مرس و م رقم . / 401/8002ا بتاريخ  6ماي  8002يلغي يحل محل المرس و م  42/8002المحدد
للنظام الخاص ألسالك الصحة العمل اإلجتماعي

المادة :4طبقا األحكام القانون  93 -39الصاااااتا بخاا  81نا ا  8339والمخضاااامن لمناام األ ااااا ااااا
لممواف ن والوكالء العقاتو ن لماتولاح حتت ا الما اااااااوم الناام الظاي لمواف ص اااااااال الصاااااااحح والعم
اإلجخماع المصنفح ف مجاالت الخظصي الخال ح:


الطب الصح



نت ح الطب الصح والوقا ح العموم ح



ب ولوج ا



العم االجخماع

الباب األ ل:
الترتيبات المشتركة
المادة  : 8خكون المجا من ص اااااال المواف ن وو الخكو ن الم اااااخا ف نفس القطاع و مكن صن خضااااامن
المجا اظخ ااات الخظصي.
المادة  :3خظضع األ ال  ،المنخم ح إل مجاالت الخظصي الم اا إل ها ف الماتة األول  ،إل الوز ا المكمف
ا الما وم.
بالصحح بوصفه م ئوال عن خ ا ا طبقا لمقواعت الوااتة ف
خحتت النصوي المن ئح لخظصصات صو ص ال جت تة ،عنت االقخضاء ،المماثمح صو الخاخ بات المقاب لأل ال .
المادة  : 1ضام ال ام تاجخ ن و مكن صن
خخوفا لت هم اوط المعافح والخجابح المهن ح.

ام تاجح ظاصاح خم

مها حصاا من ب ن مواف ال م ال ن

خخكون التاجح الثان ح من  89اخبح والتاجح األول من  81اخبح كما خضام التاجح الظاصح ،ف حالح وجوت ا
 89اخب.
خم ولوج ال م عبا التاجح الثان ح.
و حتت الباب الثان من ا الما وم ،عم الخوال ن ب الخوز ع تاظ ال م ب ن صعتات التاجح الثان ح واألول
والتاجح الظاصح عنت االقخضاء وك ال مم األجوا.
المادة :5خم خقتم الا خبح ف التاجح ح ب األقتم ح وحت ا ك نخ ن ف ما عتا قااا أظ ه الوز ا ال ي خبع له
ال اام بخجم ت خقتم المواف طبقا لرجااءات المقااة ف الناام األ ااا ا لممواف ن والوكالء العقتو ن لمتولح
ف مجا العقوبات الخأت ب ح.
الموادة  :6خم الخقتم ضااااااامن التاجح وفا خاخ بات الناام األ اااااااا ااااااا لممواف ن والوكالء العقتو ن لمتولح
والنصوي المطبقح له:

 )-8باالظخ اا عن طا ا الخ ااااج عم جتو خقتم اااانوي عتذ بعت صظ اصي المجنح اإلتاا ح الخعاتل ح الخمث
المظخصح ح ب الق مح المهن ح لممواف ن ال ن اكخ بوا صقتم ه نح عم األق .
 )-1عن طا ا الخ ااج عم جتو خقتم اانوي عتذ بعت صظ اصل المجنح اإلتاا ح الخعاتل ح الخمث المظخصااح
إثا انخقاء بوا اااطح امخحان مهن لممواف ن ال ن اكخ ااابوا صقتم ه ااانح ف الاخبح الثالثح من التاجح الثان ح عم
األق .
ه الحالح خخكون األقتم ح المطموبح اااااانح عم األق ف الاخبح
و مكن الجمع ب ن الطا قخ ن 8و 1صعاله وف
الظام ح بالن بح لموكالء ال ن ال خق صقتم خهم ف التاجح الثان ح عن ظمس نوات.
المادة  :2ال خطبا إجااءات خقتم التاجح إال عم مواف األ ااااال المقابمح ،و خم ل باعخباا ن اااابح األعتات
م  ،وعنت االقخضاء ،باعخباا المناصب الخ خصبح اغاة ظال ال نح.
المحتتة لك
المادة  :2ا الخع ن ف التاجح الظاصح مقصواا عم مواف ال م المقاب  ،الحاصم ن عم :
-

صقتم ه صابع نوات عم األق  ،ف التاجح األول من ال م

-

وصن كون خجاوز تاجخه األول من ال م تون الخعاض لعقوبح خأت ب ح.

-

صن كون قت اكخ ب معااض ا خثنائ ح عم إثا خكو ن خ عح ص ها عم األق إبان عم ماخبط بمجاله

و مكه.
و خم االنخقاء لولوج التاجح الظاصح بوا طح امخحان مهن .
فخح باب الخقتم إل التاجح الظاصاااااح ف حتوت ن ااااابح األعتات المحتتة لك
المناصب الخ خصبح اغاة ظال ال نح.

ااااام  ،وعنت االقخضااااااء باعخباا

ا الما اااوم قابم ح ااا واائف ظاصاااح
المادة  : 9مخم الوكالء المنخمون لأل اااال المنصاااوي عم ها ف
باأل اال الخ نخمون إل ها وال مكن ا خظتامهم ف واائف مظصصح عاتة لمواف ص ال صظال إال بصفح
ا خثنائ ح ومؤقخح وال وتي ا اال خظتام إل إعطائهم الحا ف ولوج ال م ال ي خخبع له ه الوا فح.

