
 

 

 

، يتعلـق بضـبط القـانون       1980 سـبتمبر    30 مؤرخ في    1980 لسنة   1255أمر عدد   
 .األساسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين

 
 ،نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

 
عـام   المتعلق بضـبط القـانون األساسـي ال   1968 جوان 03 المؤرخ في   1968 لسنة   12بعد اطالعنا على القانون عدد      

 ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 

  المتعلق بالنظام الصحي،1969 جانفي 20 المؤرخ في 1969 لسنة 2وعلى القانون عدد 
 

ان  المتعلق بإحداث كليتـي الصـيدلة وطـب األسـن          1975 نوفمبر   14 المؤرخ في    1975 لسنة   72وعلى القانون عدد    
 بالمنستير،

 
  المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،1976 جويلية 12 المؤرخ في 1976 لسنة 65وعلى القانون عدد 

 
  والمتعلق بتنظيم خطط طب األسنان،1980 أوت 15 المؤرخ في 1980 لسنة 5وعلى المرسوم عدد 

 
بط كيفية تكوين اللجان اإلدارية المتناصـفة        المتعلق بض  1960 فيفري   25 المؤرخ في    1960 لسنة   56وعلى األمر عدد    

 وتنظيمها وتسييرها،
 

 المتعلق بضبط القانون األساسـي الخـاص بمـوظفي    1973 سبتمبر 27 المؤرخ في    1973 لسنة   454وعلى األمر عدد    
 التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أول تممته،

 
 المتعلـق بالقـانون األساسـي لجراحـي األسـنان      1977تمبر  سـب 19 المؤرخ في 1977 لسنة   754وعلى األمر عدد    

 بالمستشفيات،
 

 المتعلق بضبط نظام الدراسات واالمتحانات بكلية طب        1980 جانفي   21 المؤرخ في    1980 لسنة   114وعلى األمر عدد    
 األسنان بالمنستير،

 
 المؤرخ في   1980 لسنة   1255عدد   المتعلق بتنقيح األمر     1992 ماي   25 مؤرخ في    1992 لسنة   1015وعلى األمر عدد    

  المتعلق بضبط القانون األساسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين،1980 سبتمبر 30
 

 المؤرخ  1980 لسنة   1255 المتعلق بتنقيح األمر عدد      1993 جوان   14 المؤرخ في    1993 لسنة   1348وعلى األمر عدد    
 اسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين، المتعلق بضبط القانون األس1980 سبتمبر 30في 

 
 المؤرخ  1980 لسنة   1255 المتعلق بتنقيح األمر عدد      1994 أكتوبر   17 المؤرخ في    1994 لسنة   2160وعلى األمر عدد    

  المتعلق بضبط القانون األساسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين،1980 سبتمبر 30في 
 

 المـؤرخ   1980 لسنة   1255 المتعلق بتنقيح األمر عدد      2000 جانفي   31 المؤرخ في    2000  لسنة 235وعلى األمر عدد    
  المتعلق بضبط القانون األساسي ألطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين،1980 سبتمبر 30في 

 
 وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

 
 مية،وباقتراح من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمو

 
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 
 أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي

 



 

 

 :يشتمل سلك أطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين على الرتب التالية : الفصل األول
 أستاذ استشفائي جامعي في طب األسنان، -
  أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب األسنان،-
 . األسنان مساعد استشفائي جامعي في طب-
 

 البــاب األول
 

 األساتذة االستشفائيون الجامعيون
 

تقع تسمية األساتذة االستششفائيين الجامعيين في طب األسنان بمقتضى أمر باقتراح من وزيري التربية              ) : جديد (2الفصل  
 األسـنان الـذين لهـم       والعلوم والصحة العمومية من بين األساتذة المحاضرين المبرزين االستشفائيين الجامعيين في طب           

أقدمية ال تقل عن أربع سنوات في هذه الخطة والذين لهم أعمال بحث وأنشطة ومنشورات علمية منذ تعيينهم فـي خطـة                      
 .أستاذ محاضر استشفائي جامعي في طب األسنان

الستشـفائية  تقع هذه التسمية بعد دراسة ملفات المترشحين من قبل لجنة استشارية بطب األسنان لمجمـوع المؤسسـات ا                 
 :المعنية تتألف كما يلي 

