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طار إلسعي  ع ن إلتابإء إدلعوة لل رضإب إليت أأعلهنا جزء لكية طب إلأس ناتعطل إدلروس جر   إ ىل إجتناب يف إ 

مض    صباحا 2019 أأكتوبر 26أأهنا عقدت إجامتعا يوم إلسبت  إلطلبة  معوملعام لطلبة تونس، تعمل إل دإرة إ للحتاد

جية إلبيدإغو  و إل دإرية  من إل طارإت ة و حرضه عدد ابلس نة إلرإبعمرمسة ممثل إلطلبة ابجمللس إلعلمي و طالبة 

دإ مطالب  ىل مشاغل والاس امتع إ    خلهل ت   نس تريرة مصح ة طب إلأس نان ابل للمؤسسة علوة عىل ممثل عن إ 

دإرة إللكية  -أأثناء عرضه  - إشرتط ممثل إلطلبة إذلي إجع للرت  2020جانفي  15يع مطالبه  قبل اترخي حتقيق ج عىل إ 

 عن قرإر إل رضإب.
ا و بعد درإسة هذه  إلطلبات، إعترب إحلارضون  م رص حوإ أأهن  و من حيث إجلوهر   تت سم ابلرشعية و إلوإقعية أأهن 

ا هتدف فهيا إلرأأي معه يتقامسون  يعود وف إلعمل مبصح ب طب إلأس نان مما حتسني ظر تطوير و إ ىل  ابلفعل  لأهن 

ن تكوين ابلنفع ل فقط عىل ن.   عىل إلأس تاذ إلطبيب بل و أأيضا إلطالب إلمتر  لكن إعتبارإ لظروف موضوعية إلكو 

ة  ابلرتباطتتعلق  و حبمك إلعينية،  تدخ ل جامعة إل رشإف يف جانب إلساعدإت ب و إرة إلصحة بوزإلهيلكي للمصح 

إلرصف  إلعمويم )من معليات توقف  و إحلاليةو تزإمن هذه إلفرتة مع نفاذ إلزيإنية  2020جانفي 15إقرتإب موعد 

ماكنية إ جياد حلول للك إديسمرب إ ىل حني فتح إلزيإن  15 لطالب يف إلوعد ية إجلديدة( ، إعتذرت إل دإرة عن إ 

جديدة بني إل دإرة و ممثيل إلطلبة قد جلسة لع 2020جانفي  15تعليق إل رضإب إ ىل يوم وقع إقرتإح  و ،إلذكور

جناز إلأعامل إلطلوبة، تابجمللس إلعلمي لتقيمي إل  م يف إ  دإرة إللك  ت  كام قد  علم إلطلبة أأن إ  لصدق يف مببدأأ إية ملزتمة إ 
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و حتوم إلشكوك أأ  غري قابةل للتحقيقتكون  حتت إلضغطأأن تعطي وعودإ زإئفة  أأيضا ل تقبلإلقول و إلعمل و يه 

 يف إلوعد إحملدد . هايق عىل حتق  حول إلقدرة 

طارإت ش به ط إلمثن و إنتدإب  ابهظةمعدإت  ابقتناء ضمنت إلطالب إلعروضة نقاطا تتعل قو حيث ت   بية  ليستإ 

بلغ مطالهبم ن،  فا  لكية طب إلأس نان من مشمولت  إلأمر هممه إ ىل من إل دإرة أأعلمت ممثل إلطلبة ابلزتإهما اب 

أأو  اار صلحياهتبتحقيق مطالب ل تدخل يف إ ط الالزتإمعىل  أأعلمته كذكل بعدم قدرهتا  ا،  لكهنابلهيالك إلعنية

 .إلهيالك إلسؤوةل عهنا تتطلب موإفقة 

علم ممثل و لظروف إإلطلبة باأن  إلبعض من إلأجيال إلسابقة مهنم قد معلت يف ظروف أأسوء بكثري من  رمغ إ 

دإرة إللكية و هيلك إجلام ا ومون جيععة  يقإحلالية و رمغ إعرتإف ممثيل إلطلبة باأن  رؤساء إلأقسام و أأساتذة و إ 

ن   ك  يب للطلبةإلطرف إلنقا مبجهودإت كبرية للمساعدة  يف حتسني ظروف إلعمل ابلصحة، فا  علن إلرضإب ابل  متس 

 .  سابقا

دإرة لكية طب إلأس نان ابلنس تريإلأمور إ ىل ما يه عليه وحيث أ لت ن  إ   إلتحيل جيع إلطلبة إ ىل تدعو ، فا 

سق عىل ن  ت سلبيةلا ذلكل من تاأثريإ حتكمي إلعقل و إحلفاظ عىل نسق إدلروس و جتنب إلغياابتابلسؤولية و 

ىلإجيع  . كام تدعوروزانمة  إدلروس و الامتحاانت للس نة إجلامعية إحلاليةإلضبوطة بإلتكوين و إلوإعيد   لطلبة إ 

د إليت قسةل إلهر ات و إلضايقجتن ب  إلتعبري و إدلرإسة و إحرتإم إلرأأي و إلرأأي إخملالف وإلترص ف و  الالزتإم حبرية 

 ل.مع قرإر إل رضإب إلتوإص ينسجمون ل جتاه إلطلبة إذلينحتدث 

دإرة لكية طب إلأس نان ابلنس تريو أأخريإ،  ا إلطلبة معوم  تعمل إ  كة مببدأأ إلصدإقية يفأأهن  ا عهم و أأهن   إلتعاطي م ممتس 

 حتسنيبيل س يف به إلقانون  وما يسمحإل ماكنيات إلتوفرة دلهيا   تقدمي إلساعدة يف حدودابقية عىل عهدها ب 

ا  ابلنس تري  إلتكوين و تطوير إلأدإء مبصح ة طب إلأس نان شعار  ملزتمةستبقى و أأهن  ةإ إلهيالك اب  رة برضو خملتص 

ل إل ام ك، لصحةاب طار ش به إلطيبتعزيز إل  تطلب مهنا  ما تلف مهنا و أأن  عاجل ل صلح إلعدإت و جتديدإلتدخ 

جياد إحللو يف  معهم للبحث إلطلبة  مع ممثيل أأبوإب إحلوإر مفتوحة ستبقي ةذه إلأزمه منبة للخروج ل إلناس  إ   ة إحلاد 

 لتجن ب إلتدإعيات إلسلبية لضطرإب إدلروس.  ب أأن تتوقف يف أأرسع إلآجالجي إليت 

 

 إل دإرة      

 


