
pالعالي والبحث العلمي

- مــــنــــيـب مــــبــــتـــــوشp ¤ــــثـل الــــســــلــــطــــــة اHــــكــــلّــــفــــــة
pدنـيةHباحلمايــة ا

- مـحـمـد رضـا خـوجـةp ¤ـثل اHـديـر الـعـامّ لـلـصـنـدوق
pالوطني للتأمينات االجتماعية

- حنان إدريسp ¤ـثلـة اHديـر العامّ لـلمـعهـد الوطني
للتقييس.

وزارة الصحة والسكان وإصالحوزارة الصحة والسكان وإصالح
اRستشفياتاRستشفيات

قرار وزاري مـشترك مؤرخ في قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1433
اHوافق اHوافق 29 فبـراير سنة  فبـراير سنة p2012 يحدد مـعاييـر انتقاءp يحدد مـعاييـر انتقاء
Wالـطـبـيـ WـمــارسـHألسالك ا WـنــتـمـHا WــتـرشـحـHاWالـطـبـيـ WـمــارسـHألسالك ا WـنــتـمـHا WــتـرشـحـHا
الـعامـW في الصحـة العـمومـية لاللـتحـاق بالـتكوينالـعامـW في الصحـة العـمومـية لاللـتحـاق بالـتكوين
لـلــحــصـول عــلى شــهــادة الـدراســات اHــتـخــصــصـة فيلـلــحــصـول عــلى شــهــادة الـدراســات اHــتـخــصــصـة في

العلوم الطبية.العلوم الطبية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pالعام للحكومة Wإن األم

pستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرئاسي رقم 10 - 149 اHـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 96 - 92
اHــــؤرّخ في 14 شــــوال عــــام 1416 اHــــوافق 3 مــــارس ســــنــــة
1996 واHـــتــعــلق بـــتــكــوين اHـــوظــفــW وحتــســـW مــســتــواهم

pتمّمHعدّل واHا pوجتديد معلوماتهم

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 291
اHــــؤرخ في 22 ربـــيع األول عـــام 1418 اHــــوافق 27 يـــولـــيـــو
ســــــنــــــة 1997 واHــــــتــــــضــــــمّـن إنــــــشــــــاء شــــــهــــــادة الــــــدراســــــات

pتخصصة في العلوم الطبيةHا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 09 - 393
اHؤرخ في 7 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 24 نوفـمبر سنة
WــوظـــفــHــتـــضــمـن الــقـــانــون األســـاسي اخلــاص بـــاH2009 وا

اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
pالعمومية

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11 - 379
اHــؤرخ في 25 ذي احلـــجـــة عــام 1432 اHــوافق 21 نـــوفـــمـــبــر
سـنة 2011 الـذي يـحدد صالحـيـات وزير الـصـحة والـسـكان

pستشفياتHوإصالح ا

- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

pالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي

يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اHاداHادّة األولى :ة األولى : تطبـيقا ألحكام اHواد 26 و35 و44  من
اHـرسوم الـتـنفـيذي رقم 09 - 393  اHؤرخ في 7 ذي احلـجة
pـذكـور أعالهHـوافق 24 نـوفـمـبـر سـنـة 2009 واHعـام 1430 ا
WـترشـحHيـهـدف هذا الـقرار إلى حتـديـد معـايـير انـتقـاء ا
اHنتمW ألسالك اHـمارسW الطبيW العامW في الصحة
الــعــمـومــيــة لاللــتـحــاق بــالــتـكــوين لــلــحـصــول عــلى شــهـادة

الدراسات اHتخصصة في العلوم الطبية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يـــتم انـــتـــقــاء اHـــتــــرشـــحــW وفـق اHــعـــايـــيــر
اآلتية :

pمارسةHمكان ا -

- تــطــابـق الــنــشــاط اHـــمــارس من قــبـل اHــتــرشح مع
pفتوحة عند تاريخ االنتقاءHشعبة التخصص ا

- عــدد ســـنــوات اHــمـــارســة في مـــصــلـــحــة ذات عالقــة
pفتوحة عند تاريخ االنتقاءHبشعبة التخصص ا

pهنية العامةHاخلبرة ا -

- عالمــة اHـــســؤول الــســـلــمي اHــمـــنــوحــة عـــنــد تــاريخ
االنتقاء.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـتم تـنقـيط اHـتـرشـحـW في حـدود عـشرين
(20) نـقــطـةp طــبـقـا لـشـبـكـة الـتـقـيـيم اHـلـحـقـة بـهـذا الـقـرار

