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  بالمستشفى   إستشفائية  ووحدات  وأقسام  أقطاب  بإحداث  يتعلق  2021  أفريل  23  في  مؤرخ  الوطني  الدفاع   وزير  من  قرار
 بتونس  للتعليم األصلي العسكري

 

 الوطنـي، الدفـاع  وزيـر إن

 الدستور، على االطالع  بعد

  النصوص   جميع  وعلى  للعسكريين،  العام   األساسي  النظام   بضبط  المتعلق  1967  ماي  31  في   المؤرخ   1967  لسنة   20  عدد  القانون  وعلى
 ، 2009 جويلية  8 في  المؤرخ 2009 لسنة 47 عدد القانون وآخرها تممته، أو  نقحته التي

  والجماعات   الدولة  ألعوان  العام  األساسي  النظام  بضبط  المتعلق  1983  ديسمبر  12  في  المؤرخ  1983  لسنة  112  عدد  القانون  وعلى
  2011  لسنة  89  عدد  المرسوم  وآخرها  تممته  أو  نقحته  التي  النصوص  جميع  وعلى  اإلدارية   الصبغة  ذات  العمومية  والمؤسسات  المحلية
 ، 2011 سبتمبر 23 في  المؤرخ

  جميع  وعلى   العمومية،  والمؤسسات   والمنشآت  بالمساهمات  المتعلق  1989  فيفري   أّول   في  المؤرخ   1989  لسنة  9  عدد  القانون  وعلى
 ، 2006 جوان 12 في  المؤرخ 2006 لسنة  36 عدد القانون وخاصة   تممته أو نقحته التي  النصوص

  النصوص   جميع  وعلى  منه  9  الفصل  وخاصة  الصحي،  بالتنظيم  المتعلق  1991  جويلية  29  في  المؤرخ  1991  لسنة  63  عدد  القانون  وعلى
 ، 2008 جوان  16 في  المؤرخ 2008 لسنة 2342 عدد  األمر وآخرها تممته أو  نقحته التي

  جميع   وعلى   التكنولوجيا،  وتطوير  العلمي  بالبحث  المتعلق  1996  جانفي  31  في   المؤرخ  1996  لسنة  6  عدد  التوجيهي  القانون  وعلى
 ، 2006 نوفمبر  9 في  المؤرخ 2006 لسنة  73 عدد القانون وآخرها  تممته أو حتهنق التي  النصوص

 العسكري، العالي بالتعليم المتعلق 2002 فيفري  14 في  المؤرخ  2002 لسنة 22  عدد القانون وعلى

  2011 لسنة 31 عدد بالمرسوم  تنقيحه  تم كما العالي بالتعليم المتعلق 2008 فيفري 25 في  المؤرخ 2008 لسنة 19 عدد القانون وعلى
 ،2011 أفريل 26 في  المؤرخ

 الدستور،  من 78 الفصل ألحكام طبقا  العليا الوظائف بضبط المتعلق 2015 أوت 17 في  المؤرخ  2015 لسنة 32  عدد القانون وعلى

  من   92  الفصل  ألحكام  طبقا  العليا  المدنية  الوظائف  بضبط  المتعلق  2015  أوت  17  في  المؤرخ  2015  لسنة  33  عدد  القانون  وعلى
 الدستور،

  جميع   وعلى   للعسكريين،  الخاص  األساسي   النظام   بضبط   المتعلق  1972  ديسمبر  6  في   المؤرخ  1972  لسنة   380  عدد   األمر   وعلى
 ،2020 جوان 23 في  المؤرخ 2020 لسنة 369 عدد  الحكومي األمر وآخرها  تممته، أو نقحته التي  النصوص

 الوطني، الدفاع وزير  مشموالت بضبط  المتعلق 1975 سبتمبر 25 في  المؤرخ  1975 لسنة  671 عدد األمر  وعلى

