
 

 

 يتعلّق بضبط النظام 1983 ديسمبر 21 مؤرخ في 1983 لسنة 1217  أمر عدد 
 .األساسي لألطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين

 
 رئيس الجمهورية التونسية،, نحن الحبيب بورقيبة

العام  المتعلق بضبط النظام األساسي 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112بعد إطالعه على القانون عدد 
 ,ألعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية

  والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،1976 جويلية 12 المؤرخ في 1976 لسنة 65وعلى القانون عدد 
دراسات البيطرية والمصادقة عليه ، المتعلّق بتنظيم ال1974 أكتوبر 24 المؤرخ في 1974 لسنة 19وعلى المرسوم عدد 
 ،1974 ديسمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 95حسب القانون عدد 
  والمتعلق بتنظيم الخطط الطبية البيطرية،1980 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 85وعلى القانون عدد 
ين اللجان اإلدارية المتناصفة ، المتعلّق بضبط كيفية تكو1960 فيفري 25 المؤرخ في 1960 لسنة 56وعلى األمر عدد 

 وتنظيمها وتسييرها،
، المتعلّق بالقانون األساسي لإلطار المشترك لألطباء 1978 نوفمبر 7 المؤرخ في 1978 لسنة 963وعلى األمر عدد 

 البياطرة،
 وباقتراح من وزير الفالحة،
 وعلى رأي وزير المالية

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 
 : ا يأتي أصدرنا أمرنا هذا بم

 :يشتمل سلك األطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين على الرتب التالية  : الفصل األول
 أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري )1
 أستاذ محاضر مبرز إستشفائي جامعي في الطب البيطري )2
 مساعد إستشفائي جامعي في الطب البيطري )3

 
 

 الباب األول
 معيون األساتذة اإلستشفائيون الجا

 
 

تقع تسمية األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين بمقتضى أمر باقتراح من وزير الفالحة وذلك من بين األساتذة  : 2الفصل 
المحاضرين المبرزين اإلستشفائيين الجامعيين ممن لهم أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون أن لهم أبحاثا 

 :  ويتم هذا التعيين حسب الطرق اآلتية وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة
 

 :تعرض ملفات الترشح على لجنة استشارية بالنسبة لكل مادة من المواد وتتركب كما يلي 
 من أستاذين استشفائيين جامعيين وأستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي منتخبين من طرف مجموع األساتذة   - أ

 المبرزين اإلستشفائيين الجامعيين في الطب البيطري وذلك حسب اإلستشفائيين الجامعيين واألساتذة المحاضرين
 .الطرق التي يتم تحديدها بقرار من وزير الفالحة

من أستاذين استشفائيين جامعيين يعينهما وزير الفالحة كما يعين عضوا من أعضاء اللجنة المشار إليها أعاله  - ب
أعاله وإذا كان عدد ) أ( عليهم بالفقرة بصفة رئيس وفي صورة حصول نقص في عدد المترشحين المنصوص

األعضاء المنتخبين دون الثالثة يعين وزير الفالحة العضو الناقص أو األعضاء الناقصين من بين األساتذة 
التابعين إلى جامعات أجنبية وذلك باقتراح من مدير المدرسة القومية للطب البيطري وبعد أخذ رأي المجلس 

  .ةالعلمي القار لهذه المدرس
 

وبعد درس ملفات الترشح تقترح اللجنة اإلستشارية المشار إليها أعاله على وزير الفالحة قائمة المترشحين الذين وقع 
 .قبولهم لرتبة أستاذ استشفائي جامعي باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف وزير الفالحة

 
 

 1999 جوان 21المؤرخ في  1999 لسنة 1450 ألغي بمتضى األمر عدد  :3الفصل 
 
 

 



 

 

 
 الباب الثاني

 األساتذة المحاضرون المبرزون اإلستشفائيون الجامعيون
 
 

ينتدب األساتذة المحاضرون المبرزون اإلستشفائيون الجامعيون عن طريق مناظرة تفتح في مختلف  : 4الفصل 
 .دمية على األقل في خطتهماإلختصاصات للمساعدين اإلستشفائيين الجامعيين الذين لهم أربع سنوات أق

 
 .وتحتوي هذه المناظرة على اختبارات في التعليم النظري والتطبيقي مع النظر في الشهادات واألعمال المنجزة
 .تقع تسمية األساتذة المحاضرين المبرزين اإلستشفائيين الجامعيين بمقتضى أمر وذلك باقتراح من وزير الفالحة

 
 أعاله وكذلك الخطط الموزعة حسب اإلختصاصات 4اء المناظرة المشار إليها بالفصل يقع ضبط كيفية إجر : 5الفصل 