 
أستاذان وأستاذ محاضر مبرز استشفائيون جامعيون في طب األسنان يقع انتخابهم مـن قبـل جميـع                  ) أ

 .مدرسي طب األسنان طبقا إلجراءات يقع ضبطها بقرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية
يعينهما وزيرا التربية والعلوم والصحة العمومية ويمكـن   أستاذان استشفائيان جامعيان في طب األسنان        ) ب

 .أن ينتميا إلى كليات تونسية لطب األسنان أو إلى جامعة أجنبية
 

 .ويعين وزيرا التربية والعلوم والصحة العمومية أحد أعضاء اللجنة المذكورة أعاله بصفة رئيس
 

أعاله غير كاف أو كان عدد األعضـاء المنتخبـين          ) أ (وفي صورة ما إذا كان عدد المترشحين المنصوص عليهم بالفقرة         
دون الثالثة يعين وزيرا التربية والعلوم والصحة العمومية العضو الناقص أو األعضاء الناقصين مـن بـين األسـاتذة أو                    

الفقـرة  األساتذة المحاضرين المبرزين االستشفائيين الجامعيين في طب األسنان وذلك طبقا للتوزيع المنصوص عليه بنفس             
 ).أ(
 

وفي صورة حدوث أي مانع ينجر عنه تعذر مشاركة عضو أو عدة أعضاء في أشغال اللجنة االستشارية يعـين وزيـرا                     
التربية والعلوم والصحة العمومية العضو أو األعضاء الناقصين من بين األساتذة أو األسـاتذة المحاضـرين المبـرزين                  

 .أعاله) ب(و) أ(لك طبقا للتوزيع المنصوص عليه بالفقرتين االستششفائيين الجامعيين في طب األسنان وذ
 
 دراسة ملفات الترشح تقترح اللجنة االستشارية المشار إليها أعاله على وزيري التربية والعلوم والصـحة العموميـة                  تقع

دها والتي وقع   قائمة المترشحين لخطة أستاذ استشفائي جامعي في طب األسنان وذلك في حدود عدد المراكز المزمع تسدي               
 .ضبطها من قبل الوزيرين

 
 .درجة) 19(تشتمل رتبة أستاذ استشفائي جامعي على تسعة عشر : ) جديد (3الفصل 

 
 الباب الثاني

   
 األساتذة المحاضرون المبرزون االستشفائيون الجامعيون

 
نـاظرة تفـتح فـي مختلـف        ينتدب األساتذة المحاضرون المبرزون االستشفائيون الجامعيون عن طريـق م          : 4الفصل  

االختصاصات للمساعدين االستشفائيين الجامعيين الذين لهم أربع سنوات أقدمية على األقل في خطـتهم وتحتـوي هـذه                  
 .المناظرة على االختبارات في التعليم النظري والتطبيقي مع النظر في الشهادات واألشغال المنجزة

 
تشفائيين الجامعيين بمقتضى أمر وذلك باقتراح من وزيري التعليم العـالي           تقع تسمية األساتذة المحاضرين المبرزين االس     

 .والبحث العلمي والصحة العمومية
 

 أعاله ونظامها وكـذلك الخطـط الموزعـة حسـب           4يقع ضبط كيفية إجراء المناظرة المشار إليها بالفصل          : 5الفصل  
 .صحة العموميةاالختصاصات بقرار من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي وال



 

 

كما يضبط تركيب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزيري التعليم العالي والبحث العلمـي والصـحة                   
 .العمومية

 
ال يمكن للمساعدين االستشفائيين الجامعيين في طب األسنان المشاركة في أكثر من أربـع منـاظرات                 : )جديد (6الفصل  

 .ن مبرزين استشفائيين جامعيين في طب األسنانالنتداب أساتذة محاضري
ويمكن للمساعدين الذين لم ينجحوا في هذه المناظرات األربع أو الذين يرغبون في االنفصال عـن المهـن                   

 9 و 8 و 7االستشفائية الجامعية، أن يدمجوا بطلب منهم في المهن االستشفائية الصحية، وذلك وفق أحكـام الفصـول                 
 .   المشار إليه أعاله1991 فيفري 4 المؤرخ في 1991 لسنة 234دد من األمر ع) جديدة(
 

