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والبحث العلمي   عليم العاليوزير الّتوحة  الصوزيرمن قرار  روزيإن  .2019-2018 للسنة الجامعية )نظام جديد( بإلقامة في الّطابفتح مناظرة  يتعلق 2018 نوفمبر 8في  خمؤرفيفري 25 المؤرخ في 2008نة  لس19وعلى القانون عدد   على الدستور،الع بعد االّط      ،والبحث العلميعليم العالي وزير الّتوحة  الص 
 جوان 23خ في ر المؤ1993 لسنة 1440 عدد األمروعلى   ،2011 أفريل 26 المؤرخ في  2011لسنة   31 المتعلق بالّتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد2008
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  ظام القانوني للمقيمينوبالّن ص في الطبخصق بالّتالمتعّل 1993
أوت  4 المؤرخ في 2008 لسنة 2716  عدداألمروعلى   ،2010 جوان 29 المؤرخ في 2010 لسنة 1585
عليم العالي سات الّتومؤس ق بتنظيم الجامعاتالمتعّل 2008 لسنة  683وقواعد سيرها، المنقح والمتمم باألمر عدد والبحث 
 نوفمبر 17 المؤرخ في 2011 لسنة 4132عدد  وعلى األمر  ،2011 جوان 9 المؤرخ في 2011
مم باألمر لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب المنقح  والمتتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة الم 2011  جويلية 19 المؤرخ في 2017ة  لسن834واألمر الحكومي عدد  2015 سبتمبر 4 المؤرخ في 2015 لسنة 1195الحكومي عدد 
  إلى وزير الصحة، المتعلق بتفويض بعض صالحيات رئيس الحكومة 2016مارس  11 المؤرخ في 2016 لسنة 301الحكومي عدد  وعلى األمر  ،2017

المنستير ووسوسة بتونس بكليات الطب تفتح   ـاألول الفصل :يـأتـيرا مــا قــر                                    .2018  نوفمبر8وخاصة القرار المؤرخ في مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته  المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب 2015 سبتمبر 4المؤرخ في وعلى قرار وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي   لحكومة، المتعلق بتسمية عضوين با2017نوفمبر  25 المؤرخ في 2017 لسنة 247وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2017سبتمبر  12 المؤرخ في 2017 لسنة 124الرئاسي عدد  وعلى األمر   المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107عدد الرئاسي  وعلى األمر روط عي طبقا للشاالوقائي والجم  الطبألقسامونسية والّت يات الطبعليم بكّلوشعب الّتستشفائية الا لفائدة األقسام) األولوية خطة بالنسبة للقائمة الخاصة بالجهات ذات 160للقائمة العامة و خطة بالنسبة 770(ا في الطب  مقيم930 النتداب الموالية األيامو 2018 ديسمبر 13  يوم في الطبلإلقامةصفاقس مناظرة و  سبتمبر 4 خ في المؤرأعـاله إليهالمنصوص عليها بالقرار المشار 
  .2017 جويلية 19و 2016 أوت 12 والمنقح والمتمم بالقرارين المؤرخين في 2015
I  نةكز  ولعدد المرااالختصاصاتفي  .) ط.د.ث.م(لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية و الذين لم يسبق ) 3.ط.د.ث.م(المرحلة الثانية للدراسات الطبية بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من بالنسبة للطلبة المرسمين تفتح هذه المناظرة  ـ 2الفصل   ) خطة770: (القائمة العامةـأسفلهالمبي :    