 .ونظامها بقرار من وزير الفالحة كما يضبط تركيب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزير الفالحة
 

ا إلى رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي يفقد المساعدون اإلستشفائيون الجامعيون رتبتهم وذلك إذا لم يرتفعو : 6الفصل 
جامعي إثر أربع مناظرات متوالية يمكنهم المشاركة فيها، غير أنه يمكن إدماجهم حسب الحاالت في رتبة طبيب بيطري 
اختصاصي أو طبيب بيطري طبقا للشروط المبينة بالقانون األساسي لألطباء البياطرة وذلك بطلب منهم وباعتبار البقاع 

 .الشاغرة
 

 أعاله الذين ال يلتحقون بمراكز تعيينهم بعد 4 إن المترشحين المقبولين في المناظرة المنصوص عليها بالفصل :7الفصل  
مضي شهر على أقصى تقدير من تاريخ تبليغ نتيجة المناظرة أو الذين ينقطعون عن ممارسة وظييفة أستاذ محاضر 

 .مبرز إستشفائي جامعي يفقدون حتما هذه الصفة
 

 1999 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1450 ألغي بمتضى األمر عدد  :8الفصل 
 

 
 

 الباب الثالث
 المساعدون اإلستشفائيون الجامعيون

 
 

ينتدب المساعدون اإلستشفائيون الجامعيون في الطب البيطري عن طريق مناظرة باإلختبارات ) : جديد (9الفصل 
 .والشهادات واألعمال
 المناظرة والخطط المزمع سد شغورها بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتضبط كيفية تنظيم

 .والتكنولوجيا ووزير الفالحة والبيئة والموارد المائية
 

وتضبط تركيبة لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا 
 .ة والبيئة والموارد المائيةووزير الفالح

 
 :وتفتح هذه المناظرة لـ 

 
 .قدماء المقيمين في الطب البيطري على أن ال تتعدى المشاركة في المناظرة المذكورة أعاله مرتين على األكثر -1
 األطباء البياطرة المختصين  -2
 المؤرخ في 1993 لسنة 1823األطباء البياطرة المحرزين على شهادة الدكتوراه المنصوص عليها باألمر عدد  -3

 المشار إليه 1998 جوان 22 المؤرخ في 1998 لسنة 1331 المشار إليه أعاله واألمر عدد 1993سبتمبر 6
 .أعاله أو على شهادة معترف بمعادلتها لها

األطباء البياطرة الذين عملوا طيلة أربع سنوات متتالية على األقل في قسم من أقسام التعليم التابعة للمدرسة  -4
 .الوطنية للطب البيطري وذلك لفترة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا األمر

 
تعليم العالي والبحث العلمي وتتمم تسمية المساعدين اإلستشفائيين الجامعيين في الطب البيطري بأمر باقتراح من وزير ال

 . والتكنولوجيا ووزير الفالحة والبيئة والموارد المائية



 

 

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

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

 
 1999 جوان 21 المؤرخ في 1999 لسنة 1450 ألغي بمتضى األمر عدد  :11الفصل 

 
 

 الباب الرابع
 األحكام المشتركة

 
 

 : يتعين على أعوان السلك اإلستشفائي الجامعي :  12الفصل 
 

من العمل أسبوعيا موزعة على ستة أيام شغل وذلك للتحاليل ) 36(ثين ساعة القيام بما ال يقل عن ست وثال )1
المخبرية ومعالجة الحيوانات المريضة المقيمة بالمستشفيات البيطرية أو المتبعة مداواتهم في العيادات الخارجية 

لتعليم والبحث والتدريس النظري وتأطير الطلبة أثناء األشغال التطبيقية والمسيرة وتسيير مختلف مصالح ا
 .والتحليل

المساهمة في التناوب الدوري ليال وفي أيام األحد واألعياد مقابل عطلة تعويضية أو عند اإلقتضاء مقابل منحة   )2
 .تضبط بمقتضى أمر

 القيام بالنيابات النتاجة على مختلف العطل )3
 أو المدرسة القومية للطب المساهمة في أعمال لجان اإلمتحانات والمناظرات التي تنظمها مختلف الوزارات )4

 البيطري
 المساهمة في تكوين األعوان المساعدين لألطباء البياطرة  )5
 القيام ببحوث علمية في نطاق البرامج المصادق عليها من قبل وزير الفالحة )6

 
س سنوات يمكن لألساتذة اإلستشفائيين الجامعيين واألساتذة المحاضرين المبرزين أن يتمتعوا بعد كل خم:  13 الفصل  

من العمل بإجازة للدراسة تستغرق تسعة أشهر على أقصى تقدير وفي هذه الحالة يتقاضون كامل مرتباتهم وتمنح تلك 
 .اإلجازة بعد تقديم برنامج دراسي يصادق عليه وزير الفالحة

