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يتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفات  1211مارس سنة  12المؤرخ في  11/111تنفيذي رقم  مرسوم

 المنتميات لسلك القابالت في الصحة العمومية

 المهام   شروط التعيين المنصب العالي 

 قابلة منسقة

 القابالت المنسقات من بين  تعين
القابالت للصحة العمومية على األقل 

سنوات من الخدمة  50اللواتي يثبتن 

 الفعلية بهذه الصفة 
  سنوات  20بصفة إستثنائية و لمدة

من تاريخ نشر هذا المرسوم  ابتداءا
في الجريدة الرسمية ، يمكن تعيين 

المنسقات من بين القابالت 

 20الرئيسيات اللواتي يثبتن 

سنوات من الخدمة الفعلية بهذه 
 الصفة 

 

تكلف القابالت المنسقات تحت سلطة 
الممارس الطبي رئيس المصلحة اللواتي يكن 
في الخدمة بمؤسسات الصحة العمومية  ال 

 :يما بما يأتي س
تاطير و تنسيق عمل القابالت و  -

المستخدمين المعنيين على مستوى المصلحة و 
 .السهر على إستقبال المرضى و راحتهم 

تنسيق و تحسين خدمات و نشاطات  -
 القابالت في المؤسسة العمومية للصحة 

السهر على اإلستعمال العقالني لللمواد  -
لعتاد و الصيدالنية و المستلزمات الطبية و ا

 صيانته و المحافظة عليه 
 إعداد التقارير عن النشاط -

 : ترقى بصفة قابلة رئيسية 

سنوات  50عن طريق اإلمتحان المهني و في حدود المناصب المطلوب شغلها ، القابالت اللواتي يثبتن  -1

  من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 
في حدود المناصب المطلوب شغلها ، القابالت  على سبيل اإلختيار و بعدج التسجيل في قائمة التاهيل -2

  .سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة  15اللواتي يثبتن 
 :توظف و ترقى بصفة قابلة في الصحة العمومية 

سنوات في المعهد الوطني للتكوين  50على أساس الشهادة المترشحات اللواتي نجحن في متابعة تكوين لمدة  -1

 العالي للقابالت 
+ سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة  50عن طريق اإلمتحان المهني ، القابالت الرئيسيات اللواتي يثبتن  -2

 تكوين بنجاح  لمدة سنة 
على سبيل اإلختيار و بعد التسجيل في قائمة التاهيل في حدود المناصب المطلوب شغلها القابالت الرئيسات  -3

 تكوين بنجاح  لمدة سنة + لية بهذه الصفة سنوات من الخدمة الفع 15اللواتي يثبتن 
 :ترقى بصفة قابلة متخصصة في الصحة العمومية 

سنوات من الخدمة  50عن طريق المسابقة على أساس اإلختبارات القابالت في الصحة العمومية اللواتي يثبتن 

  51الفعلية و تابعن تكوينا بنجاح لمدة سنة 

 ترقى بصفة قابلة رئيسية في الصحة العمومية 

 50عن طريق المسابقة على أساس اإلختبارات القابالت المتخصصات في الصحة العمومية اللواتي يثبتن 

 .سنة  51سنوات من الخدمة الفعلية و تابعن تكوينا بنجاح لمدة 

 – سنوات 3المتوسطة  – أشهر 6المدة الدنيا  عامين و )  3الترقية في الدرجة حسب الوتائر 

 بعد المرور على اللجنة المتساوية األعضاء(  سنوات ونصف 3القصوى 

 

القابالت لسلك شروط اإللتحاق بالمناصب العليا   



 