المادة  :40با ااخثناء حالح خطب ا الفقاة ب من الماتة  18من الناام األ اااا ااا لممواف ن والوكالء العقتو ن
لمتولح فإن خع ن المواف ن الظاضاااع ن له ا الما اااوم عن طا ا تمجهم ف ااام اظا صو إعااخهم ف واائف
غ ا خم المظصاااصاااح لمجا ااامكهم صو ا اااخفاتخهم من وضاااع ح ظااج إطاا صو وضاااع ح ا اااخ تاع ،أظ بع ن
االعخباا عتت المواف ن المنخم ن له ه األ ال ح ث ال خخجاوز ن بح الظااج ن عن مكهم ،ف ك حالح ،ظم ح
بالمائح.
المادة :44خطب قا لمفقا ة ج من الماتة 18من الناام األ ااا ا لممواف ن والوكالء العقتو ن لمتولح ولخاخ بات
ا الما اوم فإن الخاق ح التاظم ح الخ مكن صن خقع ف حتوت ظم اح بالمائح من المناصب المعاوضح لمم ابقح
لالمخحان المهن خظصااااي لممواف ن الم ااااجم ن عم الئحح الخأ من صج انخقائهم لخاق ح ف ال اااام األعم
مبا اة.
و مكن صن

ج عم الئ حح الخأ

الم اا إل ها ف الفقاة صعاله المواف ن ال ن خخوفا ف هم ال اوط الخال ح:

نح عم األق .

-

بموغ الاخبح الثالثح من التاجح الثان ح من

-

بموغ ع ا ن نح عم األق من الظتمح ف الوا فح العموم ح.

-

عتم الخعا ض لعقوبات خأت ب ح من المجموعح الثان ح ظال الع ا نوات األظ اة من ظتمخهم.

-

الحصو عم معت صكثا من  81عم  19ف عالمح الخنق ط لم نوات الظمس األظ اة.

المادة : 48مزم الموافون الظاضاااعون له ا الما اااوم بمخابعح خكو ن م اااخما لخح ااا ن ظبااخهم المهن ح و صو
الخظصي ف مجالهم الوا ف إال ف حالح العجز الوا ف والج م الم هوت.
قا ا الوز ا ال ي خبع

و خم ا الخكو ن عم اااك تواات خكو ن ه صو ختا ب متمجح ف ظطط الخكو ن الخ
له ال م طبقا لمخاخ بات المقاا لمخكو ن الم خما.

ا الما اوم بوا اطح م ابقح صو امخحان
المادة  :43خم اكخخاب المواف ن ف األ اال المنصاوي عم ها ف
مهن خضااااامن المقاا التاع إل م اااااابقح التظو إل ال ااااام  ،احخ اااااابا لمخوز ع المالئم عنت االقخضااااااء ب ن
الم ابقات الظااج ح والتاظم ح.
وخطب قا لمفقاة  1من الماتة  11من الناام األ ااا ا مكن صن خفخح الم ااابقح التاظم ح صمام مخا ااح ن ل س لهم
صفح مواف إ ا ا خوفوا نفس اوط المؤ واألقتم ح المقااة ف الق م الثان من ا الما وم.
ولخطب ا خاخ بات الفقاة الم كواة صعاله فإن ن اااااابح المقاعت المحجوزة له ا الفئات ال مكن صن خز ت عم %1
من المقاعت المقااة لمم ابقح التاظم ح.
الباب الثاني
الترتيبات الخاصة بالمجاالت
القسم األ ل :الطب الصحي
المادة  : 41خكون مجا خظصااي الطب الصااح من المناصااب المخظصااصااح من م ااخول الخصااوا والخنا م
وخنف األعما الجاا ح ف م تان المماا ات والعالجات الطب ح الصح ح.
المادة  :45خكون مجا خظصي الطب الصح من اظخ اا ن خظصص ن خضمن ك منهما األ ال الخال ح:
الفئة

الدرجة الثانية

الدرجة األ لى

 %من
السلك

 %من
السلك

الدرجة الخاصة

سلم
األج ر

االختيار الطبي

أس

طبيب أخصائي

20

طبيب
أخصائي

30

أم

طبيب – صيدالني
جراح أسنان

65

طبيب –
صيدالني
جراح أسنان

30

%5
س2
طبيب – صيدالني
جراح أسنان

س2

اختيار التمريض اليد
أ4

أستاذ فني للصحة

أ8

فني صحة عالي

(حسب االختيار)

أستاذ فني
للصحة

30

أستاذ فني للصحة

س6

65

 65فني صحة عالي
حسب )

30

فني صحة عالي

س5

(االختيار

أستاذ مساعد فني
للصحة

(حسب االختيار)
أستاذ مساعد فني
الصحة

أستاذ مساعد
فني للصحة

أ1

ممرض د لة
قابلة

20

ممرض د لة
قابلة

30

س1

ب

ممرض صحة

20

ممرض صحة

30

س3

ممرضة ت ليد
ج

ممرضة ت ليد
20

ممرض طبي

ممرض طبي

س8

30

المادة  : 46عاف الجتو الخال بمواصافات المناصاب وبواائف الم ؤول ح الخ
المنخم ن أل ال مجا الخظصي
السلك

