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ليم العالي والبحث قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التع
يتعلق بفتح مناظرة  2019سبتمبر  11العلمي مؤرخ في 

بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب 
 .2019بعنوان سنة 

  إن وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

  بعد االطالع على الدستور،

 12المؤرخ في  1983لسنة  112ى القانون عدد وعل
المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر 

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

  ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 

فيفري  25المؤرخ في  2008نة لس 19ى القانون عدد وعل
المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد  2008

  ،2011أفريل  26المؤرخ في  31

مارس  28المؤرخ في  2009لسنة  772وعلى األمر عدد 
المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك الطبي  2009

 2009لسنة  3353باألمر عدد  االستشفائي الجامعي والمتمم
  ،2009نوفمبر  9المؤرخ في 

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

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

  ة،إلى وزير الصح

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2019سنة ل 219وعلى األمر الحكومي عدد 
المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة  2019مارس 

  ،رةالوزابالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون 

وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 
المتعلق بتنظيم  2009أوت  4ة العمومية المؤرخ في ووزير الصح

مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ استشفائي جامعي في 
  الطب،

  :قررا ما يلي 

الفصل األول ـ تفتح مناظرة بالملفات للتسمية في رتبة أستاذ 
أكتوبر  17ائي جامعي في الطب بكلية الطب بتونس يوم استشف
واأليام الموالية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار  2019

  .المشار إليه أعاله 2009أوت  4المؤرخ في 

ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لمجموعات  2الفصل 
االختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها 

  :أسفله

  .خطة 32: صاصات الطبيةاالختـ 

  .خطة 23: االختصاصات الجراحيةـ 

  .خطة 25: اختصاصات العلوم األساسية والمشتركةـ 

ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز  3الفصل 
االستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، في مجموعات 

وص عليها االختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنص
  :أسفله

  .ثالث خطط: االختصاصات الطبيةـ 

  .خطتان: االختصاصات الجراحيةـ 

  .خطتان: اختصاصات العلوم األساسية والمشتركةـ 

ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المترشحون  4الفصل 
المباشرون بوزارة الدفاع الوطني أو المنتمون للسلك الطبي 

حة لفائدة المؤسسات العسكري وذلك في حدود الخطط المفتو
  .االستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني

  .2019سبتمبر  16ـ يغلق سجل الترشحات يوم  5الفصل 

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  6الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  11تونس في 
  

  

  اطلع عليه 

  عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وتحديث  وزير الوظيفة العمومية

  اإلدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان            

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

  سليم خلبوس 
  وزيرة الصحة بالنيابة

                             سنية بالشيخ

  

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث 
يتعلق بفتح مناظرة  2019سبتمبر  11العلمي مؤرخ في 

النتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في 
 .الصيدلة

  إن وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

  بعد االطالع على الدستور،

 12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 
ساسي العام ألعوان المتعلق بضبط النظام األ 1983ديسمبر 

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

  ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 
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ديسمبر  19المؤرخ في  2005لسنة  3295وعلى األمر عدد 
ساسي الخاص بالصيادلة المتعلق بضبط النظام األ 2005

لسنة  2754االستشفائيين الجامعيين المنقح والمتمم باألمر عدد 
  ،2008أوت  4المؤرخ في  2008

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017تمبر سب

 25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر 

 30المؤرخ في  2018لسنة  69وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، 2018جويلية 

 14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 12المؤرخ في  2019سنة ل 219وعلى األمر الحكومي عدد 
المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة  2019مارس 

  ،الوزارةبالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون 

العالي والبحث العلمي وعلى قرار وزير الصحة ووزير التعليم 
المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب  2015نوفمبر  16المؤرخ في 

ن جامعيين في الصيدلة، كما يأساتذة محاضرين مبرزين استشفائي
والقرار  2016نوفمبر  21تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 

  .2017نوفمبر  23في  المؤرخ

  :قررا ما يلي 

 18الصيدلة بالمنستير يوم األربعاء الفصل األول ـ تفتح بكلية 
واأليام الموالية مناظرة انتداب أساتذة محاضرين  2019ديسمبر 

  .مبرزين استشفائيين جامعيين في الصيدلة

مناظرة ـ حدد عدد المراكز المفتوحة في هذه ال 2الفصل 
ختصاصات ال، وذلك في امراكز )8( لفائدة وزارة الصحة بثمان

  :التالية

  .واحد )1(مركز : اء الدقيقةعلم األحي -

  .واحد )1(مركز : علم إدراك العقاقير -

  .واحد )1(مركز : علم المناعة -

  .واحد )1(مركز : علم أمراض الدم -

  ).2(مركزان : الكيمياء التحليلية -

  .واحد )1(مركز : اإلحيائيةالكيمياء  -

  .واحد )1(مركز : علم األدوية -

نوفمبر  15يوم الجمعة لترشحات يغلق سجل اـ  3الفصل 
2019.  

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  4الفصل 
  .التونسية

  .2019سبتمبر  11تونس في 
  

  

  اطلع عليه 

  عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
وزير الوظيفة العمومية وتحديث 

  اإلدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان            

حث وزير التعليم العالي والب
  العلمي

سليم خلبوس                     
  وزيرة الصحة بالنيابة

سنية بالشيخ               

  

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث 
يتعلق بفتح مناظرة  2019سبتمبر  11العلمي مؤرخ في 

 .النتداب مقيمين في الصيدلة

  تعليم العالي والبحث العلمي،إن وزيرة الصحة بالنيابة ووزير ال

  بعد االطالع على الدستور،

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

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

  ،2011سبتمبر  23المؤرخ في  2011لسنة  89المرسوم عدد 

أكتوبر  27المؤرخ في  1999لسنة  2387وعلى األمر عدد 
المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في  1999

 6المؤرخ في  2010لسنة  2199الصيدلة، المنقح باألمر عدد 
  ،2010سبتمبر 

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

 12المؤرخ في  2017لسنة  124وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2017سبتمبر 

 25المؤرخ في  2017لسنة  247وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة، 2017نوفمبر 

 30المؤرخ في  2018لسنة  69ر الرئاسي عدد وعلى األم
  المتعلق بتسمية عضو بالحكومة، 2018جويلية 

 14المؤرخ في  2018لسنة  125وعلى األمر الرئاسي عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة، 2018نوفمبر 

 12المؤرخ في  2019سنة ل 219وعلى األمر الحكومي عدد 
ؤون الشباب والرياضة المتعلق بتكليف وزيرة ش 2019مارس 

  ،الوزارةبالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون 