  مركزا 20   الرئةأمراض-  ا مركز14  أمراض األعصاب-  ا مركز18   الكلىأمراض-   مركزا 34   القلبأمراض-   مركزا 16  علم الغدد الصماء-  مركزا 16   السريري  الدمأمراضعلم -    مراكز8   وأمراض التغذية التغذية-  اكز مر9   الطبيةاألورام علم -  ا مركز24   الطبياإلنعاش -   مراكز10  الخمجيةاألمراض  -  مراكز 10  الطب الباطني-    :الطب واالختصاصات الطبية - 1
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   مركزا38  الطب االستعجالي -   مراكز10  المرضى  وعلم الخالياالتشريح-   مركزا50  اإلنعاشير ودالتخ-   مراكز6  الطب الوقائي والجماعي -   مراكز8  طب الشغل -   مراكز6  الطب الشرعي -   مراكز7  عالج األورام باألشعة -   مركزا40  التصوير الطبي -   مراكز10  لألطفال انيالطب النفس-   مركزا30  لطب النفسانيا -   مركزا50  األطفالطب  -  زا مرك14   الجلديةاألمراض -   مراكز10  الفيزيائي وتقويم األعضاء والتأهيل الوظيفي الطب -  كزا مر20  األمعاء المعدة وأمراض-   مركزا14  )أمراض المفاصل والعظام (علم الرثية-
  مركزا 58   النساء والتوليدطب-   مراكز3   طب الفم وجراحة الوجه والفكين-  كزا مر22   والحنجرةاألنف وطب األذن-   مركزا24   العيونطب-   مراكز7  األوعيةجراحة القلب و-   مراكز6  األطفالجراحة -   مركزا30  جراحة العظام والكلوميات-   مراكز4  احة الرأب والترميم والتجميل جر-  كزا مر8  جراحة المسالك البولية-   مراكز9  األعصابجراحة -  مراكز4   جراحة األوعية المحيطة-  مراكز4   جراحة الصدر-   مراكز4  األورام جراحة -   مركزا30  الجراحة العامة-    الجراحة واالختصاصات الجراحية - 2
 اكز مر3  علم الوراثة-  مراكز 4   الفرمكولوجيا-    مراكز3   والطب النوويائيةحيالفيزياء األ-   مراكز 3  الفيزيولوجيا واالستكشاف الوظيفي-  مركزان   األجنة واألنسجةعلم -   مركزا 12    الدمأمراضعلم  البيولوجيا الطبية اختيار -   مراكز6  علم المناعةلبيولوجيا الطبية اختيار  ا-   مراكز8  علم الطفيليات البيولوجيا الطبية اختيار -   مركزا12 الدقيقة                                                             األحياءعلم  البيولوجيا الطبية اختيار -   مركزا12  ائيةحيالكيمياء األ البيولوجيا الطبية اختيار -    لبيولوجيا والمواد األساسيةا - 3
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II  للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانيـة   تفتح هذه المناظرة بالنسبة  ـ 3الفصل   ) خطة160: (القائمة الخاصةـ   زغوان  قبلي  تطاوين  توزر  قابس  مدنين  قفصة  القصرين  القيروان  بوزيد  سيدي  سليانة  الكاف  جندوبة  باجة  بنزرت  اإلختصاص  الجهة    : أسفلهالمبينةالمراكز  ولعـدد  االختـصاصات  فـي  .) ط.د.ث.م(والذين لم يسبق لهم الترسـيم فـي المرحلـة الثالثـة للدراسـات الطبيـة       ) 3.ط.د.ث.م(للدراسات الطبية  
        واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز   واحد  مركز        واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واإلنعاش  التخدير

    واحد  مركز      واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  الجراحة العامة    واحد  مركز        مركزان  مركزان  مركزان  واحد  مركز  مركزان  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  أمراض القلب
  مركزان     واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز      واحد  مركز    مركزان  الطبيالتصوير   واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  مركزان  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  مركزان  والتوليد  طب النساء  واحد  مركز          واحد  مركز  واحد  زمرك  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واألمعاء  أمراض المعدة  واحد  مركز  واحد  مركز     واحد  مركز  مركزان  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  والكلوميات  جراحة العظام
        واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  طب العيون

  واحد  مركز    واحد  زمرك  مركزان  مركزان  واحد  مركز  واحد  مركز  مركزان  مركزان  واحد  مركز  مركزان  مركزان  واحد  مركز  مركزان  طب األطفال  
  الدقيقةاألحياء   اختيار علم  الطبية  البيولوجيا  واحد  مركز  واحد  مركز      واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز      واحد  مركز    واحد  مركز  لألطفال  الطب النفساني  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز  واحد  مركز     واحد  مركز   واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  الطب النفساني

  واحد  مركز          واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز    واحد مركز
  أمراض الدم  اختيار علم  الطبية  البيولوجيا

  واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز    
    واحد  مركز      حدوا  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز  

