
 

 

 يتعلق بضبط القانون 1976 مارس 17 مؤرخ في 1976 لسنة 245أمر عدد   
 .األساسي للمتربصين الداخليين واألطباء المقيمين 

 

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
 

  المتعلق بتنظيم الخطط الطبية1970 أوت 14 المؤرخ في 1970 لسنة 40بعد اطالعنا على القانون عدد 
 المتعلق بضبط نظام الدراسة بكليات الطب والمصادق 1974 أوت 25 المؤرخ في 1974 لسنة 6لمرسوم عدد وعلى ا

 1974 ديسمبر 11 المؤرخ في 1974 لسنة 82عليها بالقانون عدد 
 المتعلق بضبط القانون األساسي للمتربصين الداخليين 1971 جوان 16 المؤرخ في 1971 لسنة 235وعلى األمر عدد 

 اء المقيمينواألطب
 المتعلق بالمنح الخاصة المسندة للسلك الطبي 1972 أفريل 10 المؤرخ في 1972 لسنة 128وعلى األمر عدد 

 اإلستشفائي  الصحي
 المتعلق بضبط مقدار منحة اإلنتاج المسندة ألعوان 1974 أفريل 27 المؤرخ في 1974 لسنة 511وعلى األمر عدد 

 .ية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلداريةالدولة والجماعات العمومية المحل
 وعلى رأي وزير المالية 

 وباقتراح من وزيري التربية القومية والصحة العمومية 
 .أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي

 

 الباب األول
 المتربصون الداخليون

 

سوم المشار إليه أعاله عدد  من الباب الثالث من المر7 عمال بأحكام الفصل -يتعين وجوبا على طلبة الطب -1الفصل
 والضابط لنظام الدراسة بكليات الطب ممن أتموا المرحلة الثانية من دراستهم 1974 أوت 25 المؤرخ في 1974 لسنة 6

  القيام بتربص داخلي مدة ثالثة أنصاف سنة كاملة بالمستشفيات أو غيرها من المنشآت الصحية يضبط مجلس كلية -الطبية
 مر قائمتها سنويا وتقع تسميتهم بمقرر من وزير الصحة العموميةالطب المعنية باأل

 
 يشارك المتربصون  الداخليون في أنشطة األقسام التي عينوا بها ويقومون بحصص االستمرار حسب  -2الفصل

 .كيفيات النظام الداخلي للمؤسسة
سبوع غير داخل فيها حصص  ساعة في األ40المدة التي يقضيها المتربصون الداخليون في العمل ال تقل عن 

 االستمرار
 

يتقاضى المتربصون الداخليون منحة شهرية يضبط مقدارها حسب مرتب موظف وقع ترتيبه في الرقم  -3الفصل 
 :وال تخضع هذه المنحة للخصم من أجل الجراية ويتقاضون عالوة عن ذلك . 450القياسي 
  دينارا25منحة شهرية للسكن تقدر ب  -
  دينارا25ذاء تقدر بومنحة شهرية للغ -
 دينار يقع خالصها حسب الشروط التي جاء بها األمر المشار إليه أعاله عدد 300 و 0ومنحة اإلنتاج تتراوح بين  -

  1974 أفريل 27 المؤرخ في 1974  لسنة 511
 

بعة لوزارة الصحة ويتمتعون هم وأزواجهم وأبناؤهم وآباؤهم في الكفالة بمجانية العالج واإلقامة بالمنشآت الصحية التا
 العمومية
 

 يتقاضى المتربصون الداخليون في الطب منحة للتربص الداخلي تصرف شهريا وبحلول األجل  -)مكرر (3الفصل
 :ويضبط مقدار هذه المنحة طبقا للجدول التالي 

 
 
 

  المقدار الشهري
  الرتبة

ابتداء من غرة
  1993جويلية 

 
ابتداء من غرة

 1994جويلية 

 
 من غرةابتداء

 1995جويلية 
  د180.000  د148.000  د118.000 متربص داخلي في الطب

 



 

 

  يتمتع المتربصون الداخليون بنظام العطل الذي يتمتع به األعوان الوقتيون للدولة  -4الفصل
 