كما يأتي :

- مـكـان اHـمـارسـة : من نـقـطـة واحـدة (1) إلى خـمس
p(5) نقاط

- تــطــابـق الــنــشــاط اHـــمــارس من قــبـل اHــتــرشح مع
شـعبة الـتخـصص اHفتـوحة عـند تـاريخ االنتقـاء : نقـطتان

p(2)

- عــدد ســـنــوات اHــمـــارســة في مـــصــلـــحــة ذات عالقــة
بــشــعـبــة الــتـخــصص اHــفــتـوحــة عــنـد تــاريخ االنــتــقـاء : من

p(2) إلى سبع (7) نقاط Wنقطت

- اخلــبـرة اHــهـنــيــة الـعــامــة : من نـقــطـة (1) إلى ثالث
p(3) نقاط

- نـــقــطــة اHــســؤول الــســلــمـي اHــمــنــوحــة عــنــد تــاريخ
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االنتقاء : من نقطة (1) إلى ثالث (3) نقاط.

Wمن قـبل جلنـة يع WترشـحHادّة ة 4 :  : يتم انـتقـاء اHاداHا
أعضاءها الوزير اHكلف بالصحة وتتكون من :

- مديـر اHوارد الـبـشريـة بالـوزارة اHكـلـفة بـالصـحة
p رئيسا pأو ¤ثله

- مديـر مـصـالح الـصـحة بـالـوزارة اHـكـلفـة بـالـصـحة
pأو ¤ثله

pارس طبي عام¤ -
�كن أن تستعـW اللجنة بكل شـخص ليساعدها في

أشغالها نظرا لكفاءته.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يـــرتب اHـــتـــرشـــحـــون حـــسب عـــدد الـــنـــقــاط
احملـــصل عــلـــيــهـــا في مــحـــضــر تـــعــده جلـــنــة االنـــتــقـــاءp ويــتم
قـــــبـــــولــــهـم لــــلـــــمـــــشــــاركـــــة في الـــــتـــــكــــويـن حــــسـب اHــــقـــــاعــــد

البيداغوجية اHفتوحة.

اHاداHادّة ة 6 :  : يحـدد الوزيـر اHكـلف بالـصحـة على أساس
محضر جلـنة االنتـقاء قائـمة اHترشـحW اHقـبولW نـهائيا

للمشاركة في التكوين.

اHـــــاداHـــــادّة ة 7 :  : يــــجـب عـــــلى اHـــــتـــــرشـــــحـــــW لـالنـــــتـــــقــــاء أن
عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة

وبتفويض منهوبتفويض منه
اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

اHلحقاHلحق
شبكة التقييمشبكة التقييم

العالمة القصوىالعالمة القصوىعدد النقاطعدد النقاطمعايير االنتقاءمعايير االنتقاء

مكان اHمارسةمكان اHمارسة
- شمال البالد

- الهضاب العليا
- اجلنوب

تــطـابـق الـنــشـاط اHــمـارس من قــبل اHـتــرشح مع شــعـبــة الـتــخـصصتــطـابـق الـنــشـاط اHــمـارس من قــبل اHـتــرشح مع شــعـبــة الـتــخـصص
اHفتوحة عند تاريخ االنتقاءاHفتوحة عند تاريخ االنتقاء

عـدد سـنـوات اHـمـارسـة فـي مـصـلـحـة ذات عالقـة بــشـعـبـة الـتـخـصصعـدد سـنـوات اHـمـارسـة فـي مـصـلـحـة ذات عالقـة بــشـعـبـة الـتـخـصص
اHفتوحة عند تاريخ االنتقاء :اHفتوحة عند تاريخ االنتقاء :

- أقل من سنة (1)
(2) Wأكثر من سنة (1) إلى سنت -

- أكثر من سنتW (2) إلى ثالث (3) سنوات
- أكثر من ثالث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات

- أكثر من خمس (5) سنوات

اخلبرة اHهنية العامة :اخلبرة اHهنية العامة :
- يساوي أو يقل عن خمس (5) سنوات

- أكثر من خمس (5) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة
- أكثر من خمس عشرة (15) سنة

نقطة اHسؤول السلمي اHمنوحة عند تاريخ االنتقاء :نقطة اHسؤول السلمي اHمنوحة عند تاريخ االنتقاء :
- من 10 إلى 20/12

- أكثر من 12 إلى 20/15
- أكثر من 20/15
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وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
جمال ولد عباسجمال ولد عباس


