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 تخصص الشبه طبي



 تعريف بالتخصص 

هو عبارة عن تخصص يتم تدريسه في معاهد الشبه طبيعي في العديد من الواليات تحت الوصاية المشتركة لوزارة التعليم 

 العالي و وزارة الصحة حيث يتوج الطالب الشبه طبي بعد تخرجه بشهادة تقني سامي في الصحة 

 نظام التدريس 

لم يتم تطبيقه لحد االن لكن ال ام دينظام التدريس هو   

 مدة التكوين 

 خمس سنوات بالنسبة لتخصص القابلة 

 ثالث سنوات بالنسبة لباقي التخصصات الشبه طبية 

 الراتب 

يحتلف من والية الى اخرى لكن وبصفة عامة في واليات الوسط يكون ثالت مالين ونص بالنسبة للشبه طبيين و ثالث 

الف بالنسبة للقابلة  800مالين و   

 طبيعة الدراسة 

السداسي الول جذع مشترك بين جميع التخصصات يدرس فيه الطالب العديد من المقاييس االساسية كعلوم التشريح 

االسعافات االولية.......–اخالقيات المهنة  -اللغة الفرنسية-العضام(-المفاصل -التنفسي -البولي -)الجهاز الهظمي  

تخصص.  بعد نهاية السداسي االول تدرج مقاييس مختلفةحاصة بكل  

 معدالت القبول

تختلف على حسب الوالية وعدد المناصب المطلوبة لكن على حسب المتعارف عليه فهي تكون مرتفعة جدا في باتنة بخيث 

( و متوسطة في العديد من الواليات  9ومنخفضة في بجاية )العام الماضي ب  15تتجاوز   

 الترقيات و االفاق المستقبلية 

بعد تخرجه بسنوات حصد بعض الترقيات كما يمكنه اجتياز مسابقات عديدة والتي يكون النصيب يمكن لطالب الشبه طبي 

 االكبر منها لطلبة التمريض

 االيجابيات 

 العمل في سن مبكرة براتب جيد 

 سهولة الدراسة ) النجاح للجميع و التفوق لمن اراد (

 امكانية مواصلة الدراسات العليا في الجامعة رفقة العمل 

 عمل انساني 



 السلبيات

 طبيعة العمل المرهقة و المناوبات الليلية 

 عدم تقدير معطم فئلت المجتمع لهذا العمل االنساني 

 شرح التخصصات الموجودة 

LSP 1)-تخصص مخبري للصحة العمومية  

من احسن تخصصات الشبه طبي و التي تطلب معدالت جيدة تتمثل مهامهم في القيام بالتحاليل الطبية المختلفة )بيوكيميائية 

تحاليل الخالياو االمراض السرطانية ( على عكس البيولوجي الذي يجيد القيام بنوع  –السيرولوجية  –ميكروبيولوجية  –

.واحد فقط منها   

-علم الدم-كيمياءعلم الفيروسات-المقاييس التي يدرسها المخبريين قريبة جدا من مقاييس طالب الطب والصيدلة )بيوفيزيك

.( وهدا ميسهل دراسة الطب و الصيدلة على المخبريين ان تفوقوا في البكالوريا و تمكنوا من البيوكيمياء..-االحصاء

.االلتحاق بكلية الطب   

ISP 2)-صحة العموميةتخصص ممرض لل  

من اكثر التخصصات شيوعا كما انها تحيط بجميع التخصصات ) يدرسون مقاييس تخص المخبريين و مشغلي اجهزة 

 التصوير وغيرها 

تخصص رائع يحتاج شخصية قوية كون الممرض يتعامل مع جميع فئات المجتمع تمتلك نصيبا كبيرا من الترقيات ) 

استاذ في الشبه طبي ( مساعد طبي في التخذير و االنعاش و   

 طلبة هذا التخصص يعتبرون من انجح الطلبة و الكثير منهم يزاول دراسته في الجامعة 

MIMSP تخصص مشغل اجهزه التصوير الطبي-(3  

من احسن التخصصات بها مقاييس كثيرة في مادة الفيزياء    15-14يعتبر وجهة لعديد الطلبة اصحاب معدالت   

 يعتبر تخصص مريح نسبيا ويتميز بكثرة العطل ) 30يوم-21يوم-21يوم (

KSP المختص في العالج الطبيعي والفيزيائي-(4  

سنوات في القطاع العام   07احسن تخصص في الشبه طبي يمنح لصاحبه فرصة فتح عيادة خاصة بعد عمل   

في معظم واليات الوطن  15.50من مهام المدلك اعادة التاهيل كما يفوق معدل القبول فيها   

HSP 5)-المختص في حفظ الصحة  



 –فيزياء  –كيمياء  –اصبح هذا العام يسمى خبير حفظ الصحة يدرس خالله الطالب العديد من المقاييس الرائعة )احصاء 

كتابة  –مراقبة نظافة المستشفى والمطعم  –كتابة التقارير  –بيوكيمياء ......( عمله اداري يتمثل في االحصاء 

بالتخصص المريح كما يظن االغلب . التقارير...وهو ليس  

 AMSP 6)-المساعد الطبي  

 تخصص رائع في السابق كان يسجل فيه طابة التسيير و االقتصاد اما حاليا فقد تم حرمانهم منه 

تخصص بعيد عن المشاكل ذو طابع اداري تتمث مهامهم في تنظيم الملفات الطبية )االرشيف( و مرافقة الطبيب خالل 

بية الزيارة الط  

 غياب المناوبات الليلية 

PPH 7)-)محضر صيدالني)ة  

 تخصص نادر نوعا ما كما يعتبر اكثر تخصصات الشبه طبي اناقة جل مقاييسهم يركزون فيها على الكيمياء 

 تتمثل مهامهم في تطبيق الوصفة الطبية كما يتواجدون في مراكز معالجة السرطان .

DSP مختص التغذية-(8   

 اكثر التخصصات راحة في الشبه طبي تتمثل مهامهم في مراقبة النطام الغذائي للمرضى و تقديم نصائح و ارشادات لهم 

ASSP 9)-مساعد اجتماعي للصحة العمومية  

 التخصص الوحيد الذي يعطى لطالب شعبتي اللغات و االداب 

 من مهامهم االهتمام بالجانب النفسي للمرضى 

 تخصصات اخرى 

نطراتي بصراتي للصحة العمومية - مختص في رعاية االطفال -مرمم اسنان تخصص   

 تخصص القابلة للصحة العمومية  

SFSP  يرمز له  ب  

 تحصص ال يتبع للشبه طبي لكن يتم تدريسه في معاهد الشبه طبي لعدم توفر معهد للقابالت في تلك الوالية 

 معدالت القبول مرتفعة نوعا ما في العديد من الواليات 

02تتوج القابلة بعد تخرجها بشهادة ماستر   

 تخصص رائع لكن يلزمه الصبر والمثابرة 