 أعاله الذين ال يلتحقون بمراكـز تعييـنهم    4إن المترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل          :  7الفصل  
فة أستاذ محاضـر    بعد مضي شهر على أقصى تقدير من تاريخ تبليغ نتيجة المناظرة أو الذين ينقطعون عن ممارسة وظي                

 .مبرزا استشفائي جامعي يفقدون حتما هذه الصفة
 

 .درجة) 22(تشتمل خطة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في طب األسنان على اثنين وعشرين  : )جديد (8الفصل 
 

 الباب الثالث
   

 المساعدون االستشفائيون الجامعيون
 

عيون عن طريق مناظرة باالختبار مـع النظـر فـي الشـهادات       ينتدب المساعدون االستشفائيون الجام    : 9الفصـل   
واألعمال المنجزة وتضبط كيفية إجراء المناظرة والخطط المزمع تسديدها بقرار مشترك من وزيري التعليم العـالي                

 .والبحث العلمي والصحة العمومية
يم العالي والبحث العلمـي     ويضبط تركيب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزيري التعل            

 :والصحة العمومية وتفتح هذه المناظرة لـ 
 
 لقدماء المقيمين في كليات طب األسنان التونسية وكذلك لقدماء المقيمين أو الداخليين الواقعة تسميتهم إثر منـاظرة                  -

كليات مصادق عليها من    والذين قضوا أربعة أعوام على األقل بصفة مقيم أو داخلي في أقسام طب األسنان بمدن بها                 
 .لدن كليات التونسية لطب األسنان

 .ويتعين على قدماء المقيمين والداخليين هؤالء أن يكونوا محرزين على شهادة الدكتوراه في طب األسنان
 

 . للمترشحين أن يشاركوا في أكثر من مناظرتين متواليتينيحقوال 
 

رار مشترك يصدر عن وزيري التعلـيم العـالي والبحـث العلمـي             وتقع تسمية المساعدين االستشفائيين الجامعيين بق     
 .والصحة العمومية

 
 بعـد   تعيينهم أعاله الذين ال يلتحقون بمراكز       9إن المترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل          : 10الفصل  

ممارسة وظيفة مساعد استشفائي جامعي     مضي شهر على ٌأقصى تقدير من تاريخ تبليغ نتيجة المناظرة أو الذين ينقطعون عن               
  .يفقدون حتما هذه الصفة

 .درجة) 25(تشتمل رتبة مساعد استشفائي جامعي في طب األسنان على خمس وعشرين ) : جديد (11الفصل 
 

 الباب الرابع
   

 األحكـام المشتركــة
 

 :يتعين على أعوان السلك االستشفائي الجامعي  : 12الفصل 
من العمل أسبوعيا موزعة على ستة أيام شغل حسـب جـدول عمـل              ) 36(ل عن ستة وثالثين ساعة      القيام بما ال يق    )1

يصادق عليه من قبل وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصـحة العموميـة وذلـك لمعالجـة المرضـى المقيمـين        
وتأطير الطلبة أثناء األشغال التطبيقيـة      تدريس النظري بالكلية    لبالمستشفيات أو المتبعة مداواتهم في العيادات الخارجية، ول       

 واألشغال المسيرة،
المساهمة في التناوب الدوري ليال وفي أيام األحد واألعياد مقابل عطلة تعويضية أو عند االقتضاء مقابل منحة تضبط                   )2

 بمقتضى أمر،



 

 

 القيام بالنيابات الناتجة عن مختلف العطل طبقا ألحكام النظام الداخلي للمستشفيات، )3
 

المشاركة في لجان االمتحانات والمناظرات المختصة التي تنظمها وزارة التربية والعلوم ووزارة            ) :  جديدة 4الفقرة  ( )4
 .الصحة العمومية مقابل منحة تضبط بأمر

 
 المساهمة في تدريس األعوان المساعدين لألطباء وتكوينهم، )5

 
زارتي التعليم العـالي والبحـث العلمـي والصـحة          القيام ببحوث علمية في نطاق البرامج المصادق عليها من قبل و           )6

 .العمومية
 

يمكن لألساتذة االستشفائيين الجامعيين واألساتذة المحاضرين المبرزين أن يتمتعوا بعد كل خمـس سـنوات مـن              : 13الفصل  
 تلك اإلجازة بعد    العمل بإجازة للدراسة تستغرق تسعة أشهر على أقصى تقدير وفي هذه الحالة يتقاضون كامل مرتباتهم وتمنح               