سبة إلى جميع األطباء يقدر معدل المدة المطلوبة لإلرتقاء إلى رتبة موالية بسنتين وثالثة أشهر وذلك بالن:  14الفصل 
البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين ويمكنهم التخفيض أو الزيدة بستة أشهر في هذه المدة بعد أخذ رأي اللجنة اإلدارية 

 .المتناصفة
 ).19(تشتمل رتبة أستاذ إستشفائي جامعي في الطب البيطري على تسعة عشر درجة : ) مكرر (14الفصل 

 ).22(رز إستشفائي جامعي في الطب البيطري على إثنين وعشرين درجة تشتمل رتبة أستاذ محاضر مب
 ).25(تشتمل رتبة مساعد إستشفائي جامعي في الطب البيطري على خمسة وعشرين درجة 

تضبط بأمر المطابقة بين درجات رتب سلك األطباء البياطرة اإلستشفائيين الجامعيين ومستويات التأجير المحددة بشبكة 
 .األجور
 

يتمتع األساتذة اإلستشفائيون الجامعيون واألساتذة المبرزون اإلستشفائيون الجامعيون والمساعدون الجامعيون  : 15فصل ال
 .اإلستشفائيون بنفس اإلمتيازات واألجور والمنح المخولة إلى الصيادلة اإلستشفائيين الجامعيين

 
 الباب الخامس
 أحكام إنتقالية

 
 

 أعاله وقصد تكوين اإلطارات األولى للمدرسة 9 و4مترشحين المنصوص عليهم بالفصلين باإلضافة إلى ال : 16الفصل 
القومية للطب البيطري تفتح أيضا المناظرات األربعة األولى النتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين 

فله مع اعتبار التراتيب  أس19 و17ومساعدين استشفائيين جامعيين إلى المترشحين المنصوص عليهم بالفصلين 
 .المنصوص عليها باألمر في حدود البقاع الشاغرة

 
 



 

 

 : تفتح أيضا المناظرات األربعة األولى إلنتداب أساتذة محاضرين مبرزين إستشفائيين جامعيين  : 17الفصل 
 
 لسنة 963عدد  من األمر المشار إليه أعاله 4لألطباء البياطرة اإلختصاصيين األولين المنصوص عليهم بالفصل  -

 . والذين لهم سنتان أقدمية في هذه الخطة1978 نوفمبر 7 المؤرخ في 1978
لألطباء البياطرة المحرزين منذ خمسة أعوام على األقل على شهادة الكفاءة لخطة مدرس مساعد المسندة من قبل  -

 . مدرسة أو كلية موافق عليها من طرف المدرسة القومية للطب البيطري
 

 :تفتح أيضا المناظرات األربعة األولى إلنتداب المساعدين اإلستشفائيين  : 18الفصل 
 
 1978 لسنة 963 من األمر المشار إليه أعاله عدد 5لألطباء البياطرة اإلختصاصيين المنصوص عليهم بالفصل  -

 . بدون أي شرط في األقدمية1978 نوفمبر 7المؤرخ في 
قل على شهادة الكفاءة لخطة مدرس مساعد المسندة من قبل مدرسة أو لألطباء البياطرة المحرزين منذ سنة على األ -

 .كلية موافق عليها من طرف المدرسة القومية للطب البيطري
لألطباء البياطرة المحرزين منذ سنة على األقل على شهادة األستاذية في العلوم البيطرية المسندة من قبل مدرسة أو  -

 .قومية للطب البيطريكلية موافق عليها من طرف المدرسة ال
 .لألطباء البياطرة المحرزين على الشهادة األجنبية في الطب البيطري المعادلة لدكتورا الدولة بدون شرط في األقدمية -

 
يمكن تعيين األطباء البياطرة المتحصلين على شهادة التبريز في التعليم العالي البيطري المسندة من قبل  : 19الفصل 

ق عليها من طرف المدرسة القومية للطب البيطري أو الذين يتحصلون عليها في مدة ال تفوت ثالثة مدرسة أو كلية مواف
 .أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا األمر كأساتذة مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب اليطري

 
بالرائد الرسمي للجمهورية وزيرا المالية والفالحة مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر  :  20الفصل 
 .التونسية

 
 
 

 ،1983 ديسمبر 21                                                    وصدر بقصر قرطاج في 

                     رئيس الجمهورية التونسية                                            

                         الحبيب بورقيبة                                                          

 
 : التناقيح 

  1999 جوان 21 مؤرخ في 1999 لسنة 1450األمر عدد  -
  2003 نوفمبر 11 مؤرخ في 2003 لسنة 2382األمر عدد  -
 