الدرجة الم اصفات

فخح

مها صمام المواف ن

ال ظائف المقابلة

االظخ اا الطب
طب ب صظصائ

1و 8وطااائف مخظصاااااااصاااااااح ف مجاااالممااااا اااااااااح الطب اااح المظخصاااااااااح
االان خ ااة والبحث والخن ا واإلتااة
الاخصاااااااوا و الااخااااأطا ااا والااخاكااو ا
والخعم م والخكو ن
والممااااا اااااااااات ف مجاااا الطاااب
والص تلح وجااحح األ نان

المماا ااااااح الطب ح واال ااااااخ ااااااااة
الظاصح وطااااائااف الااخاانااا ا ااا والااخااااأط ا ااا
طب اب صااااااا تل – جااح
والخفخ ش والخن ااا ا واإلتااة والبحث
والمماا اااااااح الطب ح ف مجا الطب
األ نان
1،8
والخعم م والخكو ن
الصح ح ب االظخصاي
طب اب صااااااا تل – جااح
األ نان

اظخ اا الخما ض والخول ت
ص خا فن لمصحح
ص خا فن لمصحح

الظاصح وطااااائاف الخنا ا والخااااأط ا فبحاااث وخعم م والخكو ن وخاااأط ا و
الخن ا واإلتااة
مجا الصحح العموم ح
 1و8

باحااااث وخاعام م والخكو ن وخااااأط ا
الظاصح وطائف الخنا ا والخأط ا والخعم م
فن عال لمصااحح )ح ااب
والخن ا واإلتااة
ف مؤ ات الخكو ن
االظخ اا(
 1و8
ص خا م اعت فن لمصحح
مماض تولح  -قابمح

الصحح العموم ح

 8، 1وطااائف خطب ااب ومااقبااح صعماااماماااااا ااااااااااح الاخما ض والخول اااات
الخما ض ف المصالح الصح حواإل اااااااااف عم مااكز األمومااااح
والطفولح

مماضح  8،وطااائف خطب ااب ومااقبااح صعمااامماا ااااح الخما ض الخول ت وخطب ا
مماض صاحح –
1
الخما ض ف المصالح الصح حالخعم مات ومخابعح واقابح الخما ض
خول ت
مماض طب

خنف ا الخعم مااات ومخااابعااح واقااابااح
 8، 1الاواااااائاف الاخانافا اااا ااااح لااممهااااام
الخما ض ح ف المصالح الصح حالخما ض

المادة  : 42خم اكخخاب المواف ن ف ص اااااال مجا الخظصاااااي طبقا لخاخ بات الناام األ اااااا ااااا لممواف ن
والوكالء العقتو ن لمتولح ،باحخاام ال اوط المخعمقح بال هاتات المتا ح والجامع ح صو المهن ح والخجابح المهن ح
الم بقح والمحتتة ف الجتو الموال :

السلك

االكتتاب
الخارجي

الداخلي

الترسيم
االختيار الطبي

طبيب
شهادة اختصاص طبي بعد 1
أخصائي سن ات على األقل من الحص ل
على دكت را  ،مسلمة من
مؤسسة منشأة أ أمعترف بها
من قبل الد لة

ل ج السلك عن طريق المسابقة
الداخلية مشف عة بتك ين متخصص
لمدة 1سن ات على األقل في مؤسسة
منشأة أ تك ين متخصص منشأة أ
معترف بها من طرف الد لة.

عمر االكتتاب  10سنة

اليمكن أن يترشح للمسابقات الداخلية
إال الم ظف ن في أسالك طبيب أ
صيدالني أ جراح أسنان لهم تجربة 5
سن ات في الخدمة

طبيب –
صيدالني
جراح
أسنان

المطل ب  :شهادة الدكت راه
في الطب أ في الصيدلة أ
جراحة األسنان أ مايعادلها
محص ل عليها بعد الباكال ريا
 ،مسلمة طب أ معترف بها
من طرف الد لة السن

بعد سنة من
التدريب
الناجح

بعد سنة من
التدريب
الناجح

القص ى عند االكتتاب
10سنة
اختيار عل م التمريض الت ليد
ل ج السلك عن طريق المسابقة
الداخلية مشف عة بتك ين متخصص
لمدة سنة على األقل في مؤسسة تك ين
مختصة معترف بها من طفرا لد لة .

أستاذ فني
للصحة

بعد سنة من
التدريب
الناجح

اليمكن أن يترشح للمسابقة الداخلية إال
الم ظف ن من سلك فني عالي في
الصحة أ أستاذ مساعد في الصحة بعد
خمس سن ات من األقدمية
فني صحة
عالي

حسب )
(االختيار
أستاذ
مساعد فني
لصحة

شهادة محص ل عليها في
التخصص بعد  5سن ات من
الدراسة بعد الباكال ريا في
مؤسسة معترف بها من طرف
الد لة .السن القص ى
لالكتتاب  30سنة .

ل ج السلك عن طريق المسابقة
الداخلية مشف عة بتك ين متخصص
لمدة سنتين في المدرسة ال طنية
للصحة العم مية .

بعد الحص ل
على الشهادة
المطل بة

اليمكن أن يترشح للمسابقة الداخلية إال
الم ظف ن في سلك مرضى الد لة أ
القابالت بعد 3سن ات من األقدمية
امتحان مهني يجري بعدا لتسجيل على
الئحة تأهيل طبقا للمادة  54من النظام
%5األساسى العام ذلك في حد د
من المناصب المعر ضة للمسابقة أ
امتحان مهني طبقا للمادة  44السالفة.

