
LE PARAMÉDICAL :
Toute personne qui a trait au domaine des soins de la 

santé ou s’y consacre en faveur de la population. Elément 
fondamental accompagnant le médecin pour répondre aux 
besoins des malades.

LA SANTÉ :
Etat de complet, de bien être physique mental, social 

et qui ne consiste pas en une absence d’une maladie 
ou d’infirmité. Dans ce cadre et dans cette perspective, 
notre établissement IAG Santé vise à participer à la 
promotion de la santé de la population en s’investissant 
dans le capitale humain pour bien répondre à un besoin 
énorme et grandissant en personnel paramédical et ce par 
la mise en place d’une structure de formation basée sur 
trois axes essentiels. Des formations théoriques assurées 
par des cadres médicaux, administratifs et paramédicaux 
expérimentés et bien qualifiés. Des travaux pratiques 
encadrés par des enseignants expérimentés et avec un 
matériel complet et moderne. Des stages de qualité au sein 
des différents établissements sanitaires publics et privés 
avec un encadrement sur place et d’une manière continue 
et supervisée.

IAG Santé a pour mission d’assurer la formation des 
professionnels qualifiés dans le domaine de santé et qui a 
pour objectif d’avoir des éléments compétents capables de 
dispenser des soins de qualité à la population et d’assurer la 
responsabilité de leurs tâches professionnelles conformément 
à l’éthique professionnelle.

La formation est repartie en cinq filières :
- Infirmier en anesthésie et réanimation (3 ans)
- Sage femme (3 ans)
- Infirmier polyvalent (3 ans)
- Infirmier auxiliaire (2 ans)
- Aide soignant (1 an uniquement en formation continue)

Au terme de la troisième année l’étudiant peut préparer 
une spécialisation en Belgique dans les disciplines suivantes.

- Pédiatrie
- Santé communautaire
- Soins intensifs et aide médicale urgent
- Oncologie
- Imagerie médicale et radiothérapie

المساعد الطبي
أو  الصحية  كل شخص له عالقة بميدان اإلسعافات 
يكرس مجهوداته لفائذة المواطنين، فهو عنصر أساسي 

يرافق الطبيب لتلبية حاجيات المرضى.
الصحة

ال  لكن  واجتماعيا  وعقليا  فيزيولوجيا  جيدة،  حالة 
ترتكز على غياب مرض أو عاهة. وفي هذا اإلطار، ومن 
هذا المنظور، تهدف مؤسستنا، IAG Santé إلى المساهمة 
للمواطنين  العمومية  الصحة  مستوى  من  الرفع  في 
تلبية  أجل  من  البشري  الرأسمال  في  باالستثمار 
الحاجيات الكبرى والمتزايدة من المستخدمين في مجال 
تكوينية  بنية  وضع  طريق  عن  وذلك  الطبية.  المساعدة 
ترتكز على ثالثة محاور أساسية؛ تكوين نظري تشرف 
متمرسين  طبيين  ومساعدين  وإدارية  طبية  أطر  عليه 
ومؤهلين بشكل جيد، أعمال تطبيقية مؤطرة من طرف 
ومتطورة.  كاملة  معدات  وبواسطة  خبرة  ذووا  أساتذة 
الصحة  مؤسسات  مختلف  داخل  الجودة  عالية  تداريب 
وبطريقة  المكان  بعين  تأطير  مع  والخاصة  العمومية 
في   IAG Santé مهمة  وتتجلى  عليها.  ومشرف  متواصلة 
الصحي  الميدان  في  مؤهلين  مهنيين  تكوين  ضمان 
كفاءة عالية  ذووا  الحصول على عناصر  إلى  كما تهدف 
قادرين على توفير رعاية ذات جودة للمواطنين وتحمل 

مسؤولية واجباتهم المهنية وفقا ألخالقيات المهنة.
ينقسم هذا التكوين إلى خمسة تخصصات وهي:

- ممرض في التخذير واإلنعاش )مدة التكوين ثالث سنوات(
- مولدة )مدة التكوين ثالث سنوات(

- ممرض متعدد االختصاصات )مدة التكوين ثالث سنوات(
- ممرض مساعد )مدة التكوين سنتين(

- عون مسعف )مدة التكوين سنة( فقط في التكوين المستمر
يحضر  أن  الثالثة  السنة  نهاية  في  للطالب  يمكن 

للتخصص في بلجيكا في المسالك التالية:
- طب األطفال

- الصحة االجتماعية
- العناية المكثفة والمساعدة الطبية االستعجالية

- طب األورام
- الصور الطبية والمعالجة باإلشعاع



INFIRMIER EN ANESTHESIE ET 
REANIMATION

La formation en matière d’anesthésie et réanimation a pour 
objectif de préparer des professionnels capables de :

- réaliser l’anesthésie générale chez les malades de 
tout âge relevant de la chirurgie réglée et d’urgence, 
générale et spécialisée,

- Participer à la réalisation et à la surveillance d’une 
anesthésie locorégionale.

- Prodiguer les soins d’urgence et intensifs aux malades 
de tout âge, en détresse neurologique, respiratoire, 
cardiocirculatoire et métabolique.

- Participer à la formation et le recyclage des infirmiers.
- Promouvoir et assurer l’information et l’éducation
sanitaire à la population.
- Participer à la recherche scientifique en soins infirmiers
et en anesthésie réanimation.

