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 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980ة  لسن1255وعلى األمر عدد 

قانون األساسي ألطباء األسنان متعلق بضبط ال ال1980

  ستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته اال

 31 المؤرخ في 2000نة  لس235أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ، 2000جانفي 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 137وعلى األمر الرئاسي عدد 

  ، المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة2021أكتوبر 

 11 المؤرخ في 2021 لسنة 138األمر الرئاسي عدد وعلى 

  ، المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة2021أكتوبر 

 العمومية وعلى قرار وزير التربية والعلوم ووزير الصحة

 المتعلق بضبط كيفيات ومقاييس 1992 ماي 26المؤرخ في 

ستشفائي جامعي في طب األسنان، كما االتسمية في خطة أستاذ 

رار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تم تنقيحه بق

  .2016 جوان 30المؤرخ في 

  .يباقتراح من وزير الدفاع الوطنو

  :قـررا مـا يلـي 

 27 تفتح بكلية طب األسنان بالمنستير يوم ـالفصل األول 

 واأليام الموالية مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة 2022ديسمبر 

ي في طب األسنان طبقا ألحكام القرار ستشفائي جامعاأستاذ 

 بالقرار  والمنقح1992 ماي 26المشار إليه أعاله المؤرخ في 

 .2016 جوان 30المؤرخ في 

حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الصحة ـ  2الفصل 

  ).3(بثالثة مراكز 

حدد عدد المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع ـ  3لفصل ا

  ).1(احد الوطني بمركز و

  .2022 نوفمبر 25يغلق سجل الترشحات يوم ـ  4 الفصل

رائد الرسمي للجمهورية ينشر هذا القرار بالـ  5الفصل 

  .التونسية

  .2022 نوفمبر 3تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
  علي مرابط

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

 والبحــث العالـي التعليم ووزيـر الصحـة وزير   منرار ق
 مناظرة بفتح يتعلق 2022 نوفمبر 3 في مؤرخ العلمـي

 في جامعي ستشفائيا أستاذ رتبة في للتسمية بالملفات
 .الصيدلة

  العلمي، والبحث العالي التعليم ووزير الصحـة وزير إن

  الدستور، على طالعاال بعد

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 سنةل 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلدارية، الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية والجماعات
  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 ديسمبر 19 في المؤرخ 2005 لسنة 3295 عدد األمر وعلى
 بالصيادلة الخاص ساسياأل النظام بضبط المتعلق 2005

 لسنة 2754 عدد باألمر والمتمم المنقح الجامعيين ستشفائييناال
 147 عدد الحكومي وباألمر 2008 أوت 4 في المؤرخ 2008
  ،2021 مارس 5 في المؤرخ 2021 لسنة

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 137 عدد الرئاسي األمر وعلى
  للحكومة، رئيسة بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر علىو
  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 والبحث العالي التعليم ووزير العمومية الصحة وزير قرار وعلى
 المعايير بضبط المتعلق 2010 نوفمبر 10 في المؤرخ العلمي

 أستاذ رتبة في للتسمية الترشح ملفات درس وطرق التقديرية
  .الصيدلة في جامعي استشفائي

  :  يلي ما قـــــــررا

 أستاذ رتبة في للتسمية بالملفات مناظرة تفتح  ـاألول الفصل
 واأليام 2022 ديسمبر 27 يوم الصيدلة في جامعي استشفائي

  .الموالية

 المناظرة هذه في المفتوحة المراكز عدد حدد ـ 2 الفصل
 .مراكز) 5( بخمسة الصحة وزارة لفائدة

  .2022 نوفمبر 28 يوم الترشحات سجل يغلق ـ 3 الفصل

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشرـ  4 الفصل
  .الّتونسية

  .2022 نوفمبر 3تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
  علي مرابط

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير




