاطاتيـ المينية حسب الكيفيات و الشروط المنصوص عمييا في التنظيـ المعموؿ بو

 الواجبات :  

العاميف في الصحة العمومية نص عمييا  األطباءإف الواجبات الممقاة عمى عاتق        
 2006يوليو سنة 15الموافق ؿ  1427جمادػ الثانية عاـ 19مؤرخ في ال03-06األمر 

و ىناؾ مجموعة مف الواجبات الوظيف العمومي  أحكاـكونيـ موظفوف عاميف تسرؼ عمييـ 
تتعمق بيده الفئة مف الموظفيف دوف سواىـ نصت عمييا مختمف القوانيف المتعمقة بميداف 

المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف الخاص بالموظفيف  األساسيالصحة كالقانوف 
 في الصحة العمومية و مدونة أخالقيات الطب و قانوف الصحة الجديد.

 المتضمن قانون الوظيفة العامة: 06/03الواجبات المنصوص عمييا ضمن األمر -3

 .يجب عمى الموظف تأدية ميامو ، و احتراـ سمطة الدولة و فرض احتراميا -

  .وظف أف يمارس المينة بكل أمانة و بدوف تحيزيجب عمى الم -

يجب عمى الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة ميامو و لو كاف ذلؾ خارج   -
 .الخدمة



الطبيين العامين في الصحة العمومية  لممارسيناتوظيف  الفصل االول:  
 

11 
 

 .1يجب عمى الموظف أف يتسـ بسموؾ الئق و محتـر -

يجب عمى الموظف االلتزاـ بالسر الميني، استثناء الضرورة و ال يتحرر مف واجب السر  -
 .ترخيص مكتوب مف السمطة الرسمية الالميني إ

عمى الموظف أف يسير عمى حماية الوثائق اإلدارية و عمى أمنيا، حيث يمنع كل إخفاء  -
 .أو إتالؼ أو مستندات أو وثائق إدارية و يتعرض مرتكبيو إلى عقوبات تأديبية  أو تحويل

و ال يستعممو  ستو،ممار ف أف يحافع عمى ممتمكات اإلدارة في إطار يتعيف عمى الموظ   -
 . غراض شخصية أو أغراض خارج المصمحةأل

يجب عمى الموظف أف يتعامل باألدب و االحتراـ في عالقتو مع رؤسائو و زمالئو و   -
  .مرؤوسيو

يمنع عمى الموظف تحت قائمة المتابعة الجزائية طمب أو اشتراط ىدايا أو ىبات بطريقة  -
 .دية خدمة في إطار ميامومباشرة أو بواسطة شخص آخر مقابل تأ

ييا ضمن القوانين الخاصة بالممارسين الطبيين العامين مالواجبات المنصوص ع -4
 2:لمصحة العمومية 

 .االستعداد الدائـ لمعمل -

 .القياـ بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية -

الطبية أثناء ممارسة  لةالبذ بارتداءيمـز الممارسوف الطبيوف العاموف في الصحة العمومية  -
 مياميـ.

                                                           

، المرجع  السابق. 03-06األمر  -  1  
المرجع   ، 29/11/2009، المؤرخة في  70القانوف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف الجريدة الرسمية ، العدد  - 2

 .9ص السابق،
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شوال عام 18المؤرخ في 11-18الواجبات المنصوص عمييا ضمن قانون الصحة الجديد 
 1المتعمق بالصحة. 2018يوليو سنة 02الموافق ل 1439

مف نفس القانوف في ممارسة 340يمتـز مينيو الصحة حسب المادة  أفيجب         
كرامة الشخص والشرؼ و العدؿ و وقواعد  احتراـ بادغمنشاطاتيـ بقيـ األخالقيات السيما 

 الفعمية. االتفاقيات و كذا أدبيات المينة

ف يتمقى أتعابا أو جزءا او فوائد حة بصفة قانونية أيمنع كل مف اليمارس مينة الص          
 مصدرىا النشاط الميني مف ميني الصحة الممارس بصفة حرة.

حة أف يقدـ إال العالجات التي تحصل فييا عمى ال يمكف أؼ شخص يمارس مينة الص  
 حتى ولو  التكويف والخبرة الضرورييف ويجب عميو أف يمتنع عف كل عمل زائد أو غير مالئـ

 مف نفس القانوف.352كاف بطمب مف المريض أو مف ميني في الصحة حسب المادة 

 2:ميام الممارسين الطبيين العامين المطمب الثاني:

-09ياـ الممارسف العاميف في الصحة العمومية حسب المرسـو التنفيدؼ ماف          
مف القانوف 22تحددت مياـ الممارسيف العاميف في الصحة العمومية طبقا لممادة  393

 األساسي الخاص بيده الفئة مف الموظفيف و ىي كاألتي:

 393-09ميام الممارسين العامين حسب المرسوم التنفيدي -1

المقصود بالتشخيص الذؼ يعتبر الخطوة األولى مف العمل الطبي و  :جالتشخيص و العال
ىو الوقوؼ عمى أسباب المرض و معرفتو، بعد التأكد مف المرض ومعرفتو ندخل في مرحمة 

                                                           

 ، المرجع  السابق. 29/07/2018، المؤرخة في  46المتعمق بالصحة، الجريدة الرسمية ، العدد  11-18القانوف رقـ  - 1
 .33،ص 

،  11/2009/ 29، المؤرخة في  70القانوف األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف العاميف، الجريدة الرسمية ، العدد  - 2
 .10ص  السابقالمرجع  ،
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العالج التي تختمف سبمو وطرقو حسب حالة المرض المتعرؼ عمييا خالؿ مرحمة 
 التشخيص.

جزائرية بحماية األمومة و الطفولة، حيث يجب تيتـ الدولة ال:و الطفولة األمومةحماية 
مراقبة المرأة خالؿ فترة حمميا بإستعماؿ المقاحات الالزمة و كذالؾ الفحوصات الدورية 

ىدا يسمح بالمحافظة عمى صحة األـ و كذالؾ الجنيف، أما لمراقبة تطور الجنيف و نموه، 
حة األطف اؿ مف خالؿ البرنامج العالمي فيما يخص الطفولة، تسعى الدولة لممحافظة عمى ص 

لمتمقيح و المرافقة الطبية في الوسط المدرسي مف خالؿ الفحوصات الدورية في كل مف 
 الطب العاـ، طب العيوف، طب االسناف.

: تشمل حماية صحة التالميذ و الطمبة الحماية الصحية في الوسطين المدرسي و الجامعي
و ذالؾ بتوفير العيادات بالوسطيف، القياـ صحيا في كل مف الوسط المدرسي و الجامعي 

بالحمالت التحسيسية ضد مختمف األمراض، القياـ بالفحوصات الدورية خاصة في الوسط 
 المدرسي.

:خصص المشرع الجزائرؼ الحماية الصحية في الوسطين العمالي و المؤسسات العقابية
 اـ شروط النظافةأىمية بالغة لطب العمل مف خالؿ قانوف طب العمل و ذالؾ بإحتر 

و الصحة في أماكف العمل، الفحوصات الدورية إلخ....اما في الوسط العقابي خصص  
حق المسجوف في المشرع مف خالؿ قانوف السجوف و إعادة اإلدماج اإلجتماعي لممحبوسيف 

المراقبة الطبية و يتضح ذالؾ بتوفر مصمحة العيادة عمى مستوػ كل مؤسسة عقابية ىدفيا 
  حة المحبوسيف.متابعة ص

:تشمل مراقبة الحدود الوطنية مف األمراض المتنقمة و منع المراقبة الطبية عند الحدود
المسافريف الحامميف لمرض خطير أو معدؼ الولوج إلى األراضي الوطنية، إستعماؿ الوسائل 

 الضرورية لمحد مف األمراض المعدية ومنع تنقميا عمى الحدود.
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تشمل التخطيط في المجاؿ الصحي لممحافظة عمى الصحة :وبئةاأل الوقاية العامة وعمم 
العامة لممواطف مف خالؿ برامج الوقاية مف األمراض و األوبئة و كذالؾ المحافظة عمى 

 البيئة و المحيط مف خالؿ حمالت النظافة .

تربية األطفاؿ و حتى البالغيف عمى الصحة و كيفية المحافظة عمييا عف :التربية الصحية
 البرامج التحسيسية و كذالؾ البرامج الدراسية. طريق

إعادة التأىيل الوظيفي لممرضى مف خالؿ البرامج يخصص   :إعادة التأىيل و إعادة التربية
 الصحية 

القياـ بالتحاليل البيولوجية لمدـ لمعرفة أسباب   : الوظيفي و التحاليل البيولوجية االستكشاف
 .و سبل عالجيا  األمراض

 1لصيادلة العامين في الصحة العمومية ميام ا -2

مف القانوف األساسي الخاص بالممارسيف العاميف  31المادة مف خالؿ  نصت  ىذه   
 لمصحة العمومية تتحدد مياـ الصيادلة العاميف لمصحة العمومية فيمايمي:

ت : تشمل البحث في طرؽ صنع األدوية و القياـ بالتحميالاألبحاث و التحميالت البيولوجية
 .األدويةالبيولوجية لمختمف 

التحضيرات لمختمف المواد الصيدالنية و التركيبات القياـ ب :التحضيرات الصيدالنية
 .الكيميائية

                                                           

، المؤرخة في  70القانوف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف لمصحة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد  - 1
 . 11ص المرجع  السابق،  ، 29/11/2009
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يشمل ىدا األخير عمل تخطيطي مف أجل تسيير المواد  سيير المواد الصيدالنية وتوزيعيا:ت
ل مستشفى عمى صيدلية الصيدالنية و كيفية توزيعيا عمى مختمف المستشفيات و يشمل ك

 .األدويةتتكفل بتوزيع 

 4000ب حددت جزافية مبالغ وفق شيريا التوثيق تعويض يصرؼ أف المرسـو ويقضي 
 .العمومية الصحة في األسناف وجراحي العاميف والصيادلة العاميف لألطباء بالنسبة دج

 لصيادلةالرئيسييف وا العاميف لألطباء بالنسبة دج 5000ب التعويض نفس ويحدد 
 6000 بمبمغ ويحدد العمومية الصحة في الرئيسييف العاميف األسناف وجراحي الرئيسييف العاميف

 العاميف األسناف وجراحي الرؤساء العاميف والصيادلة الرؤساء العاميف لألطباء بالنسبة دج
 . العمومية الصحة في الرؤساء
 الرئيسي الراتب مف يحسب أف المرسـو فيقضي الصحة نشاطات دعـ تعويض أما 
 العاميف واألطباء الرئيسييف العاميف واألطباء العاميف لألطباء بالمائة 45 بنسبة شيريا ويصرؼ
 العاميف األسناف وجراحي العاميف لمصيادلة بالمائة 35و العمومية الصحة في الرؤساء

 الرؤساء العاميف والصيادلة الرئيسييف العاميف األسناف وجراحي الرئيسييف العاميف والصيادلة
  العمومية الصحة في الرؤساء العاميف األسناف وجراحي
 إلى األخرػ  والتعويضات الطبية الخدمات تحسيف عالوة تخضع أف النص ويقضي 

 2008. جانفي أوؿ مف ابتداء المفعوؿ سارية تكوف  وأف والتقاعد االجتماعي الضماف اشتراكات
 مف خالؿ توجيو النصائح و كيفيات استعماؿصحية المساىمة في التربية الالتربية الصحية:

 .األدوية

المساىمة في تكويف مستخدمي الصحة بتمقينيـ  :صحةالمساىمة في تكوين مستخدمي ال
 الدروس و كيفيات استعماؿ األدوية. 
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 1:ميام جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية -3

تي تصيب اآلسناف  و المثة بصفة : الوقوؼ عمى أسباب األمراض الالتشخيص و العالج
 خاصة مف اجل عالجيا بمختمف األدوية الخاصة .

: تتثمثل قي مراقبة األسناف الدورية لمنع التسوس و الحفاظ عمى المثة مف مختمف الوقاية
 األمراض .

: تتـ عممية رمامة األسناف داخل مخبر مخصص ليذا الغرض خاضع لشروط  الرمامة
 الرمامة صناعة األسناف و تركيبيا.صحية صارمة، و نقصد ب

 التربية الصحية لمفـ و األسناف ويساىموف في تكويف مستخدمي الصحة.

 بسمك الممارسين العامين: االلتحاقشروط  المبحث الثاني:

الى شروط  وضوابط القانونية المنظـ  االلتحاؽ بسمؾ الممارسيف العاميف يخضع         
مارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية أثناء يخضع المفي السمؾ التوظيف  و 

توظيفيـ لنفس األحكاـ العامة لسائر الموظفيف و المثمثمة في الجنسية الجزائرية أصمية كانت 
سالبة لمحرية او مكتسبة، الشيادة، السف و أف اليكوف لممترشح لموظيفة محكـو عميو بعقوبة 

 ميف سنتكمـ عمييا الحقا.و ىناؾ شروط أخرػ خاصة بفئة األطباء العا

 ميناالمطمب األول: الشروط الخاصة بالممارسين الع

 2:شروط التوظيف في سمك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية

                                                           

، المؤرخة في  70القانوف االساسي لمممارسيف الطبييف العاميف لمصحة العمومية، الجريدة الرسمية ، العدد  - 1
 .12، ص  المرجع  السابق،  29/11/2009
، المؤرخة في  70القانوف األساسي لمممارسيف الطبييف العاميف لمصحة العمومية ، الجريدة الرسمية العدد  - 2
 .11ص  29/11/2009
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المؤرخ في 393-09مف المرسـو التنفيدؼ  25نص المادة لقد حدد المشرع الجزائرؼ   في 
المتضمف القانوف األساسي 2009 نوفمبر سنة24الموافق ؿ 1430ؼ الحجة عاـ ذ 7

الخاص بالموظفيف المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية  و 
 التي مضمونيا كاألتي

يوظف األطباء العاموف في الصحة العمومية عف طريق المسابقة عمى أساس الشيادة في 
دكتورا في الطب أو شيادة  حدود المناصب المطموب شغميا مف بيف الحائزيف عمى شيادة

 .معترف بمعادلتيا

يشمل القانوف األساسي الخاص بالممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية حسب 
 راحي األسناف في الصحة العمومية.مادتو األولى أسالؾ األطباء و الصيادلة و ج

 التكوين الصحي لمحصول عمى شيادة الدكتوراه في الطب -1

يتظمف تنظيـ 25/08/19711المؤرخ في  71/215اسات المرسـو رقـ نظـ ىده الدر 
المؤرخ في 94/219قـ الدروس الطبية المعدؿ و المتمـ بالمرسـو التنفيدؼ ر 

داث شيادة دكتور في الطب و تدـو مدة األولى عمى إحؼ اقتضت مادتو الذ23/07/1994
 ف عمى شيادة البكالورياسنوات لممترشحيف الحائزي07الدراسة لمحصوؿ عمى ىده الشيادة 

طوريف اثنيف و مرحمة  إلىوتنقسـ الدراسات الطبية  يا،العممية أو لشيادة معترؼ بمعادلت
التانية  األولىأو الطور السريرؼ التمييدؼ السنوات  األوؿبحيث يضـ الطور  ،تدريب داخمي

والسادسة و اما  والثالثة  اما الطور التاني او الطور السريرؼ فيو يظـ الرابعة والخامسة
مرحمة التدريب الداخمي فمدتيا سنة واحدة تكوف بالتوقيت الكامل في مختمف المصالح 

داخل ىياكل الصحة  االقتضاءاإلستشفائية الجامعية و دالؾ بصفة طبيب داخمي و عند 
وىو لتوالي بالتعميـ العالي و بالصحة، العمومية التي يحدد قائمتيا الوزيراف المكمفاف عمى ا

                                                           

تنظيـ الدروس الطبية المعدؿ و  1971اوت 23الموافق 1391رجب  4المؤرخ في  215/71المرسـو التنفيذؼ رقـ  - 1
 .71. الجريدة الرسمية العدد 23/07/1994المؤرخ  94/219، بالمرسـو التنفيذؼ رقـ 31/08/1971ـ ، المؤرخة في المتم
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الدروس العممية و الموجية التي يشمل عمييا الطوراف و التدريب الداخمي  أف بالذكرجدير 
عمى المترشحيف متابعة الدروس اجتياز بنجاح االمتحانات التي تجرػ كل  إفثـ  إجباريةىي 

ضمف الكيفيات  األطوارتالث اشير او كل ستة اشير و دالؾ تبعا لتنظيـ المراحل او 
وزير التعميـ العالي و البحث العممي و كما ىو متعارؼ عميو في كميات  المحددة بقرار مف

و  البالد عمى الطمبة استفاء الشروط الخاصة بمدة الدراسة ليتسنى ليـ التقدـ لإلمتحانات 
 عمى الطالب في المذكوراجتيازىا و عند نياية السنة السابعة و لمرحمة التدريب الداخمي 

متكونة رضو عمى المجنة البيداغوجية لمتدريب المختصة او اليع أف يقدـ تقرير تدريبالطب 
يمنح عندىا لمطالب شيادة  المذكورالتي اد قبمت ىدا التقرير مف مدرسيف ليـ رتبة استاذ 

 الدكتوراه في الطب التي يسمميا و زير التعميـ العالي و البحث العممي.

 اه في الصيدلةالتكوين الدراسي و الصحي لمحصول عمى شيادة دكتور  -2

يتضمف تنظيـ 25/08/1971المؤرخ في  11/216نظػـ ىذه الد راسات المرسـو رقـ 
المعدؿ و المتمـ بالمرسـو التنفيدؼ رقـ  1الدروس لمحصوؿ عمى دبمـو الصيدلي

المؤرخ في 11/413والمرسـو التنفيدؼ رقـ  08/09/1990المؤرخ في 90/260
دبموـ صيدلي.و تدـو الدراسات  إحداثعمى  ىاألولو الدؼ اقتضت مادتو 2 30/11/2011

او اتنى عشر سداسيا بالنسبة  سنوات06وؿ عمى دبمـو الصيدلي سنة لمحص المذكورة
الحائزيف عمى شيادة بكالوريا التعميـ الثانوؼ لالقساـ العممية او لشيادة معترؼ  لممرشحيف
مف المرسـو رقـ 05و تشمل الدروس الخاصة بيده الدراسات طبقا لممادة  بمعادلتيا،

 إجبارؼ ودروس تطبيقية و تدريب داخمي  ،ظريةالمعدؿ و المتمـ عمى دروس ن71/216
وزير التعميـ العالي والبحث العممي  إفمف الدراسة و  األخيرةمدتو سنة واحدة يكوف في السنة 

ات و يجب عمى الطمبة الناجحيف في االمتحان ،ىو مف يقوـ باعداد برامج التعميـ وتنظيميا
                                                           

، المتضمنة تنظيـ الدروس لمحصوؿ  1971أوت  23الموافق   1391رجب  04المؤرخ في  71/216المرسـو  رقـ   - 1
 .11/413و المرسـو التنفيدؼ رقـ   08/09/1990مؤرخ في ال 90/260عمى دبمـو صيدلي و المتمـ بالمرسـو التنفيدؼ رقـ 

 المرجع نفسو. - 2
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مواصمة دراستيـ و عمى الطمبة االلتزاـ  إلمكانيـكل سنة  أوالتي تجرػ كل ستة اشير 
بشروط المدة الدراسية ليقبل منيـ التقدـ الجتياز ىده االمتحانات و مثل شيادة الدكتوراه في 
الطب فإف الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي ىو مف يسمـ دبمـو الصيدلي  

فإنو يمكف لمحائزيف  المعدؿ و المتمـ،71/216مكرر مف المرسـو رقـ  12مادة وطبقا لم
في الصيدلة  عمى شيادة الصيدلي مف مواصمة تكوينيـ لنيل شيادة دكتوراه في الصيدلة

 ىا التنظيـ .ت التي سيحدد  حسب الشروط والكيفيا

اـ رمضاف ع28ثـ إستحداث القرار الوزارؼ المشترؾ المؤرخ في  2018سنة وفي 
يحدد كيفيات تنظيـ التكويف و تقييمو لنيل  الذؼ،12018يونيو سنة13الموافق 1439

الممارسيف الطبييف العاميف في  ألسالؾشيادة دكتور في الصيدلية لفائدة الصيادلة المنتميف 
 و محتواه و برامجو. والصحة العمومية و مدت

كتور في الصيدلة يتـ عمى مستوػ فتح الدورة التكوينو لنيل شيادة د“وجاء فيو أف         
كميات الطب، حسب قدرات االستقباؿ لكل كمية، إلى غاية إمتصاص تعداد الصيادلة 

 .”الممارسيف في الصحة العمومية

الصيادلة الممارسوف في الصحة العمومية الراغبوف “وألـز القرار الوزارؼ المشترؾ          
دورة تكوينية ُتحدد بدايتيا كميات الطب المعنية، في نيل شيادة دكتور في الصيدلة بمتابعة 

ويتـ إبالغ المعنييف بالتكويف عف طريق استدعاءات فردية أو بأية وسيمة أخرػ مالئمة عند 
 .”االقتضاء

                                                           

 ،يحدد كيفيات تنظيـ التكويف 20018يونيو سنة  13الموافق  1439رمضاف عاـ  28قرار وزارؼ مشترؾ مؤرخ في  - 1
لعاميف في الصحة العمومية وتقييمو لنيل شيادة دكتور في الصيدلة لفائدة الصيادلة المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف ا

 ، 19، ص  21/11/2018، المؤرخة في  68ومدتو ومحتوػ برنامجو ،الجريدة الرسمية، العدد 
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وعميو، يفقد الصيادلة الممارسوف في الصحة العمومية المعنيوف بمتابعة دورة           
عشر يوًما ابتداء مف تاريخ  15تكويف في آجل أقصاه التكويف الذيف لـ يمتحقوا بمؤسسة ال

 .تبميغيـ بحقيـ في الحصوؿ عمى شيادة دكتور في الصيدلة

د القرار الوزارؼ كميات الطب المعنية بالتكويف وىي قسـ الصيدلة لكل مف           وحد 
،  2نة ، بات1،سطيف3، تيزؼ وزو، عنابة قسنطينة 1، البميدة 1كميات الطب بجامعة الجزائر

 .، باإلضافة إلى سيدؼ بمعباس، تممساف 1وىراف 

وُينظـ التكويف بشكل تناوبي أو متواصل ويشمل محاضرات يكوف حضورىا إجبارؼ، أما في 
ة التكويف وعميو  رة ال يمكف اكتساب السنة، وىي مد  حالة تسجيل ثالث غيابات غير مبر 

 .ارس بإعادة السنة مرة واحدةميسمح لمم

ُيمـز الصيدلي الممارس في الصحة العمومية بتحضير ومناقشة مذكرة نياية و           
الدراسة ذات الصمة بالمحاضرات الُمَدرَسة، حيث تحدد كيفيات التكويف بناًء عمى إختبار 
نظرؼ يتعمق ببرنامج المحاضرات، منقط عمى عشريف، ومناقشة مذكرة نياية الدراسة، منقطة 

 .شفائي جامعيعمى عشريف يؤطرىا أستاذ است

في  10/20وُتعد السنة مكتسبة إذا تحصل الممارس عمى عالمة تساوؼ أو تفوؽ          
كل االختبار النظرؼ ومناقشة المذكرة، عمى أف يتـ تنظيـ دورة استدراكية عند نياية السنة 

 .الجامعية

ر في أحد االختباريف المذكوريف في الم          مف ىذا  10ادة وفي حالة الغياب غير المبر 
ر ) وفاة قريب،  القرار يحتفع الممارس باالختبار المكتسب، أما في حالة الغياب المبر 

 مسئوليساعة، والموثق مف طرؼ  48المكوث في المستشفى، والدة( في آجل ال يتعدػ 
 .المؤسسة، يستفيد الممارس مف الدورة االستدراكية
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عوا بنجاح دورة التكويف، إثر مداوالت لجنة نياية وتضبط قائمة الممارسيف الذيف تاب          
التكويف وعند نياية التكويف، في حيف ُيسمـ مديرية الجامعة التي تنتمي إلييا كمية الطب 
المعنية بالتكويف، شيادة دكتور في الصيادلة لمممارسيف الناجحيف عمى أساس محضر إعالف 

 .كويفالنتائج النيائية ُتعده لجنة مداوالت نياية الت

 .شروط االرتقاء في سمك جراحة األسنان
وبخصوص سمؾ جراحي األسناف العاميف في الصحة العمومية، حددت الحكومة ثالث        

رتب، رتبة جراح أسناف عاـ في الصحة العمومية، رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة 
ظف جراحو األسناف العاموف العمومية ورتبة جراح أسناف عاـ رئيس في الصحة العمومية، ويو 

في الصحة العمومية، عف طريق مسابقة عمى أساس الشيادة، في حدود المناصب المطموب 
شغميا، مف بيف المترشحيف الحائزيف عمى شيادة جراح أسناف أو شيادة معترؼ بمعادلتيا، كما 

حو يرقى بصفة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية، عمى أساس الشيادة، جرا
األسناف العاموف في الصحة العمومية، الذيف يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه 
الصفة والحائزيف عمى شيادة الدراسات المتخصصة في العمـو الطبية، كما يرقوف عف طريق 

بالمائة مف المناصب المطموب شغميا، جراحو  60المسابقة عمى أساس االختبارات في حدود 
موف في الصحة العمومية الذيف يثبتوف سبع سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه األسناف العا

الصفة، بالمقابل يرقى بصفة جراح أسناف عاـ رئيس في الصحة العمومية، عف طريق المسابقة 
عمى أساس االختبارات، جراحو األسناف العاموف الرئيسيوف في الصحة العمومية الذيف يثبتوف 

فعمية بيذه الصفة، ويدمج في رتبة جراح أسناف عاـ في الصحة خمس سنوات مف الخدمة ال
العمومية، جراحو األسناف العاموف في الصحة العمومية المرسميف والمتربصيف، ومف أجل 
التأسيس األولي لمرتبة، يدمج في رتبة جراح أسناف عاـ رئيسي في الصحة العمومية، جراحو 

يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه  األسناف العاموف في الصحة العمومية الذيف
الصفة، والحائزيف عمى شيادة لمدراسات المتخصصة في العمـو الطبية، وجراحو األسناف 
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العاموف في الصحة العمومية الذيف يثبتوف عشر سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة، ويعمل 
حة العمومية باستثناء المؤسسات شاغمو المناصب العميا في ىذا اإلطار بمختمف مؤسسات الص

 .االستشفائية الجامعية

 الدراسات في جراحة االسنان -3

يتضمف تنظيـ 25/08/1971المؤرخ في 71/218نظـ ىده الدراسات المرسـو رفـ 
المعدؿ و المتمـ بالمرسـو التنفيدؼ رقـ  1الدروس لمحصوؿ عمى شيادة جراح األسناف

المؤرخ في  11/414مرسـو التنفيدؼ رقـ و ال08/09/19902المؤرخ في 90/261
  األسنافوالدؼ إقتضت مادتو األولى عمى إحداث شيادة دكتور في طب  30/11/32011

 سنوات او إثنى عشر سداسيا لمحصوؿ عمى شيادة دكتور  6المدكورة و تدـو ىذه الدراسات، 

 لألقساـيـ الثانوؼ بالنسبة لممترشحيف الحائزيف عمى شيادة بكالوريا لمتعم األسناففي طب 
المعدؿ 71/218مف المرسـو رقـ 05مل الدروس طبقا لممادة و تش ،العممية او شيادة معادلة

مدتو سنة واحدة  إجبارؼ والمتمـ، دروس نظرية  ودروس سريرية وتطبيقية و تدريب داخمي 
الدراسة  أعاله اإللتزاـ في المذكوريفو يجب عمى المترشحيف  األخيرةيكوف في السنة الدراسي 

وىو جدير ، والنجاح في اإلمتحانات التي تجرػ كل سنة لكي يتـ قبوؿ متابعتيـ لمدراسة
كما ىو عيو الحاؿ لمدراسات الطبية و كدا الصيدلة فإف شيادة دكتور في طب  بالذكر انو و

مكرر 16األسناف يسمميا الوزير المكمف بالتعميـ العالي و البحث العممي، و انو طبقا لممادة
                                                           

يتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى   1971اوت  25الموافق  1391رجب  4المؤرخ في  71/218المرسـو رقـ  - 1
 .31/08/1971مؤرخة في ال 71شيادة دكتور في طب االسناف، الجريدة الرسمية، العدد 

 71/218يعدؿ ويتمـ المرسـو رقـ  1990سبتمبر  8الموافق  1411صفر  18المؤرخ في  90/261المرسـو رقـ  - 2
يتضمف تنظيـ الدروس لمحصوؿ عمى شيادة دكتور في طب االسناف،   1971اوت  25الموافق  1391رجب  4المؤرخ في 

 .12/09/1990المؤرخة في  39الجريدة الرسمية ، العدد 
يػػعػػدؿ ويػتػمـ  2011نػوفػمػبػر سػنػة    30ػوافػق Jا 1433مػػحػر ـ عػاـ  5مػػؤر خ في  414-11مػرسػـو تػنػػفػػيػذؼ رقػـ  - 3

والمتضمف تػنػظيـ الػدروس لػمحػصوؿ  1971غشػت سنة  25وافػق Jا 1391رجب عػػاـ  4المؤرخ فػػي  218-71المرسـو رقـ
 .11/12/2011المؤرخة في  67األسناف ، الجريدة الرسمية ، العدد عػمى شػيادة جراح 
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المعدؿ والمتمـ فإنو يمكف لمحائزيف عمى شيادة جراح األسناف مف 71/218ف المرسـو رقـ م
 مواصمة تكوينيـ لنيل شيادة دكتور في طب األسناف حسب الشروط 

 و الكيفيات التي سيحددىا التنظيـ مستقبال

 التربص الخاص بالممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية الموظفين حديثا -4

دؼ الحجة عاـ 7المؤرخ في  393-09لعودة إلى المرسـو التنفيدؼ رقـ با
الخاص بالموظفيف  األساسيالمتضمف القانوف  20091نوفمبر سنة 24الموافق ؿ 1430

نالحع أف المشرع  ،المنتميف ألسالؾ الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية
اـ لمصحة العمومية يعينوف بصفة أعتبر الموظفيف حديثا في منصب طبيب عالجزائرؼ 

تربص  باستكماؿالتعييف و يمزموف  صالحياتمتربصيف بقرار او مقرر مف السمطة التي ليا 
تجريبي لمدة سنة واحدة، و عمى إثر ىدا التربص يرسـ المتربصوف أو يخضعوف لتمديد 

ع الجزائرؼ المشر  أفالتربص مرة واحدة لمدة سنة او يسرحوف دوف إشعار مسبق. و المالحع 
المؤرخ 03-06المتعمقة بالموظفيف العمومييف تطبيقا ألحكاـ المادتيف  األحكاـنفس  استعمل

 .20062يوليو سنة  15الموافق ؿ 1427عاـ  الثانيةجمادػ 19في 

 شروط الترقية في الرتبة و الدرجة -5

 الترقية في الدرجة 

لرئاسي المرسـو ا مف 10اـ المادة الدرجة طبقا ألحك تعتبر  الترقية  في دراجة التوظيف  
مف درجة إلى   االنتقاؿ : تتمثل الترقية في الدرجة في والتي تنص عمايمي3043/ 07رقـ 

                                                           

متضمف القانوف 2009نوفمبر سنة 24الموافق ؿ 1430دؼ الحجة عاـ 7المؤرخ في  393-09، المرسـو التنفيدؼ رقـ  - 1
 ع السابق.، المرج 29/11/2009، المؤرخة في  70االساسي لممارسيف الطبييف العاميف ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 ، المرجع السابق. 06/03األمر - 2
يػحدد الشػبكة  2007سبتػمبر سنة   29الموافػػق  1428رمضػاف عاـ  17مؤرخ في  304 - 07مرسػـو رئاسي رقـ  - 3

 . 61االسػتداللية لمرتبات الموظفيف ونظاـ دفع رواتبيـ.الجريدة الرسمية العدد 
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و  30درجة حسب مدة تتراوح مابيف  12بصفة مستمرة، في حدود  مباشرة،درجة أعمى منيا 
 سنة. 42

دة الدنيا و المتوسطة و المطموبة في الم األقدميةفي السنة المعتبرة ا توفرت لديو إذ 
 أقدميةدرجة عف مدة 12القصوػ و توزع النسبة القصوػ لتعويض الخبرة في صنف عمى 

 .سنة  42و 30تتراوح 

تتوفر مف الدرجة إلى الدرجة التي تعموىا مباشرة أف  االنتقاؿالموظفيف مف أجل  مىيشترط ع
ف سنتيف وستة أشير كحد اوح ما بيالتي تتر  األقدميةي فييـ الشروط القانونية المعموؿ بيا وى

مف درجة إلى درجة أخرػ تعموىا  لالنتقاؿر كحد أقصى شيث سنوات وستة أأدنى، وثم
 عمى مايمي :304-07مف المرسـو 12عميو المادة  مانصتو ىدا مباشرة 

المطموبة  األقدميةفي السنة المعتبرة يستفيد الموظف مف الترقية في الدرجة إدا توفرت لديو 
 المدد الدنيا و المتوسطة و القصوػ ...في 

المدة المتوسطة  ،وثائر و ىي المدة الدنياىده موزعة ثالث   األقدميةحيث تكوف سنوات 
(مف ضمف 2(،و إثناف )4،أربعة )(4)ة،والمدة القصوػ و تكوف تباعا حسب النسب :أربع

لمدة الدنيا ا أساس(موظفيف عمى 04مما يعنيو أنو تتـ ترقية أربعة ) ،عشر موظفيف
 المدة القصوػ. أساس(عمى 2موظفيف ) ،أساس المدة المتوسطة(موظفيف عمى 4،)

 إجراءات الترقية في الدرجة : -7

 مباشرة وفق عدة مراحل الدرجة أعمىية ترقية الموظف العمومي مف درجة إلى متمر عم     

  نوؼ لجميع الموظفيفة السنة بتحضير بطاقات التقييـ الستقـو اإلدارة المستخدمة في نياي

 الذؼالمباشريف المشرفيف عمييـ لمنحيـ نقطة مرقمة بتقدير عاـ  مسئولييـو إرساليا إلى 
و لقد نظـ المشرع  واجبات وظيفتو، ميامو و أداءو طريقة يبيف القيمة المينية لكل موظف 
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ظف مف عممية تقييـ الموظف ضمف الفصل الرابع مف الباب الرابع تحت عنواف تقييـ المو 
 .منو98و 97حيث حددت أىداؼ ىدا التقييـ في المواد 103-06االمر 

يقدـ  أفع الموظف عمى النقطة المرقمة فقط و يوقع عمى بطاقة التنقيط كما يمكنو يطم  
 .المختصة  األعضاءمالحظاتو بشكل كتابي في شكل تظمـ غمى المجنة المتساوية 

ترفق بقرار ترقية الموظف  ،ارة المستخدمةـ السنوية إلى اإلدبطاقة التقييبعد إرساؿ 
أو قرار اإلحالة عمى  أقدميةا بقرار منحو و كذ في الرتبة، إف وجد و ترتب  اإلستداعالجنوب  

والرتب، وداخل كل رتبة يتـ ترتيبييـ حسب الدرجات المشغولة، يحدد عدد  األسالؾحسب 
إعداد جدوؿ الترقية الذؼ ترتب حسب النقاط المحصل عمييا ثـ يتـ  و كل درجة لوحدىا

 ديسمبر مف السنة الماضية. 31يجب أف يتوقف بتاريخ 

  يقـو رئيس المجنة اإلدارية المتساوية األعضاء باستدعاء األعضاء وتحديد جدوؿ األعماؿ

 تجتمع فيو. الذؼالتاريخ  و كذا

المعد  فات المرفقة بجدوؿ الترقيـمبدراسة جميع الم األعضاءالمتساوية  مجنةتقـو ال 
جنة محضر مالدراسة يحرر كاتب ال هىذى إثر مديسمبر مف السنة السابقة وع 31إلى غاية 
وبعد ذلؾ  األعضاءجنة المتساوية مالذؼ يتـ إمضاءه مف طرؼ جميع أعضاء ال االجتماع

لمتوقيع عميو التعييف  صالحياتا يطة التي لمى محضر المعني ثـ إلى السميتـ المصادقة ع
 مف ىده العممية يتـ نسخ قرارات الترقية لكل موظف و إبالغيا لممعنييف.ء اإلنتيا وعند

ى الترقية في الدرجة الجديدة يعاد تصنيفو وفقا لمرقـ بعد حصوؿ الموظف عم 
في الحسباف عند الترقية في  لتأخذ األقدميةو يحتفع بباقي  اإلستداللي لمدرجات التي يقابميا،

 304-07مف المرسـو الرئاسي رقـ  15المادة  ميوا نصت علم و ىدا طبقا الرتبة الجديدة 
ى في الدرجة الموافقة لمرقـ نيف الموظف الذؼ رقى إلى رتبة أعميعاد تص )والتي جاء فييا 
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ويؤخذ في  األقدميةيحتفع بباقي  و ىا في رتبتو األصميةدرجة التي يحوز االستداللي لم
 .(الحسباف عند الترقية في الرتبة الجديدة

 مين في الصحة العمومية االع لألطباءلترقية في الرتبة بالنسبة ا-8

عمى أف يضـ  سمؾ األطباء  3931-09مف المرسـو التنفيذؼ رقـ 21اقتضت المادة 
في الصحة العمومية  طبيب عامُرتب ىي رتبة   03العاميف في الصحة العمومية ثالثة 

في الصحة  يب عام رئيسطبورتبة  في الصحة العمومية، طبيب عام رئيسي،ورتبة 
موجودا في مقتضيات النص  أولـ يكف واردا  المذكورفيالحع اف ىدا التصنيف ،العمومية 
 بحيث 27/04/1991المؤرخ في 91/106رقـ  التنفيذؼالمرسـو  أؼسبقو  الذؼالتنظيمي 

 يصنف سمؾ األطباء العاميف  أفمف ىدا المرسـو الممغى كانت تقتضي عمى 18المادة  أف

التي  مؾ الصيادلة العاميف و سمؾ جراحي األسناف في الصحة العمومية في رتبة وحيدة،و س
لصيادلة لمصحة العمومية وا األسنافالعاميف لمصحة العمومية و جراحي  األطباءىي رتبة 

 العاميف لمصحة العمومية.