 .تقديم برنامج دراسي يصادق عليه من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية
 

بالنسبة إلى مجموع سلك أطباء األسنان االستشفائيين الجامعيين ضبطت األقدمية المطلوبة لالرتقاء مـن              ) : جديد (14الفصل  
 . بسنتيندرجة إلى أخرى

 
أجير األساتذة االستشفائيين الجـامعيين واألسـاتذة المحاضـرين المبـرزين االستشـفائيين الجـامعيين               يشتمل ت  : 15الفصل  

 :والمساعدين االستشفائيين الجامعيين على ما يلي 
 
   المرتب الموافق للخطة،-
  منحة الخدمة االستشفائية،-
  منحة عدم قبول الحرفاء،-
 .  منحة اإلنتاج والبحث-
 

 . تلك المرتبات والمنح ومقدارها بمقتضى أمروتضبط كيفية إسناد
 

 الباب الخامس
 

 أحكـام انتقـــالية
 

 أعاله وقصد تكوين اإلطارات األولى لكليـة طـب          9 و 4باإلضافة إلى المترشحين المنصوص عليهم بالفصلين         :16الفصل  
 مبرزين استشفائيين جـامعيين ومسـاعدين       األسنان بالمنستير تفتح أيضا المناظرات األربعة األولى النتداب أساتذة محاضرين         

 أسفله مع اعتبار التراتيب المنصوص عليهـا بهـذا          18 و 17استشفائيين جامعين إلى المترشحين المنصوص عليهم بالفصلين        
 .األمر في حدود البقاع الشاغرة

 
 :ين جامعيين تفتح أيضا المناظرات األربع األولى النتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائي : 17الفصل 

 1978 لسـنة    131 لألساتذة المساعدين الذين وقعت تسميتهم طبقا ألحكام الفصل األول من األمر المشار إليه أعـاله عـدد                   -
 1979 فيفـري    14 المؤرخ في    1979 لسنة   147 كما وقع تنقيحه بالفصل األول من األمر عدد          1978 فيفري   18المؤرخ في   

 .1973 سبتمبر 27 المؤرخ في 1973نة  لس454المنقح والمتمم لألمر عدد 
يجب على األساتذة المساعدين المنصوص عليهم بالفقرة السابقة أن يكونوا قد درسوا بصفة منتظمـة ولمـدة خمـس سـنوات         

 .مسترسلة بكلية طب األسنان بالمنستير 
 

 :تفتح أيضا المناظرات األربع األولى النتداب المساعدين االستشفائيين  : 18الفصل 
 

 طباء األسنان المحرزين على شهادة دكتورا المرحلة الثالثة في طب األسنان،أل )1
في الدراسات العليا الذين درسوا بصفة منتظمة ولمدة ثـالث سـنوات            ) 2(ألطباء األسنان المحرزين على شهادتين       )2

 مسترسلة بكلية طب األسنان بالمنستير،
 العليا الذين درسوا بصفة منتظمـة ولمـدة أربـع سـنوات             في الدراسات ) 1(ألطباء األسنان المحرزين على شهادة       )3

 لية طب األسنان بالمنستير،كمسترسلة ب
 .ألطباء األسنان الذين درسوا بصفة منتظمة ولمدة خمس سنوات مسترسلة بكلية طب األسنان بالمنستير ولهم بحوث )4



 

 

 
ظرات انتداب األساتذة المحاضرين المبرزين  المترشحين الذين لهم محل عيادات خاصة والذين نجحوا في منا    إن : 19الفصـل   

االستشفائيين الجامعيين أو المساعدين االستشفائيين الجامعيين ال تتم تسميتهم في الخطة المناسبة إال بعد غلق عياداتهم وبعد أن                  
 .يشهد بذلك مجلس عمادة أطباء األسنان

علمي والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيـذ هـذا            وزراء التخطيط والمالية والتعليم العالي والبحث ال        :20الفصل  
 .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

 
 

 1980 سبتمبر 30تونس، في 
 عن رئيس الجمهورية التونسية

 وبتفويــض منه
 الوزير األول

 محمد مزالـــــي
 

 
 

 

 

 

 


