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من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار 
ة النتداب يتعلق بفتح مناظر 2022 نوفمبر 3 في مؤرخ

ستشفائيين جامعيين في طب  اأساتذة محاضرين مبرزين
  . األسنان

  ،البحث العلميإن وزير الصحة ووزير التعليم العالي و

 ،طالع على الدستوربعد اال

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983ة  لسن112وعلى القانون عدد 
 المتعلق بضبط القانون العام ألعوان الدولة والجماعات 1983

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

 سبتمبر 30 المؤرخ في 1980 لسنة 1255وعلى األمر عدد 
 األسنان قانون األساسي ألطباء المتعلق بضبط ال1980

  ستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته اال
 31 المؤرخ في 2000 لسنة 235أو تممته وخاصة األمر عدد 

  ، 2000جانفي 

 11 المؤرخ في 2021ة  لسن137وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،سة للحكومةالمتعلق بتسمية رئي 2021أكتوبر 

 11لمؤرخ في  ا2021 لسنة 138وعلى األمر الرئاسي عدد 
  ،المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة 2021أكتوبر 

العلمي وعلى قرار وزير الصحة ووزيرة التعليم العالي والبحث 
 انتدابالمتعلق بتنظيم مناظرة  2021 جويلية 1المؤرخ في 

 .ستشفائيين جامعيين في طب األسناناأساتذة محاضرين مبرزين 

 :قـررا مـا يلـي 

 20بكلية طب األسنان بالمنستير يوم  تفتح ـالفصل األول 
 واأليام الموالية مناظرة النتداب أساتذة محاضرين 2022ديسمبر 
ستشفائيين جامعيين في طب األسنان طبقا ألحكام القرار امبرزين 

  .2021 جويلية 1المشار إليه أعاله المؤرخ في 

 تفتح هذه المناظرة لفائدة وزارة الصحة في  ـ2ل الفص
  :التالية  االختصاصات

في اختصاص علم الخاليا واألنسجة وعلم ) 1(مركز واحد ـ 
 .نموهااألجنة و

في اختصاص علم الجراثيم وعلم ) 1(مركز واحد ـ 
 .علم المناعةالفيروسات و

ئل األسنان الجزئية القابلة في اختصاص بدا) 1(مركز واحد ـ 
  .للفك

 .في اختصاص طب وجراحة الفم) 2 (اثنينمركزين ـ 

 .تصاص طب أسنان األطفال والوقايةفي اخ) 1(كز واحد مرـ 

  .2022 نوفمبر 21سجل الترشحات يوم غلق  ـ ي3الفصل 

لرائد الرسمي للجمهورية ينشر هذا القرار با ـ 4الفصل 
  .التونسية

  .2022 نوفمبر 3تونس في 
  

  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
  علي مرابط

عليم العالي والبحث وزير الت
  العلمي

 منصف بوكثير

  

 العلمـي والبحــث العالـي التعليم ووزيـر الصحـة وزير منقرار 
 أساتذة انتداب مناظرة بفتح يتعلق 2022 نوفمبر 3 في مؤرخ

 .الصيدلة في جامعيين استشفائيين مبرزين محاضرين

  العلمي، والبحث العالي التعليم ووزير الصحـة وزير إن

  الدستور، على طالعالا بعد

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 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 األساسي 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 كتوبرأ

 11 في المؤرخ 2021 لسنة 138 عدد الرئاسي األمر وعلى

  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 العلمي والبحث العالي التعليم ووزيرة الصحة وزير قرار وعلى

 انتداب مناظرة بتنظيم المتعلق 2021 جويلية 1 في المؤرخ

  .الصيدلة في جامعيين استشفائيين مبرزين نمحاضري أساتذة

  :يلي ما قــررا

 ديسمبر 20 يوم بالمنستير الصيدلة بكلية تفتح  ـاألول الفصل

 مبرزين محاضرين أساتذة انتداب مناظرة الموالية واأليام 2022

  .الصيدلة في جامعيين ستشفائيينا
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 المناظرة هذه في المفتوحة المراكز عدد حدد ـ 2 الفصل
 االختصاصات في وذلك مراكز، )5( بخمسة الصحة وزارة دةلفائ