بعد سنتين
من التدريب
الناجح
ممرض
د لة
قابلة

ل ج السلك عن طريق المسابقة
الداخلية مشف عة بتك ين متخصص
لمدة سنتين في المدرسة ال طنية
للصحة العم مية .
اليمكن أن يترشح للمسابقة الداخلية إال
الم ظف ن في سلك مرضين الصحيين
ممرضات الت ليد بعد 3سن ات من
األقدمية امتحان مهني يجري بعدا
لتسجيل على الئحة تأهيل طبقا للمادة
 54من النظام األساسى العام ذلك في
من المناصب المعر ضة %5حد د

بعد الحص ل
على الشهادة
المطل بة

بعد الحص ل
على الشهادة
المطل بة

للمسابقة أ امتحان مهني طبقا للمادة
 44السالفة.
ممرض
صحة –
ممرضة
ت ليد

شهادة الباكال ريا العلمية
مشف عة بتك ين متخصص
مدته سنتين في المدرسة
ال طنية للصحة العم مية

ل ج السلك عن طريق المسابقة
الداخلية مشف عة بتك ين متخصص
لمدة سنتين في المدرسة ال طنية
للصحة العم مية .

السن القص ي عند االكتتاب
 85سنة .

اليمكن أن يترشح للمسابقة الداخلية إال
الم ظف ن في سلك مرضين الصحيين
ممرضات الت ليد بعد 3سن ات من
األقدمية امتحان مهني يجري بعدا
لتسجيل على الئحة تأهيل طبقا للمادة
 54من النظام األساسى العام ذلك في

شهادة الباكال ريا العلمية
مشف عة بتك ين متخصص
مدته سنتين في مدرية مختصة
معترف بها من طرف الد لة

ممرض
طبى

شهادة السلك األ ل من التعليم
الثان ي مشف عة بتك ين
متخصص لمدة سنتين في
المدرسة ال طنية للصحة
شهادة السلك األ ل من التعليم
الثان ي مشف عة بتك ين
متخصص لمدة سنتين على
األقل في مدرسة مختصة
معترف بها من طرف الد ل

بعد الحص ل
على الشهادة
المطل بة
بعد سنتين
من التدريب
الناجح بعد
سنة من
التدريب
الناجح

من المناصب المعر ضة %5حد د
للمسابقة أ امتحان مهني طبقا للمادة
 44السالفة.
بعد سنة من
التدريب
الناجح
بعد سنة من
التدريب
الناجح

السن القص ى عند االكتتاب
 88سنة

القسم الثاني:
هندسة الطب الصحي ال قاية العم مية
المادة  : 42خكون مجا خظصااي نت ااح الطب الصااح والوقا ح العموم ح من المناصااب المخظصااصااح من
م ااخول الخصااوا والخنا م وخنف األعما الجاا ح المخعمقح بالص ا انح ف م تان نت ااح الطب الصااح والوقا ح
العموم ح.
المادة :49خكون مجا خظصي نت ح الطب الصح والوقا ح العموم ح من األ ال الموال ح:

الفئة

السلم القياسي

الدرجة الثانية

الدرجة األ لى

الدرجة
الخاصة

%من

%من

5%

أ4

مهندس
رئيسي

65

مهندس
رئيسي

30

مهندس
رئيسي

س6

أ8

مهندس

65

مهندس

30

مهندس

س5

ب

فني

20

فني

30

س3

المادة :80عاف الجتو الخال بمواصاااافات المناصااااب وبواائف الم ااااؤول ح الخ
المنخم ن أل ال مجا الخظصي:

مكن ولوجها لممواف ن

األسالك

الدرجة

الم اصفات

ال ظائف المقابلة

مهندس رئيسي

الدرجة الخاصة 8
4

كل ظائف التص ر الممارسة في مجال
هندسة الطب الصحي ال قاية العم مية

طائف المسؤ لية الفنية
المطابقة في المؤسسة
الصحية

مهندس

الدرجة الخاصة 8
4

فني

4 8

طائف التطبيق  /أ التنفيذ الرقابة
على األعمال المن طة بمصالح الهندسة
الطبية

المادة  : 84خم اكخخاب المواف ن ف ص اااااال مجا الخظصاااااي طبقا لخاخ بات الناام األ اااااا ااااا لممواف ن
والوكالء العقتو ن لمتولح مع احخاام ال اوط المخعمقح بال هاتات المتا ح والجامع ح والمهن ح والخجابح المهن ح
الم بقح المحتتة ف الجتو الموال :

السلك
مهندس
رئيسي

االكتتاب
الخارجي

الداخلي

المطل ب  :شهادة مهندس في
تخصص مسلمة من طرف مؤسسة
تك ين مهنية ،معترف بها من
طرف الد لة ألتقل مدة الدراسة
فيها عن خمس سن ات بعد
البكال ريا الفنية أ العلمية.

ل ج السلك عن طريق المسابقة الداخلية
مشف عة بتك ين لمدة سنة في مؤسسة
معترف بها من طرف الد لة اليمكن أن
يترشح للمسابقة إال الم ظف ن من أسالك
أ 8من مجاالت التخصص بعد خمس سن ات
من األقدمية .

