
 

 مصلحة أنشطة الطب االستعجالي في المرحلة ما قبل االستشفائية

 مصلحة أنشطة الطب االستعجالي في الرحلة االستشفائية

 مصلحة التكوين واإلعالم في مجال الطب االستعجالي

مصلحة األنشطة المتعلقة بالنهوض بالدراسات وبرمجة أنشطة البحث الطبي  

 مصلحة متابعة أنشطة البحث الطبي وتقييمها

 مصلحة النهوض بجودة الخدمات

 مصلحة المتابعة والتقييم

 مصلحة الموافقة ومراقبة المؤسسات الخاصة للصحة 

 مصلحة التراتيب ومراقبة تعاطي المهن الصحية بالقطاع الخاص 

 مصلحة تنظيم العالج األساسي 

 مصلحة برامج مقاومة األوبئة االجتماعية 

 مصلحة مقاومة األوبئة 

 مصلحة تقييم البرامج 

 مصلحة الدراسات وبرمجة األعمال التثقيفية 

 مصلحة إنتاج الوسائل التثقيفية 

 مصلحة الطب الجامعي

 مصلحة الطب ما قبل المدرسي والمدرسي 

 مصلحة النظافة العمومية 

 مصلحة مراقبة المياه 

 مصلحة دراسة الحشرات ومكافحة اآلفات 

 مصلحة مراقبة السكن والتهيئة العمرانية 

 مصلحة مراقبة مكافحة التلوث

 مصلحة تسجيل المواد الصيدلية المحلية

 مصلحة األدوية 

 مصلحة المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والسامة 

 مصلحة تسويق المواد الصيدلية والمشابهة

 مصلحة وحدات التصنيع المحلية 

 مصلحة الصيدلة اإلستشفائية

 مصلحة الصيدليات الخاصة

تفقد المخابر العمومية والخاصة ومراقبة نوعية أنشطة المخابر . م  

 مصلحة تنسيق وتوحيد التقنيات البيولوجية 

 مصلحة البرامج واإلعالم

 مصلحة مراقبة األنشطة

 مصلحة سلك األطباء والسلك الموازي لهم 

 مصلحة إطارات مساعدي األطباء 

 مصلحة الرسكلة والتكوين المستمر 

 مصلحة الدراسات العامة 

 مصلحة وضع البرامج 

 مصلحة اإلحصائيات 

 مصلحة السلك اإلستشفائي الجامعي 

 مصلحة السلك االستشفائي الصحي

 مصلحة المتربصين الداخليين والمقيمين في الطب

 مصلحة سلك أطباء األسنان 

 مصلحة سلك الصيادلة

 مصلحة أسالك التعليم شبه الطبي والفنيين السامين 

 مصلحة أسالك الممرضين ومساعدي الصحة العمومية 

 مصلحة السلك اإلداري 

 مصلحة السلك الفني 

 مصلحة العملة 

 مصلحة ميزانية التسيير 

 مصلحة ميزانية التجهيز

 مصلحة اإلذن بالدفع لمصاريف التسيير 

 مصلحة اإلذن بالدفع لمصاريف التجهيز 

 مصلحة البرامج وضبط المقاييس 

 مصلحة الدراسات الهندسية والفنية 

 مصلحة األشغال الجديدة والصيانة والتعهد 

 مصلحة األقساط الخاصة والتجهيزات الثابتة 

 مصلحة الدراسات واالستكشاف 

 مصلحة الجرد وبرمجة الحاجيات 

 مصلحة الشراءات 

 مصلحة صيانة التجهيزات 

 مصلحة التنظيم واألساليب

 مصلحة اإلعالمية 

 مصلحة المعدات والصيانة والسالمة

 مصلحة المغازات والمخازن العامة 

 مصلحة منظومة المعلومات وإجراءات التصرف

 مصلحة طاقات االستيعاب اإلستشفائية 

 مصلحة تنظيم النشاط الطبي

 مصلحة تنظيم النشاط التمريضي والخدمات شبه الطبية

 مصلحة تنظيم أنشطة األقسام االستعجالية

 مصلحة تقييم الخدمات 

 مصلحة تقييم التصرف 

 مصلحة المؤسسات العمومية للصحة 

 مصلحة المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية 