يرجع سبب ذلؾ في اعتقادنا إلى رغبة السمطات العمومية في تحديد المياـ ما بيف 
ُمستويات المسؤولية بتخصيص المياـ وتفرقة السمطات بيدؼ تدعيـ عممية تقسيـ مختمف 
 العمل،

 مع استعماؿ نفس الوسائل أحسفتحقيق اليدؼ بصفة  إلىا المفيـو يرمي ىذ إف
المواد  إلىالؾ بالرجوع األفراد و الييئات و يستشف ذوسيمة الستعماؿ  أحسفو اعتبر انو  

كل رتبة مف الرتب لالتي خصصت 09-393رقـ  التنفيذؼمف المرسـو  24و23و22
فطبقا لمواد ا لوحدىا دوف الفيئتيف األخريتيف، سابقا بمياـ تخصي المذكورة باألطباءالمتعمقة 
 ف في الصحة العمومية بضماف التشخيص و العالج األطباء العامييقـو  المذكورالتنظيـ 
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 ،طيف العمالي و المؤسسات العقابيةفي الوسو حماية األمومة والطفولة و الحماية الصحية 
و  التأىيلوالتربية الصحية و إعادة  األوبئةالعامة وعمـ والمراقبة الطبية عند الحدود و الوقاية 

باإلضافة إلى مساىمتيـ في الوظيفي و التحاليل البيولوجية  االستكشاؼإعادة التربية و 
، ف في الصحة العمومية فيـ يكم فوف ر ئيسييأم ا األطباء العاميف ال تكويف مستخدمي الصحة

، بضماف تطوير البرامج الوطنية لمصحة رأيناىازيادة عمى مياـ األطباء العاميف التي 
 العمومية و المساىمة في إعداد مشاريع المصمحة و ضماف الخبرة الطبية .

ؤسو أم ا األطباء العامي عمى المياـ و زيادة  ،اء في الصحة العمومية فيـ يكمفوف ف الر 
 الوطنية  البرامج تنفيذبمتابعة وتقييـ  الرئيسييف والتي رأيناىا سابقا،المسندة لألطباء العاميف 

  .الصحية ر و تنمية النشاطاتصحة العمومية و المساىمة في تصو  لم
لممادة  و بالنسبة لممناصب العميا الخاصة باألطباء العاميف لمصحة العمومية ، يوجد طبقا

 . مف نفس المرسـو منصب طبيب رئيس وحدة ، و منصب طبيب منسق 48المادة 
 .األخرػ سنتعرض إلى مياـ كل رتبة منفصمة عف 

 الترقية لرتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية

 1:في الصحة العمومية  طبيب عام رئيسييرقى بصفة 

خمس سنوات مف  األطباء العاميف في الصحة العمومية الديف يثبتوف  عمى اساس الشيادة
 الخدمة الفعمية بيده الصفة والحائزيف شيادة الدراسات المتخصصة في العمـو الطبية .
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  الدراسات المتخصصة في العموم الطبية:

 :يتضمف 27/07/1997المؤرخ في 97/291رقـ  التنفيذؼه الدراسات المرسـو نظـ ىذ 
صة في العمـو الطبية ا عمى إنشاء  األولىلتي إقتضت مادتو إنشاء شيادة الد راسات المتخص 

دورة الدراسات الطبية المسماة و تمكف ىده الشيادة المستخدميف الطبييف مف تكممة تكوينيـ 
و  ديف الطب الؾ في مختمف مياوؿ عمى تأىيل و كفاءة إضافييف و ذقصد الحص األصمي

 اتفاقيات إبراـ بحيث تقـو مؤسسة التكويف و الييئات الصحية ب ،الصيدلة و طب األسناف
 بتكويف فتقـو بيدؼ سد  حاجيات الييئة الصحية في مجاؿ صحي معي ف تكوف بحاجة إليو،

  الترشح مستخدمييا الطبييف فيو ألجل سد  النقص الخاص بخدماتيا المقد مة و ُيالحع أف
ة أف  ليذه الدراسات ُممكف لمحائزيف عمى األقل  لشيادة التدر ج في العمـو الطبية كما    مد 

ص ،  إف وزير  الد راسة تتراوح مف ُسداسييف إلى أربعة ُسداسيات و ذلؾ بحسب شعبة التخص 
صة في العمـو الطبية.  التعميـ العالي ىو مف ُيسم ـ شيادة الد راسات المتخص 

 الترقية عمى أساس اإلختبارات:

في حدود ستيف بالمائة مف  االختبارات أساسيرقى عف طريق المسابقة عمى  
يف يثبتوف سبع سنوات األطباء العاميف في الصحة العمومية الذالمناصب المطموب شغميا 

 مف الخدمة الفعمية بصفة طبيب عاـ في الصحة العمومية .

أعاله بقرار مشترؾ  المذكورةا كيفيات تنظيـ و إجراء المسابقة و كذ االختباراتتحدد طبيعة 
 ة بالوظيفة العمومية.بيف الوزير المكمف بالصحة و السمطة المكمف

 الترقية لرتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية :

يرقى بصفة طبيب عاـ رئيس في الصحة العمومية عف طريق المسابقة عمى أساس 
الرئيسيف في الصحة  فياألطباء العام اإلختبارات في حدود المناصب المطموب شغميا،

 لفعمية بيده الصفة .الديف يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة االعمومية 
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أعاله بقرار مشترؾ  المذكورةتحدد طبيعة اإلختبارات و كدا كيفيات تنظيـ و إجراء المسابقة 
 بيف الوزير المكمف بالصحة و السمطة المكمفة بالوظيفة العمومية.

 : أحكام إنتقالية لإلدماج

ة العمومية العاموف في الصح األطباءيدمج في رتبة طبيب عاـ في الصحة العمومية ، 
 المرسموف و المتربصوف.

 في رتبة طبيب عاـ رئيسي في الصحة العمومية. ، يدمجمف اجل التأسيس األولي لمرتبة 
يف يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيده الذ العاموف في الصحة العمومية، األطباء

 الصفة و الحائزيف شيادة الدراسات المتخصصة في العمـو الطبية.
يف يثبتوف عشر سنوات مف الخدمة الفعمية الذ ،باء العاموف في الصحة العموميةطاأل 

 بيده الصفة.
 المطمب الثاني: التعيين بالمناصب العميا 

 1المناصب العميا الخاصة بالممارسين العامين في الصحة العمومية و شروط اإللتحاق بيا

جمادػ الثانية عاـ 19المؤرخ في 03-06مف األمر رقـ 11تطبيقا ألحكاـ المادة 
بعنواف  والمدكور أعاله،تحدد قائمة المناصب العميا،2006يوليو سنة 15الموافق 1427

 الممارسيف الطبييف العاميف في الصحة العمومية كاألتي:
 .طبيب رئيس وحدة-
 .طبيب منسق-

أعاله بقرار مشترؾ بيف  48إف عدد المناصب العميا المنصوص عمييا في المادة 
يكوف  لسمطة المكمفة بالوظيفة العمومية،لمكمف بالصحة و الوزير المكمف بالمالية و االوزير ا

أعاله في حالة نشاط عمى مستوػ المؤسسات العمومية  المذكورةشاغمو المناصب العميا 
 المؤسسات اإلستشفائية الجامعية. باستثناءلمصحة 
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 شروط التعيين بالمناصب العميا : -1
الذيف يثبثوف ثالث  ،ف عمى األقلألطباء العامي  مف بيف الوحدات يعيف األطباء رؤساء ا

 .1سنوات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة
 يف يثبتوف عشر سنوات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة.األطباء العاميف الذ

 الميام المتعمقة بالمناصب العميا -2
نوف األساسي مف القا24و23و22زيادة عمى المياـ المنصوص عييا في المواد 

بضماف المسؤولية التقنية و اإلدارية لسير الوحدة في ،يكمف الطبيب رئيس وحدة الخاص 
 .اختصاصوإطار مجاؿ 

 بالنسبة لمطبيب المنسق و زيادة عمى المياـ السابقة الذكر يكمف الطبيب المنسق بمايمي:
عة تحت الموضو تنسيق و تنشيط و مراقبة النشاطات الممارسة داخل ىياكل الصحة 

 مسؤوليتو.
     تنسيق و تقييـ نشاطات الكشف و العالج و التربية الصحية في الوسطيف المدرسي  

 و الجامعي.
 الصيادلة العامين في الصحة العمومية

يوظف الصيادلة العاموف في الصحة العمومية عف طريق المسابقة عمى أساس الشيادة      
     صيدلي  المترشحيف الحائزيف عمى شيادة في حدود المناصب المطموب شغميا مف بيف

و سبق اف تكممنا عمى تكويف الصيادلة و التعديالت التي طرأت  ،أو شيادة معترؼ بمعادلتيا
 .2عمى ىده الشيادة مف حيث سنوات التكويف

 الترقية في الرتبة:
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ىو اآلخر كما  ،رتب03يضـ  سمؾ الصيادلة العاميف في الصحة العمومية ثالثة     
تبة صيدلي عاـ في ىي ر  393-09مف المرسـو التنفيدؼ رقـ  30اقتضت ذلؾ المادة 

رئيس في  صيدلي عامورتبة  في الصحة العمومية، صيدلي رئيسيرتبة  ،الصحة العمومية
 الصحة العمومية.

  الترقية إلى رتبة صيدلي عمم رئيسي في الصحة العمومية:
العمومية عمى أساس الشيادة الصيادلة في الصحة  صيدلي عام رئيسييرقى بصفة     

    يثبثوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة  ،الديفالعاموف في الصحة العمومية
 المتخصصة في العمـو الطبية. و الحائزيف عمى شيادة الدراسات 

تحدد معايير إنتقاء المترشحيف لإللتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات     
خصصة في العمـو الطبية بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالصحة و السمطة المكمفة المت

 .بالوظيفة العمومية
 عن طريق المسابقة عمى أساس اإلختبارات :

في حدود ستيف بالمائة مف المناصب المطموب شغميا الصيادلة العاموف في الصحة       
فعمية بيده الصفة،تحدد طبيعة اإلختبارات و العمومية الديف يثبتوف سبع سنوات مف الخدمة ال

كدا كيفيات تنظيـ و إجراء المسابقة بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالصحة و السمطة 
 المكمفة بالوظيفة العمومية.

  ميام الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية:  
حة العمومية ،السابقة الذكر زيادة عمى المياـ المسندة الى الصيادلة العاميف في الص 

يقـو الصيادلة العاموف الرئيسيوف في الصحة العمومية بضماف الخبرات البيولوجية،و 
 .1و الدوائية  التسممية
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 الترقية إلى رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية:
يرقى بصفة صيدلي عاـ رئيس في الصحة العمومية عف طريق المسابق عمى أساس  

المطموب شغميا الصيادلة العاموف الرئيسيوف في الصحة  ات في حدود المناصباإلختبار 
 العمومية الديف يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيده الصفة.

 ميام الصيادلة العامون الرئساء في الصحة العمومية:
 زيادة عمى المياـ المنوطة بالصيادلة العاميف الرئيسييف في الصحة العمومية يقوـ 

 الصيادلة العاموف الرؤساء في الصحة العمومية بضماف مايأتي:
 تأطير البرامج الوطنية لمصحة المتعمقة بمجاؿ تخصصيـ.

 إعداد و تقييـ خطط العمل السنوية ألنظمة اليقظة بخصوص األدوية و العتاد الطبي 
 اف النوعية.و المواد الكاشفة والدـ،وكدا ترقية الدراسات فيما يخص اقتصاد األدوية و ضم

 المناصب العميا الخاصة بالصيادلة العامون بالصحة العمومية
بالنسبة لممناصب العميا الخاصة بالصيادلة العاميف في الصحة العمومية فإنو طبقا  

يوجد منصب عالي واحد ىو " صيدلي منسق " الذؼ يتـ تعييف فيو الصيادلة  44لممادة 
سنوات مف الخدمة الفعمية بيذه الصفة ، أو  03األقل  العاميف الر ئيسييف الذيف يثبتوف عمى

سنوات مف  10يتـ تعييف فيو أيضا الصيادلة العاميف في الصحة العمومية الذيف يثبتوف 
 الخدمة الفعمية بيذه الصفة .

 سمك جراحي األسنان العامين في الصحة العمومية
لمسابقة عمى أساس يوظف جراحو األسناف العاموف في الصحة العمومية عف طريق ا 

الشيادة في حدود المناصب المطموب شغميا مف بيف شيادة جراح أسناف او شيادة معترؼ 
 .1بيا
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 الترقية في الرتبة:
 يرقى بصفة جراح أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية

يف يثبتوف خمس الذ عمى أساس الشيادة جراحو األسناف العاموف في الصحة العمومية، 
راسات المتخصصة في العمـو الخدمة الفعمية بيده الصفة و الحائزيف شيادة الدسنوات مف 

  الطبية، تحدد معايير إنتقاء المترشحيف لإللتحاؽ بالتكويف لمحصوؿ عمى شيادة الدراسات
المتخصصة في العمـو الطبية بقرار مشترؾ بيف الوزير المكمف بالصحة و السمطة المكمفة 

 بالوظيفة العمومية.
 رتبة جراح أسنان عام رئيس في الصحة العمومية: إلىقية التر 
يرقى بصفة جراح أسناف عاـ رئيس في الصحة العمومية عف طريق المسابقة عمى  

 العاموف الرئيسيوف في الصحة  األسنافأساس االختبارات في حدود المطموب شغميا، جراحو 
 ه الصفة.العمومية الديف يثبتوف خمس سنوات مف الخدمة الفعمية بيد

 :المناصب العميا 
 األسنان جراحينفأما  جراح أسنان منسق ومنصبوحدة،  رئيس أسناف جّراح منصب يوجد

    العاميف الذيف يثبتوف عمى األقل األسناف فيـ ُيعي نوف مف بيف جر احي رؤساء الوحدات
يعينوف مف  ـ، فيالمنسقينجراحي األسنان  و أم ا، الصفةسنوات مف الخدمة الفعمية بيذه  05

 سنوات مف الخدمة الفعمية03بيف جراحي األسناف العاميف الرئيسييف الديف يثبتوف عمى األقل 
 10العاميف الديف يثبتوف  األسنافبيف جراحي  أيضا، مفيعينوف  أفبيده الصفة كما يمكف 

 .مف الخدمة الفعمية بيده الصفة سنوات
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  .ف والشبو الطبيالمستخدميف المتخصصيتوظيف  الثاني: صلفلا 
 اختالؼ خصصيف والشبو الطبي عمىالمستخديميف  المت توظيف خضعي           

 و تسميتيـ و القانونية ىويتيـ باسـ أعماليـ بممارسة كالتزاميـ ، عامة بالتزامات اختصاصاتيـ
 تبعا المحددة و المضبوطة الحدود في عمميـ و اختصاصاتيـ حدود في تأىيميـ حسب

 أو األسناف راحج أو الطبيب بينو أو وصفو ما تنفيذ عمى تدخميـ اقتصار و ، التأىيميـ
 الصيدلي أو األسناف جراح أو الطبيب بتدخل لممطالبة الفورؼ  لجوئيـ ضرورة أيضا و الصيدلي

 إطار في عالجيا يدخل ال مضاعفات عمميـ ممارسة خالؿ يحدث أف أوشؾ أو حدث إذا
 عمييـ يمنع كما بتنفيذىا يكمفوف  التي الطبية الوصفات تغيير عمييـ يمنع و ،1 اختصاصاتيـ

 و لمتكويف الوطنية البرامج في يدرس لما مغايرة عالجية أو تقنية أساليب تطبيق أو تقديـ أيضا
 بتحسيف التزاميـ إلى باإلضافة قانونية أحكاـ منو حررتيـ إذا إال الميني بالسر التزاميـ كذا

 .2الصحة وزارة تنظميا التي التربصات و المعمومات تجديد دروس في بالمشاركة مستواىـ
 المبحث األول :  اإلطار المفاىيمي لممستخدمين المتخصصين لمشبو الطبي 

الطبي  او   العالج في المختصيف بمساعدة اف المستخدميف المتخصصيف  المؤىموف   
 التخصصات الطبية في المؤسسات العمومية  . .شبو الطبي

 المطمب األول : تعريف المستخدمين المتخصصين
 لمصحة التغذية في المختصيف بمساعدة المؤىموف  التغذية في وف المختص يكمف  
 مياميـ   تنفيذ في العمومية