السن القص ى عند االكتتاب 30
سنة

امتحان مهني يجرى بعد التسجيل على
الئحة تأهيل طبقا.

الترسيم
بعد سنتين من
التدريب الميداني
الناجح

بعد سنتين من
التدريب الميداني
الناجح
للمادة  54من النظام األساسي ذلك في
من المناصب المعر ضة %حد د5
للمسابقة طبقا للمادة  44السالفة
مهندس

المطل ب  :شهادة مهندس في
التخصص مسلمة من طرف
مؤسسة تك ين مهنية  ،معترف بها
من طرف الد لة أال تقل مدة
الدراسة فيها عن أربع سن ات على
األقل بعد البكال ريا العلمية أ
الفنية السن القص ى عند االكتتاب
30

فني

شهادة بكال ريا الفنية أ العلمية
مشف عة بتك ين سنتين في
مؤسسة تك ين مهنية  ،معترف بها
من طرف الد لة .

ل ج السلك عن طريق المسابقة الداخلية
مشف عة بتك ين لمدة سنتين في مؤسسة
معترف بها من طرف الد لة
اليمكن أن يترشح للمسابقة إال الم ظف ن
من أسالك الفئة ب من المجال بعد خمس
سن ات من األقدمية امتحان مهني يجري
بعد التسجيل على الئحة تأهيل طبقا للمادة
 54من النظام األساسي ذلك في

بعد سنتين من
التدريب الميداني
الناجح

بعد سنتين من
التدريب الميداني
الناجح

من المناصب المعر ضة %حد د5
للمسابقات طبقا للمادة  44السالفة .
بعد سنتين من
التدريب الميداني
الناجح

السن القص ى عند االكتتاب 82
سنة

القسم الثالث:
العمل اإلجتماعي
المادة  : 88خكون مجا خظصاي العم االجخماع من المناصب المخظصصح من م خول الخصوا والخنا م
وخنف األعما الجاا ح ف م تان العم االجخماع .
المادة  :83خكون مجا خظصي العم االجخماع من األ ال الموال ح:
الفئة

الدرجة الثانية

الدرجة األ لى
 %من ال م

الدرجة الخاصةالسلم القياسي
 %من ال م

%1

ص1

م خ اا

11

م خ اا

99

م خ اا

ص4

م اعت

09

م اعت

99

س1
س4

المادة  :81عاف الجتو الخال بمواصااافات المناصاااب وبواائف الم اااؤول ح الخ
أل ال مجا الخظصي ولوجها:

مكن لممواف ن المنخم ن

األسالك

الدرجة

الم اصفات

ال ظائف المقابلة

مستشار عمل اجتماعي

الدرجة الخاصة

مستشار عمل اجتماعي

4 8

ظائف التنظير التسيير فى مجال
العمل االجتماعي

ال ظائف المقابلة في مجال
العمل االجتماعي

مساعد عمل اجتماعي

4 8

ظائف التأطير الممارسة التطبيق
في مجال العمل االجتماعي

المادة  :85خم اكخخاب المواف ن ف ص اااااال مجا الخظصاااااي طبقا لخاخ بات الناام األ اااااا ااااا لممواف ن
والمواف ن والوكالء العقتو ن لمتولح باحخاام ال اااااااوط المخعمقح بال ااااااهاتات المتا اااااا ح والجامع ح صو المهن ح
والخجابح المهن ح الم بقح والمحتتة ف الجتو الموال :

االكتتاب

السلك

الخارجية

الداخلية

المطل ب  :شهادة السلك الثاني
مستشار
عمل من التعليم العالي على األقل  ،في
علم االجتماع أ علم النفس أ
االجتماعي
عل م التربية  ،بعد الباكال ريا
مشف عة بتك ين متخصص ال يقل
عن سنة  ،في مؤسسة تك ين
متخصصة  ،معترف بها من
طرف الد لة .

ل ج السلك عن طريق المسابقة الداخلية
مشف عة بتك ين لمدة سنتين في مؤسسة
متخصصة معترف بها من طرف الد لة
اليمكن أن يترشح للمسابقة إال الم ظف ن من
أسالك ا 3المنتمين ألسالك المساعدين في
العمل االجتماعي الحاصلين على أقدمية ال تقل
عن خمس سن ات.

امتحان مهني يجرى بعد التسجيل على الئحة
السن القص ى عند االكتتاب 30
سنة تأهيل طبقا للمادة  54من النظام األساسي ذلك
من المناصب المعر ضة %في حد د 5
للمسابقة طبقا للمادة  44السالفة
مساعد في
العمل
االجتماعي

المطل ب  :المرحلة األ لى من
التعليم العالي  ،بعد الباكال ريا
مشف عة بتك ين في مؤسسة
متخصصة في المجال معترف بها
من طرف الد لة  ،مدة الدراسة
فيها سنة على األقل .

