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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 
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المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب  2010ديسمبر  27وعلى قرار وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 
  .2018ماي  18مقيمين في الصيدلة، والمنقح بالقرار المؤرخ في 

  :قررا ما يلي 

مقيما في ) 80(واأليام الموالية مناظرة النتداب ثمانين  2019نوفمبر  20الفصل األول ـ تفتح بكلية الصيدلة بالمنستير يوم األربعاء 
  .الصيدلة لألقسام االستشفائية وشعب التعليم بالكلية طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار التنظيمي للمناظرة المذكور أعاله

من األمر  2الفقرة الثالثة من الفصل ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة إلى المترشحين المذكورين بالفقرة األولى والفقرة الثانية و 2فصل ال
المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح باألمر عدد  1999أكتوبر  27المؤرخ في  1999لسنة  2387عدد 

  :، في االختصاصات واالختيارات ولعدد المراكز المبينة أسفله2010سبتمبر  6المؤرخ في  2010لسنة  2199

  

  عدد المراكز المفتوحة  بيولوجيا -1

  9  الكيمياء اإلحيائية اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

  9  علم األحياء الدقيقة اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

  9  علم أمراض الدماختيار :  البيولوجيا الطبية البشرية

  5  علم الطفيلياتاختيار : البيولوجيا الطبية البشرية 

  3  علم الفيروساتاختيار : البيولوجيا الطبية البشرية 

  4  علم السمومياتاختيار : البيولوجيا الطبية البشرية 

  4  علم المناعةاختيار : البيولوجيا الطبية البشرية 

  2  علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس اختيار: رية البيولوجيا الطبية البش

  عدد المراكز المفتوحة  صيدلة استشفائية وصناعية -2

  5  ة جالونسيةصيدلاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  3  ة سريريةصيدلاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  4  كيمياء تحليليةاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  5  علم األدويةاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  2  الفيزياء اإلحيائيةاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  2  الكيمياء العالجيةاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  1  الكيمياء العضويةاختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  2  ة واالستكشاف الوظيفيالفيزيولوجيا البشرياختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  3  علم إدراك العقاقيراختيار : استشفائية وصناعية ة صيدل

  

سنوات أقدمية على األقل، ) 5(ـ تفتح هذه المناظرة لصيادلة الصحة العمومية في إطار التكوين المستمر، الذين لهم خمس  3الفصل 
المتعلق بالنظام القانوني  1999أكتوبر  27المؤرخ في  1999نة لس 2387من األمر عدد  2ة الرابعة من الفصل طبقا ألحكام الفقر

، في االختصاصات واالختيارات 2010سبتمبر  6المؤرخ في  2010لسنة  2199قيمين وبالتخصص في الصيدلة والمنقح باألمر عدد ملل
  :ولعدد المراكز المبينة أسفله
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  عدد المراكز المفتوحة  بيولوجيا -1

  1  ختيار الكيمياء اإلحيائيةا: شرية البيولوجيا الطبية الب

  1  علم األحياء الدقيقةختيار ا: البيولوجيا الطبية البشرية 

  1  علم أمراض الدمختيار ا: البيولوجيا الطبية البشرية 

  1  علم الطفيلياتختيار ا: البيولوجيا الطبية البشرية 

  1  علم المناعةختيار ا: البيولوجيا الطبية البشرية 

  عدد المراكز المفتوحة  ة استشفائية وصناعيةصيدل -2

  2  ة سريريةصيدلختيار ا: ة استشفائية وصناعية صيدل

  1  علم األدويةختيار ا: ة استشفائية وصناعية صيدل

  

أكتوبر  25ـ يغلق سجل الترشحات يوم الجمعة  4الفصل 
2019.  

  .2019سبتمبر  11تونس في 
  

  

  اطلع عليه 

  منه عن رئيس الحكومة وبتفويض
وزير الوظيفة العمومية وتحديث 

  اإلدارة والسياسات العمومية
كمال مرجان            

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

سليم خلبوس                     
  وزيرة الصحة بالنيابة

سنية بالشيخ               

 

 

 

 

  

 2019أوت  5ؤرخ في قرار من وزير الشؤون الثقافية م
  .يتعلق بتفويض حق اإلمضاء

  إن وزير الشؤون الثقافية، 

  بعد االطالع على الدستور،

 12المؤرخ في  1983لسنة  112وعلى القانون عدد 

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان  1983ديسمبر 

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

  وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، اإلدارية، 

جوان  17المؤرخ في  1975لسنة  384وعلى األمر عدد  

المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق  1975

  اإلمضاء،

أكتوبر  7المؤرخ في  1996لسنة  1875وعلى األمر عدد 

المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة وعلى جميع النصوص التي  1996

المؤرخ  2003لسنة  1819حته أو تممته وخاصة األمر عدد نق

المؤرخ في  2012لسنة  1885واألمر عدد  2003أوت  25في 

  ،2012سبتمبر  11

 27المؤرخ في  2016لسنة  107وعلى األمر الرئاسي عدد 

  المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2016أوت 

جانفي  15وعلى قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 

المتعلق بتكليف السيد مراد بن سالم، مستشار ثقافي،  2018

بمهام رئيس مصلحة اإلطار المشترك بإدارة الشؤون اإلدارية 

  .والمالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الثقافة

  :قرر ما يلي 

من الفصل األول من األمر  لفقرة الثانيةلالفصل األول ـ طبقا 

المشار إليه  1975جوان  17المؤرخ في  1975سنة ل 384عدد 

مراد بن سالم، متصرف مستشار  أعاله، أسند تفويض إلى السيد

للمصالح الثقافية، الشاغل خطة رئيس مصلحة اإلطار المشترك 

بإدارة الشؤون اإلدارية والمالية باإلدارة العامة للمصالح المشتركة 

ة عن وزير الشؤون الثقافية ليمضي بالنيابة، يالثقاف الشؤون بوزارة

كل الوثائق التي هي من مشموالته باستثناء النصوص ذات الصبغة 

  .الترتيبية

ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  2الفصل 

  . التونسية

  .2019 أوت 5تونس في 

  وزير الشؤون الثقافية  
محمد زين العابدين               