    واحد  مركز      واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز    واحد  مركز    واحد  مركز  واحد  مركز      السريريالدم علم أمراض 
  األحيائية  الكيمياء اختيار  الطبيةالبيولوجيا 

    واحد  مركز      واحد  مركز  
  

      واحد  مركز  واحد  مركز        
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III  ــ ــات المراكــز       ـ      4الفــصل   )خطط 3: (لــوطنيقائمــة خاصــة بحاجيــات وزارة الــدفاع ا  ـ ) 3(االستـــشفائية الجامعيـــة التابعـــة لـــوزارة الـــدفاع الـــوطني بـــثالث  حــدد عــدد المراكــز المفتوحــة لحاجي ــاظرة فـــي الخطـــط    ـ        5الفـــصل   .ء والتوليدحد في اختصاص طب النساـ مركز وا  ـ مركز واحد في اختصاص الجراحة العامة،  ـ مركز واحد في اختصاص التخدير واإلنعاش،  :مراكز كما يلي بيانها الرسمي للجمهورية ينشر هذا القرار بالرائد  ـ 7 الفصل  .2018 نوفمبر 20  يغلق سجل الترشحات يوم ـ6الفصل   .الوطني إال المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكريالمفتوحــة بعنــوان المؤســسات االستــشفائية الّتابعــة لــوزارة الــدفاع        ال يمكـــن أن يـــشارك فـــي المنـ  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه        .2018 نوفمبر 8تونس في   .التونسية

                                   عماد الحمامي   الصحةوزير  سليم خلبوس     وزير التعليم العالي والبحث العلمي
ي، مهندس رئيس، بمهام مدير كلف السيد محمد وسيم الهان  .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .مدير إدارة مركزية درجة استثنائيةيواصل المعني باألمر التمتع بالمنح واالمتيازات المخولة لخطة   .2018 سبتمبر 7المستشفى الجهوي ببنعروس، ابتداء من  صحبي الظاهري، متصرف رئيس، بمهام مدير كلف السيد  .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى    وكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية الالرقابة البيئية للمنتجات ب ارة التفقدية بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية بإدكلف الدكتور خميس الكعبي، متفقد مركزي للصحة العمومية،   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .للمنتجات ، يتمتع المعني باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793من األمر عدد ) 13(عمال بأحكام الفصل   .الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة   . المخولة لخطة مدير إدارة مركزيةتواالمتيازا

، تتمتع المعنية باألمر بالمنح 1981 جوان 9المؤرخ في  1981 لسنة 793من األمر عدد ) 13(عمال بأحكام الفصل   .بإدارة التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحةالعمومية، بمهام متفقد عام للمصالح الطبية والموازية للطبية هدى بن خديجة، متفقد مركزي للصحة كلفت السيدة   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى  ة ، يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخول2003أكتوبر  6 المؤرخ في 2003 لسنة 2070عمال بأحكام األمر عدد   .2018 أكتوبر 23المستشفى الجهوي بخير الدين، ابتداء من  مديركلف السيد طارق بن حسونة، متصرف رئيس، بمهام   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في قتضى بم    .الصحةالمشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة مركزية بوحدة تصرف حسب األهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز كلف السيد إبراهيم النصري، مهندس رئيس، بمهام مدير إدارة   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     . المخولة لخطة مدير إدارة مركزيةتواالمتيازا ) بوزارة الصحة" أ"مؤسسة استشفائية من صنف (الجنوبية للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الصحة األساسية بتونس كلفت السيدة جيهان الجنحاني حرم دجبي، متصرف رئيس   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لخطة مدير إدارة مركزية  سبتمبر 14لجهوي بمساكن، ابتداء من بمهام مدير المستشفى اكلف السيد خالد العثماني، متصرف رئيس للصحة العمومية،   .2018 نوفمبر 2قرار من وزير الصحة مؤرخ في بمقتضى     .لخطة مدير إدارة مركزية، تتمتع المعنية باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 1981سبتمبر  المؤرخ في أول 1981 لسنة 1130 بأحكام األمر عدد عمال  .2018 أكتوبر 9ابتداء من 
  .لخطة مدير إدارة مركزية، يتمتع المعني باألمر بالمنح واالمتيازات المخولة 2003أكتوبر  6 المؤرخ في 2003 لسنة 2070عمال بأحكام األمر عدد   .2018
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