الترسيم
بعد سنة من
التدريب
الميداني
الناجح

بعد سنتين من
التدريب
الميداني
الناجح
بعد سنة من
التدريب
الميداني
الناجح

السن القص ى عند االكتتاب 82
سنة

القسم الرابع:

مجال البي ل جيا
المادة : 86خكون مجا خظصاي الب ولوج من المناصاب المخظصاصاح من م خوي الخصوا والخنا م وخنف
األعما الجاا ح ف م تان البحوث والخحال الب ولوج ح.
المادة :82خكون مجا خظصي الب ولوج ا من األ ال الخال ح:

الفئة
ص8

الدرجة الثانية

الدرجة األ لي
من ال م

ب ولوج ائ

11

ب ولوج ائ

الدرجة الخاصة
من ال م

%1

99

ب ولوج ائ

السلم القياسي
س1

99

ص1

ب ولوج

11

ب ولوج

ص9

م اعت ب ولوج

09

م اعت وب ولوج 99

س1

ب ولوج

س4

المادة  : 82عاف الجتو الخال بمواصاااافات المناصااااب وبواائف الم ااااؤول ح الخ
المنخم ن أل ال مجا الخظصي:

مكن ولوجها لممواف ن

ال ظائف المقابلة

األسالك

الدرجة

الم اصفات

بي ل جي رئيسي

خاصة 4 8

طائف التص ر التأطير في مجال في البحث
التحليل البي ل جي

بي ل جي

خاصة 4 8

طائف التحليل التأطير الممارسة المتخصصة
في مجال البي ل جيا

التحليل التأطير في ميدان
البي ل جيا

مساعد بي ل جي

4 8

ظائف المساعدة في مجال البي ل جيا

مساعدة في مجال البي ل جيا

البحث التحليل البي ل جي

المادة  :89خم اك خخاب المواف ن ف ص اااااال مجا الخظصاااااي طبقا لخاخ بات الناام األ اااااا ااااا لممواف ن
والوكالء العقتو ن لمتولح ،باحخاام ال اوط المخعمقح بال هاتات المتا ح والجامع ح صو المهن ح والخجابح الم بقح
والمحتتة ف الجتو الموال :

السلك
بي ل جي
رئيس

االكتتاب
الخارجي

الداخلي

المطل ب  :شهادة تعليم عالي ،
محص ل عليها خمس سن ات على
األقل بعد الباكال ريا مسلمة من
مؤسسة متخصصة معترف بها من
طرف الد لة.

ل ج السلك عن طريق المسابقة الداخلية
مشف عة بتك ين متخصص لمدة سنتين في
مؤسسة معترف بها من طرف الد لة

السن القص ى عند االكتتاب 30
سنة

اليمكن أن يترشح للمسابقة إال الم ظف ن
من سلك البي ل جيين بعد  5سن ات من
األقدمية .
امتحان مهني يجري بعد التسجيل علي
الئحة تأهيل طبقا للمادة  54من النظام
من %األساسي ذلك في حد د5
المناصب المعر ضة للمسابقات أ امتحان
مهني طبقا للمادة 44السالفة

الترسيم
بعد سنتين من
التدريب
الميداني
الناجح

بعد سنتين من
التدريب
الميداني
الناجح

بي ل جي

المطل ب  :شهادة تعليم عالي ،
محص ل عليها أربع سن ات على
األقل بعد الباكال ريا مسلمة من
مؤسسة متخصصة معترف بها من
طرف الد لة.

السن القص ى عند االكتتاب  30سنة

مساعد
بي ل جي

ل ج السلك عن طريق المسابقة الداخلية
مشف عة بتك ين متخصص لمدة سنتين في
مؤسسة معترف بها من طرف الد لة

بعد سنتين من
التدريب
الميداني
الناجح
المصلحة

امتحان مهني يجري بعد التسجيل علي
الئحة تأهيل طبقا للمادة  54من النظام

بعد سنتين من
التدريب
الميداني
الناجح

اليمكن أن يترشح للمسابقة إال الم ظف ن
من سلك المساعدين البي ل جيين بعد 5
سن ات من األقدمية .

من %األساسي ذلك في حد د5
المناصب المعر ضة للمسابقات أ امتحان
مهني طبقا للمادة 44السالفة

بعد سنة من
التدريب
الميداني
الناجح

المطل ب  :شهادة تعليم عالي ،
محص ل عليها ثالثة سن ات على
األقل بعد الباكال ريا مسلمة من
مؤسسة متخصصة معترف بها من
طرف الد لة.
السن القص ى عند االكتتاب  82سنة

الباب الثالث:
ترتيبات انتقالية نهائية
المادة : 30بق ف ناام الخجم ت ص اااال م ااااعتي الطب وم ااااعتي الصاااحح وم ااااعتي الطب االجخماع
الظاضاااااااع ن لمماا ااااااا م  911 13الصااااااااتاة بخاا  ،13 88 10المحتتة لمخاخ بات الناام ح المطبقح عم
األ ااااال المصاااانفح ف فئح صو والما ااااوم اقم  913 19بخاا  80نا ا ،8319المكم والم اة لمخاخ بات
الناام ح المطبقح عم األ ااااال المصاااانفح ف فئح رص) والما ااااوم اقم 913 13بخاا
لمخاخ بات الناام ح المطبقح عم األ ال المصنفح ف فئح ت.