  نقحته  التي  النصوص  جميع  وعلى  الوطني،  الدفاع   وزارة  بتنظيم  المتعلق  1979  أوت  22  في   المؤرخ   1979  لسنة   735  عدد  األمر   وعلى
 ، 2016 يليةجو 22 في  المؤرخ 2016 لسنة  908 عدد األمر  وآخرها تممته، أو

 اإلستشفائيين   األسنان  ألطباء   األساسي  القانون   بضبط   المتعلق   1980  سبتمبر  30  في   المؤرخ   1980  لسنة   1255  عدد   األمر   وعلى
 ، 2000 جانفي 31  في  المؤرخ 2000 لسنة 235 عدد األمر وآخرها  تممته، أو نقحته التي النصوص جميع وعلى الجامعيين

  للصحة  العمومية  للمؤسسات  والمالي  اإلداري التنظيم بضبط  المتعلق 1991 ديسمبر 2 في  المؤرخ 1991 لسنة 1844 عدد األمر  وعلى
  ماي   13  في   المؤرخ   2016  لسنة   569  عدد   الحكومي   األمر   وآخرها  تممته   أو  نقحته   التي  النصوص   جميع  وعلى   سيرها،  طرق   وكذلك
2016، 

  التي   النصوص   جميع  وعلى  الطبيب  واجبات  مجلة  بإصدار   المتعلق  1993  ماي  17  في   المؤرخ  1993  لسنة   1155  عدد   األمر   وعلى
 ، 2018 جانفي  10 في  المؤرخ  2018 لسنة  34 عدد الحكومي األمر  وآخرها تممته، أو  نقحته

 اإلستشفائيين   بالصيادلة  الخاص  األساسي   النظام   بضبط   المتعلق   2005  ديسمبر   19  في   المؤرخ  2005  لسنة   3295  عدد   األمر   وعلى
 ، 2008 أوت 4 في  المؤرخ 2008 لسنة  2754 عدد باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما الجامعيين،

 اإلستشفائيين   بالصيادلة  الخاص  األساسي   النظام   بضبط   المتعلق   2005  ديسمبر   19  في   المؤرخ  2005  لسنة   3296  عدد   األمر   وعلى
 ، 2007 نوفمبر 19 في  المؤرخ 2007 نة لس 2976 عدد باألمر وإتمامه  تنقيحه تم كما الصحيين،

  اإلستشفائي   الطبي  بالسلك  الخاص  األساسي  النظام  بضبط  المتعلق  2008  نوفمبر  10  في  المؤرخ  2008  لسنة  3449  عدد  األمر  وعلى
 الصحي، 

  البحث   ومجمعات   البحث   ووحدات   البحث   مخابر   تنظيم  بضبط   المتعلق  2009  مارس  2  في  المؤرخ  2009  لسنة   644  عدد  األمر   وعلى
 ،تسييرها وطرق
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  اإلستشفائي  الطبي  بالسلك  الخاص  األساسي   النظام   بضبط   المتعلق  2009  مارس  28  في  المؤرخ  2009  لسنة   772  عدد  األمر   وعلى
 ، 2009 نوفمبر 9 في  المؤرخ 2009 لسنة  3353 عدد باألمر وإتمامه  تنقيحه تم كما الجامعي،

  وأطباء   والصيادلة  األطباء  أسالك  ألعوان  الوظيفية  بالخطط  المتعلق  2009  سبتمبر  3  في  المؤرخ  2009  لسنة  2501  عدد  األمر  وعلى
  أو نقحته التي النصوص جميع وعلى  العمومية، الصحة لوزارة التابعة والصحية االستشفائية المؤسسات أصناف بمختلف العاملين األسنان

 ،2012 ماي  29 في  المؤرخ 2012 لسنة 514 عدد  األمر وآخرها تممته

 األسنان  أطباء  بسلك  الخاص  األساسي  النظام  بضبط   المتعلق  2010  ديسمبر  13  في   المؤرخ   2010  لسنة  3182  عدد   األمر  وعلى
 ، 2019 أوت 20 في المؤرخ  2019 لسنة 772 عدد الحكومي  باألمر إتمامه  تم كما الصحي، اإلستشفائي