SAGE FEMME
- Donner à la future sage femme une compétence 

spéciale et précise dans le domaine de santé familiale 
et communautaire conforme aux priorités du ministère 
de la santé et ce dans le domaine de :

- L’obstétrique
- La gynécologie
- La planification
- L’éducation pour la santé
- Faire acquérir au futur sage femme des principes de 

gestion, d’administration, et d’encadrement au niveau 
de formations hospitalières, extra hospitalières et des 
écoles de formations.

INFIRMIER POLYVALENT
Cette formation vise à préparer des futures professionnels 

capables de :
-Définir les besoins des patients, des familles et de la 

communauté en matière de soins infirmiers.
-Planifier et exécuter les soins infirmiers que nécessite 

l’état de santé du patient, de la famille, de la communauté 
et les évaluer.

-Appliquer les prescriptions médicales en matière de prévention, 
de diagnostic, d’analyse, de traitement et de réhabilitation.

-Assurer et promouvoir l’information, l’éducation et 
la communication en matière de santé en faveur des 
patients, des familles et de la population.

-Participer à la planification, l’exécution, à la supervision 
et à l’évaluation des activités et programmes sanitaires. 
-Participer à la gestion des unités de soins infirmiers 
-Participer à la formation des infirmiers auxiliaires 
-Participer à la recherche des soins infirmiers.

INFIRMIER AUXILIAIRE
Ce cursus prépare les futures infirmiers auxiliaires pour :
- Assurer les soins de base relevant de leurs compétences 

aussi bien au niveau hospitalier que dans les structures 
des soins ambulatoires.

- Hygiène individuelle et d’environnement
- Maladies transmissibles et prophylaxie
- Infrastructures et programme d’activités sanitaires - 

Elément de droit et de gestion
- Participer à l’exécution des activités des programmes 

sanitaires.
- Dispenser des soins d’hygiène et de confort pour les 

malades dépendants.
- Participer à l’application des prescriptions médicales en 

matière de prévention, de diagnostic, de traitement et 
ré- habilitation.

- Participer à la gestion des unités de soins.
Informer et éduquer la population en matière de santé.

ممرض متعدد االختصاصات
مستقبليين  مهنيين  إعداد  إلى  التكوين  هذا  يهدف 

قادرين على:
في  والمجتمع  والعائالت  المرضى  احتياجات  تعريف 

مجال اإلسعافات التي يقدمها الممرض.
والتي  الممرض  يقدمها  التي  اإلسعافات  وتنفيذ  -تأطير 
تتطلبها الحالة الصحية للمريض والعائلة والمواطنين وكذا 

تقييم هذه اإلسعافات.
والتشخيص  الوقاية  مجال  في  الطبية  اإلرشادات  -تطبيق 

والتحليل والعالج وإعادة التأهيل.
مجال  في  والتواصل  والتكوين  المعلومات  -تقديم 
والعائالت  المرضى  لفائدة  تطويرها  على  والعمل  الصحة 

والمواطنين.
التي  باإلسعافات  الخاصة  الوحدات  تسيير  في  -المساهمة 

يقدمها الممرض.
-المشاركة في تكوين الممرضين المساعدين.

يقدمها  التي  اإلسعافات  مجال  في  البحث  في  -المشاركة 
الممرض.

ممرض مساعد
يهيء هذا التكوين الممرضين المساعدين المتنقلين للقيام 

بما يلي:
-توفير اإلسعافات األولية التي تدخل ضمن اختصاصهم سواء 

بالبنيات  يتعلق  فيما  أو  االستشفائي  المستوى  على 
الخاصة باإلسعافات المتنقلة.

-المشاركة في تنفيذ األنشطة الخاصة بالبرامج 
الصحية.

والراحة  الصحة  حفظ  إسعافات  -توفير 
للمرضى المحتاجين للمساعدة.

-المشاركة في تطبيق اإلرشادات الطبية 
في مجال الوقاية والتشخيص والعالج 

وإعادة التأهيل.
وحدات  تسيير  في  -المشاركة 

اإلسعافات.
-إخبار المواطنين وإرشادهم في المجال 

الصحي.

ممرض في التخذير واإلنعاش
التكوين في التخذير واإلنعاش يهدف إلى إعداد مهنيين 

متمكنين من:
تحت  عمرية  فئة  أية  من  للمرضى  عام  تخذير  إجراء 
العمليات الجراحية االختيارية والطوارئ العامة والمتخصصة.

التخذير في منطقة معينة  تنفيذ وتتبع  المشاركة في   -
من الجسم.

المكثفة  والرعاية  الطوارئ  حالة  في  الرعاية  توفير   -
من  يعانون  والذين  العمرية  الفئات  مختلف  من  للمرضى 
والدورة  القلب  وأمراض  والتنفسي  العصبي  الجهاز  أمراض 

الدموية والتمثيل الغذائي.
الممرضين  تدريب  وإعادة  تدريب  في  المشاركة   -

والممرضات.
- تعزيز وتوفير المعلومات والتثقيف الصحي للسكان.

التمريض  مجال  في  العلمي  البحث  في  المشاركة   -
والتخذير واإلنعاش.

مولدة
يهدف هذا التكوين إلى:

في  ومحددة  خاصة  كفاءة  المستقبلية  المولدة  إعطاء   -
وزارة  لتنظيمات  طبقا  والمجتمعية  العائلية  الصحة  ميدان 

الصحة. وذلك في الميادين التالية:
- طب التوليد
- طب النساء

- التخطيط
- التربية من أجل الصحة

واإلدارة  التسيير  مبادئ  المستقبلية  المولدة  تلقين 
وخارج  االستشفائي  التكوين  مستوى  على  والتأطير 

المستشفى ومدارس التكوين.


