
 

 

 

 يتعلق بضبط القانون األساسي 2005 أوت 31 مؤرخ في 2005 لسنة 2399مر عدد   أ
 .للمتربصين الداخليين في الطب البيطري

 

 إن رئيس الجمهورية،
 

 .باقتراح من وزيري الفالحة والموارد المائية والتعليم العالي 
 

 المتعلق بضبط نظام الدراسات 1974 أكتوبر 24 المؤرخ في 1974 لسنة 19بعد اإلطالع على المرسوم عدد 
 ،1974 ديسمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 95البيطرية المصادق عليه بالقانون عدد 

 المتعلق بتنظيم خطط الطب البيطري بالبالد 1980 ديسمبر 31 المؤرخ في 1980 لسنة 85وعلى القانون عدد 
 ،2002 مارس 05ي  المؤرخ ف2002 لسنة 31التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 

 المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان 1983 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد 
 1992 لسنة 97الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 2003 لسنة 20 والقانون عدد 1997 ديسمبر 20 المؤرخ في 1997 لسنة 83نون عدد  والقا1992 أكتوبر 26المؤرخ في 
 ،2003 مارس 17المؤرخ في 

 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، كما تم 1989 جويلية 28 المؤرخ في 1989 لسنة 70وعلى القانون عدد 
 22 المؤرخ في 1997 لسنة 21 والقانون عدد 1992بر  ديسم29 المؤرخ في 1992 لسنة 122تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 

 ،2000 جويلية 17 المؤرخ في 2000 لسنة 67 والقانون عدد 1997مارس 
  المتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها،1997 جويلية 14 المؤرخ في 1997 لسنة 47وعلى القانون عدد 
 المتعلق بالقانون األساسي لإلطار المشترك لألطباء 1978 نوفمبر 7 المؤرخ في 1978 لسنة 963وعلى األمر عدد 

 .2002 فيفري 14 المؤرخ في 2002 لسنة 324البياطرة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد 
 المتعلق بتحديد مقادير وشروط إسناد منحة اإلنتاج 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 187وعلى األمر عدد 

وان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو ألع
 ،1990 جوان 18 المؤرخ في 1990 لسنة 1061تممته وخاصة األمر عدد 
 التعليم العالي  المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات1989 ديسمبر 14 المؤرخ في 1989 لسنة 1939وعلى األمر عدد 

 المــؤرخ فـي 2002 لسنــة 23والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتـه وخاصـة األمر عـدد 
 ،2002 جانفي 08

 المتعلق بضبط المرتب األساسي ألعوان الدولة 1997 سبتمبر 16 المؤرخ في 1997 لسنة 1832وعلى األمر عدد 
 لمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،والجماعات العمومية المحلية وا

  المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،2000 جانفي 31 المؤرخ في 2000 لسنة 254وعلى األمر عدد 
 المتعلق بضبط اإلطار العام لنظام الدراسة وشروط 2001 أوت 14 المؤرخ في 2001 لسنة 1913وعلى األمر عدد 

  منه،3كتور في الطب البيطري وخاصة الفصل التحصيل على الشهادة الوطنية لد
 

 وعلى رأي وزير المالية،
 وعلى رأي المحكمة اإلدارية،

 :يصدر األمر اآلتي نصه
 

 . يضبط هذا األمر القانون األساسي للمتربصين الداخليين في الطب البيطري– الفصل األول
ن المرحلة الثانية للدراسات البيطرية القيام بتربص  يتعين على الطلبة الذين أتموا بنجاح السنة الثانية م– 2الفصل 

داخلي إجباري يدوم سنة كاملة بالمستشفيات أو بمصالح المدرسة الوطنية للطب البيطري أو بالمؤسسات المعترف بها 
 والمصادق عليها سنويا من طرف المجلس العلمي للمدرسة الوطنية للطب البيطري،

 .  تنقسم مدة التربص الداخلي إلى فترتين تدوم كل واحدة منهما ستة أشهر – 3الفصل 
  تتم تسمية المتربصين الداخليين في الطب البيطري بقرار من وزير الفالحة والموارد المائية،- 4الفصل 
ويقومون  يساهم المتربصون الداخليون في الطب البيطري في نشاطات المصلحة التي تم فيها تعيينهم – 5الفصل 

 بحصص االستمرار في العيادات والمخابر،
) 40(يضبط العدد األدنى لساعات العمل في األسبوع بالنسبة إلى المتربصين الداخليين في الطب البيطري بأربعين 

 .ساعة دون احتساب ساعات االستمرار
ثاني من هذا األمر منحة شهرية  يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب البيطري المشار إليهم بالفصل ال– 6الفصل 

 . د كامل السنة 201، 212قدرها 



 

 

 :ويتقاضون عالوة على ذلك 
 دينارا ويتم تعديل هذه المنحة الشهرية للتربص الداخلي وفقا لنفس 427،500منحة شهرية للتربص الداخلي مقدارها 

 .ليين في طب األسنانالمقادير المعمول بها بالنسبة للمنحة المتقاضاة من قبل المتربصين الداخ
 . دينارا25،000منحة شهرية للسكن مقدارها  -
  دينارا،46.500منحة شهرية للغذاء مقدارها  -
  دينارا،25،000منحة شهرية كيلومترية مقدارها  -
 دينارا وتدفع حسب الشروط المنصوص عليها باألمر عدد 600،000 إلى 0منحة إنتاج يتراوح مقدارها السنوي من  -

 . المشار إليه أعاله 1988 فيفري 11 المؤرخ في 1988 لسنة 187
 

 ال يمكن للمتربصين الداخليين في الطب البيطري ممارسة أي نشاط مأجور خارج الهياكل التي يعملون – 7الفصل 
 .بها

 . يتمتع المتربصون الداخليون في الطب البيطري بنظام العطل المنطبق على أعوان الدولة الوقتيين -8الفصل 
 : تشتمل العقوبات التأديبية التي يمكن أن تسلط على المتربصين الداخليين على – 9 الفصل
  :عقوبات من الدرجة األولى وهي  – 1

 اإلنذار،
 .التوبيخ

 :  عقوبات من الدرجة الثانية وهي -2
 الطرد المؤقت مع الحرمان من كل جراية لمدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما، -
 الطرد النهائي -

 .بات من الدرجة األولى بعد االستماع إلى المتربص الداخلي المعني باألمر ودون استشارة مجلس التأديبتتخذ العقو
تتخذ العقوبات من الدرجة الثانية بقرار معلل من وزير الفالحة والموارد المائية بعد إبداء رأي أعضاء مجلس تأديبي يتكون 

 : من 
 رئيس،: مدير المدرسة الوطنية للطب البيطري  -
 عضو،: ممثل عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي -
 عضو ،: ممثل عن المدير العام للمصالح المشتركة لوزارة الفالحة والموارد المائية  -
 عضو، : ممثل عن وزير التعليم العالي  -
 عضوان،: استشفائيان جامعيان بالمدرسة الوطنية للطب البيطري -
 .عضوان: ريق القرعة متربصان داخليان يقع اختيارهما عن ط -

يحال المتربص الداخلي على مجلس التأديب بعد إجراء تحقيق بمقتضى تقرير كتابي صادر عن مدير المدرسة الوطنية 
 .للطب البيطري يبين بصفة واضحة األفعال المنسوبة إلى المتربص الداخلي وعند االقتضاء الظروف التي ارتكبت فيها

الحة والموارد المائية والتعليم العالي مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي وزراء المالية والف – 10الفصل 
 .ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

 
 .2005 أوت 31تونس في                                                                            

 لعابدين بن عليزين ا                     
 


