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   :يلي ما قرر

 30 يوم ولفائدتها الداخلية بوزارة تفتح ـ األول الفصل
 للترقية بالملفات داخلية مناظرة الموالية واأليام 2022 ديسمبر

 العاملين للصحافيين المشترك بالسلك صحفي مستشار رتبة إلى
  . العمومية باإلدارات

) 1( بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد ـ 2 الفصل
  .واحدة

  .2022 نوفمبر 30 يوم الترشحات قائمة ختم يقع ـ 3 الفصـل

هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية  ـ ينشر 4الفصل 
   .التونسية

   .2022 أكتوبر 27 في تونس
  

  

   عليهتاطلع

  رئيسة الحكومة
  رمضاننجالء بودن

  الداخليةوزير 

 توفيق شرف الدين

  
      

 

  

 العلمــي والبحث العالـي التعليـم ووزيـر الصحـة وزير منقرار 
 انتداب مناظرة فتحب تعلق ي2022 أكتوبر 31 في مؤرخ

  .الصيدلة في مقيمين
  العلمي، والبحث العالي التعليم ووزير الصحـة وزير إن

  الدستور، على طالعاال عدب

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي الّنظام بضبط المتعّلق 1983

 اإلدارية، الصبغة ذات يةالعموم والمؤسسات المحّلية والجماعات
 تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى

 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999 لسنة 2387 عدد األمر وعلى

 الصيدلة، في والتخصص للمقيمين القانوني بالنظام المتعلق 1999

 سبتمبر 6 في المؤرخ 2010 لسنة 2199 عدد باألمر المنقح

2010،  

 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 وعلى

  الحكومة، أعضاء بتسمية المتعلق 2021 أكتوبر

 والبحث العالي التعليم ووزير العمومية الصحة وزير قرار وعلى

 مناظرة بتنظيم قالمتعل 2010 ديسمبر 27 في المؤرخ العلمي

 ماي 18 في المؤرخ بالقرار والمنقح الصيدلة، في مقيمين إنتداب

 ،2021 نوفمبر 15 في المؤرخ بالقرار والمتمم ،2018

  .الوطني الدفاع وزير من وباقتراح

   :يـــلي ما قــــررا

 24 يوم بالمنستير الصيدلة بكلية تفتح ـ األول الفصل

) 80 (ثمانون النتداب مناظرة الموالية واأليام 2022 نوفمبر

 بالكلية التعليم وشعب اإلستشفائية لألقسام الصيدلة في مقيما

 للمناظرة التنظيمي بالقرار عليها المنصوص للشروط طبقا

  .أعاله المذكور

 المترشحين إلى بالنسبة المناظرة هذه تفتح ـ 2 الفصل

 الفصل من لثةالثا والفقرة الثانية والفقرة األولى بالفقرة المذكورين

 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999 لسنة 2387 عدد األمر من 2

 في وبالتخصص للمقيمين القانوني بالنظام المتعلق 1999

 6 في المؤرخ 2010 لسنة 2199 عدد باألمر والمنقح الصيدلة

 المراكز ولعدد واالختيارات االختصاصات في ،2010 سبتمبر

  :أسفله المبينة

  

 مراكز المفتوحةعدد ال بيولوجيا -1

 9 إختيار الكيمياء اإلحيائية: البيولوجيا الطبية البشرية 

 9 إختيار علم األحياء الدقيقة: البيولوجيا الطبية البشرية 

 9 إختيار علم أمراض الدم: البيولوجيا الطبية البشرية 

 5 إختيار علم الطفيليات: البيولوجيا الطبية البشرية

 5  علم الفيروساتاختيار: شرية البيولوجيا الطبية الب

 3 علم السموميات اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

 4 علم المناعة اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

 1 علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 



  117عـــدد   2022 نوفمبر 1 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   3208صفحــة 

 عدد المراكز المفتوحة وصناعية إستشفائية صيدلة -2

 7 صيدلة جالونسية اختيار: دلة إستشفائية وصناعية صي

 3 صيدلة سريرية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 5 كيمياء تحليلية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 5 علم األدوية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 2 الفيزياء اإلحيائية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 1 الكيمياء العالجية اختيار: ة إستشفائية وصناعية صيدل

