
 

 

 يتعلّق بضبط القانون األساسي 1982 سبتمبر 21 مؤرخ في 1982 لسنة 1305أمر عدد   
 .للمقيمين في طب األسنان

 
 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 المتعلّق بضبط القانون األساسي العام ألعوان 1968 جوان 03 المؤرخ في 1968 لسنة 12بعد إطالعنا على القانون عدد 
 ولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،الد

  المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،1976 جويلية 12 المؤرخ في 1976 لسنة 65وعلى القانون عدد 
  المتعلّق بتنظيم خطط طب األسنان،1980 نوفمبر 10 المؤرخ في 1980 لسنة 64وعلى القانون عدد 

 المتعلّق بنظام الدراسات واإلمتحانات بكلية طب األسنان 1980 جانفي 21 المؤرخ في 1980 لسنة 114 األمر عدد وعلى
 بالمنستير،

 وبإقتراح من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية، 
 وعلى رأي وزير التخطيط والمالية، 

 وعلى رأي المحكمة اإلدارية، 
 :بما يأتي أصدرنا أمرنا هذا 

 
 ينتدب المقيمون في طب األسنان من بين المتحصلين على شهادة الدكتوراه في طب األسنان عن طريق مناظرة  :1الفصل 

 تضبط تراتيب تنظيمها بقرار مشترك صادر عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية
 .تتاليتينال يمكن للمترشحين أن يتقدموا ألكثر من مناظرتين م

 
 يقع تعيين المقيمين حسب األقدمية وترتيبهم في المناظرة وبإعتبار المراكز التي يعلن وزيرا التعليم العالي والبحث  :2الفصل 

 .العلمي والصحة العمومية عن شغورها
 كل ستة أشهر وال يمكن وتقع عملية التداول. ويتعّين على المترشحين القيام بعمل تداولي بأقسام اإلختصاص الذي تّم إختياره

 .ألي مقيم قضاء أكثر من سداسيين متتاليين في نفس القسم
 

 تدخل اإلقامة تحت نظام العمل كامل الوقت وتدوم أربع سنوات ويتحصل المترشح على لقب مقيم قديم بعد قضاء  :3الفصل 
 .أربع سنوات إقامة في اإلختصاص الذي تّم إختياره 

 
ن الذين قضوا أربع سنوات كاملة في اإلقامة والذين إجتازوا بنجاح إمتحانا يشمل إختبارات كتابية  يتحصل المقيمو :4الفصل 

 .وتطبيقية على شهادة اإلختصاص في اإلختصاص الذي تّم إختياره
 .ويضبط برنامج ونظام هذا اإلمتحان بقرار مشترك صادر عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية

 
 . يطالب المقيمون بالقيام بأربعين ساعة عمل في األسبوع على األقل بدون إعتبار حصص اإلستمرار :5فصل ال

يشارك المقيمون في نشاط القسم ويقومون خاصة بحصص اإلستمرار طبقا ألحكام النظام الداخلي للمؤسسة ويمكن لهم كذلك 
 .ةالقيام في النطاق اإلستشفائي الجامعي بمهمة تأطير الطلب

 
 يتقاضى المقيمون في طب األسنان منحة شهرية يضبط مقدارها حسب مرتب موظف وقع ترتيبه في ) :جديد  ( 6الفصل (1) 

 :  بالنسبة للسنوات األخرى ويتقاضون عالوة على ذلك 610 بالنسبة للسنتين األولتين وفي الرقم القياسي 560الرقم القياسي 
  دينارا25منحة شهرية للسكن تقدر بـ  -
  دينارا 48.500منحة شهرية للغذاء تقدر بـ  -
 1988 لسنة 187 دينارا يقع صرفها حسب الشروط التي جاء بها األمر عدد 880 و 0منحة إنتاج تتراوح بين  -

 .1988 نوفمبر 10 المؤرخ في 1988 لسنة 1890 المنقح باألمر عدد 1988 فيفري 11المؤرخ في 
 : حة شهرية لإلقامة ضبط مقدارها حسب الجدول التالي من -

 

 الرتبة المقدار الشهري

 1995إبتداء من غرة جويلية  1994إبتداء من غرة جويلية  1993إبتداء من غرة جويلية 
 مقيم في طب األسنان 

 د260.000 د215.000 د180.000 سنة أولى وثانية

 مقيم في طب األسنان 
 د330.000 د275.000 د230.000 سنة ثالثة ورابعة



 

 

 1991 لسنة 195منحة إستمرار تصرف للمقيمين القائمين بحصة إستمرار بالمستشفى، طبقا ألحكام األمر عدد  -
  1991 جانفي 28المؤرخ في 

ويتمتعون هم وقرناؤهم وأبناءهم وآباءهم الذين هم في كفالتهم بمجانية اإلقامة والعالج بالمنشآت الصحية التابعة  -
 .زارة الصحة العموميةلو

 
  يتمتّع المقيمون بنظام التقاعد ونظام الحيطة اإلجتماعية حسب الشروط التي تنطبق على موظفي الدولة :7الفصل 

 
  يتمتّع المقيمون بنظام العطل الخاص بأعوان الدولة والوقتيين   :8الفصل 

 
 .يد مرة واحدة بتعويض جراح أسنان للصحة العمومية يمكن أن يكلف المقيمون لمدة ثالثة أشهر قابلة للتجد :9الفصل 

على كل يوم )  د 2( ويتمتّعون في هذه الحالة زيادة عن المرتب الذي يتقاضونه بصفة مقيم بمنحه حدد مقدارها بدينارين 
 .عمل

 إذا دعي المعوض إلى القيام بحصص ليلية)  د 4( ويمكن أن يرفع مقدارها إلى أربعة دنانير 
 .ن مدة التعويض إنقطاع في وظيفتهم كمقيمينوال ينجر ع

 
 :  العقوبات التأديبية المنطبقة على المقيمين في طب األسنان هي  :10الفصل 
 اإلنذار  -1
 التوبيخ  -2
 التوقيف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة ال يمكن أن تتجاوز الشهر -3
 نالطرد النهائي مع إحتمال الحرمان من إجتياز مناظرة المساعدي -4

ويصرح بالعقوبات بقرار مشترك صادر عن وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية بناء على تقرير بحث 
 .بشأن األفعال المنسوبة للمقيم وبعد اإلستماع إلى هذا األخير

 
ل فيما يخصه بتنفيذ هذا  وزراء التخطيط والمالية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية مكلفون ك :11الفصل 

 .األمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
 
 

  1982 سبتمبر 21تونس في 
         عن رئيس الجمهورية التونسية 

 وبتفويض منه 
 الوزير األول
 محمد مزالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : التنقيحات
   1993 نوفمبر 10 المؤرخ في 1993 لسنة 2316تم إقراره بمقتضى األمر عدد :  جديد 6الفصل   )1( 