 المستخدمين المتخصصين
 وتقديـ بتنظيـ الطبية لموصفة طبقا دولة شيادة عمى الحاصموف  التغذية في المختصوف  يكمف -

 التربية في وف ويساىم الصحة، وحفع واإلصالح لمتصحيح الغذائية األنظمة بشأف اإلستشارة
                                                           

رخصت لممساعدات الطبيات القابالت بوصف أدوية و  85/  05مف القانوف الصحي رقـ  222يالحع ىنا أف المادة  -1
محددة مف طرؼ الوزارة المكمفة بالصحة ، و ذلؾ كاستثناء مف القاعدة العامة التي تمـز طرؽ و أساليب حماية األمومة ال

 المساعديف الطبييف بالرجوع دائما إلى الممارسيف الطبييف ، بحيث يقتصر عمميـ في تنفيذ ما يصفو ىؤالء فقط
 85/05مف القانوف الصحي رقـ  227و  226و  225و  222المواد  -2
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 العمومية لمصحة التغذية في المختصوف  ويكمف التغذية أمراض مف والوقاية لممواطنيف الغذائية
  الطبية لموصفة طبقا

 ودمجيا وتطويرىا اليومية الممارسة خالؿ غذائية أنظمة تطبيق ترقية في المشاركة  
 وصحية متوازنة وجبات عدادوا   لممريض غذائية أىداؼ وتحديد غذائي بتشخيص والقياـ وتثمينيا
  جماعة او لشخص الغذائي الخطر مستوػ  تقييـ في ، والمشاركة الغذائية حالتو تسوية قصد
ستقباؿ الغذائي المسعى ومتابعة تتبع لضماف المكتوب المعمومات تبميغ  والمتربصيف الطمبة وا 

 .بيداغوجيا ومتابعتيـ
 : بػ لعموميةا لمصحة المختصوف  التغذية في المختصوف  يكمف - 
 . الغذائية السمسمة مراحل كل تسيير -
 .  الصحة اجل مف التربية في الوقاية مشروع ووضع إعداد في المشاركة - 
 في وأولوياتيـ المواطنيف أىداؼ اإلعتبار بعيف األخذ مع التغذية مجاؿ في التدابير تنفيذ -

 .  التغذية مجاؿ
 .  الجماعي اإلطعاـ مجاؿ في عملال بو الجارؼ  التنظيـ تطبيق عمى السير -
 .  التغذية مجاؿ في اإلستشارة تقديـ -
  العمومية لمصحة الممتازوف  التغذية في المختصوف  يكمف -
نجازه المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ إعداد -: ب  . وا 
 .  الوحدة فريق نشاطات برمجة - 
 . وتقييميا التغذية نشاطات متابعة ضماف. 
 . 1 التغذية بنشاطات المتعمقة المعمومة تسيير مافض.  
 . تأطيرىـ وتنظيـ المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ -
 طبقا طبقا العمومية لمصحة بالعمل المداويف يكمف:  العمومية لمصحة بالعمل المداويف سمؾ -

  الطبية لموصفة
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 .  الوبائية و العيادية المعمومات وجمع الوظيفية قدراتال حصيمة إعداد في المشاركة -: ب
 والحسية واإلدراكية البدنية المجاالت في ومرافقتيا والعالجية الوقائية النشاطات تحقيق -

 .  اليومية الحياة في أو المؤسسة داخل العالقات وكذا والنفسية
 .  التقنية المساعدة األجيزةو  والمعدات لمقوامات األمثل اإلستعماؿ أجل مف المحيط تييئة -
 .  وتحيينو بالعمل التداوؼ  مجاؿ في المريض ممف مسؾ -
  بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
 الطبية والوصفات األعماؿ بتنفيذ العمومية لمصحة المتخصصوف  بالعمل المداووف  يكمف -

 نوعيا تأىيال تتطمب التي
 والعقمي واإلدراكي والحسي والشعورؼ  الحركي واألداء والقدرات زالعج تقييـ مجاؿ في السيما

 . 1لممريض والنفساني
  العمومية لمصحة الممتازوف  بالعمل المداووف  يكمف -
نجازه المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باالتصاؿ إعداد -: ب  . وا 
 . الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 .  وتقييميا بالعمل اواةبالمد المتعمقة النشاطات متابعة ضماف.  
 .  بالعمل التداوؼ  بنشاطات المتعمقة المعمومة تسيير ضماف. 
 . تأطيرىـ وتنظيـ المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ -
 :  العمومية لمصحة األسناف مرممي سمؾ.  
نجاز بتصميـ المؤىموف  األسناف مرممي يكمف -  طبقا والعادية البسيطة األسناف رمامات وا 

 .  األسناف جراح لوصفة

                                                           

كفاءة  وعمميات  توظيف االسالؾ الشبو  الطبية عمى  مستوػ المؤسسات االستشفائية   دفعة  -جدؼ  عبد السالـ   - 1
 . 43ص   2012-2010السنة  
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 وأجيزة والثابتة المتحركة الرمامات بإنجاز دولة شيادة عمى الحاصموف  األسناف مرممو يكمف -
 1.  األسناف تقويـ
 أجيزة تصميـ - بف األسناف جراح لموصفة طبقا العمومية لمصحة األسناف مرممو يكمف -

  وتصميحيا وتعديميا الرمامة
 . األسناف تقويـ وأجيزة ثابتة متالحمة ورمامات مساعدة لمعزؿ قابمة رمامات نجازإ -
 والمعدنية الخميطة والمادة الخزؼ عمى تعتمد متكاممة عناصر ذات متالحمة رمامات تصميـ -

 . العادية
 .  المريض ومتابعة تتبع لضماف المكتوبة المعمومات تبميغ -
 .  بيداغوجيا ابعتيـومت والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
  العمومية لمصحة المختصوف  األسناف مرممو يكمف -
 . خاصة مؤىالت تتطمب اجيزة رمامات إنجاز -: ب
 .  األسناف جراح وصفة حسب التصحيحات تقديـ قصد المريض متابعة. 
  العمومية لمصحة الممتازوف  األسناف مرممو يكمف -
نجازه المصمحة روعمش الطبي الفريق مع باالتصاؿ إعداد: . ب  . وا 
 .  الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا الرمامة نشاطات متابعة ضماف. 
 . الرمامة ونشاطات بالعالجات المتعمقة المعمومة تسيير ضماف. 
 . تأطيرىـ وتنظيـ المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ - 
 : العمومية لمصحة اعيةاإلصطن األعضاء مقومي سمؾ.  
  العمومية لمصحة اإلصطناعية األعضاء مقومي يكمف - 
  المريض المقومات إنجاز -: ب
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متداد التشوىات أسباب تقييـ قصد الحصائل إنجاز في المشاركة -  المرض أو الجرح وأثار وا 
 . اإلعاقة أو
 . الحركيو  البدني التأىيل إعادة إطار في التقنية الطبية الوسائل إنجاز.  
 وضماف وظيفة لتعويض إصطناعي عضو لتقويـ تقنية أؼ أو والرمامات القوامات إنجاز - 

 . 1 تكييفيا
نجازىا الجراحة وبعد قبل المشدات تصميـ -  . وا 
 . المريض ومتابعة تتبع لضماف المكتوبة المعمومات تبميغ -
 . بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ - 
  العمومية لمصحة المتخصصوف  اإلصطناعية األعضاء مقومو يكمف - 
 .وصناعتيا والمشدات والقوامات الرمامات تصميـ -: ب
 .مراقبتو وبرمجتو اإلصطناعية األعضاء مقومي عمل تنظيـ - 
 .  العتاد وصيانة لموسائل العقالني اإلستعماؿ عمى السير -
 :ب العمومية صحةلم الممتازوف  اإلصطناعية األعضاء مقومو يكمف -
نجازه المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ إعداد.    .  وا 
 . الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا اإلصطناعية األعضاء تقويـ نشاطات متابعة ضماف.  
 . اإلصطناعية األعضاء تقويـ بنشاطات المتعمقة المعمومة تسيير ضماف.  
 .  تأطيرىـ وتنظيـ المصمحة في المعينيف والمتربصيف بةوالطم المستخدميف إستقباؿ - 

 : العمومية لمصحة والفيزيائي الطبيعي العالج في المختصين سمك اوال : 
 عمى والفيزيائي الطبيعي العالج في المختصيف بمساعدة المؤىموف  الطبيوف  المدلكوف  يكمف - 

 .  وظيفيال التكييف وا عادة بالتأىيل الخاصة الطبية الوصفة تطبيق
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 الصفة وبيذه الطبية الوصفات بتطبيق دولة شيادة عمى الحاصموف  الطبيوف  المدلكوف  يكمف -
 .  الفيزيائي والعالج المعدنية بالمياه والعالج الحركي والعالج العالجي التدليؾ حركات يطبقوف 

 : ب بيةالط لموصفة طبقا العمومية لمصحة والفيزيائي الطبيعي العالج في المختصوف  يكمف -
 .  والفيزيائي الطبيعي العالج عف بحصيمة والقياـ العيادية المعطيات جمع. 
 .  تنفيذىا الواجب التكييف وا عادة التأىيل إعادة عالجات وتحديد العالج برنامج أىداؼ تحديد. 
 . والفيزيائي الطبيعي العالج تقنيات إنجاز -
رشاد إعالـ.    . ومحيطو المريض وا 
 . تمخيص بطاقة إعداد مع والفيزيائي الطبيعي العالج في المريض ممف وتحييف مسؾ -
 .1العالج ومتابعة تتبع لضماف المكتوبة المعمومات تبميغ - 
 بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ - 
 : ب العمومية لمصحة المتخصصوف  والفيزيائي الطبيعي العالج في المختصوف  يكمف - 
 . واألمراض لممرضى المالئمة التأىيل إعادة تتقنيا تطبيق -
 . الميداف في اإلستعجالي لمتدخل برنامج وتنفيذ وضع. 
 :ب العمومية لمصحة الممتازوف  والفيزيائي الطبيعي العالج في المختصوف  يكمف كما
 . الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا والفيزيائي الطبيعي العالج نشاطات متابعة ضماف.  
 . والفيزيائي الطبيعي العالج ونشاطات بالعالج المتعمقة المعمومة تسيير ضماف.  
 .  المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف وتأطير وتنظيـ إستقباؿ - 
 :  العمومية لمصحة النظاراتيف البصاراتيف سمؾ. 
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 التصحيحات أو الطبية الوصفات كل تنفيذ بضماف المؤىموف  النظاراتيوف  البصاراتيوف  يكمف -
نجازىا البصرية  .  وا 

 : ب دولة شيادة عمى الحاصموف  النظاراتيوف  البصاراتيوف  يكمف -
 .  وتنفيذىا البصرية بالتصحيحات خاصة طبية وصفة كل إنجاز - 
 . الطبية الوصفات حسب وضعيا وضماف الصقة عدسات تقديـ -
 .  اإلصطناعية القزحيات تكييف - 

 :ب العمومية لمصحة النظاراتيوف  البصاراتيوف  مفيك كما
 وصفة اساس عمى البصر قصور أو اإلختالالت لتصحيح الموجية األدوات وتكييف إنجاز - 

 . طبية
 . والنظارات البصاريات مجاؿ في المواد المستعممي اإلستشارات تقديـ - 
 . والنظارات لمبصاريات المالئمة التجييزات تحديد.  
 . تصرفيـ تحت الموضوع العتاد تسيير - 
 .  المخزونات تسيير.  
 . بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
 الوصفة تنفيذ في بالمساىمة العمومية لمصحة المتخصصوف  النظاراتيوف  البصاراثيوف  يكمف - 

 مناىجال وتنفيذ المالئمة المصححة العدسات وتحديد البصر شواش تشخيص مجاؿ في الطبية
  العمومية الصحة نشاطات إطار في البصريات لعمـ الجديدة

  العمومية لمصحة الممتازوف  النظاراتيوف  البصاراتيوف  يكمف -
نجاز بإعداد  .1 المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ وا 

 ومعالجة نفسية صعوبات مف يعانوف  الذيف األشخاص لدػ النفسية الحركية الوظائف تأىيل -
  واإلشارة الحركة راباتإضط
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 . وتحيينو وتنفيذه لممريض العالجي بالمشروع المبادرة في المشاركة -
 . ومعيما والتواصل وتربيتيما ومحيطو المريض إعالـ.  
 .  المريض ممف وتحييف مسؾ - 
  بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
 السيما الطبية لموصفة طبقا العمومية مصحةل المتخصصوف  النفسية الحركية مقومو يكمف -

ضطرابات العقمي القصور عالج في الجسد تخص بتقنيات بالمساىمة  الشخصية أو المزاج وا 
ضطرابات ضطرابات والعالقات العواطف وا   . الجسدؼ أو النفسي السبب ذات الجسدؼ التحديد وا 

 : ب العمومية لمصحة الممتازوف  النفسية الحركية مقومو يكف كما. 
نجاز إعداد.   .  المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ وا 
 .  الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا النفسية بالحركة الخاصة النشاطات بمتابعة القياـ -
 .  النفسية بالحركة الخاصة والنشاطات بالعالج المتعمقة المعمومة تسيير ضماف.  
 .  تأطيرىـ وتنظيـ المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ -

 : العمومية لمصحة القدم مطيبي سمك ثانيا : 
 :  ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة القدـ مطببو يكمف 
 .  العيادؼ الفحص إطار في بالمريض المتعمقة المعطيات جمع. 
  ؟ المعالجة وبرنامج العالج أىداؼ إنجاز -
 . الخارجي اإلستعماؿ ذات دويةاأل وضع -
 .  القدـ تطبيب أعماؿ بواسطة التأىيل بإعادة القياـ.  
 . معيما والتواصل وتربيتيما ومحيطو الشخص إعالـ. 
 . 1القدـ تطبيب مجاؿ في المريض ممف وتحييف مسؾ.  
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 . بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ - 
 : ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة ف المتخصصو  القدـ مطيبو يكمف -
. .  القدـ تقرح خطر عمى تنطوؼ  بأمراض المصابيف الكشف الوسائل وضع في المساىمة - 

 .  لممريض العالجية التربية وضماف بتعفف المصاب القدـ بعالج القياـ
 : ب العمومية لمصحة الممتازوف  القدـ مطيبو يكمف كما. 
نجاز إعداد.   .  المصمحة مشروع الطبي الفريق مع اؿباإلتص وا 
 .  الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا القدـ بتطبيب الخاصة النشاطات متابعة ضماف. 
 .  القدـ تطبيب ونشاطات بالعالج الخاصة المعمومة تسيير ضماف.  
 .  المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ -

 :  العمومية لمصحة السمع مقومي سمك ثالثا: 
 :  ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة السمع مقومو يكمف -
 . سمعية قصور ذوؼ  لألشخاص سمعية مساعدة وتقديـ إنجاز -
 . التقنية المتابعة وضماف األجيزة فعالية ومراقية السمعية الرمامات وضع - 
 في والمشاركة السمعي بالقصور لممصابيف الرمامة مجاؿ في والتربية اإلستشارة تقديـ - 

 .  العمل طب مجاؿ في السيما األخريف المتدخميف مع باإلتصاؿ والتحسيس الكشف نشاطات
 . بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
 : ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة المتخصصوف  السمع مقومو يكمف كما. 
 .  السمع مقومة وضع يحتاج والذؼ البالغ بالطفل كفلالت في المشاركة - 
 .  بالطنيف المصاب لممريض السمعي بالتقويـ التكفل -
 : ب العمومية لمصحة الممتازوف  السمع مقومو يكمف -
نجاز إعداد.    .  المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ وا 
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 .  1الوحدة فريق نشاطات برمجة -
 . وتقييميا السمع يتقويـ اتالنشاط متابعة ضماف. 
 . السمع تقويـ ونشاطات بالعالج المتعمقة المعمومة تسيير ضماف. 
 . المصمحة في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ -
 اإلجتماعية. الطبية الشبو وأسالك التقنية الطبية الشبو األسالك ميام 

 :  ىي أسالؾ أربعة التقنية الطبية شبوال تضـ التقنية الطبية الشبو أسالؾ مياـ 
 :  العمومية لمصحة الطبي التصوير أجيزة مشغمی أوال :سمك

 الجارية باألشعة الفحوص بضماف الطبية لموصفة طبقا المؤىموف  األشعة أجيزة مشغمو يكمف -
 .  وتحضيرىـ المرضى إستقباؿ ويتولوف 

 بالفحوص الطبية لموصفة طبقا قياـبال دولة شيادة عمى الحاصموف  األشعة مشغمو يكمف -
 . األشعة صور بتحميض والقياـ المتخصصة الفحوص ذلؾ في بما الكيربائية باألشعة

 :  ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة الطبي التصوير أجيزة مشغمو يكمف -
 .  وتحضيره إعالمو المرضى إستقباؿ -
 .  ممريضل وحقنيا والتشخيصية العالجية المواد تحضير -
 .  األيونية األشعة بإستخداـ العالج تحضير -
 .  الطبي لمممارس التقنية المساعدة تقديـ -
 
 . 2بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
 لموصفة طبقا العمومية لمصحة المتخصصوف  الطبي التصوير أجيزة مشغمو يكمف كما.  

