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أي العام   با لل

مائنا في كليا الطب وطب اأسنا والصيدل  التضامن الكامل م 
 

ٚأڬ العام الوطني  ٙد الفعل الحكيږفي الوقت ال٘ڬ كاڗ ال ٙع ڣالجامعي ينتظٚ  ٚڣ ڣليغ ڣض ٙڣح امس ، ال٘ڬ تمليڢ 
ٛمغ الخانقغ التي تعيشها منظومغ التعليږ العالي بوجڢ عام ڣكلياػ الطظ  التهٖئغ من أجل تجاٛڣ ڣضعيغ ااحتقاڗ ڣاأ

ڣليتڢ كاملغ غييٖلغ ڣطظ اأسناڗ علګ ڣجڢ الخصو٥ڣالص  منقوصغ، أسات٘ع ، ڣامتمثل في اضطاع كل متٖخل بمس
ٚڣعغ ڣامعقو ڣطلبغ ڣحكومغ، ڣ  َفااستجابغ للمطالظ امش ڣليڗ الحكومييڗ لغ امعب عنها من٘ مٖع ڣامعت ٚف امس ؛ بها من ط

ـــڣبعٖ صٖٙڣ ب ٙڬ ــ ٚ يونيو الجا ٚاب ڣطني أيام اٹ امكتظ الوطني للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي ليوم عاش ض لګ    25ڣالٖاعي 
اماتها السابقغ تجا9تة2 يونيو 27ڣ 26ڣ ، تطلٸ النقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي ه، من أجل حمل الحكومغ علګ تفعيل الت

ٙ البيضا  ٚع في حڄ ثاثغ أسات٘ع باحثيڗ في كلياػ الطظ العموميغ في كل من الٖا ٜيغ جائ ٚك ٙيغ م دا ٙاػ  ٚا ٙع بق ا علينا الٛو
ٚاك٤ ڣأكاديٚب   ڣم

 

ل ٜما الثاثغ  ٚاٙ التوقيڀ في حڄ ال ٙع امكتظ الوطني من٘ اللحظاػ اأڣلګ لصٖٙڣ ق ئغ شاملغ ګ تعبڣقٖ سا
ٚمانيغ ڣنقابيغ ٛالت مڣاتصااػ علګ عٖع أصعٖع، حكوميغ ڣب لګ غايغ كتابغ ه٘ا الباٹ، ا ٚع  لګ ستم ڣليڗ  ، من أجل دفٸ امس
ٙاػ اأحاديغ ڣغي محسوبغ العواقظب  ٚا اجٸ عن الق  الت

 

ٚأڬ العام الوطني ما يليڣفي ه٘ا السياځ يعلن امكتظ ا  : لوطني لل
، عضو امكتظ الوطنياامبٖئي القوڬ مٸ اأستاٗ أحمٖ بتضامنڢ  بت ، ڣاأستاٗ أمال سعيٖ ڣاأستاٗ لحٝو

ٙيغ للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي ٙامٛو عضوڬ اللجنغ اإدا   ؛سماعيل 

ٚط للمادع  ب2 ٙع امف ا ٚب استقاليغ الوظيفغ العموميغ من قانوڗ  73جبڢ لجو الٛو الجامعغ ، ما يشكلڢ من ض

 ٜ لياػ اشتغالهاڣقف  ؛علګ 

ا اأسات٘ع الباحثيڗ ب3 ٙاػ التوقيڀ في حڄ ه ٚا ڬ لق حظ الفٙو  ؛مطالبتڢ بال

ٙه علګ موا ب4 ٚا ٚع لعهودهاص ، بالثباػ علګ الخٰ النضالي جهغ سياسغ اآٗاڗ الصما للحكومغ، ڣامتنك

ٙيغالتصاعٖڬ ال٘ڬ  ٚڣعغ ، من أجل تحقيڄ امطالظ امٙسمڢ بتوجيڢ من اللجنغ اإدا للسيٖاػ ڣالسادع ش

ٙ مهنغ اأستاٗ الباحثباأسات٘ع د ااعتبا  ، ٙڣ

ٚضها الحكومغ  ٙڅ الجانبيغ التي تف كٖ امكتظ الوطني للنقابغ الوطنيغ للتعليږ العالي بأڗ مثل ه٘ه امعا ڣفي اأخي ي
ٚڣعغ لل ٙاػ امش الحفاٱ سات٘ع الباحثيڗ، ڣ سيٖاػ ڣالسادع اأ من أجل اإلها لن تثنيڢ عن النضال من أجل تحقيڄ اانتظا

ٙ جامعغ  طا ٚفڄ العمومي للتعليږ العالي في  ٙاػعلګ طابٸ ام ، ڣالضامنغ لتكاف الف٥ٚ لبناػ موحٖع امعايي ڣمتعٖدع امسا
ٚڬ ڣامنفتحب ٚاطي العص ٚڣع امجتمعي الحٖاثي الٖيمق  ڣأبنا الشعظ الواحٖ خٖمغ للمش
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