 ،13 88 10المحتتة

المادة  :34خم الخ ااك األول أل ااال األظصااائ ن ف الطب من ب ن المواف ن الما اام ن ف اام تكاخاة
الطب صو الصااا تلح صو جااحح األ ااانان ال ن حصاااموا عم تبموم خظصاااي مهن لخكو ن متخه  4ااانوات عم
ا الما م لولوج ه األ ال .
األق  ،ال ن صنفون وفا ال اوط المنصوي عم ها ف
المادة : 38الموافون الما مون ف ص ال تكاخاة الطب صو الص تلح وص ال األطباء والص تالن ن وجااح
األ انان الظاضاع ن لمما اوم اقم  911 13الصاتا بخاا  13 88 10المحتتة لمخاخ بات الناام ح المطبقح
عم األ ال المصنفح ف فئح صنفون ح ب الخظصي ف األ ال الجت تة لألطباء والص تالن ن وجااحح
األ نان وفا الجتو الخال :

الفئات

األسالك القديمة

النص ص المطبقة

األسالك الجديدة

ص
ص

تكخوا ف الطب صو الص تلحالاااامااااا اااااااااااوم  911 13بااااخاااااا اااا
8313 88 10
طب ب – ص ا تالن – جااح
األ نان الفئح صم
طب ب – صااااا تالن – جااح
األ نان

المادة :33الموافون الما اامون ف ص ااال األ اااخ ة الفن ن لمصااحح واأل اااخ ة الم اااعت ن الفن ن لمصااحح
والفن ن ال اام ان لمف الصاحح وص ال مماض التولح والقابالت وص ال المماض ن اإلجخماع ن الظاضع ن
لمماا ااااااا م  911 13بخااا  10نوفمبا  ،8313و 913 19بخاا  8319 98 80و 910 13و911
بخااا  8313 88 10المحاتتة لمخاخ باات النااام اح المطبقاح عم األ اااااااال المصااااااانفاح ف فئات ص -ب و ج
ااا صااانفون ف األ اااال الجت تة لأل ااااخ ة الفن ن لمصاااحح و الفن ن ال اااام ن المظخصااا ن رح اااب االظخ اا)
ومماضا التولح والقابالت رح اب الم اخول) والمماض ن الصح ن ومماضات الخول ت والمماض ن الطب ن
وفا الجتو الخال :
الفئات

األسالك القديمة

ص

ص خا فن الصحح

الاااامااااا اااااااااااوم  911 13بااااخاااااا صاااا خا فن الصحح الفئح ص
8313 88 10

ص

ص خا فن صحح عال

الاااامااااا اااااااااااوم  913 19بااااخاااااا اااافن صااااحح عال – ح ااااب
االظخصاي – الفئح ص1
8319 98 80

ص

ص خا فن الصحح م اعت الاااامااااا اااااااااااوم  911 13بااااخاااااا صاااا خا م اعت الفئح ص1
8313 88 10

ب

مماض تولح وقابمح

ج

مماض اجخماع

النص ص المطبقة

األسالك الجديدة

الاااامااااا اااااااااااوم  910 13بااااخاااااا اااامماض تولح وقابمح ص4
8313 88 10
الاامااا ااااااااوم اقاام  911 13بااخاااااا امماض صح الاخبح ج
8313 88 10

المادة  : 31خم الخ اك األو أل ال المماض ن الصح ن ومماضات الخول ت من ب ن المواف ن المظخص ن
ا الخظصي و خم
الما ام ن عنت خاا نفا ا الما وم والمع ن ن بانخاام ف واائف مها عاتة ص ال
ا الما وم ،ومن ب ن الوكالء الم اعت ن طبقا لخاخ بات الماتة 93
خصن ف المعن ن طبقا لم اوط المحتتة ف
الموال ح.

المادة  : 35خم الخ اااك
الخال ح:

األو أل اااال خظصاااي نت اااح الطب الصاااح والقا ح العموم ح ح اااب الخاخ بات

من ب ن المواف ن المخظصاااصااا ن الما ااام ن والمع ن ن بانخاام ف واائف
ا الما وم.
الخظصي و عات خصن ف المعن ن طبقا لم اوط المحتتة ف

ااا مها عاتة ص اااال

ا

ومن ب ن الوكالء الم اعت ن طبقا لخاخ بات الماتة 93الموال ح.

-

المادة :36خم الخ ك مح األول ل م م خ ااي العم االجخماع :
من ب ن المواف ن المخظصااا صااا ن ف واائف
ا الما وم.
المعن ن طبقا لم اوط المحتتة ف

ااا مها عاتة ص اااال

ا الخظصاااي و ااا خم خصااان ف

ومن الوكالء الم اعت ن طبقا لخاخ بات الماتة  93الموال ح.

-

المادة : 32الموافون الما اامون ف

ااام الم اااعت ن االجخماع ن الظاضاااع ن لمما اااوم  913 19بخاا

 8319 98 80ال محتت لمخاخ بات الناام ح المطبقح عم األ ااال المصاانفح ف فئات رص) ا صاانفون ف ال اام
الجت ت لم اعتي العم االجخماع .

المادة  : 32خم الخ ك

األول أل ال لب ولوج ن الائ

من ب ن المواف ن المخظصاااصااا ن ف واائف
المعن ن طبقا لم اوط المحتتة ف الما وم.

ن والب ولوج ن و الم اعت ن الب ولوج ن :
ااا مها عاتة ص اااال

ا الخظصاااي و ااا عات خصااان ف

من ب ن الوكالء الم اعت ن طبقا لخاخ بات الماتة  93الموال ح.