 :ب ومعالجتيا المسرطنة ألمراضا مف بالوقاية التكفل إطار في الطبية
 . عالية كفاءة تتطمب التي الفحوص ممارسة.  
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 . المتخصصيف الممارسيف وصفات تنفيذ - 
  األخطار وتسيير اإلشعاعية الحماية قواعد تطبيق - 
 : ب العمومية لمصحة الممتازوف  الطبي التصوير اجيزة مشغمو يكمف -
نجازه المصمحة مشروع الطبي الفريق مع باإلتصاؿ إعداد.    . وا 
 . الوحدة فريق نشاطات برمجة - 
 .  وتقيميا الطبي التصوير نشاطات متابعة ضماف. 
 .  الطبي التصوير نشاطات وسالمة نوعية مراقبة -
 . الطبي التصوير بنشاطات المتعمقة المعمومة تسيير ضماف. 
 . تأطيرىـ وتنظيـ مصمحةال في المعينيف والمتربصيف والطمبة المستخدميف إستقباؿ - 

 : العمومية لمصحة المخبريين سمك ثانيا : 
 : ب الطبية لموصفة طبقا المؤىموف  المخبريوف  يكمف - 
 .  الجارية المخبرية الفحوصات وضماف المريض إستقباؿ - 
 .  وترتيبو وصيانتو وتعقيمو العتاد عمى المحافظة عمى السير -
 والسير التحاليل بإنجاز الطبية لموصفة طبقا دولة يادةش عمى الحاصموف  المخبريوف  يكمف -

  ليـ المسممة العينات حفع عمى
 : ب الطبية لموصفة طبقا العمومية لمصحة المخبريوف  يكمف -
 طمبات وتسجيل الحسنة الممارسة قواعد وفق مطابقتيا ومراقبة عمييا والتصديق العينات تمقي -

  البيولوجية الفحوص
 ضماف تدابير عمى السير مع التحاليل تقنيات وتطبيق البيولوجية العينات ومعالجة إنجاز -

 .  الجودة
 .  التحاليل تتبع ضماف. 
 .  لمعتاد الجارية الصيانة وضماف النفايات عمى القضاء تدابير تنفيذ -
 .بيداغوجيا ومتابعتيـ والمتربصيف الطمبة إستقباؿ -
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 : ب الطبية لموصفة طبقا وميةالعم لمصحة المتخصصوف  المخبريوف  يكمف - 
 .  1ومعالجتيا العينات مختمف تمقي ضماف.  
 . والمقاطعة البسط وتحميل العينات مف نماذج تحضير. 
 .  المجيرية األجساـ وبعض العادية غير أو العادية الخاليا کشف 
 . . عمييا لممصادقة الطبي الممارس عمى تعرض التي الحاؿ عروض تحرير -
 . عمييا والحفاظ لألجيزة الحسف رالسي ضماف 
 يكمف المخبريوف الممتازوف لمصحة العمومية ب: - 

نجازه .   . إعداد باإلتصاؿ مع الفريق الطبي مشروع المصمحة وا 
 برمجة نشاطات فريق الوحدة .  -

 . ضماف متابعة النشاطات المخبرية وتقييميا .
 مراقبة نوعية النشاطات المخبرية وسالمتيا . - 
 ضماف تسيير المعمومة المتعمقة بالنشاطات المخبرية .  . 
 إستقباؿ المستخدميف والطمبة والمتربصيف المعينيف في المصمحة . -

 ثالثا :  سمك المحضرين في الصيدلة لمصحة العمومية : 
يكمف المحضريوف في الصيدلة المؤىموف تحت سمطة المسؤوؿ السممي بإنجاز مستحضرات  -

 توزيع األدوية لممصالح التي يطمبيا الممارسوف الطبيوف .  صيدالنية وتولى
يكمف المحضروف في الصيدلة الحاصموف عمى شيادة دولة تحت سمطة المسؤوؿ السممي  -

 بالسير عمى حفع المنتجات الصيدالنية والمستمزمات الطبية المعيدة إلييـ وتوزيعيا .
 سمطة المسؤوؿ السممي ب : يكمف المحضروف في الصيدلة لمصحة العمومية تحت - 
 تحضير األدوية والمستمزمات الطبية المعقمة وتوضيبيا وتسميميا .  - 

نجاز مستحضرات جالينوسية في محيط محمي أو مراقب .   . تحضير وا 
 ضماف صيانة المنشآت التقنية الخاصة بالصيدلة وتنفيذ إجراء القضاء عمى النفايات .
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 ومتابعتيـ بيداغوجيا إستقباؿ الطمبة والمتربصيف  - 
يكمف المحضروف في الصيدلة المتخصصوف لمصحة العمومية تحت سمطة المسؤوؿ السممي  -

 ب : 
تشكيل ومراقبة التخصصات الموجية لممصالح مع إحتراـ قواعد حيازة األدوية والمستمزمات  -

 الطبية المعقمة وحفظيا وتوزيعيا. 
 والتمويف والمراقبة وتتبع المنتوج . تسيير المخزونات السيما في مجاؿ الجرد -

 ضماف تتبع األدوية والمؤثرات العقمية ومشتقات الدـ والمستمزمات الطبية والرمامات .
 . كما يكمف المحضروف في الصيدلة الممتازوف لمصحة العمومية ب: . 
 . 1إعداد باإلتصاؿ مع الفريق الطبي مشروع المصمحة 
 برمجة نشاطات فريق الوحدة . - 

 . ضماف متابعة النشاطات الصيدالنية وتقييميا.
 مراقبة نوعية وسالمة النشاطات الصيدالنية -
 إستقباؿ المستخدميف والطمبة المتربصيف المعينيف في المصمحة . -
 
 
 
 رابعا : سمك المتخصصين في حفظ الصحة لمصحة العمومية : 
مي بالمشاركة في تحديد مصادر يكمف أعواف التطيير المؤىموف تحت سمطة المسؤوؿ السم - 

األضرار الجسدية والعيادية والبيولوجية ومراقبتيا بحيث يشاركوف في تنظيـ وتنسيق نشاطات 
 كارثة طبيعية . التطيير عند حدوث حاالت وبائية أو
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يكمف أعواف التطيير الحاصموف عمى شيادة دولة تحت سمطة المسؤوؿ السممي بضماف  -
لجراثيـ المسببة لألمراض المتنقمة وتطيير البيئة وحفع الصحة نشاطات مكافحة نواقل ا

 العمومية 
 يكمف المختصوف في حفع الصحة لمصحة العمومية تحت سمطة المسؤوؿ السممي ب:  -
تصميـ التدابير الوقائية والشفائية التي تيدؼ إلى حماية صحة السكاف مف األخطار  -

 المرتبطة بالمحيط والبيئة وتنفيذىا . 
المشاركة في المراقبة المتعمقة بقواعد حفع الصحة والتدقيقات الوبائية والمراقبة الصحية  -

 لممحيط وفي نشاطات الوقاية والتربية الصحية 
المشاركة في إعالـ المواطنيف بشأف التنظيـ الصحي والمشاركة في إعداد وثائق تمخيصية  -

 بخصوص النوعية الصحية لممحيط. 
 والمتربصيف ومتابعتيـ بيداغوجيا.  إستقباؿ الطمبة -
يكمف المختصوف في حفع الصحة لمصحة العمومية المتخصصوف تحت سمطة المسؤوؿ  -

 السممي ب:
 . الكشف عف حاالت خطر إنتقاؿ األمراض الرئيسية الطفيمية والفيروسية والجرثومية .  
لمعنية بالمجاؿ الطبي . تحديد مفصميات األطراؼ والحشرات الناقمة لمجراثيـ الرئيسية ا 

 والبيطرؼ وتحديد األمراض المتنقمة الرتبطة بيا 
 . 1تحديد مناىج مكافحة مناسبة لنواقل الجراثيـ  -
 المشاركة في أعماؿ الوقاية وعمـ الحشرات والتحقيقات الوبائية .  -

 . كما يكمف المختصوف في الصحة الممتازوف لمصحة العمومية ب: 
 .الفريق الطبي مشروع المصمحة . إعداد باالتصاؿ مع

 برمجة نشاطات فريق الوحدة . -
 . ضماف متابعة النشاطات في مجاؿ حفع الصحة و عمـ األوبئة .
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 مراقبة نوعية وسالمة النشاطات في مجاؿ حفع الصحة وعمـ األوبئة .  - 
 إستقباؿ المستخدميف والطمبة والمتربصيف المعينيف في المصمحة . -

 أسالك الشعبة الطبية اإلجتماعية تضم الشعبة الطبية اإلجتماعية سمكين : خامسا : ميام 
 سمؾ المساعديف اإلجتماعييف لمصحة العمومية -
 سمؾ المساعديف الطبييف لمصحة العمومية . -
 سمك المساعدين اإلجتماعين لمصحة العمومية :   -1
لسممي بتقديـ المساعدة يكمف المساعدوف اإلجتماعيوف المؤىموف تحت سمطة المسؤوؿ ا -

 الطبية اإلجتماعية في المؤسسات الصحية 
يكمف المساعدوف اإلجتماعيوف الحاصموف عمى شيادة دولة تحت سمطة المسؤوؿ السممي  -

 ب: . ضماف المساعدة الطبية اإلجتماعية لممرضى وعائالتيـ. 
ؿ وعائالتيـ ، . ضماف المساعدة اإلجتماعية لألشخاص في وضع صعب السيما منيـ العما

 والمساعدة اإلجتماعية والحماية لمطفولة الميممة والطفولة في وضع صعب .
 يكمف المساعدوف اإلجتماعيوف لمصحة العمومية تحت سمطة المسؤوؿ السممي ب: - 
التدخل لدػ األشخاص مف أجل تحسيف ظروؼ حياتيـ ووقايتيـ مف الصعوبات الطبية  - 

 . 1اإلجتماعية 
الممفات اإلدارية قصد الحصوؿ أو إعادة الحقوؽ لألشخاص في وضع صعب  . ضماف دراسة

 إعداد التقارير الطبية اإلجتماعية والتبميغية .
 المساعدة في اإلدماج او إعادة اإلدماج اإلجتماعي . - 
 . كما يكمف المساعدوف اإلجتماعيوف الرئيسيوف بف  
 لطبي واإلدارؼ . تحميل حاالت المرضى والتكفل بيـ عمى المستوػ ا -

. ضماف نشاطات طبية نفسية لفائدة مختمف فئات المواطنيف في مجاؿ صحة األمومة والطفولة 
 .والصحة المدرسية والجامعية والصحة العقمية
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 تقييم عمميات التوظيف األسالك الشبو الطبية عمى مستوى المؤسسة اإلستشفائية :    -2
سالؾ الشبو الطبية عمى مستوػ المؤسسة مف خالؿ الدراسة لعمميات توظيف األ  

 اإلستشفائية عدة إيجابيات وسمبيات منيا :
 
 اإليجابيات :  -أ
يعتبر الموظفيف الشبو الطبييف منتوج التكويف الخارجي ، توظيف مباشر بعد تكويف  -

متخصص في المعاىد الوطنية لمتكويف الشبو الطبي ،و تحدد مناصب الموظفيف الشبو الطبييف 
 وزارة الصحة والسكاف أثناء اإللتحاؽ بالمعاىد الوطنية لمتكويف الشبو الطبي .مف 
-11يخضع الشبو الطبييف أثناء توظيفيـ وتأدية مياميـ إلى المرسـو التنفيذؼ رقـ :      

الخاص  2011مارس سنة  20الموافق ؿ:  1432ربيع الثاني عاـ  15المؤرخ في  121
 لشبو الطبييف لمصحة العمومية . بالموظفيف المنتميف لألسالؾ ا

 السمبيات :   -ب
تعاني المؤسسة اإلستشفائية الدكتور صالح زرداني مف نقص في الموظفيف الشبو الطبييف  -

 عمى مستوػ المصالحيا.  وكذلؾ في اإلختصاصات
وجود نقص في الموظفيف األشعة رغـ توفر األجيزة عمى مستوػ المؤسسة بو وجود موظفيف  -

ييف مختصيف في التمريض واألشعة يعمموف عمل اإلدارؼ بحيث أف ىذا العمل يقوـ بو شبو طب
 موظفيف إدارييف .

 النقص الحاد في أغمب التخصصات . -
 

 المطمب الثاني : تعريف الشيو الطبي 
 الطبييف شبو أسالؾ إلى ينقسموف  العمومية لمصحة يعتبر الشبو الطبي في مجاؿ  

  اإلنعاش و التخدير في الطبييف األعواف أسالؾ و القابالت لسمؾ أيضا و
 العمومية لمصحة الطبيين شبو أسالك
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 القانوف  يتضمف 20/03/2011في المؤرخ 121/11 رقـ التنفيذؼ المرسـو نظميـ  
 ذلؾ قبل ىـ و1 العمومية لمصحة الطبييف شبو ألسالؾ المنتميف بالموظفيف الخاص األساسي
 /15/07في المؤرخ 30/06 رقـ القانوف  إلى باإلضافة الصحي القانوف  بموجب منظموف 
 الثانية لممادة طبقا موظفيف ألنيـ العمومية لموظيفة العاـ األساسي القانوف  يتضمف 2006

 فتبعا.  إدارؼ  طابع ذات عمومية صحية ىيئات في عامميف باعتبارىـ القانوف  ىذا مف( 02)
 المتعمقة الحقوؽ  نفس مف يستفيدوف  ، سابقا ىارأينا التي الطبييف المستخدميف فئة مثل ىـ لذلؾ
 الوظيف قانوف  في المذكورة و الفئة بيذه الخاصة االلتزامات نفس يتحمموف  و الموظفيف بفئة

 المترشحوف  يعيف بحيث الموظفيف مثل توظيفيـ يتـ و ، أعاله تبيانيا لنا سبق التي العمومي
 باستكماؿ ذلؾ بعد يمزموف  و مقررات ببموج متربصيف بصفة األسالؾ ىذه في يوظفوف  الذيف
 التربص فترة لتمديد إخضاعيـ يتـ أو التربص فترة انتياء بعد ترسيميـ ليتـ 2 تجريبي تربص

 عميو ىو كما تعويض بدوف  و مسبق إشعار دوف  تسريحيـ يتـ أو ، نفسيا لممدة واحدة مرة
 الوظيف لقانوف  ضعيفالخا الموظفيف مناصب في لمعمل المترشحيف لكافة بالنسبة الحاؿ

 المرسـو مف( 03) الثالثة لممادة طبقا أنو و 06/03 رقـ األمر مف 85 لممادة طبقا العمومي
 العمومية الصحة في الطبييف شبو ألسالؾ المنتميف الموظفيف يعمل 11/  121 رقـ التنفيذؼ

 في يكونوا أف ءااستثنا ليـ يمكف و ، بالصحة المكمفة لموزارة التابعة العمومية الييئات لدػ
 العمومية المؤسسات لدػ يعمموا أف أيضا يمكنيـ كما ، الوزارة ليذه المركزية لدػ اإلدارة الخدمة
 الصحية العمومية الييئات ألنشطة مماثمة أنشطة ليا تكوف  التي و أخرػ  الوزارات التابعة
 في بالنقل تتعمق حقوؽ  مف العمومية لمصحة الطبييف شبو يستفيد و ، الصحة الوزارة التابعة
 الصحة ىياكل في اإلطعاـ مجاؿ في الخدمات مف و المداومة إطار في أو الميمي العمل حالتي
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، المؤرخة 17الجريدة الرسمية ، العدد ،  العمومية الصحة في القابالت لسمؾ المنتميات ظفاتلمو با الخاص األساسي

 . 09ص،  2011/ 20/03في
 المذكور . 11/121مف المرسـو التنفيذؼ رقـ  10لمدة سنة واحدة طبقا لممادة  -2
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 و الطبييف بالشبو الخاص المباس مف و ، المداومة حالة في مجاني اإلطعاـ يكوف  أف عمى
 الوقائية صحيةال التغطية مف و بوظائفيـ قياميـ أثناء يرتدونيا التي الطبية البذلة في المتمثل

 كذا و مياميـ لتأدية الضرورية الظروؼ كافة مف أيضا يستفيدوف  و ، العمل طب إطار في
 أثناء و بمناسبة الخاصة الحماية مف و نشاطيـ بطبيعة المرتبطة األمف و الصحة حفع شروط
 .1 بوظائفيـ قياميـ
 التنفيذؼ سـوالمر  نفس مف 08 لممادة طبقا العمومية لمصحة الطبييف شبو يمـز و  

 أما.  الصحية الييئات داخل التنظيمية بالمداومات بالقياـ كذا و لمعمل الدائـ باالستعداد
 تكفل فقد ، العمومية الصحة في المستخدميف مف الفئة ليذه التعويضي النظاـ بخصوص
 التعويضي النظاـ يؤسس 2011 /24/05في المؤرخ 11/121رقـ التنفيذؼ المرسـو بتنظيمو
 .2العمومية لمصحة الطبييف شبو ألسالؾ المنتميف فيفلمموظ

 ألسالؾ Filieres شعب يوجد 11/  121 رقـ التنفيذؼ المرسـو مف 02 لممادة طبقا و  
 إعادة شعبة و العالج شعبة ىي ، المرسـو ىذا بموجب المنظمة العمومية لمصحة الطبييف شبو

 البيداغوجي التفتيش و التعميـ شعبة و عيةاالجتما الطبية الشعبة و التكييف إعادة و التأىيل
 . الطبي شبو

 عمى 11/121 رقـ التنفيذؼ المرسـو مف 20 المادة اقتضت العالج شعبة:  األولى النقطة - 
 Aides التمريض مساعدؼ سمؾ ىي أسالؾ أربعة Filieres soins العالج شعبة تضـ أف

soignants طفاؿاأل رعاية أعواف سمؾ و ، العمومية لمصحة Auxiliaires de 
puericulture األسناف جراحي مساعدؼ سمؾ و العمومية لمصحة Assistants en 

fauteuil dentaire الممرضيف سمؾ و ، العمومية لمصحة Infirmiers العمومية لمصحة  
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الجريدة الرسمية ، ، العمومية الصحة في المختصيف يفالطبي ممارسيفال لسمؾ المنتميف يفلممػوظفػ التعويضي الػػػنػػػظػػػاـ يػػػؤسس
 . 16، ص،  2011/ 01/06، المؤرخة في 30العدد 
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 التمريض مساعد رتبة ىما رتبتيف يضـ ، العمومية لمصحة التمريض مساعدؼ سمؾ فأما 
 . العمومية لمصحة رئيسي التمريض مساعد رتبة و ، العمومية لمصحة
 ىما رتبتيف اآلخر ىو يضـ فيو ، العمومية لمصحة األطفاؿ رعاية أعواف سمؾ أما و 

 العمومية لمصحة رئيسي األطفاؿ رعاية عوف  رتبة و العمومية لمصحة األطفاؿ رعاية عوف  رتبة
 جراح مساعد رتبة ىما رتبتيف فيضـ ، العمومية لمصحة األسناف جراحي مساعدؼ سمؾ أما و. 

