
  الجمهوريـة التونسيـة
   وزارة التعليم العالي                وزارة الصحة العمومية

       والبحث العلمي والتكنولوجيا                  
 

  ـدد77/09عـ                  ـدد70عـ

  منشـــور
  2009  أآتوبر10تونس في 

 
 
 
  

 . عشر للصحة الجامعيةالخامساالحتفال باليوم الوطني    :الموضوع
  

  عشر للصحة الجامعية حول الخامس ييمية لفعاليات االحتفال باليوم الوطني جذاذة تق   :المصاحيب
  ". الوقايـة من التدخيـن "موضوع     

  
  
  

دعما للتثقيف الصحي في الوسط الجامعي وتعزيزا لإلحاطة الصحية بالطلبة وتوسيعا لمجال   
اليوم  البحث العلمي والتكنولوجياو معارفهم في الميدان تنظم وزارة الصحة العمومية ووزارة التعليم العالي

 18 ألربعاءا  يوم " الوقايـة من التدخيـن  "وع ـ حول موضةـة الجامعيـر للصحـعشالخامس الوطني 
  .2009نوفمبر 

  
آليات ومعاهد ومدارس (وإلنجاح هذه التظاهرة على مستوى آل المؤسسات الجامعية العمومية والخاصة       
 أن  وآذلك المبيتات واألحياء الجامعية والمراآز الثقافية الجامعية،  نؤآد على)ومدارس علوم التمريضعليا 

  :   ى آل األطراف المعنية مدعوة إل
  
   :على المستوى اإلقليمي والجهوي -1
  
 التشاور والتنسيق بين اإلدارات الجهوية للصحة العمومية المعنية وبين إدارات الجامعات ودواوين -

عشر الخامس عقد جلسات عمل تحضيرية لوضع برنامج لالحتفال باليوم الوطني الخدمات الجامعية ل
  .للصحة الجامعية وذلك بتنظيم تظاهرات تثقيفية وإعالمية ومنابر حوار حول هذا الموضوع

  
 توظيف هذه المناسبة إلعطاء دفع جديد للنشاط الثقافي والرياضي والصحي بالمؤسسات الجامعية -

العمل على تفعيلها وبعث نواد بالمؤسسات الجامعية التي ال يتوفر فيها نادي ونشاط نوادي الصحة و
  .صحة وجلب اهتمام الطلبة إليها

 
   :على المستوى المحلي -2
  
 تعزيز التعاون والتنسيق بين إدارة المؤسسة الجامعية وبين فريق الصحة المدرسية والجامعية لتيسير -

في هذه التظاهرة والمستعدين للعمل على إنجاحها، سواء آانوا مشارآة الطلبة الراغبين في المساهمة 
  .منخرطين في نوادي ثقافية صحية أو غير منخرطين فيها

  
  



  
 إعالم آافة النوادي الثقافية الناشطة بالمؤسسات الجامعية بموضوع التظاهرة وتشجيعهم على تناوله آل -

  .حسب نشاطه وطريقة إبداعه
  
عشر للصحة الجامعية ومواضيع الخامس  موضوع اليوم الوطني  تنظيم حصص وتظاهرات حول-

  .صحية أخرى طوال السنة، تتميز بالتنوع والطرافة واإلبداع مع السعي إلى تشريك آل النوادي الثقافية
  
رسم، ( تخصيص فضاءات عرض تبرز مواهب الطلبة مع تنظيم مسابقات في مختلف الميادين الفنية -

  ...)شعر، مسرح، قصة،
  
 تشجيع الطلبة وحثهم على تنظيم منابر حوار وحلقات نقاش مع مختصين في الميدان ومع الجمعيات -

  .والمبيتات الجامعية التي تشارك ميدانيا في التحسيس والتنشيط بمؤسسات التعليم العالي والبحث
  