 1 الكيمياء العضوية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 2  العقاقيرإدراكعلم  اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 1 بيو إحصائية ورياضيات اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 72 المجموع

  

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

 واإلختيارات اإلختصاصات في ،2010 سبتمبر 6 في المؤرخ 2010 لسنة 2199 عدد باألمر والمنقح الصيدلة في وبالتخصص للمقيمين
 :أسفله المبينة المراكز ولعدد

  

 عدد المراكز المفتوحة بيولوجيا -1

 1 الكيمياء اإلحيائية اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

 1 علم األحياء الدقيقة اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

 1 علم أمراض الدم اختيار: طبية البشرية البيولوجيا ال

 2 البيولوجيا الطبية البشرية

 عدد المراكز المفتوحة وصناعية إستشفائية صيدلة -2

 1 جالونسية صيدلة اختيار:  وصناعية إستشفائية صيدلة

 1 صيدلة سريرية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 1 ألدويةعلم ا اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 8 المجموع

  

  :الّتالية المراكز وعدد االختصاصات في الوطني الدفاع وزارة لفائدة المناظرة هذه تفتح ـ 4 الفصل

   

 عدد المراكز االختصاص

 1 جالونسية صيدلة اختيار:  وصناعية إستشفائية صيدلة

 2 صيدلة سريرية اختيار: صيدلة إستشفائية وصناعية 

 1 تحليلية  كيمياءاختيار: صناعية صيدلة إستشفائية و

 1 علم الفيروسات اختيار: البيولوجيا الطبية البشرية 

 5 المجموع



  3209صفحـة   2022 نوفمبر 1 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   117عــدد 

 .2022ر نوفمب 8 يوم الترشحات سجل يغلق ـ 5 الفصل

 للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا ينشر ـ 6 الفصل

  .الّتونسية

  .2022 أكتوبر 31 في تونس    
  

  

  

  

   عليهتاطلع

  حكومةرئيسة ال
  رمضاننجالء بودن

    الصحةوزير
  علي مرابط

وزير التعليم العالي والبحث 
  العلمي

 منصف بوكثير

 

  .2022  نوفمبر1قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى 

 قيس بوساحة عضوا ممثال عن الطرف النقابي يسمى السيد

صابات والحروق البليغة ببن األكثر تمثيلية بمجلس إدارة مركز اإل

  .عروس

  

  

 

  

  .2022  نوفمبر1قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

راز التويتي، أستاذ أول مميز، بمهام ينهى تكليف السيدة ش

رئيس مصلحة المسار الوظيفي للمدرسين بالمرحلة اإلعدادية 

ي في األعوان  باإلدارة الفرعية للتصرف المركزوبالتعليم الثانوي

  بإدارة الشؤون اإلداريةبالمرحلة اإلعدادية والتعليم الثانوي

 8 العامة للموارد البشرية بوزارة التربية ابتداء من باإلدارة

  .2022سبتمبر 

  .2022  نوفمبر1قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

ينهى تكليف السيدة سميرة شوشان حرم عمار، متصرف رئيس 

سوسة (س وحدة الخدمات المدرسية بسوسة للتربية، بمهام رئي

  .بديوان الخدمات المدرسية بوزارة التربية) الجوهرة

  

  .2022  نوفمبر1قرار من وزير التربية مؤرخ في بمقتضى 

ينهى تكليف السيد جمال الدين تليجاني، قيم عام رئيس، 

) قفصة الجنوبية(الخدمات المدرسية بقفصة بمهام رئيس وحدة 

  .ت المدرسية بوزارة التربيةبديوان الخدما

  

  

 

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 أكتوبر 24في 

ين، أستاذ أول مميز، بوظائف كاهية ز محرز ال السيديكّلف

مدير التصرف في أمالك الدولة غير الفالحية باإلدارة الجهوية 

ك الدولة والشؤون العقارية بزغوان بوزارة أمالك الدولة ألمال

  .والشؤون العقارية

  

قرار من وزير أمالك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ بمقتضى 
  .2022 أكتوبر 24في 

يكّلف السيد عمر الطرابلسي، تقني أول، بوظائف رئيس 

مصلحة النزاعات ومتابعة االستخالصات باإلدارة الجهوية ألمالك 

دولة والشؤون العقارية بالكاف بوزارة أمالك الدولة والشؤون ال

  .العقارية


