النقاب الوطني للتعلي العالي

ال باط في  22شتنبڇ 8تة2

امكتب الوطن ــي

باغ
مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوي مهن التربي التكوين مركز تكوين مفتش ي التعلي
مركز التوجي التخطيط التربوي
ب عو من امكت الوطني للنقاب الوطني للتعلي العالي ،انعق بال باط يوم السب  22شتنبڇ8تة ،2اجتماع مجل
التنسيق القطاعي للم اك الجهوي مهن التڇبي التكوين م ك تكوين مفتش ي التعلي م ك التوجي التخطيط التڇبو
لت ا مختل القضايا ،أط ه الكات العام اأستا جما الصباني عضوين من امكت الوطني هما :اأستا امصطفى ال يق
اأستا أحم بالحا ب
تحليل عميق للظ ف امعطيا امتعلق بواقع امنظوم  ،استحضا ا للقضايا التي نوقش مع
بع نقا مس
كل من السي الو ي في اجتماع ت 2يوليو 8تة ،2السي الكات العام لو ا التڇبي الوطني في اجتماع ة 2شتنبڇ8تة ،2فإ
مجل التنسيق الوطني القطاعي:
تب يطال ب ـ:
 نقل ام اك الجهوي مهن التڇبي التكوين م ك تكوين مفتش ي التعلي
الجامع بالصيغ التي تنص جميع العاملي به ه ام سسا ؛

م ك التوجي

التخيطيط التڇبو

ل

 التمس بهوي ام اك باعتبا ها م سس من م سسا التعلي العالي مع التأكي عل أ من مقتضيا ل  :توطي
بنيا البح العلمي تشجيع الباحثي ة استكما تنڈيل ام سوم امح للم اك ة ح ا امجال امحلي للف عة
اعتبا ممثل النقاب عضوا بالصف في مجل ام سس ة ص ا اإطا القانوني امنظ للشع امسال ة احتڇام
ق ا ا مجال ام سسا ببب؛
 تسوي مشكل ال كات العاملي بام اك ؛
 يجاد حل منص للح ك اانتقالي التي كان حال استثنائي ه ه السن حي ل تستج الو ا أ طل ؛
 ت سي آلي تنسيق مع اأكاديميا الجهوي مع احتڇام كل ط ف اختصاصات .
2ب يح د لجن مشتڇك مع الو ا الوصي مكون من اإخو  :امصطفى ال يق ،أحم بالحا  ،الحسي الغ اي  ،خال
الهتاف؛
3ب يق تحيي امل امطلبي من خا تشكيل لجن له ا الغ ض تتكو من اإخو  :امصطفى ال يق ،أحم بالحا ،
الحسي الغ اي  ،خال الهتاف ،محم الش كي ،محم طلبي ،أيوب ف ادب
عق اجتماع آخ مجل التنسيق القطاعي قص امصادق عل امل
في الختام ،ت ااتفا عل ض
ضع ضمن لوح قياد جامع تح د السق ال مني لاستجاب له ه امطال ب

امكتب الوطن ــي
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