 .  العمومية لمصحة رئيسي األسناف جراح مساعد رتبة و العمومية لمصحة األسناف
 و ، مؤىل ممرض رتبة ىي رتب خمسة يضـ ، العمومية لمصحة الممرضيف سمؾ وأما 

 لمصحة ممرض رتبة و دولة شيادة عمى حاصل ممرض رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي
 .  العمومية لمصحة ممتاز ممرض رتبة و العمومية لمصحة متخصص ممرض رتبة و وميةالعم
 إعادة و التأىيل إعادة شعبة تشمل التكييف إعادة و التأىيل إعادة شعبة:  الثانية النقطة -

 سمؾ ىي ، أسالؾ( 10) عشرة Filiere Reeducation et Readaptation التكييف
 سمؾ و العمومية لمصحة بالعمل المداويف سمؾ و لعموميةا لمصحة التغذية في المختصيف

 و ، العمومية لمصحة االصطناعية األعضاء مقومي سمؾ و العمومية لمصحة األسناف مرممي
 البصاراتيف سمؾ و العمومية لمصحة الفيزيائي و الطبيعي العالج في المختصيف سمؾ

 الحركية مقومي سمؾ و ، لعموميةا لمصحة البصر مقومي سمؾ و العمومية لمصحة النظاراتيف
 لمصحة السمع مقومي سمؾ و العمومية لمصحة األرجل مطبي سمؾ و العمومية لمصحة النفسية

  .1 العمومية
 Dieteticiens de santé العمومية لمصحة التغذية في المختصيف سمؾ فأمتا 

publique في مختص رتبة ىي رتب( 05) خمسة يضـ 
 شيادة عمى حاصل التغذية في مختص رتبة و ، الزواؿ طريق في بةرت ىي و ، مؤىل التغذية
 متخصص التغذية في مختص رتبة و العمومية لمصحة التغذية في مختص رتبة و دولة

 المداويف سمؾ أما و.  العمومية لمصحة ممتاز التغذية في مختص رتبة و العمومية لمصحة
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 رتب( 03) ثالث يضـ Ergotherapeutes de santé publique العمومية لمصحة بالعمل
 و العمومية لمصحة متخصص بالعمل مداوؼ  رتبة و العمومية لمصحة بالعمل مداوؼ  رتبة ىي
 ، العمومية لمصحة األسناف مرممي سمؾ أما و.  العمومية لمصحة ممتاز بالعمل مداوؼ  رتبة

Prothesistes dentaires de santé publique مرمـ رتبة ىي ژتب( 05) خمس فيضـ 
 شيادة عمى الحاصل األسناف مرمـ رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، المؤىل األسناف

 العمومية لمصحة متخصص األسناف مرمـ رتبة و العمومية لمصحة األسناف مرمـ رتبة و دولة
االصطناعية  األعضاء مقومي سمؾ أما و.  العمومية لمصحة ممتاز األسناف مرمـ رتبة و

 يضـ فيو Appareilleurs orthopedistes de santé publique ميةالعمو  لمصحة
 األعضاء مقـو رتبة و العمومية لمصحة االصطناعية األعضاء مقوـ رتبة ىي رتب( 03)ثالث

 لمصحة ممتاز االصطناعية األعضاء مقـو رتبة و العمومية لمصحة متخصص االصطناعية
  . 1العمومية
 العمومية لمصحة الفيزيائي و الطبيعي العالج في المختصيف سمؾ أما و 

Kinesitherapeutes de santé publique طبي مدلؾ رتبة ىي رتب( 05) خمس يضـ 
 رتبة و دولة شيادة عمى حاصل طبي مدلؾ رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، مؤىل

 طبيعيال العالج في مختص رتبة و العمومية لمصحة الفيزيائي و الطبيعي العالج في مختص
 .العمومية لمصحة ممتاز الفيزيائي و الطبيعي العالج في مختص رتبة متخصص و الفيزيائي و

 Opticiens lunetiers de العمومية لمصحة النظاراتييف البصاراتييف سمؾ أما و  
santé publique في رتبة ىي و ، مؤىل نظاراتي بصاراتي رتبة ىي رتب خمسة فيضـ 

 نظاراتي بصاراتي رتبة و دولة شيادة عمى حاصل نظاراتي بصاراتي رتبة و ، الزواؿ طريق
 بصاراتي رتبة و العمومية لمصحة متخصص نظاراتي بصاراتي رتبة و العمومية لمصحة
 Orthoptistes العمومية لمصحة البصر مقومي سمؾ أما و.  العمومية لمصحة ممتاز نظاراتي
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de santé publique رتبة و العمومية لمصحة البصر مقـو ةرتب ىي رتب( 03) ثالث يضـ 
 . العمومية لمصحة ممتاز البصر مقـو رتبة و العمومية لمصحة متخصص البصر مقـو

 Psychomotriciens de العمومية لمصحة النفسية الحركية مقومي سمؾ أما و  
santé publique و العمومية لمصحة النفسية الحركية مقـو رتبة ىي رتب( 03) ثالث يضـ 

 ممتاز النفسية الحركية مقوـ رتبة و العمومية لمصحة متخصص النفسية الحركية مقـو رتبة
 .  العمومية لمصحة
 Pedicures - Podologues de santé العمومية لمصحة القدـ مطيبي سمؾ أما و 

publique القدـ مطبب رتبة و العمومية لمصحة القدـ مطبب رتبة ىي رتب( 03) ثالث يضـ 
 . العمومية لمصحة ممتاز القدـ طبيب رتبة و العمومية صحةلم متخصص
 Audioprothesistes de santé العمومية لمصحة السمع مقومي سمؾ أما و  

publique السمع مقـو رتبة و العمومية لمصحة السمع مقـو رتبة ىي رتب( 03) ثالث فيضـ 
 .1 ميةالعمو  لمصحة ممتاز السمع مقوـ رتبة و العمومية لمصحة متخصص

  التقنية الطبية الشعبة:  الثالثة النقطة -
 ىي أسالؾ( 04) أربعة - Filiere medico technique التقنية الطبية الشعبة تشمل 
 و العمومية لمصحة المخبرييف سمؾ و العمومية لمصحة الطبي التصوير أجيزة مشغمي سمؾ
 لمصحة الصحة حفع في المختصيف سمؾ و العمومية لمصحة الصيدلة في المحضريف سمؾ

 Manipulateurs en العمومية لمصحة الطبي التصوير أجيزة مشغمي سمؾ فيضـ ، العمومية
imagerie médicale de santé publique أجيزة مشغل رتبة ىي رتب( 05) خمس 

 شيادة عمى حاصل األشعة أجيزة مشغل رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، مؤىل األشعة
 التصوير أجيزة مشغل رتبة و العمومية لمصحة الطبي التصوير أجيزة مشغل ةرتب و دولة
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 لمصحة ممتاز الطبي التصوير أجيزة مشغل رتبة و العمومية لمصحة المتخصص الطبي
 .  العمومية
 يضـ Laborantins de santé publique العمومية لمصحة المخبرييف سمؾ أما و 
 مخبرؼ  رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، مؤىل مخبرؼ  رتبة ىي رتب( 05) خمس
 لمصحة متخصص مخبرؼ  رتبة و العمومية لمصحة مخبرؼ  رتبة و دولة شيادة عمى حاصل

 لمصحة الصيدلة في المحضريف سمؾ أما و   العمومية لمصحة ممتاز مخبرؼ  رتبة و العمومية
 رتب( 05) خمس فيضـ Preparateurs en pharmacie de santé publique العمومية

 في محضر رتبة و ، الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، مؤىل الصيدلة في محضر رتبة ىي
 محضر رتبة و العمومية لمصحة الصيدلة في محضر رتبة و دولة شيادة عمى حاصل الصيدلة

.  العمومية لمصحة ممتاز الصيدلة في محضر رتبة و العمومية لمصحة متخصص الصيدلة في
 Hygienistes de santé العمومية لمصحة الصحة حفع في فالمختصي سمؾ أما و

publique طريق في رتبة ىي و ، مؤىل تطيير عوف  رتبة ىي رتب( 05) خمس فيضـ 
 لمصحة الصحة حفع في مختص رتبة و دولة شيادة عمى حاصل تطيير عوف  رتبة و ، الزواؿ

 في مختص تبةر  و العمومية لمصحة متخصص الصحة حفع في مختص رتبة و العمومية
 .  العمومية لمصحة ممتاز الصحة حفع

  االجتماعية الطبية الشعبة:  الرابعة النقطة
 ىما إثنيف سمكيف مف sociale Filiere medico -االجتماعية الطبية الشعبة تتكوف  
.  العمومية لمصحة الطبييف المساعديف سمؾ و العمومية لمصحة االجتماعييف المساعديف سمؾ
 Assistants sociaux de santé العمومية لمصحة االجتماعييف لمساعديفا سمؾ فيضة

publique و ، الزواؿ طريق في ىي التي مؤىل اجتماعي مساعد رتبة ىي رتب( 05) خمس 
 و العمومية لمصحة اجتماعي مساعد رتبة و دولة شيادة عمى حاصل اجتماعي مساعد رتبة
 العمومية لمصحة رئيس اجتماعي مساعد رتبة و العمومية لمصحة رئيسي اجتماعي مساعد رتبة
 Assistants médicaux de santé العمومية لمصحة الطبييف المساعديف سمؾ أمتا و. 
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publique الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، مؤىل طبي أميف رتبة ىي رتب( 05) خمس يضـ 
 رتبة و موميةالع لمصحة طبي مساعد رتبة و دولة شيادة عمى حاصل طبي أميف رتبة و ،

 .  العمومية لمصحة رئيس طبي مساعد رتبة و العمومية لمصحة رئيسي طبي مساعد
 الطبي شبو البيداغوجي التفتيش و التعميم شعبة:  الخامسة النقطة -
 Filiere enseignement et inspection الطبي شبو التفتيش و التعميـ شعبة تضـ 

pédagogique paramedicale الطبي شبو التعميـ أساتذة سمؾ ىو وحيدا سمكا 
Professeurs d ' enseignement paramedical  .شبو التعميـ أساتذة سمؾ يضـ و 

 . طبي شبو بيداغوجي مفتش رتبة و ، الطبي شبو التعميـ أستاذ رتبة ىما رتبتيف الطبي
 العميا :  المناصب:  السادسة النقطة -

 الخاصة العميا المناصب قائمة رسـوالم نفس مف 238 المادة مقتضيات بينت  
 منسق و طبي شبو إطار التوالي عمى ىي و ، العمومية لمصحة الطبييف شبو بالمستخدميف

 مستوػ  عمى نشاط حالة في المذكورة العميا المناصب شاغمي يكوف  و.  الطبية شبو النشاطات
 كل Cadres paramedicaux الطبييف شبو اإلطارات يكمف و.  العمومية الصحية الييئات

 و العالجية الخدمات بتنظيـ المصمحة رئيس و الطبي الممارس سمطة تحت و شعبتو في
 االستعماؿ عمى و الطبية شبو الفرؽ  عمل مراقبة و المريض راحة و استقباؿ عمى السير

 عميو الحفاظ و صيانتو كذا و الطبي العتاد و الطبية المستمزمات و الصيدالنية لممواد العقالني
 و الصحية العمومية اليياكل في المعينيف المتربصيف و الطمبة و المستخدميف استقباؿ و ،

 نشاط تقرير تحرير كذا و الطبييف شبو المستخدميف مف االحتياجات تقييـ في المساىمة
 لمصحة المتخصصيف الطبييف شبو بيف مف الطبية شبو اإلطارات تعييف يتـ و.  المصمحة
 بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات ثالث لدييـ الذيف و التأىيل قائمة يف المسجميف العمومية
 Coordinateurs des activités الطبية شبو النشاطات منسقي أمتا و.  الصفة

paramedicales تحت و شعبتو في كل المرسـو نفس مف 242 المادة بموجب مكمفوف  فيـ 
 السير و ، الطبييف شبو ات المستخدميفنشاط تقييـ و تنسيق و بتنظيـ التدرجي المسؤوؿ سمطة
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 النظافة تطوير و ترقيتيا و الطبية شبو األعماؿ نوعية عمى و راحتو و المريض استقباؿ عمى
 مع بالتعاوف  الجديدة التقنيات بتكييف المتعمقة المسائل دراسة في المشاركة و ، االستشفائية

 عمى الطبية شبو النشاطات منسقي يفيع و.  الييئة نشاط تقرير إعداد و الطبي شبو إطارات
 مف سنوات 05 لدييـ الذيف ، العمومية لمصحة المتخصصيف الطبييف شبو بيف مف األقل

 .  المرسـو نفس مف 244 لممادة طبقا الصفة بيذه الفعمية الخدمة
  العمومية الصحة في القابالت سمك

 القانوف  يتضمف 20/03/201 في المؤرخ 11/121 رقـ التنفيذؼ المرسـو نظميف 
 .1العمومية الصحة في القابالت لسمؾ المنتميات بالموظفات الخاص األساسي
 المنتميات الموظفات تكوف  أف عمى التنفيذؼ المرسـو ىذا مف الثانية المادة اقتضت و  
 الخدمة في Sages - femmes de santé publique العمومية الصحة في القابالت لسمؾ
 في يكف أف ذلؾ عمى استثناء يمكنيف و ، الصحة لوزارة التابعة يةالعموم المؤسسات لدػ

 لدػ الخدمة في يكف أف أيضا يمكنيف كما ، الوزارة ليذه المركزية اإلدارة مستوػ  عمى الخدمة
 بيا تقـو التي لتمؾ مماثمة نشاطات ليا تكوف  التي و أخرػ  لوزارات التابعة العمومية المؤسسات
 موظفات العمومية الصحة في القابالت باعتبار و.  الصحة لوزارة ابعةالت العمومية المؤسسات

 في الواردة الحقوؽ  كل مف يستفدف عميو و العمومي الوظيف لقانوف  لذلؾ تبعا يخضعف فيف ،
 لموظيفة العاـ األساسي القانوف  يتضمف 15/07/2.2006 في المؤرخ 06/03 رقـ األمر

 الموظفيف عاتق عمى المذكور األمر أوجدىا التي زاماتااللت كل بالمقابل يتحممف و العمومية
 أنو غير. األطروحة ىذه مف األوؿ المطمب مف األوؿ الفرع بداية في لو التعرض لنا سبق كما
 رقـ التنفيذؼ المرسـو أحكاـ فإف ، 3العمومي الوظيف قانوف  في الواردة الحقوؽ  إلى باإلضافة و

                                                           

  41ص ، المرجع  السابق ،  11/121 رقـ التنفيذؼ المرسـو -1
ل كل يتضمف القانوف األساسي العاـ لموظيفة العمومية و يتحممف بالمقاب 15/07/2006المؤرخ في  06/03األمر رقـ   -2

 االلتزامات التي أوجدىا األمر المذكور عمى عاتق الموظفيف
بوسماح   دمحم  ، استاذ التعاليـ العالي  ، النظاـ القانوني  لمصحة العمومية ، اطروحة دكتوراه في الحقوؽ  ، القسـ   -3

  345ص   2012/2013القانوف  العاـ  السنة الجامعية 
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 ممزمات يكف عندما النقل في الحق ىي بحقوؽ  موميةالع الصحة في القابالت أفادت 11/121
 الصحية الييئات في اإلطعاـ مجاؿ في خدمات في الحق و ، بمداومة بالقياـ أو ليمي بعمل
 البذلة في المتمثل المباس في الحق و المداومة لمستخدمي مجاني اإلطعاـ ىذا يكوف  أف عمى

 و.  العمل طب إطار في الوقائية لصحيةا التغطية في الحق و مينتيف ممارسة أثناء الطبية
 ، التنفيذؼ المرسـو نفس أحكاـ بموجب العمومية الصحة في القابالت تستفيد ذلؾ إلى باإلضافة

 المرتبطة السالمة و الصحة حفع شروط مف كذا و مياميف لتأدية الضرورية الظروؼ كل مف
 تمـز كما ، بعمميف قياميف ثناءأ و بمناسبة خاصة حماية مف أيضا تستفيد و ، نشاطيف بطبيعة
 تحديث و المعمومات تجديد و المستوػ  تحسيف و بالتكويف إفادتيف عمى المستخدمة الييئة

 .المعارؼ
 الدائـ االستعداد العمومية الصحة في القابالت فعمى ، المينية لاللتزامات بالنسبة أما  
 المادة بمقتضى ذلؾ و الصحية المؤسسات داخل التنظيمية بالمداومات القياـ كذا و لمعمل

 .  .1التنفيذؼ المرسـو نفس مف( 07) السابعة
 طبقا الموظفيف بفئة الخاص النظاـ بنفس العمومية الصحة في القابالت توظيف يتـ و 
 تكوف  تربص الفترة المنصب في الترسيـ قبل إخضاعيف يتـ بحيث العمومي الوظيف لقانوف 
 الفترة ىذه انتياء إثر ترسيميا يتـ فإما ، تجربة فترة في ثرىاإ عمى العمومية الصحة في القابمة

 بدوف  و مسبق إشعار دوف  تسريحيا يتـ أو نفسيا لممذة واحدة مرة التربص ىذا تمديد يتـ أو
 84 المادة ألحكاـ 11/122رقـ التنفيذؼ المرسـو مف( 09) التاسعة المادة ساير و ، تعويض

 في القابالت تقييـ عممية أما.  واحدة بسنة التربص ةمد تحديد في  06/03 رقـ األمر مف
 فيي ، 06/03 رقـ األمر بموجب المنظمة المعايير إلى إضافة و   فيي العمومية الصحة
 يتـ أف عمى نصت التي 11/122 رقـ التنفيذؼ المرسـو مف 14 المادة لمقتضيات طبقا تكوف 
 و ، المبادرة روح و األىداؼ بتحقيق مرتبطةال لمنتائج تبعا العمومية الصحة في القابالت تقييـ
 بالنظر و العممي الطابع ذات المداخالت و المنشورات و األبحاث أعماؿ في المشاركة كذا
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 العمومية الصحة في القابالت سمؾ يضـ و. اإلدارؼ  الممف في التأديبي الجانب إلى أيضا
 و رئيسية قابمة رتبة و ، .1الزواؿ طريق في رتبة ىي و ، قابمة رتبة ىي رتب( 05) خمسة
 رئيسة قابمة رتبة و العمومية لمصحة متخصصة قابمة رتبة و العمومية الصحة في قابمة رتبة

 تشخيص تقديـ و اختصاصيف مجاؿ في الفحوص بضماف القابالت فتكمف.  العمومية لمصحة
 الذؼ الحمل فع الكشف و مرافقتيما كذا و الوالدة بشأف الزوجيف تحضير و مراقبتو و الحمل
 الوضع مرافقة و مراقبة و ، مراقبتو و Grossesses a haut risque العالية بخطورتو يتميز