  االستشفائي  بالسلك   الخاص   األساسي  النظام   بضبط   المتعلق   2013  جوان   11  في   المؤرخ   2013  لسنة   159  عدد   الجمهوري   القرار   وعلى
  أوت   17  في   المؤرخ  2017  لسنة   996  عدد   الحكومي   األمر  وآخرها  تممته  أو   نقحته  التي  النصوص   جميع  وعلى  العسكري  الصحي 
2017، 

  وزير  إلى  الحكومة  رئيس   صالحيات  بعض  بتفويض   المتعلق  2016  مارس  11  في  المؤرخ   2016  لسنة  296  عدد   الحكومي   األمر   وعلى
 الوطني،  الدفاع

 العسكرية،  الصحية الهياكل بـتنظيم المتعلق 2016  أوت 24 في  المؤرخ 2016 لسنة 1096 عدد الحكومي  األمر  وعلى

  العسكري  للمستشفى   والمالي   اإلداري  التنظيم  بضبط  المتعلق  2016  أوت   24  في  المؤرخ  2016  لسنة  1097  عدد  الحكومي   األمر   وعلى
  1365  عدد  الحكومي   باألمر  وإتمامه   تنقيحه  تم  كما  التنظيمي،  هيكله  على  وبالمصادقة   للصحة   عمومية  كمؤسسة  بتونس  للتعليم  األصلي

 ، 2017 ديسمبر 15 في  المؤرخ 2017 لسنة

 وأعضائها،  الحكومة  رئيس  بتسمية المتعلق 2020 سبتمبر 2 في  المؤرخ  2020 لسنة  84 عدد  الرئاسي األمر  وعلى

  بالمستشفى   إستشفائية  ووحدات  ومراكز  وأقسام  أقطاب  بإحداث  المتعلق  2018  أفريل  23  في  المؤرخ  الوطني  الدفاع  وزير  قرار  وعلى
 .بتونس للتعليم األصلي  العسكري

 :يلـي مـا  قـّرر

 .مشتركة طبية  ووحدات  وأقسام مختصة  إستشفائية أقسام بتونس للتعليم األصلي  العسكري بالمستشفى تحدث  – األول  الفصل

 :على المختصة  اإلستشفائية األقسام  تشتمل  – 2 الفصل

 :الجراحّية واالختصاصات الجراحة  أقسام . أ
 العامة، والجراحة   األحشاء جراحة   قسم ̶
 والصدر،  القلب  جراحة   قسم ̶
 األعضاء،  وزرع الدموية  األوعية  جراحة   قسم ̶
 والكلوميات،  العظام  جراحة   قسم ̶
 البولية، المسالك جراحة   قسم ̶
 األعصاب، جراحة   قسم ̶
 والفكين،  والوجه الفم  وجراحة والحنجرة  واألنف األذن أمراض قسم ̶
 العيون،  أمراض قسم ̶
 والتوليد،  النساء  أمراض قسم ̶
 اإلنجاب،  على  الطبية والمساعدة  العقم كشف  قسم ̶
 األسنان، وجراحة   طب  قسم ̶
 والتجميل،  والترميم الرأب  جراحة   قسم ̶
 للجراحة،   الرئيسي المركز قسم ̶
 التخدير، قسم ̶
 اإلنعاش، قسم ̶
 .األعضاء وزرع والشرايين القلب   لجراحة  واإلنعاش التخدير قسم ̶

 :الطبية  االختصاصات أقسام . ب
 الباطني، الطب قسم ̶
 والعظام، المفاصل طب قسم ̶
 الجرثومية األمراض قسم ̶
 الكلى،  أمراض قسم ̶