كن أن تشتمل العقوبات التأديبية على اإلنذار والتوبيخ والرفت المؤقت المحرم من كل مرتب لمدة ال يم -5الفصل
وتصدر العقوبات التأديبية غير .  يوما والرفت النهائي مع احتمال تحجير المشاركة في مناظرة األطباء المقيمين15تتجاوز 

 :اإلنذار والتوبيخ بمقرر من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأي المجلس التأديبي المتركب كما يلي 
 : الرئيس

 ممثل وزير الصحة العمومية
 :األعضاء 

 ثل وزير التربية القومية مم
 المتفقد العام للصحة العمومية رئيس اإلدارة اإلدارية والمالية

 رئيس المصلحة االستشفائية الجامعية
 متربصان داخليان يسحب أسماؤهما بالقرعة

 يصدر اإلنذار والتوبيخ بمقرر من وزير الصحة العمومية
 

 الباب الثاني
 المقيمون

 
امة في وجه طلبة الطب الذين قضوا نصفي سنة في التربص الداخلي ونجحوا في تفتح اإلق -)جديد (6الفصل

 .االمتحانات الكلينيكية إثر مناظرة تضبط كيفية إجرائها بقرار مشترك يصدر عن وزيري التربية القومية والصحة العمومية 
 

 تقع في نهاية نصف السنة الثالثة -نبصفة مقيمي–وبالنسبة للطلبة الناجحين في هذه المناظرة فإن مباشرتهم لوظيفتهم 
 من التربص الداخلي

 وال يحق للمترشح لإلقامة أن يشارك إال في مناظرتين متواليتين 
 1976 ديسمبر 31تنطبق أحكام هذا الفصل فيما يخص المناظرات على المترشحين الذين يحرزون على اإلقامة قبل 

 
 الوقت برمته، وتدوم أربعة أعوام وتكسب صفة قدماء المقيمين تخضع اإلقامة لنظام العمل كامل -)جديد (7الفصل

 في نهاية السنة الرابعة من اإلقامة
ويساهم المقيمون في نشاط القسم المعينين به، ويقومون خاصة بحصص االستمرار حسب مقتضيات النظام الداخلي 

 للمؤسسة 
ويمكنهم، عالوة على ذلك، أن يساهموا، في النطاق االستشفائي الجامعي، في وظائف اإلشراف على الطلبة  وضبط 

 عدد ساعات العمل األسبوعي بالنسبة إلى الطبيب المقيم بأربعين ساعة على األقل بدون اعتبار حصص االستمرار
 

بالرجوع إلى ما يتقاضاه الموظف ذو الرقم القياسي يقدر مبلغها    منحة شهرية يتقاضى المقيمون -)جديد(8الفصل
  بالنسبة إلى السنوات األخرى 610 بالنسبة إلى السنتين األولى والثانية والرقم القياسي 560

 :ويتقاضون باإلضافة إلى ذلك 
  دينارا25منحة شهرية للسكن، وقدرها  -
  دينارا25منحة شهرية لألكل وقدرها  -
 دينارا تدفع حسب الشروط المنصوص عليها في األمر المشار إليه أعاله 440 و منحة إنتاج تتراوح بين صفر -

 ويتمتعون كذلك، هم وأزواجهم وأبناؤهم وأصولهم إن كانوا 1974 أفريل 27 المؤرخ في 1974 لسنة 511عدد 
ارة الصحة في كفالتهم بمجانية اإلقامة بالمستشفيات والعالج داخل التشكيالت الصحية الراجعة بالنظر إلى وز

 . العمومية
 

 : يتقاضى المقيمون في الطب منحة شهرية لإلقامة تدفع بعد الحلول حدد مقدار هذه المنحة كما يلي  - مكرر8الفصل
  دينارا30: مقيموا السنتين األولتين  -
  دينارا40: مقيموا السنين األخرى  -

 
 عوان الوقتيين للدولة يتمتع األطباء المقيمون بنظام العطل الذي يتمتع به األ -9الفصل