 ضماف أيضا و ، بو التكفل و الجديد المولود استقباؿ و العادؼ التوليد ممارسة و التوليد و
 إلى ةباإلضاف الطبيعية الرضاعة في المرأة مرافقة و Post- partum الوضع بعد المتابعة
 العائمة صحة و الزوجية الصحة و األـ صحة بشأف التربية و الوقاية نشاطات تنشيط و تنظيـ

 الجيد التكفل عمى بالحرص أيضا يقمف و ، تأطيرىف و الطالبات تكويف في المشاركة كذا و ،
 الضرورييف األدوية و العتاد عمى توفر الحرص و ، الوضع و المخاض حاالت في بالنساء
 و ، المتربصات القابالت تأطير في المشاركة و األوامر تبميغ عمى الحرص كذا و مةلممداو 
 المراقبة و االختالالت عف الكشف و الجنيف تطور متابعة و الوالدة قبل ما الفحوص ضماف
 متابعة و مراقبة و Monitorage ovarien المبيض مراقبة و Monitorage fetal الجنينية
 بالتحضير الخاصة المناىج كل تطبيق و وصف و إعداد و الرحـ اخلد الطبية الوسيمة وضع
 . ألـ بدوف  لوالدة

 المرسـو مف 31 المادة لمقتضيات طبقا فيوجد ، العالي لممنصب بالنسبة أما و  
 ىو و العمومية الصحة في القابالت لسمؾ بالنسبة واحد عالي منصب 11/122رقـ التنفيذؼ

 في تكوف  عندما التي Sage - femme coordinatrice المنسقة بالقابمة الخاص ذلؾ
 و بتأطير المصمحة رئيس الطبي الممارس سمطة تحت تكمف ، عمومية صحية بييئة الخدمة
 عمى السير و المصمحة مستوػ  عمى المعينيف المستخدميف و القابالت عمل تنسيق و تنظيـ

 في القابالت نشاطات و خدمات تحسيف و بتنسيق القياـ كذا و ، راحتيـ و المرضى استقباؿ
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 المستمزمات و الصيدالنية لممواد العقالني االستعماؿ عمى السير و العمومية الصحية الييئات
 في التعييف يتـ و.  النشاط عف تقرير إعداد و عميو المحافظة كذا و صيانتو و العتاد و الطبية
 المواتي العمومية لمصحة التالقاب بيف مف المنسقات بالقابالت الخاص العالي المنصب ىذا

 .1الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات( 05) خمس األقل عمى لدييف
 تكفل فقد ، المستخدميف مف الفئة ليذه التعويضي النظاـ بخصوص أنو بالذكر جدير ىو و

 النظاـ يؤسس 2011 /24/05في المؤرخ 11/  201 رقـ التنفيذؼ المرسـو بتنظيمو
 .2العمومية الصحة في القابالت لسمؾ المنتميات لمموظفات التعويضي

 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني  :  توظيف المستخدمين  المتخصصين و الشبو الطبي 
 الصحة في إف توظيف المستخدميف  المتخصصيف و الشبو الطبي والمستخدميف 
 نوعية الؼاخت مف بالرغـ العمومية و الصحية الييئات في متباينة وظائفيـ و كثيريف العمومية

 موجودة باعتبارىا ىنا تعنينا ال التي المشتركة لألسالؾ کمتيـ ينتموف  أنيـ إال ، اختصاصاتيـ
 عف النظر بغض اإلدارؼ  الطابع ذات العمومية الييئات و العمومية اإلدارات كل في
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 العمومية الييئات أو الصحية اإلدارة خاصية ليست فيي ، ليا التابعة الوزارة أو اختصاصيا
 الصحية

 توظيف المستخدمين في الصحة العمومية   المطمب األول :
 الصحية الييئات في متباينة وظائفيـ و كثيريف العمومية الصحة في المستخدميف إف 

 و الحراسة أعواف و اإلسعاؼ سيارات كسائقي ، فييا أصنافيـ تعدد جراء ذلؾ العمومية و
 التقنييف األعواف مختمف كذا و العمومية صحيةال الييئات إدارة في اإلدارية الرتب مختمف
 الخاصة تمؾ فييا بما كالسيارات ، الطبي غير عتادىا و الييئات ىذه بصيانة المكمفيف

...  الكيربائية الشبكة و الغسيل آالت و المياه أنابيب و التبريد أو التسخيف أجيزة أو باإلسعاؼ
 أنيـ إال ، اختصاصاتيـ نوعية ختالؼا مف بالرغـ و الوظائف ىذه أصحاب أف غير. الخ

 العمومية اإلدارات كل في موجودة باعتبارىا ىنا تعنينا ال التي المشتركة لألسالؾ کمتيـ ينتموف 
 ، ليا التابعة الوزارة أو اختصاصيا عف النظر بغض اإلدارؼ  الطابع ذات العمومية الييئات و

 .  الصحية يةالعموم الييئات أو الصحية اإلدارة خاصية ليست فيي
 كقاعدة تجمعيـ الذيف الموظفيف ىـ الدراسة ىذه في يعنينا الذؼ فإف لذلؾ بالنقيض و 
 مف بالرغـ ذلؾ و ، الصحة لوزارة التابعة العمومية الصحية المؤسسات في العمل خاصية عامة
 مصالح متصرفي أو العمومية الصحية الييئات ليذه اإلدارييف كالمسيريف طبيف غير كونيـ
 مف واحد صنف بالدراسة نخص سوؼ لذلؾ.  المفعوؿ السارؼ  التنظيـ سماىـ كما الصحة

 بسياسات مباشرة عالقة ليـ الذيف و الطبييف شبو أو الطبييف لفئة المنتميف غير المستخدميف
 . الصحة مصالح متصرفي فئة ىـ و ، البالد في العمومية الصحة

 الصحة مصالح متصرفی
 القانوف  يتضمف 2009 /02/05في المؤرخ 09/161 رقـ فيذؼالتن المرسـو نظميـ  
 ىذا صدور قبل و 1 الصحة مصالح متصرفي لسمؾ المنتميف بالموظفيف الخاص األساسي

                                                           

 لسمؾ المنتميف بالموظفيف الخاص األساسي القانوف  يتضمف 2009/ 02/05في المؤرخ 09/161 رقـ يذؼالتنف المرسـو -1
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 المرسـو سابقا ينظميـ كاف كما الصحية اإلدارة بمديرؼ  يسموف  ىؤالء كاف التنفيذؼ المرسـو
 بمديرؼ  الخاص األساسي قانوف ال يتضمف 27/04/1991 في المؤرخ91/108رقـ التنفيذؼ
  رقـ التنفيذؼ المرسـو مف( 03) الثالثة لممادة طبقا و ، إلغائو تـ الذؼ 1 الصحية اإلدارة
 يستفيدوف  فيـ عميو و ، العمومي الوظيف لقانوف  الصحة مصالح متصرفي يخضع 09/161
 العمومية لموظيفة العاـ األساسي القانوف  يتضمف 06/03 رقـ األمر في الواردة الحقوؽ  كل مف
 كما الموظفيف عاتق عمى النص ىذا أوجدىا التي االلتزامات كل لذلؾ بالمقابل يتحمموف  و ،

 باإلضافة و.  المبحث ىذا مف األوؿ المطمب مف األوؿ الفرع بداية في لو التعرض سبقا لنا
 ، عموميال الوظيف قانوف  في الواردة الصحة مصالح متصرفي منيا يستفيد التي الحقوؽ  إلى

 عند الحماية في كالحق 09/161 رقـ التنفيذؼ المرسـو قواعد في واردة بحقوؽ  ىؤالء يستفيد
 و بمداومة بالقياـ أو ليمي بعمل ممزميف ىؤالء يكوف  عندما النقل في الحق و مياميـ تأدية

 بالنسبة مجاني اإلطعاـ يكوف  أف عمى الصحة ىياكل في اإلطعاـ مجاؿ في بخدمات استفادتيـ
 كل مثل و.  الترقية و المستوػ  تحسيف و بالتكويف استفادتيـ كذا و ، بالمداومة لمقائميف

 تربص باستكماؿ ممزميف ىـ و تجريب لفترة الصحية المصالح متصرفي يخضع الموظفيف
 إخضاعيـ يتـ أو المتربصوف  يرسـ التربص فترة انقضاء بعد و ، واحدة سنة مدتو تجريبي
 دوف  و مسبق إشعار دوف  تسريحيـ يتـ أو المذكورة المدة لنفس واحدة رةم التربص في التمديد
 بموجب منظمة السمؾ بيذا لاللتحاؽ والمسابقات المينية االمتحانات أف بالذكر جدير ، تعويض
 أساس عمى المسابقات تنظيـ إطار يحدد 28/02/2010 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار

                                                           

 لصحيةا اإلدارة بمديرؼ  الخاص األساسي القانوف  يتضمف 27/04/1991 في المؤرخ91/108رقـ التنفيذؼ المرسـو -1
 .15/05/1991، المؤرخة في 22الجريدة الرسمية ، العدد 
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 بالقرار المتمـ و 1 الصحة مصالح متصرفي بسمؾ لاللتحاؽ ينيةالم االمتحانات و االختبارات
 .13/11/20112 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ 
 المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار بموجب ذلؾ قبل منظمة و موكمة الميمة ىذه كانت وقد 

 بسمؾ لاللتحاؽ المينية االمتحانات و المسابقات تنظيـ كيفيات يحدد 1998 /04/01في
 .3الصحية المصالح فيمتصر 
  الصحة مصالح متصرفي بسمك الخاصة الرتب أوال: 

 المصالح متصرفي رتبة ىي تب( 04) أربعة الصحة مصالح متصرفي سمؾ يضـ 
 ، الزواؿ طريق في ىو و القديـ بالتصنيف خاص الصنف ىذا و ، الثالث الصنف مف الصحية

 رؤساء رتبة و الصحة لمصالح يسييفالرئ المتصرفيف رتبة و الصحة مصالح متصرفي رتبة و
 يكمفوف  فيـ ، الثالث الصنف مف الصحية المصالح متصرفي فأما.  الصحة مصالح متصرفي

 المتعمقة اإلدارية المسائل في بالتحقيق 09/161 رقـ التنفيذؼ المرسـو مف 16 لممادة طبقا
 تسير التي القواعد و اإلجراءات بتطبيق و الصحة ميداف في الخاصة األنظمة و بالقوانيف
العمل  مخططات بتطبيق مكمفيف فيـ ، الصحة مصالح متصرفي أما و ، الصحي العاـ المرفق

 و التشريعية النصوص في الواردة األحكاـ ترجمة كذا و بيا المتعمقة األىداؼ تحقيق و
 و بتقييميا ـالقيا كذا و لصالحياتيـ التابعة النشاط برامج إعداد و تنفيذية تدابير إلى التنظيمية
 لضماف االستشفائي التسيير ميداف في الضرورية باألعماؿ القياـ إلى باإلضافة ذلؾ و ، تنفيذىا
 الصحة مصالح لمتصرفي المخصصة المياـ عمى زيادة و ، إلييـ المسندة األىداؼ تجميد

 أف وشأن مف عمل بكل بالمبادرة أيضا الصحة لمصالح الرئيسييف المتصرفيف يكمف ، المذكورة
                                                           

 االمتحانات و االختبارات أساس عمى المسابقات تنظيـ إطار يحدد 28/02/2010 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار -1
 11،ص25/04/2010، المؤرخة في 27الجريدة الرسمية ، العدد  الصحة مصالح متصرفي بسمؾ لاللتحاؽ المينية

 االمتحانات و االختبارات أساس عمى المسابقات تنظيـ إطار يحدد 28/02/2010 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار -2
جريدة الرسمية 13/11/2011 في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  بالقرار المتمـ و ،  الصحة مصالح متصرفي بسمؾ لاللتحاؽ المينية
 . 34، ص21/03/2012، المؤرخة في 16، العدد 

 بسمؾ لاللتحاؽ المينية االمتحانات و المسابقات تنظيـ كيفيات يحدد 1998/ 04/01في المؤرخ المشترؾ الوزارؼ  القرار -3
 32،ص01/04/1998، المؤرخة في 19الجريدة الرسمية ، العدد  الصحية المصالح متصرفي
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 تسيير بتقييـ الخاصة المياـ في المشاركة كذا و ، الصحة مصالح تسيير يطور و يحسف
 العاـ المرفق سير و تنظيـ يحسف أف شأنو مف تدبير كل اقتراح و الصحة مؤسسات و ىياكل

 فزيادة ، الصحة مصالح متصرفي برؤساء المتعمقة و السمؾ ليذا األخيرة الرتبة أما و ، الصحي
 بالقياـ أيضا مكمفوف  ىـ ، الصحة لمصالح الرئيسييف لممتصرفيف الموكمة بالمياـ يـقيام عمى
 في بو يكمفوف  عمل أو ميمة بكل االضطالع و الصحة إدارة لدػ التقييـ أو االستشارة بمياـ
 تسيير بميداف مرتبطة إجراءات أو آليات أو دراسات مشروع كل اقتراح كذا و ، المجاؿ ىذا

 . . االستشفائي التسيير ميداف في الخبرة و الدراسات مياـ ضماف و الصحة مصالح
  وترقيتيا  التوظيف في الصحة العمومية 

 أساس عمى التوظيف ىي طرؽ  لثالثة طبقا الصحة مصالح متصرفي سمؾ في يوظف 
 التوظيف فيكوف .  االختيار سبيل عمى التوظيف و االمتحاف طريق عف التوظيف و الشيادة
 فرع ، لإلدارة الوطنية المدرسة لخريجي المرسـو نفس مف 20 لممادة طبقا شيادةال أساس عمى
 رقـ التنفيذؼ المرسـو ألحكاـ السابق النظاـ ظل في دراساتيـ تابعوا الذيف ، الصحة إدارة
 أو ، سيرىا و لإلدارة الوطنية المدرسة تنظيـ يتضمف 2006 /22/11في المؤرخ 06/419

 تابعوا الذيف 1العمومية لمصحة الوطنية المدرسة لخريجي أيضا ظيفالتو  مف النوع ىذا يكوف 
 عف التكويف بيذا االلتحاؽ يتـ و ، واحدة سنة لمدة االستشفائي المناجمنت في متخصصا تكوينا
 الدراسات شيادة عمى الحائزيف المترشحيف بيف مف االختبار أساس عمى المسابقة طريق

 المالية أو التجارية أو االقتصادية العمـو فروع في بمعادلتيا فامعتر  شيادة أو التطبيقية الجامعية
 فيكوف  ، الميني االمتحاف طريق عف التوظيف أما و.  الحقوؽ  في أو المناجمنت أو التسيير أو
 الصنف مف الصحية المصالح متصرفي لفتة شغميا المطموب المناصب مف%  30 حدود في

 .  الصفة بيذه الفعمية دمةالخ مف سنوات 05 يثبتوف  الذيف الثالث
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 في يكوف  فإنو ، التأىيل قائمة في التسجيل بعد و االختيار سبيل عمى التوظيف أما و 
 مف الصحية المصالح متصرفي بيف مف ذلؾ و شغميا المطموب المناصب مف%  10 حدود

 . الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات 10 يثبتوف  الذيف الثالث الصنف
 إخضاع يتـ فإنو ، مؤخرا المذكورتيف لمحالتيف بالنسبة أنو إلى ىنا شارةاإل تجدر و  

 فيو نجاحيـ يشترط و االستشفائي المناجمنت في متخصصا تكوينا لمتابعة المقبوليف المترشحيف
 رقـ التنفيذؼ المرسـو مف 21 المادة اقتضت فقد ، الترقية بخصوص أما و. ترقيتيـ قبل
 متصرفي ، الصحة مصالح متصرؼ بصفة الشيادة ساسأ عمى يرقى أف عمى 09/161

 ليسانس شيادة عمى توظيفيـ بعد تحصموا الذيف المرستميف الثالث الصنف مف الصحة مصالح
 أو الحقوؽ  في أو التسيير أو المالية أو التجارية أو االقتصادية العمـو في العالي التعميـ في

 .  معادلة شيادة عمى
 :التالية األربعة الحاالت في تكوف  فإنيا ، الصحة لمصالح رؼمتص بصفة الترقية أما و 

  العمومية لمصحة الوطنية المدرسة لخريجي الشيادة أساس عمى الترقية - 1 
          .  سنتيف لمدة االستشفائي المناجمنت في متخصصا تكوينا بنجاح تابعوا الذيف 

 المترشحيف بيف مف االختبار أساس عمى المسابقة طريق عف التكويف بيذا االلتحاؽ يمكف و
 التجارية أو االقتصادية العمـو تخصصات في العالي التعميـ في ليسانس شيادة عمى الحائزيف

 .بمعادلتيا معترؼ شيادة أو الحقوؽ  في أو التسيير أو المالية أو
 شيادة عمى الحائزيف بيف مف االختبارات أساس عمى المسابقة طريق عن الترقية - 2 

 شيادة أو الحقوؽ  في أو التسيير أو المالية أو التجارية أو االقتصادية العمـو في اجستيرالم
 ذلؾ و تربص لمدة توظيفيـ يتـ الذيف المترشحيف ىؤالء يخضع أف عمى ، بمعادلتيا معترؼ
 . العمل منصب لشغل تحضيرؼ  تكويف بيدؼ

 ، شغميا المطموب ناصبالم مف%  30 حدود في الميني االمتحان طريق عن الترقية - 3 
 4.  الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات 05 لدييـ الذيف الصحة مصالح متصرفي بيف مف
 مف%  10 حدود في ذلؾ و التأىيل قائمة في التسجيل بعد االختيار سبيل عمى الترقية -
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 مف سنوات 10 لدييـ الذيف الصحة مصالح متصرفي بيف مف ، شغميا المطموب المناصب
 . الصفة بيذه الفعمية خدمةال

 مصالح لمتصرفي ممكنة فتكوف  ، الصحة لمصالح رئيسي متصرؼ لرتبة الترقية أما 
 االقتصادية العمـو في الماجستير شيادة عمى توظيفيـ بعد تحصموا الذيف و المرستميف الصحة

 بالنسبة أمتا و.  بمعادلتيا معترؼ شيادة أو الحقوؽ  في أو التسيير أو المالية أو التجارية أو
 عف - 1 التاليتيف الحالتيف في تكوف  فإنيا ، الصحة مصالح متصرفي رئيس بصفة لمترقية
 المتصرفيف بيف مف ذلؾ و ، شغميا المطموب المناصب حدود في الميني االمتحاف طريق

 . الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات 07 لدييـ الذيف الصحة لمصالح الرئيسييف
 المتصرفيف بيف مف شغميا المطموب المناصب مف%  20 حدود في االختيار يلسب عمى - 2 

 . الصفة بيذه الفعمية الخدمة مف سنوات 10 يثبتوف  الذيف الصحة لمصالح الرئيسييف
 المرسوـ نظمو قد المستخدميف مف الفئة ليذه التعويضي النظاـ أف بالذكر وجدير  
 مصالح لمتصرفي التعويضي النظاـ يؤسس 03/03/2011 في المؤرخ 11/99رقـ التنفيذؼ
 . الصحة

 المطمب الثاني : توظيف السمك الشبو الطبي 
يعتبر توظيف األسالؾ الشبو الطبييف مف األسالؾ و المؤسسات الطبية التابعة لوزارة  

 الصحة العمومية  
 العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبيين األعوان أسالك

 التنفيذؼ المرسـو العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبييف فاألعوا أسالؾ نظـ 
 المنتميف بالموظفيف الخاص األساسي القانوف  يتضمف 2011 /03/07في المؤرخ 11/125رقـ

مف  02 المادة اقتضت و  1 العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبييف األعواف األسالؾ
 الوزارة التابعة العمومية المؤسسات في األسالؾ ىذه توظيف ةإمكاني عمى التنفيذؼ المرسـو ىذا

                                                           

 األسالؾ المنتميف بالموظفيف الخاص األساسي القانوف  يتضمف 2011/ 03/07في المؤرخ 11/125رقـ التنفيذؼ المرسـو -1
 07ص  06/07/2011، المؤرخ في 38الجريدة الرسمية ، العدد  العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبييف األعواف
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 عمومية مؤسسات في أو الوزارة لنفس المركزية اإلدارة لدػ أيضا توظيفيـ يمكف كما ، الصحة
 في الطبييف األعواف يخضع و.  الصحية العمومية الييئات ألنشطة المماثمة األنشطة ذات

 و العمومي الوظيف لقانوف  أعاله المذكورة العمومية اتالييئ في العامميف اإلنعاش و التخدير
/  03 رقـ األمر في الواردة الحقوؽ  مف يستفيدوف  فيـ عميو و ، العمومييف الموظفيف صفة ليـ
 االلتزامات كل لذلؾ بالمقابل يتحمموف  و العمومية لموظيفة العاـ األساسي القانوف  يتضمف 06
 .1 عرضو لنا سبق كما موظفيفال عاتق عمى القانوف  ىذا رتبيا التي

 األساسي لقانونيـ و العمومي الوظيف لقانوف  الموظفيف ىؤالء لخضوع باإلضافة و  
 الخاصة القواعد بموجب أيضا منظموف  فيـ 11/  235 رقـ التنفيذؼ المرسـو في المتضمف
 لمدونة بقاط مياميـ بتأدية يقوموف  و فييا يعمموف  التي العمومية لمييئات الداخمية باألنظمة
 االلتزامات و الحقوؽ  إلى باإلضافة و.  الصحة وزير يحددىا التي اإلنعاش و التخدير أعماؿ
 المرسـو فإف ، العمومي الوظيف قانوف  في األسالؾ ليذه المنتميف الموظفيف عمى المترتبة
 . تنفيذىا و باحتراميا عمييـ قانونية التزامات و بيا يستفيدوف  حقوقا بيف  11/135رقـ  التنفيذؼ
 يقوـ عندما النقل في الحق يوجد ، المرسـو ىذا قواعد عمييا نصت التي الحقوؽ  افأم 
 مجانا األخير ىذا يكوف  أف عمى اإلطعاـ خدمات في الحق و بمداومة أو ليمي بعمل ىؤالء

 طب إطار في الوقائية و الصحية التغطية في الحق و المباس في الحق و ، بالمداومة لمقائميف
 الييئة عمى يتعيف بحيث التكويف في الحق و مياميـ تأدية عند الخاصة الحماية و لعملا

 نفس مف 12 لممادة طبقا تجديده كذا و مستواىـ تحسيف و ليؤالء التكويف ضماف المستخدمة
 الدائـ االستعداد األسالؾ ليذه المنتميف الموظفيف فعمى ، االلتزامات بخصوص أما و ، المرسـو
 تجدر و.  إلييا ينتموف  التي الصحية المؤسسات داخل التنظيمية بالمداومات القياـ كذا و لمعمل
 و التخدير في الطبييف األعواف سمؾ ىما صنفيف إلى المذكورة األسالؾ ىذه تنقسـ أنو اإلشارة
 العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطيبيف األعواف سمؾ و ، العمومية لمصحة اإلنعاش
 . ةاألساتذ

                                                           

 بخصوص المستخدميف الطبييف العاميف في الصحة العمومية . 379ة في الصفح -1
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  العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبيين األعوان سمكأوال : 
 و التخدير في طبي عوف  رتبة التوالي عمى ىي رتب( 04) أربعة السمؾ ىذا يضـ 
 في طبي عوف  رتبة و ، الزواؿ طريق في و القديـ بالنظاـ خاصة رتبة ىي ، و اإلنعاش
 رتبة و العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير يف طبي عوف  رتبة و رئيسي اإلنعاش و التخدير
 في الطبييف األعواف يكمف و العمومية لمصحة ممتاز اإلنعاش و التخدير في طبي عوف 

 حالة في أو اإلنعاش و التخدير في متخصص طبي ممارس بحضور اإلنعاش و التخدير
 و نفسانيا عمود و المريض باستقباؿ الطبي لممسؤوؿ السممية السمطة تحت و بحضور غيابو
 و تحضيره و التخدير عتاد مراقبة و ، بو المرتبطة النشاطات تخطيط و التخدير مشروع إعداد
 منتيا أيضا و الجراحية العممية نوع و التخدير خيار كذا و المريض حالة إلى بالنظر ذلؾ

 و عدىاب و الجراحية العممية خالؿ اإلنعاش و بالتخدير الخاص اإلجراء تسيير و ، الزمنية
 بإنعاش االستعجالي العالج حالة في القياـ و ، المريض إنعاش و تخدير بروتوكوؿ مسؾ

 و جسميـ في وظائف عدة في أو واحدة حيوية وظيفة في صعوبة مف يعانوف  الذيف المرضى
 بمراقبة القياـ كذا و ، ذلؾ في المتخصصة المصمحة طرؼ مف بيـ التكفل غاية إلى ذلؾ

 الطبييف األعواف تكويف في المشاركة و بو التكفل و الصحي النقل التحا بعض في المريض
 . العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في

 األساتذة العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبيين األعوان سمك: ثانيا 
 لمصحة اإلنعاش و التخدير في طبي عوف  رتبة ىي وحيدة رتبة السمؾ ىذا يضـ  
 ما بنصتيا األعواف ىؤالء مياـ المرسـو نفس مف 30 المادة حددت قد و.  تاذأس العمومية

 بما سيما ال ، األساتذة العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبيوف  األعواف يكمف» :يمي
 :  يأتي
 التكويف طور في اإلنعاش و التخدير في الطبييف لألعواف التطبيقي و النظرؼ  التعميـ ضماف -

 .  المتواصل و األولي
 . التربصات مسؤولي مع بالتعاوف  الطمبة تأطير -
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 . تقيميا و البيداغوجية المشاريع تنفيذ - 
 .  البيداغوجية و اإلنعاش و التخدير نشاطات مجاؿ في البحث في المشاركة - 
 .  التربصات نياية تقرير تقييـ و لمطمبة الدراسة نياية مذكرات عمى اإلشراؼ -
 .  المسابقات و االمتحانات إجراء و تنظيـ في المساىمة -
 .إثرائيا و التكويف برامج إعداد في المشاركة -

 لمتكويف الوطنية المعاىد في كذا و الطبي شبو التكويف معاىد في نشاطاتيـ يمارسوف  و 
 األسبوع في ساعة( 30) ثالثوف  مدتو تطبيقيا و نظريا تعميما يضمنوف  كما ، الطبي شبو العالي

 كل أو العالج ىياكل و الطبي شبو التكويف مؤسسات مستوػ  عمى اختصاصيـ ميداف في
 « .  أعاله الفقرة تطبيق كيفيات بالصحة المكمف الوزير مف قرار يوضح ، آخر تربص ميداف
 المناصب العميا. في المستخدمين من الفئة

 الفئة بيذه خاصا عاليا منصبا 11/235 رقـ التنفيذؼ المرسـو مواد مقتضيات خصصت 
 يتمثل و.  06/03 رقـ األمر مف 11 لممادة طبقا ذلؾ و العمومية الصحة في المستخدميف مف
"  إطار العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في طبي عوف : "  في الوحيد العالي المنصب ىذا
 الصحية الييئات مستوػ  عمى نشاط حالة في العالي المنصب ىذا حائزؼ  يكوف  أنو العمـ مع

 . فقط العمومية
 اإلنعاش و التخدير في الطبييف األعواف بيف مف العالي المنصب ىذا في التعييف يتـ و  

 بيف مف فيو التعييف يمكف كما.  أعاله لسمكيـ تعرضنا الذيف العمومية لمصحة الممتازيف
 مف تسنوا 05 أقدمية لدييـ الذيف العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير في الطبييف األعواف
 . التأىيل قائمة في المسجميف و الصفة بيذه الفعمية الخدمة
 فقد ، العالي المنصب ىذا عمى الحائزيف بالمستخدميف المنوطة المياـ بخصوص أما  
 و باإلنعاش الخاصة الخدمات بتنظيـ ابتداء ذلؾ و المرسـو نفس مف 35 المادة عددتيا
 تحت الموضوعة الفرقة عمل مراقبة و المريض راحة و استقباؿ عمى السير و التخدير

 العتاد و الطبية المستمزمات و الصيدالنية لممواد العقالني االستعماؿ عمى السير و مسؤوليتيـ
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 في المعينيف المتربصيف و الطمبة و المستخدميف استقباؿ و ، عميو الحفاظ و صيانتو و الطبي
 في الطبييف األعواف مستخدمي مف االحتياجات تقييـ في المساىمة كذا و الصحية المصالح
 ليذه التعويضي النظاـ أف يشار و ، المصمحة نشاط عف تقرير إعداد و اإلنعاش و التخدير

 المؤرخ 11/289 رقـ التنفيذؼ المرسـو نظمو قد ، العمومية الصحة في المستخدميف مف الفئة
 في الطبييف ألعوافا ألسالؾ المنتميف لمموظفيف التعويضي النظاـ يؤسس 2011 /15/08في

 ..1 العمومية لمصحة اإلنعاش و التخدير
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أساسا لتنظيـ قطاع الصحة في  التشريعية في المجاؿ الصحيالنصوص تيدؼ          
و أنصبت دراستنا عمى القانوف األساسي الخاص الجزائر في كل مف القطاع العاـ و الخاص 

العمومية نتميف لسمؾ الممارسيف الطبييف العاميف و المتخصصيف في الصحة بالموظفيف الم
و الذؼ يعتبر مصدرا تشريعيا ىاما في ميداف الصحة فيما يتعمق بجانب تسيير المورود البشرؼ 

المؤرخ 106-91سابقو المرسـو التنفيدؼ رقـ  394-09تنظيمو، حيث ألغى المرسـو التنفيدؼ 
 و المتخصصيف في نص تشريعي واحد. العاميف األطباءظـ الدؼ كاف ي27/04/1991في 

أصبحت كل فئة مف الفئتيف المذكورتيف منظمة بنص تنظيمي مستقل، فبينما ينظـ  و 
فإف الممارسيف الطبييف  09/393الممارسيف الطبييف العاميف المرسـو التنفيدؼ رقـ 
المؤرخ 09/394رسـو التنفيدؼ رقـ المتخصصيف في الصحة العمومية ينظميـ الم

، و بإعتبار أف الممارسيف العاميف مف فئة الموظفيف المسيريف بموجب قانوف 24/11/2009
الدولة  موظفي   فيـ يستفيدوف كنتيجة لذالؾ بنفس الحقوؽ التي يحظى بياالوظيف العمومي، 

س اإللتزامات الموضوعة ، كما أنيـ ممزميف بنف06/03و الجماعات المحمية المنظمة في األمر 
ة و أداء الوظيفة بإخالص كإحتراـ سمطة الدولعمى عاتق الموظفيف المذكوريف في نفس القانوف 

 ....إلخ 
أوجد األساسي إضافة إلى القواعد العامة المبينة في قانوف الوظيف العمومي، فإف القانوف       

ؾ نفس القانوف المسار الميني لذ، ينظـ كالء سبق و أف ذكرناىا في التحميلحقوقا وواجبات ليؤ 
لألطباء العاميف بداية مف شروط اإللتحاؽ بالمينة و التربص و كيفيات التكويف و ذالؾ 

العاميف، جراحي االسناف  لمختمف األسالؾ و المثمثمة في سمؾ األطباء العاميف، الصيادلة
 العاميف وصوال إلى المناصب العميا و كيفية اإللتحاؽ بيا.

ستخدميف المتخصصيف في الصحة العمومية نظميا المرسـو التنفيذؼ أما الم 
المتضمف القانوف األساسي الخاص  بالموظفيف المنتميف 24/11/2009المؤرخ في 09/394

لسمؾ الممارسيف الطبييف المتخصصيف في الصحة العمومية و قبمو كانت ىده الفئة المذكورة 
أف . وبعد تحميمنا لممرسـو إستخمصنا 91/106خاضعة ألحكاـ المرسـو التنفيدؼ رقـ 
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الممارسيف الطبييف المتخصصيف بإختالؼ فئاتيـ  يعتبروف موظفيف عمومييف يسيروف طبقا 
بدرجة أولى فيستفدوف بنفس الحقوؽ و يتحمموف نفس  06/03ألحكاـ الوظيف العمومي األمر 

ؽ و الواجبات الواردة في القانوف اإللتزامات القانونية المعدة في ىدا القانوف باإلضافة إلى الحقو 
المنظـ ليده 394-09و كذالؾ الحقوؽ و الواجبات الواردة في المرسـو التنفيدؼ الصحي الجديد 

الفئة مف الموظفيف، ينظـ كذالؾ نفس المرسـو الحياة المينية ليؤالء الموظفيف مف خالؿ 
كويف و كيفية اإللتحاؽ األحكاـ المتعمقة بالحقوؽ و الواجبات، التوظيف، التربص و الت

 بالمناصب العميا.
المتعمق بالممارسيف  394-09في األخير يمكف الجـز و القوؿ أف المرسـو التنفيذؼ  
مف أجل  جاءبالممارسيف المتخصصيف،  المتعمق 393-09 التنفيذؼو المرسـو   العاميف

الموظفيف كنتيجة لممينة  و جاء لتميزىـ عف باقيه الفئة مف الموظفيف تنظيـ الحياة المينية ليذ
التي تفرض أحاـ خاصة بيا مف حيث التوظيف و الحقوؽ و الواجبات و التي يقوموف بيا 

 التكويف و كيفية اعتالء الرتب و المناصب.
 التوصيات:

اف القوانيف وحدىا غير كافية لتطوير قطاع   ومف خالؿ  ىذه الموضوع  استخالصنا   
ظر في ىدا الميداف كونو ميداف حساس و جد ميـ في تطور الصحة و عمى الدولة إعادة الن

 المجتمعات 
عمى الدولة اف تراقب مدػ تطبيق القوانيف مف عدمو، مالفائدة مف وجود قوانيف دوف تطبيق 
عمى سبيل المثاؿ الصيادلة في الجزائر يمارسوف مينة التجارة او البيع اكثر مف مينتة الصيدلة 

 مخولة ليـ تبتعد كل البعد عمى مايقوموف بو عمى ارض الواقع.عل الرغـ مف اف المياـ ال
عمى الدولة تحفيز األطباء األخصائييف لمعمل في الجنوب الكبير لمحد مف ظاىرة التوزيع الغير 

 عادؿ لمخدمات.
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 مــلخص المذكرة

اىتْظٌٍ اىقبًّّ٘ ىيََبرسٍِ اىطبٍٍِ اىعبٍٍِ اُ   استخالصْب فً ٕذٓ اىَ٘ض٘ع      

 األسبسًاىَتضَِ اىقبُّ٘   00/334ىيصحت اىعٍٍَ٘ت اىذي ٌْظٌَٖ اىَزسً٘ اىتْفٍذي 

ىٖذٓ اىفئت اىحٍبة اىٍَْٖت ىيََبرسٍِ اىطبٍٍِ اىعبٍٍِ ىيصحت اىعٍٍَ٘ت ، حٍث ّظٌ ٕذا اىقبُّ٘ 

ٍِ اىَ٘ظفٍِ ، ٍِ خاله تحذٌذ شزٗط ىالىتحبق ببىَْٖت ٗ تحذٌذ ٍختيف اىزتب ببإلضبفت إىى 

 تحذٌذ اىٌَٖ اىَ٘ميت ىنو رتبت ، ٗ ٌحذد مذىل اىَْبصب اىعيٍب ٗ مٍفٍت االىتحبق بٖب .

اىقبُّ٘ األسبسً ىيََبرسٍِ ٗ ٍتخصصٍِ ىيصحت اىعٍٍَ٘ت اىذٌِ ٌْظٌَٖ فً ٌشَو      

 اىذي ٌْظٌ بذرٗٓ اىحٍبة اىٍَْٖت ىٖذٓ اىفئت ٍِ اىَ٘ظفٍِ . 00/335سً٘ اىتْفٍذي اىَز

 الكلمات المفتاحية:

   اىشبٔ اىطبً  االسالك  / 3           اىََبرسٍِ اىطبٍٍِ /2          اىصحت / 1           

 ٍٍِ / األطببء اىعب5                          اىَتخصصٍِ/ األطببء 4           

 

Abstract of The master thesis 

 

 Our conclusion on this topic is that the legal regulation of public 

health medical practitioners regulated by Executive Decree 09/334 

containing the Basic Law for General Medical Practitioners of 

Public Health, as this law regulated the professional life of this 

category of employees, by defining conditions for joining the 

profession and specifying different ranks In addition to determining 

the tasks assigned to each rank, and determining the higher 

positions and how to join them. 

Includes in the Basic Law practitioners and public health 

professionals who are regulated by Executive Decree 09/335, which 

in turn regulates the professional life of this category of employees. 
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