 القلب،  أمراض قسم ̶

 واألمعاء،  المعدة  أمراض قسم ̶

 والحساسية،   الرئة أمراض قسم ̶

 والتغذية،  الصماء  الغدد  قسم ̶

 األعصاب،  أمراض قسم ̶

 النفساني،  الطب قسم ̶
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 لألطفال،  النفساني الطب قسم ̶

 الجلدّية،  األمراض قسم ̶

 األطفال،  طب  قسم ̶

 الولدان، طب  قسم ̶

 الدم،  أمراض قسم ̶

 .السرطان أمراض قسم ̶

 :على  المشتركة الطبية والوحدات األقسام  تشتمل  – 3 الفصل

 :المشتركة  الطبية   األقسام . أ
 والتدخلي،   الطبي التصوير قسم ̶
 النووي،  الطب قسم ̶
 باألشعة،  المعالجة  قسم ̶
 االستعجالي، الطب قسم ̶
 الوظيفي، والتأهيل الفيزيائي الطبّ  قسم ̶
 المضغوط،  باألكسجين المعالجة  قسم ̶
 المحيط  وحماية االستشفائية  الصحة  حفظ   قسم ̶
 المهنّية،  والّسالمة الشغل  طب  قسم ̶
 الشرعي، الطب قسم ̶
 .الخارجية  العيادات قسم ̶
 :والصيدلة البيولوجيا اختصاصات مأقسا . ب

 المرضية، الخاليا وعلم التشريح قسم ̶
 اإلحيائية، الكيمياء تحاليل  مخبر قسم ̶
 البكتريات،  علم مخبر قسم ̶
 الفيروسات،  علم مخبر قسم ̶
 الّدم،  أمراض  تحاليل  مخبر قسم ̶
 الحميات، علم تحاليل  مخبر قسم ̶
 الطفيليات، علم تحاليل  مخبر قسم ̶
 .الصيدالنية والتقنيات  الدواء وعلم  الصيدلية قسم ̶

 :الطبية  الوحدات -ج

 الّدم،  أمراض  تحاليل  مخبر بقسم وتلحق الدم،  في  التصرف وحدة  ̶
 اإلنعاش،  بقسم وتلحق  البليغة، الحروق  وحدة  ̶
 األعضاء، وزرع الدموية  األوعية  جراحة  بقسم  وتلحق  األعضاء، زرع وحدة  ̶
 األعضاء، وزرع الدموية األوعية  جراحة  بقسم  وتلحق األنسجة،  بنك وحدة  ̶
 اإلحيائية، الكيمياء تحاليل مخبر  بقسم وتلحق   البيولوجيّة العينات أخذ  وحدة  ̶
 االستعجالي،  الطب  بقسم وتلحق  واإلنعاش، لالستعجالي  المتنقلة الوحدة  ̶
 والتوليد،  النساء  أمراض  بقسم وتلحق  الثدي، وسرطان الخبيثة األورام جراحة  في  الطبية  الوحدة  ̶
 الطبية،  والمحاكاة  التكوين وحدة  ̶
 الدموية، الدورة وإنعاش الدم  تصفية وحدة  ̶
 .العملياتي الطب منظومة  ̶

 :التالية الطبية  األقطاب  بتونس  للتعليم األصلي العسكري بالمستشفى تبعث  – 4 الفصل

 احة الجر قطب ̶
 األعضاء،  وزرع   الدموية األوعية وجراحة  والصدر القلب  جراحة   قطب ̶
 والرئة،   القلب أمراض قطب ̶
 والرقبة،  الرأس  أمراض قطب ̶
 اإلستعجالي، والطب واإلنعاش  التخدير  قطب ̶
 الوظيفي،  والتأهيل الطبية  اإلختصاصات قطب ̶
 األورام،  وعالج  التشخيص قطب ̶
 والطفل  األم  قطب ̶
 .المخابر قطب ̶