 مصلحة الدراسات وإعداد النصوص القانونية والترتيبية 

 مصلحة الدراسات لتطهير األوضاع العقارية

 مصلحة النزاعات المدنية والجزائية 

 مصلحة النزاعات اإلدارية 

 اإلدارة الفرعية لجودة الخدمات  
  

 وحدة الطب اإلستعجالي 
 

اإلدارة الفرعية للتوثيق والمحفوظات   

  اإلدارة الفرعية لتنظيم وبرمجة أنشطة الصحة األساسية

 اإلدارة الفرعية لتقييم أنشطة الصحة األساسية
 

  اإلدارة الفرعية للتثقيف الصحي

  اإلدارة الفرعية للبرمجة  
 

اإلدارة الفرعية لحفظ صحة الوسط   

اإلدارة الفرعية لحماية المحيط   

 اإلدارة الفرعية للدواء

لصناعة المواد الصيدلية وشبه الصيدلية ومراقبة تسويقها  . ف. إ
 

  اإلدارة الفرعية للتراتيب ومراقبة المهن الصحية

 اإلدارة الفرعية لتنظيم أنشطة البحث 
 

اإلدارة الفرعية لبنوك الدم  

 اإلدارة الفرعية للتخطيط 

 اإلدارة الفرعية لإلحصائيات 

  اإلدارة الفرعية للمعدات

 اإلدارة الفرعية للسلك الطبي
  

  اإلدارة الفرعية للسلك الموازي للطبي
  

  اإلدارة الفرعية للسلك شبه الطبي
  

  اإلدارة الفرعية للسلك اإلداري والفني والعملة

 اإلدارة الفرعية للميزانية 
  

 اإلدارة الفرعية لإلذن بالدفع 
 

 اإلدارة الفرعية للبرمجة والدراسات
 

  اإلدارة الفرعية لألشغال والتعهد
 

   اإلدارة الفرعية للدراسات وبرمجة الحاجيات

   اإلدارة الفرعية للشراءات والصيانة

 اإلدارة الفرعية للتنظيم واإلعالمية

  اإلدارة الفرعية لإلجراءات

 اإلدارة الفرعية لتنظيم األنشطة 

 اإلدارة الفرعية لتقييم األداء

اإلدارة الفرعية للتقييم اإلقتصادي والمالي  

 اإلدارة الفرعية للشؤون القانونية

 اإلدارة الفرعية للنزاعات

 اإلدارة الفرعية للصيدلة 

اإلدارة الفرعية للمخابر   

إدارة البحث الطبي 
 

إدارة الرعاية الصحية األساسية 

إدارة الطب المدرسي والجامعي 
 

إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط 

التفقدية الطبية والموازية للطبية 

التفقدية اإلدارية والمالية 
 

 

  إدارة الدواء والصناعة الدوائية
 

الوحدة المركزية لبنوك الدم ونقل الدم 

إدارة الدراسات والتخطيط 
 

  إدارة الموارد البشرية

إدارة الشؤون المالية 
 

إدارة البناءات  

  إدارة التجهيز

 

إدارة التنظيم واألساليب واإلعالمية 

 

 إدارة التنظيم اإلستشفائي
 

  إدارة التقييم والتدقيق

  وحدة التعاون الفني
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وحدة مخابر البيولوجيا الطبية 
 

الوحدة المركزية لتكوين اإلطارات 
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 الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات  
 

 مصلحة التعاون متعدد األطراف 

 مصلحة التعاون الثنائي 

 مصلحة التوثيق 

 مصلحة المحفوظات 

 مصلحة مكتب الضبط المركزي

 مصلحة العالقات العمومية

  وحدة النهوض بصحة الفم واألسنان

  وحدة تنسيق أنشطة اإلدارات الجهوية للصحة

 

وحدة  متابعة المؤسسات العمومية التي ال تكتسي 
  صبغة إدارية والمنشآت العمومية

مكتب العالقات مع المواطن 

 وحدة تصدير الخدمات الصحية