تنظم وفي هذا اإلطار وتشجيعا لكافة الطلبة والنوادي الناشطة في صلب المؤسسات الجامعية، 
 والبحث العلمي باالشتراك مع وزارة التعليم العالي) إدارة الطب المدرسي والجامعي(وزارة الصحة العمومية 

 مفتوحة لكافة طلبة المؤسسات الجامعية وجهوية مسابقة وطنية) اإلدارة العامة للشؤون الطالبية(والتكنولوجيا 
بية وأعمالها التحسيسية حول موضوع هذا العمومية والخاصة حول مختلف األنشطة واالنتاجات الطال

 حسب البيانات الواردة بالمذآرة المشترآة التي اإلنتاجاتاليوم ومواضيع صحية أخرى النتقاء أفضل 
  .ستصدر الحقا

  
ه ما يستحق من عناية وحسن متابعة من ءونظرا ألهمية الموضوع، فإننا نؤآد على ضرورة إيال  

  .قبل آل األطراف المعنية
                         
    وزير التعليم العالي                وزير الصحة العمومية  
  والبحث العلمي والتكنولوجيا                          

  
  زهر بوعونياأل                 منذر الزنايدي           

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :هذا المنشور موجـه إلـى

 
   السيد المدير العام للشؤون الطالبية-  يرين الجهويين للصحة العمومية السادة المد-
   السيد المدير العام للتعليم العالي-   السادة رؤساء المصالح الجهوية للصحة األساسية-
   السيدة والسادة رؤساء الجامعات-   السادة األطباء المنسقين الجهويين للصحة المدرسية-
   السيدات والسادة عمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي -  الدوائر الصحية السادة األطباء رؤساء -

     والبحث العلمي والتكنولوجيا
   السيد المدير العام للدراسات التكنولوجية-   السادة مديري المستشفيات والمدارس العليا لعلوم التمريض-
  لدواوين الخدمات الجامعية السادة المديرين العامين -   فرق الصحة المدرسية الميدانية-
   السادة مديري ومديرات االحياء والمبيتات الجامعية-   السادة مديري اإلدارات المرآزية للصحة العمومية-
   السادة مديري المراآز الثقافية الجامعية-  

         



  الجمهوريــة التونسيــة
  والبحث العلمي والتكنولوجيا يم العاليوزارة التعل                                      وزارة الصحة العمومية

         اإلدارة العامة للشؤون الطالبية                             إدارة الطب المدرسي والجامعي 
                                          

   للصحة الجامعية عشرالخامسالوطني جذاذة تقييمية لفعاليات االحتفال باليوم 
  "الوقايـة من التدخيـن" ع موضوحول 

 
: .............عدد الطلبة : .......................... الوالية : ...................... المؤسسة : ................................ اإلدارة المرآزية / الديوان / معة الجا  

.......................................................................: ..............................................أعضاء لجنة المؤسسة الخاصة باالحتفال وصفتهم   
 

)داخل المؤسسة( األماآن  لتاريخا نوع النشاط  المالحظات صفة المنشطين عدد المستفيدين 

  بالتظاهرةعرض المعلقة الخاصة 
  تنظيم حلقات حوار

  …عرض أشرطة، صور شفافة،

  تنظيم معارض

  تنظيم أنشطة وتظاهرات أخرى 

 
:  حوصلة االنطباعات -

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 اقتراح موضوع اليوم القادم للصحة الجامعية -
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

  …………………: التاريخ                      إمضاء طبيب المؤسسة واسمه
 
 

تص   ة المخ ة أو اإلدارة المرآزي ق الجامع ن طري ة   (ع ؤون الطالبي ة للش ة    ) واإلدارة العام حة العمومي ة للص ق اإلدارة الجهوي ن طري امعي             (ع ي والج ب المدرس ن إدارة الط ل م ى آ ائها إل ا وإمض د تعميره ة بع ذاذة التقييمي ن الج خة م ل نس ة : ترس ملحوظ



  