 :يلي ما على  الجراحة قطب  يشتمل    – 5 الفصل

 العامة والجراحة   األحشاء جراحة   قسم -
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 واألمعاء،  المعدة  أمراض قسم -

 والكلوميات،  العظام  جراحة   قسم -

 البولية، المسالك جراحة   قسم -

 .للجراحة   الّرئيسي المركز قسم -

 :يلي ما على  األعضاء وزرع الدموية األوعية  وجراحة والصدر   القلب جراحة   قطب يشتمل  – 6 الفصل

 والصدر،  القلب  جراحة   قسم ̶
 األعضاء،  وزرع الدموية  األوعية  جراحة   قسم ̶
 .الشرعي الطب قسم ̶

 :يلي ما على  والرئة القلب أمراض قطب يشتمل  – 7 الفصل

 القلب،  أمراض قسم ̶
 .والحساسية   الرئة أمراض قسم ̶

 :يلي ما على  والرقبة  الرأس أمراض  قطب  يشتمل    – 8 الفصل

 األعصاب، جراحة   قسم ̶
 األعصاب،  أمراض قسم ̶
 النفساني،  الطب قسم ̶
 والفكين،  والوجه الفم  وجراحة والحنجرة  واألنف األذن أمراض قسم ̶
 والتجميل،  والترميم الرأب  جراحة   قسم ̶
 العيون،  أمراض قسم ̶
 .األسنان وجراحة   طب  قسم - ̶

 :يلي ما  على االستعجالي والطب واإلنعاش التخدير  قطب يشتمل  – 9 الفصل

 التخدير، قسم ̶
 اإلنعاش، قسم ̶
 األعضاء، وزرع والشرايين  القلب لجراحة واإلنعاش التخدير قسم ̶
 االستعجالي، الطب قسم ̶
 .المضغوط  باألكسجين المعالجة  قسم ̶

 :يلي ما على  الوظيفي والتأهيل الطبية  االختصاصات  قطب  يشتمل – 10 الفصل

 الباطني، الطب قسم ̶
 الجرثومية،  األمراض قسم ̶
 والعظام، المفاصل  طب  قسم ̶
 الكلى،  أمراض قسم ̶
 والتغذية،  الصّماء  الغدد  قسم ̶
 الجلدّية،  األمراض قسم ̶
 .الوظيفي والتأهيل الفيزيائي الطبّ  قسم ̶

 :يلي ما على  األورام وعالج  التشخيص قطب  يشتمل – 11 الفصل

 الدم،  أمراض قسم ̶
 السرطان، أمراض قسم ̶
 المرضية، الخاليا وعلم التشريح قسم ̶
 باألشعة،  المعالجة  قسم ̶
 .النووي  الطب قسم ̶

 :يلي ما  على والطفل األم  قطب يشتمل  ـ 12 الفصل

 والتوليد،  النساء  أمراض قسم ̶
 الولدان، طب  قسم ̶
 لإلنجاب، الطبية والمساعدة  العقم كشف  قسم ̶
 األطفال،  طب  قسم ̶
 .لألطفال  النفساني الطب قسم ̶

 يلي ما على  المخابر قطب  يشتمل – 13 الفصل
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 اإلحيائية، الكيمياء تحاليل  مخبر قسم ̶
 البكتريات،  علم مخبر قسم ̶
 الفيروسات،  علم خبرم  قسم ̶
 الّدم،  أمراض  تحاليل  مخبر قسم ̶
 الحميات، علم تحاليل  مخبر قسم ̶
 .الطفيليات علم تحاليل  مخبر قسم ̶

  المشار  2018 أفريل 23 في المؤرخ الوطني الدفاع وزير قرار وخاصة  القرار لهذا المخالفة السابقة األحكام  جميع تلغى – 14 الفصـــل
 .أعاله إليه

 .التونسية  للجمهورية الرسمي بالرائد القرار هذا  ينشر –  15 الفصـــل 

 .2021 أفريل  23 في  تونس 

 

 