-

المادة  :39تمج وكالء التولح الم اااعت ن ال ن ا مون واائف فن ح خفخح الحا ل اامم صجوا ص وب وج طبقا
لمقخضااا ات القانون اقم  908 04بخاا  1إبا  8304والمقابمح ل ااام من ص اااال المواف ن ف األ اااال
الجت تة المنا ااااابح أل م خهم المهن ح إ ا خوفات لت هم ال ااااااوط والمؤ الت المحتتة ف الجتو الخال عنت خاا
ن ا ا الما وم
الووووووفووووووئووووووة
سلم األج رالمست ي الدراسي أ الجامعي
القديمة
ص

الرتبة الجديدة

ت ص1

جااحااحس
ص
اااااااهاااتة الااتكخوااه ف الطااب صو
األ نان صو الص تلح و هاتة الخظصي
إل الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
صقتم ح منقوصح نخ ن

ت ص1

جااحااحم
ص
اااااااهاااتة الااتكخوااه ف الطااب صو
األ نان صو الص تلح صو ما عاتلها
إل الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
صقتم ح منقوصح بأابعح ن ن

ب

ج

ت ص8

جااححم
ص
اااااااهااتة الاتاا اااااااات ف الطب صو
األ نان صو الص تلح خم الحصو عم ها بعت إل 4الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
نوات عم األق بعت الباكالوا ا صو عاتلها
صقتم ح منقوصح صابع نوات

ت ص8

اااااخا 1
ااااااهاتة فن عال ف الصااااااحح صو ص ا ص
م ااعت فن خم الحصو عم ها بتاا ح نخ ن
عم األق بعت الباكالوا ا صو ما عات ل إل  .الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
صقتم ح منقوصح نخ ن
ص4

تب1

هاتة مماض تولح

تب8

صو قابمح

تج1

عاتلها
هاتة نها ح التاوس اإلعتات ح صو ما ج

إل الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
صقتم ح منقوصح نخ ن

إل الاتاجح الثان ح من ال ااااااام واخبح
صقتم ح منقوصح بأابعح نخ ن

 وكالء التولح الم ااعت ن ال ن ا مون واائف فن ح خفخح الحا ل مم صجوا ص،ب وج طبقا لمقخض ات القانوناقم  908 04بخاا  1إبا  8304والمقابمح ل اااام من ص ااااال المواف ن ف األ ااااال الجت تة المنا اااابح
أل م خهم المهن ح وال ن ال خوفون ال اوط المحتتة ف الفقاة  8صعاله خم تمجهم ف األ ال الجت تة لممواف ن
المماثمح أل م خهم المهن ح بتون صقتم ح ف الاخبح األول من التاجح الثان ح عم طمب منهم ف صج ااااخح ص ااااها
من خاا ن ا ا الناام ،وإما حخفاون بحكم القانون بواائفهم الظاضعح لناام الخجم ت.
الموادة : 10خم خصااااااان ف المواف ن إل تاجاات واخاب ال ااااااام الجت ت ف احخاام لتاجخهم وفئخهم وحقوقهم
المكخ بح.
المادة : 14خم
نوفمبا8313

الخاخ بات ال ااااابقح المظالفح ظاصااااح خاخ بات الماا اااا م  911و  910و 911بخاا

10

ف ما خعما باأل ال الظاضعح له ا الما وم.
المادة : 18كمف ك من وز ا الوا فح العموم ح وعصااانح اإلتااة ووز ا الصااحح ووز ا االقخصااات والمال ح
ك ف ما عن ه بخطب ا ا الما وم ال ي ن ا ف الجا تة الا م ح لمجمهوا ح اإل الم ح الموا خان ح.

مرسووووو م رقم  012 – 8048صوووووادر بتاريخ  46فبراير  8048يعدل بعض ترتيبات المرسووووو م رقم
 401/8002بتاريخ  8002/06/05الذي يلغي يحل محل المرسووووو م  042/8002الصوووووادر بتاريخ
 8002/04/45المتعلق بالنظام الخاص بأسالك الصحة العمل االجتماعي
الماتة األول  :خم

خاخ بات الماتة  98من الما ااوم اقم  894 1991بخاا

 1991 91 91المخضاامن

الناام الظاي بأ ال الصحح والعم االجخماع وخح محمها الخاخ بات الخال ح:
الماتة  98رجت تة) :خم الخ ااك األو أل ااال األظصااائ ن ف الطب من ب ن المواف ن الما اام ن ف اام
تكاخاة الطب صو الصااا تلح صو جااحح األ ااانان ال ن حصاااموا عم تبموم خظصاااي مهن ال ن صااانفون وفا
ا الما وم لولوج ه األ ال .
ال اوط المنصوي عم ها ف
ظاوجا عم خاخ بات الماتة  80صعاله ولمتة فخاة انخقال ح ال خخجاوز نخ ن بتص العم بها إل غا ح  98تجمبا
 ،1984خفخح الم اابقح التاظم ح الكخخاب األطباء المخظصص ن ،صمام التكاخاة ف الطب الما م ن المخوفا لت هم
صقتم ح نخ ن ر )1من الظتمح الفعم ح.
الماتة  :1كمف وز ا الصااحح ووز اة الوا فح العموم ح والعم وعصااانح اإلتااة ،ك ف ما عن ه ،بخنف
الما وم ال ي ن ا ف الجا تة الا م ح لمجمهوا ح اإل الم ح الموا خان ح.

ا