   :التالية

 ).2( مركزان: الدم أمراض علمـ 

 ).1( واحد مركز: السريرية الصيدلةـ 

 ).1( واحد مركز:  اإلحيائية الفيزياءـ 

  ).1( واحد مركز: الدقيقة األحياء علمـ 

 . 2022 نوفمبر 21 يوم الترشحات سجل يغلقـ  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

  
من وزير الصحة ووزير الّتعليم العالي والبحث العلمي  رارقـ
 باالختباراتيتعلق بفتح مناظرة  2022 نوفمبر 3رخ في مؤ

للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في 
وصفاقس الّطب بكّليات الّطب بتونس وسوسة والمنستير 

  .2022بعنوان سنة 

  ،ر الّتعليم العالي والبحث العلمي وزير الصحة ووزيإن

 بعد االّطالع على الدستور،

 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112ون عدد وعلى القان

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومـية ذات الصبغة اإلدارية، 

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة  المرسوم 

 ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011ة  لسن89عدد 

 فيفري 25 المؤرخ في 2008نة  لس19انون عدد وعلى الق

  31 المتعلق بالّتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد2008

  ،2011 أفريل 26 المؤرخ في  2011لسنة 

 مارس 28 المؤرخ في 2009سنة  ل772وعلى األمر عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الّطبي 2009

 2009نة  لس3353ي والمتمم باألمر عدد اإلستشفائي الجامع

  ،2009 نوفمبر 9المؤرخ في 

 مارس  9 المؤرخ في 2016 لسنة 370وعلى األمر عدد 
   المتعلق بالتسمية في الرتب داخل األسالك،2016

 11 المؤرخ في 2016 لسنة 301وعلى األمر الحكومي عدد 
 المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس 

  ى وزير الصحة،إل

 11مؤرخ في ال 2021 لسنة 137على األمر الرئاسي عدد و
  تعلق بتسمية رئيسة للحكومة،الم 2021أكتوبر 

 11 في مؤرخال 2021 لسنة 138 عدد وعلى األمر الرئاسي
  الحكومة، أعضاء بتسمية تعلقالم 2021 أكتوبر

 وعلى قرار وزير الصحة ووزيرة الّتعليم العالي والبحث العلمي
المتعّلق بتنظيم مناظرة باالختبارات  2021 جويلية 1المؤرخ في 

  ،ر مبرز استشفائي جامعي في الّطبللتسمية في رتبة أستاذ محاض

وعلى قرار وزير الصحة ووزيرة الّتعليم العالي والبحث العلمي 
 أوت 4 والمنقح للقرار المؤرخ في 2021 جويلية 1المؤرخ في 

تقييم المترشحين لمختلف مناظرات  المتعلق بضبط شبكة 2009
  ، األطباء االستشفائيين الجامعيينانتداب

  .وباقتراح من وزير الدفاع الوطني

  :يليقــررا ما 

تفتح مناظرة باالختبارات بكليات الطب بتونس  ـ الفصل األول
 واأليام 2022 ديسمبر 6وسوسة والمنستير وصفاقس يوم 

الموالية للتسمية في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي 
في الطب لكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس وذلك 
طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعـــاله المــؤرخ 

  .2021 جويلية 1في 

جيله، تحديد كلية أثناء تس  يتعين على كل مترشح، ـ2الفصل 
الطب واالختصاص وعند االقتضاء القسم االستشفائي الجامعي 

  .بالجهات ذات األولوية التي ينوي التناظر بعنوانها

ويلتزم المترشح، في صورة النجاح، بتخصيص نشاطه لفائدة 
كلية الطب التي تم اختياره عليها والقسم اإلستشفائي الجامعي 

تم تعيينه به وعند االقتضاء، القسم التابع لهذه الكلية الذي سي
االستشفائي الجامعي بالجهات ذات األولوية الذي تناظر بعنوانه، 

  .وإال فإنه يفقد تسميته بعد المناظرة

ويلتزم األستاذ المحاضر المبرز االستشفائي الجامعي  في 
 بالعمل الفعلي أولويةالطب الذي تمت تسميته في مركز بجهة ذات 

سنوات على األقل، ابتداء من تاريخ مباشرة مهامه ) 3(لمدة ثالث 
  .بالمركز المذكور، وإال فإنه يفقد تسميته

ابر واألقسام  تفتح هذه المناظرة بالّنسبة للمخ ـ3الفصل 
 االختصاصاتستشفائية الجامعية الّتابعة لكلية الطب بتونس في اال

  :الّتالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله




