
 

 

 يتعلق بضبط القانون األساسي 1977 سبتمبر 09 مؤرخ في 1977 لسنة 732أمر عدد 
 .للسلك الطبي اإلستشفائي الجامعي

  
 1968 جوان 3 المؤرخ في 1968 لسنة 12نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، بعد اطالعنا على القانون عدد 

 الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،المتعلق بضبط القانون األساسي العام ألعوان 

  المتعلق بتنظيم التعليم العالي،1969 جانفي 24 المؤرخ في 1969 لسنة 3وعلى القانون عدد 

  المتعلق بتنظيم الخطط الطبية،1970 أوت 14 المؤرخ في 1970 لسنة 40وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط نظام الدراسات في كلية الطب والمصادق عليه 1974 أوت 25 المؤرخ في 1974 لسنة 6وعلى المرسوم عدد 

 ،1974 ديسمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 82بالقانون عدد 

  المتعلق بتنظيم الخطط الطبية،1976 جويلية 12 المؤرخ في 1976 لسنة 64وعلى القانون عدد 

 المتعلق بضبط كيفيات تنظيم وتسيير اللجان اإلدارية المتعادلة 1960 فيفري 25رخ في  المؤ1960 لسنة 56وعلى األمر عدد 

 التمثيل،

 المتعلق بضبط القواعد الخاصة لصالحيات مجلس كلية 1970 أكتوبر 24 المؤرخ في 1970 لسنة 550وعلى األمر عدد 

 ،1974 أوت 28 المؤرخ في 1974 لسنة 820الطب والصيدلة وتركيبه وتسييره كما وقع تنقيحه باألمر عدد 

 المتعلّق بضبط القانون األساسي للسلك الطبي اإلستشفائي 1971 جوان 16 المؤرخ في 1971 لسنة 232وعلى األمر عدد 

الجامعي المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على السلك المتعلق بتنظيم شعب التعليم بكلية الطب والصيدلة 

 ،1976 فيفري 11 المؤرخ في 1976 لسنة 112تنقيحه باألمر عدد كما وقع 

 المتعلق بالترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على 1976 أفريل 8 المؤرخ في 1976 لسنة 342وعلى األمر عدد 

 السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي،

 وعلى رأي وزير التربية القومية

 ية،وباقتراح من وزير الصحة العموم

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 

 أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي،

 الباب األول

 األحكام العامة

 

ينطبق القانون األساسي هذا على السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي الذي يمارس وظائفه في كليات الطب  : 1الفصل 

المستشفيات أو األقسام اإلستشفائية التي وقع والمستشفيات األصلية أو المستشفيات المتخصصة أو المعاهد أو غيرها من 

االعتراف بصبغتها اإلستشفائية الجامعية بقرار مشترك صادر عن وزيري التربية القومية والصحة العمومية بعد أخذ رأي 

 .مجلس الكلية المعنية باألمر

 :يشتمل السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي على الرتب التالية  : )جديد (2الفصل 

 ستاذ أ- 

 أستاذ محاضر مبرز-

 مساعد-

 :يخضع السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي لنظام العمل كامل الوقت ويتعين عليه خاصة :  3الفصل 



 

 

من العمل أسبوعيا توزع على ستة أيام شغل حسب جدول أوقات يصادق ) س36( القيام بما ال يقل عن ستة وثالثين ساعة -

للتعليم الطبي والفحوص اليومية، ومعالجة المرضى المقيمين بالمستشفى أو المتتبعة عليه وزير الصحة العمومية، وذلك 

 مداواتهم في العيادات الخارجية الملحقة باألقسام اإلستشفائية،

 المساهمة في التناوب الدوري ليال وفي أيام األحد واألعياد مقابل عطلة تعويضية فإن لم يتسن فمقابل منحة تضبط بمقتضى -

 أمر،

  القيام بالنيابات التي تستوجبها إجازات األطباء،-

  المساهمة في تعليم األطباء واألعوان المساعدين لألطباء وتكوينهم،-

 المشاركة في لجان االمتحانات والمناظرات المختصة التي تنظمها وزارة التربية والعلوم ووزارة الصحة العمومية مقابل -

 منحة تضبط بأمر،

 .لمية في نطاق البرامج المصادق عليها من لدن وزارة الصحة العمومية القيام ببحوث ع-

يمكن أن يرخص وزير الصحة العمومية لألساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين بطلب منهم وباعتبار إمكانيات  : 4الفصل 

أو تتفق عليه لذلك الغرض، اإلدارة بقبول المرضى لفحصهم أو إجراء عمليات عليهم بعنوان خاص في مكان تهيئة اإلدارة 

وذلك في حدود حصتين في األسبوع تستغرقان ستة ساعات على أقصى تقدير حسب كيفيات تضبط بقرار من وزير الصحة 

 .العمومية

يمكن لألساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين العاملين حسب نظام كامل الوقت أن يتمتعوا بعد كل مدة من العمل :  5الفصل 

سة سنوات بإجازة دراسية تستغرق تسعة أشهر على أقصى تقدير ويتقاضون في ذلك الوضع كامل مرتبهم وتمنح تلك قدرها خم

 .اإلجازة بعد تقديم برنامج دراسي يصادق عليه وزير الصحة العمومية

الة الكلية أو الجزئية يمكن أن يتمتع السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي في حدود إعتمادات الميزانية بالكف: ) جديد (6الفصل 

 .لمصاريف مشاركتهم في الملتقيات الدولية والندوات ذات الصبغة الطبيبة والعلمية

 . يرخص لألساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين القيام باختبارات بطلب من سلطة عمومية :7الفصل 

 : والمساعدين اإلستشفائيين الجامعيين على تشتمل مرتبات األساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين : )جديد (8الفصل 

 المرتب الموافق للرتبة،-

 منحة الخدمات اإلستشفائية،-

 منحة عدم قبول الحرفاء،-

 .منحة اإلنتاج والبحث-

 .ويتمتع األساتذة واألساتذة المحاضرون المبرزون عالوة على ذلك بمنحة التأطير والبحث

 .ومقدارها بمقتضى أمرتضبط كيفية إسناد هذه المرتبات والمنح 

  
 الباب الثاني

 األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين

 

تقع تسمية األساتذة اإلستشفائيين الجامعيين في الطب بمقتضى أمر باقتراح من وزيري التربية والعلوم  : )جديد (9الفصل 

 الطب الذين لهم أقدمية ال تقل عن أربع والصحة العمومية من بين األساتذة المحاضرين المبرزين اإلستشفائيين الجامعيين في

سنوات في هذه الخطة والذين لهم أعمال بحث وأنشطة ومنشورات علمية منذ تعيينهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي 

 .جامعي في الطب



 

 

شفائية المعنية تقع هذه التسمية بعد دراسة ملفات المترشحين من قبل لجنة استشارية حسب المادة لمجموع المؤسسات اإلست

 :تتألف كما يلي 

 أستاذان وأستاذ محاضر مبرز إستشفائيون جامعيون في الطب يقع انتخابهم من قبل جميع مدرسي المادة المعنية -أ

 طبقا إلجراءات يقع ضبطها بقرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية،

 وزيرا التربية والعلوم والصحة العمومية ويمكن أن ينتميا إلى  أستاذان إستشفائيان جامعيان في الطب يعينهما-ب

 .كليات تونسية للطب أو إلى جامعية أجنبية

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

كاف أن كان عدد األعضاء أعاله غير ) أ(وفي صورة ما إذا كان عدد المترشحين المنصوص عليهم بالفقرة 

المنتخبين دون الثالثة يعين وزيرا التربية والعلوم والصحة العمومية العضو أو األعضاء الناقصين من بين األساتذة واألساتذة 

 ).أ(المحاضرين المبرزين إستشفائيين جامعيين في الطب وذلك طبقا التوزيع المنصوص عليه بنفس الفقرة 

 ينجر عنه تعذر مشاركة عضو أو عدة أعضاء في أشغال اللجنة االستشارية يعين وزيرا وفي صورة حدوث أي مانع 

التربية والعلوم والصحة العمومية العضو أو األعضاء الناقصين من بين األساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين االستشفائيين 

 .أعاله) ب(و) أ(الجامعيين في الطب وذلك طبقا للتوزيع المنصوص عليه بالفقرتين 

وتقع دراسة ملفات الترشح من قبل اللجنة اإلدارية االستشارية المشار إليها أعاله طبقا لمجموعة مقاييس تقييم 

 .وكيفيات تضبط بقرار مشترك من وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية

ري التربية والعلوم والصحة وبعد دراسة ملفات الترشح تقترح اللجنة االستشارية المشار إليها أعاله على وزي

العمومية قائمة المترشحين لخطة أستاذ استشفائي جامعي في الطب وذلك في حدود عدد المراكز المزمع تسديدها والتي وقع 

 .ضبطها من قبل الوزيرين

 .تشتمل رتبة أستاذ استشفائي جامعي في الطب على تسعة عشر درجة : )جديد (10الفصل 

 

 الباب الثالث

 ة المحاضرين المبرزيناألساتذ

 

ينتدب األساتذة المحاضرون المبرزون عن طريق مناظرة تفتح في وجه المساعدين اإلستشفائيين : ) جديد (11الفصل 

الجامعيين الذين ترجع أقدميتهم إلى أربع سنوات على األقل في هذه الخطة وهم ملزمون باجتياز مناظرة في اإلختصاص الذي 

ين أو في اختصاص مشابه معترف به رسميا من طرف لجنة يقع تعيينها من طرف وزيري التربية وقع تسميتهم فيه مساعد

 .والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية

 أعاله ونظامها وكذلك الخطط المفتوحة في شأنها المناظرة يقع 11كيفيات إجراء المناظرة المشار إليها بالفصل  : 12الفصل 

 .التربية القومية والصحة العموميةضبطها بقرار من وزيري 

 .كما يضبط تركيب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزيري التربية والقومية والصحة العمومية

ال يمكن للمساعدين االستشفائيين الجامعيين في الطب المشاركة في أكثر من أربع مناظرات النتداب  : )جديد (13الفصل 

 .رين مبرزين إستشفائيين جامعيين في الطبأساتذة محاض

ويمكن للمساعدين الذين لم ينجحوا في هذه المناظرات األربع أو الذين يرغبون في االنفصال عن المهن اإلستشفائية الجامعية، 

 لسنة 230 من األمر عدد) جديد(9و) جديد(8أن يدمجوا بطلب منهم في المهن اإلستشفائية الصحية، وذلك وفق أحكام الفصلين 

 . المشار إليه أعاله1991 فيفري 4 المؤرخ في 1991



 

 

 أعاله ممن ال يلتحقون بمراكز تعيينهم بعد أن 11 األطباء المقبولون في المناظرة المنصوص عليها بالفصل  :14الفصل 

حتما صفة أستاذ يمضي في المناظرة أجل أقصاه شهر أو ينقطعون عن ممارسة خطة أستاذ محاضر مبرز كامل الوقت يفقدون 

 .محاضر مبرز

 .تشتمل رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب على عشرين درجة : )جديد (15الفصل 

 

 الباب الرابع 

 مساعدو األساتذة 

 

 . ينتدب مساعدو األساتذة عن طريق مناظرة تعتبر فيها الشهادات واألعمال المنجزة وبعد تقديم بيان :16الفصل 

 .يب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وبإقتراح من وزيري التربية القومية والصحة العموميةويضبط ترك

 .تفتح هذه المناظرة في وجه المساعدين اإلستشفائيين الجامعيين الذين ترجع أقدميتهم إلى عامين على األقل في خطتهم

 .وال يحق للمترشحين أن يشاركوا في أكثر من مناظرتين متواليتين

كيفيات إجراء المناظرة ونظامها وكذلك الخطط المفتوحة في شانها المناظرة يقع ضبطها بقرار من وزيري التربية القومية أو 

 .الصحة العمومية

 .وتقع تسمية مساعدي األساتذة بقرار مشترك من وزيري التربية القومية والصحة العمومية

 أعاله مّمن ال يلتحقون بمراكز تعيينهم بعد أن 16نصوص عليها بالفصل  األطباء المقبولون في المناظرة الم :17الفصل 

يمضي على المناظرة أجل أقصاه شهر أو ينقطعون عن ممارسة وظيفة مساعد أستاذ يعمل كامل الوقت يفقدون حتما صفة 

 .مساعد أستاذ

 . تشتمل خطة مساعد أستاذ على درجتين :18الفصل 

يون الجامعيون الذين ال يقبلون بصفة مساعدي أساتذة إثر مناظرتين متواليتين تشطب  المساعدون اإلستشفائ :19الفصل 

 .أسماءهم من خطة المساعدين اإلستشفائيين الجامعيين

 . ويمكن أن يشاركوا في المناظرات المفتوحة إلنتداب أطباء إختصاصيين للصحة العمومية

 

 الباب الخامس

 المساعدون

 

ن عن طريق مناظرة باالختبار مع اعتبار الشهادات واألعمال المنجزة وتضبط كيفيات إجراء  ينتدب المساعدو :20الفصل 

 .المناظرة المفتوحة في شأنها المناظرة بقرار مشتركة من وزيري التربية القومية والصحة العمومية

الصحة العمومية وتفتح هذه ويضبط تركيب لجنة المناظرة بقرار من الوزير األول وباقتراح من وزيري التربية القومية و

 :المناظرة في وجه 

قدماء المقيمين لكليات الطب بالبالد التونسية وقدماء األطباء الداخليين والمقيمين الواقعة تسميتهم إثر مناظرة ممن -

 .قضوا أربعة أعوان على األقل كمقيمين أو داخليين بمدن بها كليات مصادق عليها من لدن الكليات التونسية للطب

 ويتعين على قدماء المقيمين أو الداخليين هؤالء أن يكونوا محرزين على الدكتورا في الطب

 أطباء الصحة العمومية الذين ترجع أقدميتهم في خطتهم إلى خمس سنوات على األقل-

 وال يحق للمترشحين أن يشاركوا في أكثر من ثالث مناظرات متوالية



 

 

 .ر عن وزيري التربية القومية والصحة العموميةوتقع تسمية المساعدين بقرار مشترك يصد

 أعاله مّمن ال يلتحقون بمراكز تعيينهم بعد أن 20 األطباء المقبولون في المناظرة المنصوص عليها بالفصل  :21الفصل 

يمضي على المناظرة أجل أقصاه شهر أو ينقطعون عن ممارسة وظيفة مساعد إستشفائي جامعي يعمل كامل الوقت يفقدون 

 .حتما صفة مساعد

 أن يدمج بصفة مساعد استشفائي جامعي قدماء األطباء 1981 ديسمبر 31 يمكن في مدة انتقالية تنتهي في : مكرر 21الفصل 

 .الداخليين بالمدن التي بها كلية والذين تمت تسميتهم بعد اجتياز مناظرة وقضوا أربع سنوات على األقل بهذه الصفة

 .والمزدوجة يكون اإلدماج مفتوحا لألطباء التونسيين الذين يثبتون لوضعية مساويةبالنسبة للعلوم األساسية 

 .تشتمل رتبة مساعد استشفائي جامعي في الطب على خمسة وعشرين درجة: ) جديد (22الفصل 

 

 الباب السادس

 األحكام المشتركة

 

هذا األمر فإن المدة المطلوبة لالرتقاء من درجة  بالنسبة إلى مجموع السلك اإلستشفائي الجماعي الخاضع ألحكام  :23الفصل 

 .إلى أخرى تعلوها مباشرة وقع ضبطها بعامين

 

 الباب السابع

 الخطط الوظيفية

 

 . خطة عميد كلية طب ومدير معهد، رئيس شعبة تدريس ورئيس قسم استشفائي جامعي هي من صنف وظيفي :24الفصل 

 . طبقا للقانون الجاري به العمعمداء كليات الطب مكلفون بالقيام بوظيفتهم

 .مديرو المعاهد مكلفون بوظيفتهم طبقا للقانون الجاري به العمل

 رؤساء شعب التدريس مكلفون بالقيام بوظيفتهم حسب الشروط التي اقتضاها الترتيب الجاري به العمل

 .باقتراح من وزير الصحة العموميةرؤساء األقسام اإلستشفائية الجامعية مكلفون بالقيام بوظيفتهم بمقتضى أمر يصدر 

  
 .ويقع اختيارهم من بين األساتذة واألساتذة المحاضرين المبرزين الذين يثبتون أقدمية ال تقل عن عامين

يمكن إسناد وظيفة رئيس قسم استشفائي جامعي بالنيابة بقرار من وزير الصحة العمومية إلى األساتذة واألساتذة 

 توفر شرط األقدمية كما يمكن في حالة وجود أستاذ أو أستاذ محاضر مبرز أو في حالة غياب المحاضرين المبرزين بدون

 .رئيس قسم صاحب الخطة لمدة طويلة إسناد هذه الخطة للمساعدين الذين ترجع أقدميتهم في الخطة إلى ثالثة أعوام

 

 الباب الثامن

 المجلس اإلستشاري

 

 1976 لسنة 64 من القانون عدد 12ستشفائية الجامعية الذي جاء به الفصل المجلس االستشاري للمنشآت اإل : 25الفصل 

 : والمتعلق بالخطط الطبيبة بالنسبة لكل كلية طب يتركب كما يلي 1976 جويلية 12المؤرخ في 

  رئيس.................................................................................. وزير الصحة العمومية-



 

 

 نائب رئيس..........................................................................  ممثل عن وزير التربية القومية-

 عضو..........................................................................  ممثل عن وزير الدفاع الوطني-

 عضو............................................................................. .... عميد كلية الطب المعنية-

 عضوين.......  أستاذان أو أستاذان محاضران مبرزان من كلية الطب المعنية منتخبان لعامين من لدن مجلس الكلية-

 عضو.............................. ................................... رئيس المجلس األعلى للصحة العمومية-

 .يمكن للمجلس أن يستعين بكل شخص له الصفة القانونية إلبداء رأيه في المسائل المرسومة بجدول األعمال

 .يتولى كتابة المجلس االستشاري موظف من وزارة الصحة العمومية

ي جميع المسائل التي لها صلة بالعالقات بين كلية  يتناقش المجلس اإلستشاري للمنشآت اإلستشفائية الجامعية ف :26الفصل 

الطب المهنية والمنشآت اإلستشفائية الجامعية وخاصة منها ما يتناول ميزانية التجهيز والتنسيق بين شعب التدريس والعالج 

 .وقوانين اإلطارات وذلك للتدريس والتربصات

 الباب التاسع

 األحكام اإلنتقالية

 

 الطبي اإلستشفائي الجامعي العاملون في تاريخ نشر هذا األمر، يقع إدماجهم فيما يقابل وظائفهم من  أعوان السلك :27الفصل 

 .الخطط التي جاء بها هذا النص

ويقع هكذا ترتيبهم في رقم قياسي يساوي الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في وضعيتهم القديمة، فإن لم يوجد ففي الرقم 

 .مباشرةالقياسي الذي يعلوه 

ويحتفظون بأقدميتهم في الدرجة إن وقع ترتيبهم في رقم قياسي مساوي أو كان النفع المنجر عن هذا الترتيب دون النفع الذي 

 .يكونون قد حصلوا عليه في وضعيتهم األصلية بالرغم عن ترتيبهم في رقم قياسي أعلى

األطباء الذين هم في تاريخ نشر هذا األمر بصدد تحضير ، ف1978 ديسمبر 31بصفة انتقالية ولمدة تنتهي في  : 28الفصل 

شهادة في الدراسات الخاصة أو العالية تتطلب عامين على األقل يمكن انتدابهم بعد حصولهم على شهادتهم وأخذ رأي مجلس 

 .كلية الطب المعنية باألمر بصفة مقيمين وذلك في حدود قانون اإلطارات

ها الحصول على تلك الشهادات في دراسات مختصة أو عليا ببالد أجنبية مدة إقامة بنسبة وتعتبر مدة الدراسة التي استوجب

 .يحددها مجلس الكلية المعنية باألمر

 .1988 يوضع حد لنظام العمل كامل الوقت بداية من غرة أوت : مكرر 28الفصل 

ف في تاريخ صدور هذا األمر أن يختار نظام يجب على السلك الطبي اإلستشفائي الجامعي العامل تحت نظام كامل الوقت المكي

 .1988 جوان 15كامل الوقت في أجل أقصاه يوم 

ويمكن للذين لم يختاروا العمل تحت نظام كامل الوقت في هذا التاريخ على أقصى تقدير االحتفاظ بوضعيتهم الحالية إلى غاية 

 .1988 جويلية 31

صية للعمل تحت نظام كامل الوقت المكيف وكذلك الرخص الممنوحة  كل التراخيص الشخ1988وتلغى بداية من غرة أوت 

 .للمؤسسات في هذا اإلطار

 . لنظام العمل نصف الوقت باألقسام اإلستشفائية والصحية1988 يوضع حد بداية من غرة أوت : مثلث 28الفصل 

اإلستشفائية الجامعية التابعة لوزارة  ولسد حاجيات المؤسسات 1989 ديسمبر 31 لمدة انتقالية تنتهي يوم : مربع 28الفصل 

الدفاع الوطني يمكن فتح مناظرات للتبريز في الطب بدون شرط السن وطبقا لكيفيات يضبطها قرار مشترك صادر عن وزارة 

العمومية تفتح هذه المناظرات في حدود المراكز الشاغرة لألطباء  الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة



 

 

 سنوات على األقل بإدارة قسم استشفائي تابع لوزارة الدفاع الوطني في تاريخ صدور هذا 10عسكريين الذين يقومون منذ ال

 .األمر

تنظر في صلوحية التّرشحات لجنة يعين رئيسها وأعضاؤها بقرار مشترك صادر عن وزارة الدفاع الوطني والتعليم العالي 

 .والبحث العلمي والصحة العمومية

 . ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر :29صل الف

 وزيرا التربية القومية والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي  :30الفصل 

 .للجمهورية التونسية

 .1977 سبتمبر 9وصدر بقصر قرطاج في    

 

 

 
 
 
 

 


