بالغ توضيحي مشترك
تبعا للبالغ الصحفي الصادر يوم الجمعة  7يونيو  2019واملتعلق بوضعية كليات الطب والصيدلة وطب االسنان ،وتنويرا منهما
للرأي العام الوطني ،فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة تقدمان
التوضيحات التالية:



تغليبا منهما ملصلحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب األسنان ،التزمت الوزارتان بأجرأة  14نقطة تم
االتفاق حولها مع ممثلي هؤالء الطلبة وهي كالتالي:
.1

.2
.3
.4
.5



إرساء امتحان وطني للتأهيل ال يختلف إجراؤه وتنظيمه عن الكيفية التي تجرى بها االمتحانات السريرية حاليا ،ويتم
تنظيمه على امتداد  3دورات خالل السنة السابعة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب ،والسنة السادسة
من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة ،وعند نهاية التداريب االستشفائية بالنسبة لطلبة السنة السادسة
من دكتور في طب األسنان ،وبالتالي لن يكون له أي تأثير على مباراتي الداخلية واإلقامة بالنسبة لطلبة طب األسنان؛
الرفع التدريجي من املناصب املخصصة للمباراة الخاصة باألطباء الداخليين ،علما بأن طلبة كليات الطب والصيدلة
وطب األسنان العمومية هم املعنيون بهذه املباراة حسب هذا اإلطار القانوني املنظم لها؛
حذف امليزة على مستوى دبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في األسنان ،لتبقى الشهادة
على ما كانت عليه سابقا؛
استفادة طلبة الطب والصيدلة وطب األسنان من نظام التأمين اإلجباري األساس ي عن املرض الخاص بالطلبة على
غرار باقي الطلبة؛
إشراك جميع املتدخلين ،وعلى الخصوص ممثلي األساتذة الباحثين وممثلي الطلبة لتسريع إخراج دفاتر الضوابط
البيداغوجية الخاصة بنظام دراسات السلك الثالث مع اإلشارة إلى أن نظام دراسات السلك الثالث املعمول به حاليا
ما زال ساريا إلى غاية السنة الجامعية .2022 – 2021

بالنسبة لطلبة الطب:
 .6تغيير املنشور رقم  48م م ب الصادر بتاريخ  12أكتوبر  2017املتعلق بتدبير التداريب الخاصة بطلبة الطب املكلفين
بمهام طبيب داخلي في الطب (السنة السابعة) بإشراك الطلبة وذلك قبل شهر شتنبر 2019؛
 .7اإلعالن عن حصة التعيين في املراكز االستشفائية داخل أجل أقصاه األسبوع الثاني من شهر شتنبر مباشرة بعد
التوصل باللوائح من كليات الطب والصيدلة وذلك في غضون األسبوع األول من شهر شتنبر من كل سنة ،مع إحداث
لجان جهوية تضم ممثلين عن كل من املديرية الجهوية لوزارة الصحة ،واملركز االستشفائي الجامعي ،وكليات الطب
والصيدلة ،والطلبة ،تناط بها مهمة اعتماد املراكز االستشفائية املؤهلة الستقبال طلبة السنة السابعة مع األخذ
بعين االعتبار القدرة االستيعابية لكل مركز تفاديا لالكتظاظ وضمانا إلجراء التداريب في أحسن الظروف؛
 .8اشتراط توفر كليات الطب الخاصة واملحدثة في إطار الشراكة على مراكز استشفائية خاصة بها عند الترخيص لها
من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي.
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بالنسبة لطلبة الصيدلة:
 .9الرفع من مناصب الشغل املخصصة لحاملي دبلوم دكتور في الصيدلة؛
 .10استفادة طلبة الصيدلة خالل السنتين الخامسة والسادسة من التعويض عن املهام على غرار ما هو معمول به
بالنسبة لطلبة السنتين السادسة والسابعة في الطب؛
 .11أجرأة التداريب االستشفائية للسنتين الخامسة والسادسة بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة.



بالنسبة لطلبة طب األسنان:
 .12الرفع من مناصب الشغل املخصصة لحاملي دبلوم دكتور في طب األسنان؛
 .13رصد ميزانية خاصة من طرف الكليات لرفع أعباء تكاليف اقتناء املواد واملعدات على الطلبة إلنجاز األشغال
التطبيقية والتداريب االستشفائية؛
 .14استفادة طلبة السنة السادسة في طب األسنان من التعويض عن املهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة
السنة السابعة في الطب.



أما بخصوص النقطتين املتبقيتين ،فينبغي التأكيد على ما يلي:
 .1مباراة األطباء املقيمين:
عملت الوزارتان على تقديم االقتراحات اآلتية:
 التزام وزارة الصحة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد املناصب املخصصة ملباراة اإلقامة؛ التزام وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي بمراجعةاملرسوم رقم  2.91.527املتعلق بتنظيم املباراة الخاصة باألطباء والصيادلة وأطباء األسنان املقيمين بما يضمن
حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص؛
 إحداث لجنة مكونة من مختلف املتدخلين بما فيهم ممثلي األساتذة الباحثين والطلبة ،تتولى مهمة دراسةالحيثيات املرتبطة بتعديل املرسوم رقم  2.91.527السالف الذكر بما فيها دراسة إمكانية تحديد النسب ما لم
يتعارض ذلك مع النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
 حذف الشق املتعلق بمعدل النقاط املحصل عليها خالل سنوات التكوين السبعة من مكونات اختبارات املباراة. .2تفعيل السنة السادسة من طب األسنان
إبرام شراكة مع الهيئة الوطنية ألطباء األسنان وتوفير شروط تنفيذ مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية
لدبلوم دكتور في طب األسنان بما فيها أرضية التداريب االستشفائية الخاصة بالسنة السادسة وكذا تقديم مضمون
متكامل للتداريب في إطار هذه السنة.

وإذ تقدم وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة هذه التوضيحات ،فإنهما تجددان
التأكيد على أنه تقرر ،بعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع ممثلي هؤالء الطلبة ،إجراء امتحانات الدورة الربيعية ،وفق البرمجة
الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب األسنان ،ابتداء من يوم االثنين  10يونيو .2019
وقد عملت الوزارتان على اتخاذ التدابير الالزمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف كما أنهما لن
تتوانيا في اتخاذ اإلجراءات القانونية املعمول بها ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه االمتحانات.
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