 
النظام التأديبي المنطبق على األطباء المقيمين هم النظام المنطبق على المقيمين المتربصين الذي جاء به   -10الفصل

على أن المتربصان الداخليان اللذان يقع سحب أسمائهما بالقرعة في مجلس التأديب يقع تعويضهما بطبيبان .  أعاله5الفصل 
 . أسمائهما أيضا بالقرعةمقيمان يقع سحب



 

 

يتمتع المقيمون بنظام التقاعد ونظام الحيطة االجتماعية في الظروف التي تنطبق على موظفي  - مكرر10الفصل
 الدولة

 
 الباب الثالث

 األحكام المشتركة
 

ية ويتقاضون  المقيمين بحصص ليلية للعيادة باألقسام االستشفائءيمكن تكليف المتربصين الداخليين واألطبا -11الفصل
 . عالوة عن مرتبهم الجملي منحة جملية تقدر بأربعة دنانير للحصة التي ال تقل عن ثالث ساعات- في هذه الصورة–

 ويدفع نصف مقدار المنحة إن كانت مدة الحصة ال تقل عن الساعة 
 

ة للتجديد مرة واحدة  لمدة ثالثة أشهر قابل–يمكن تكليف المتربصين الداخليين واألطباء المقيمين   -12الفصل
 بوظائف طبيب للصحة العمومية بالمستشفيات غير الجامعية وبغيرها من المنشآت الصحية

 وفي الصورتين ال يقطع التربص الداخلي وال اإلقامة 
 عالوة عن –المتربصون الداخليون واألطباء المقيمون الذين ينوبون المساعدين االستشفائيين الصحيين لهم الحق 

  في منحة ضبط مقدارها بدينارين عن كل يوم عمل فعلي–الذين يتقاضونه بصفة متربصين داخليين أو أطباء مقيمين المرتب 
 .وترفع هذه المنحة إلى أربعة دنانير أن كان النائب مدعوا للقيام بعمل ليلي

 
 الباب الرابع

 األحكام االنتقالية
 

 الطلبة المرسمون بكلية الطب بتونس قبل السنة الجامعية 1978لمدة انتقالية تنتهي في غرة أكتوبر  - مكرر12الفصل
  1970 أوت 14 المؤرخ في 1970 لسنة 40 يقضون تربصا داخليا حسب الشروط التي جاء بها القانون عدد 1975 -1974

قبولون ويجتاز هؤالء الطلبة مناظرة اإلقامة في نهاية نصف السنة الثالثة من التربص الداخلي ويباشر الطلبة الم
 وظائفهم بصفة مقيمين  في نهاية الستة أشهر الرابعة من التربص الداخلي

 
 لسنة 255 ألغيت جميع األحكام السابقة المخالفة لهذا األمر وخاصة األمران المشار إليهما أعاله عدد -13الفصل

 1972 أفريل 10 المؤرخ في 1972 لسنة 128 وعدد 1971 جوان 16 المؤرخ في 1971
 

وزراء المالية والتربية القومية والصحة العمومية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا األمر الذي ينشر   -14الفصل 
 .1975بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 

 
 
 

  1976 مارس 17وصدر بقرطاج في 
                                        رئيس الجمهورية التونسية                                             

                                                                                        الحبيب بورقيبة
 
 

__________________________________________________________________________ 
 : ات       التنقيح

  1977 أفريل 16 المؤرخ في 1977 لسنة 359تم إقرارهما بمقتضى المر عدد  : 7و6الفصل  -
 1977 أفريل 16 المؤرخ في 1977 لسنة 359تم إضافته بمقتضى المر عدد :  مكرر12الفصل  -
 1980 جوان 16 المؤرخ في 1980 لسنة 765تم إقراره بمقتضى األمر عدد :  جديد8الفصل  -
 1980 جوان 16 المؤرخ في 1980 لسنة 765تم إضافتهما بمقتضى األمر عدد :  مكرر10 و مكرر8الفصالن  -
 1990 نوفمبر 19 المؤرخ في 1990 لسنة 1929تم إضافته بمقتضى األمر عدد :  مكرر3الفصل  -


