النقاب الوطني للتعلي العالي

ال باط في  26ي لي 8تة2

امكت الوطن ــي

ب ـ ـ ـا
انعق ي م الخمي  26ي لي 8تة 2اجتماع بمق ا الًربي ال طني التك ين امني التعلي العالي
البح العلمي بي السي ال ي بمعي الساد كات ال ل في التعلي العالي البح العلمي الكات العام
للقطاع م ي دي ا السي ال ي من جه  ،عض أعضاء امكت ال طني للنقاب ال طني للتعلي العالي من
جه أخ ب
في مستهل اللقاء ألقى السي ال ي كلم تط فيها للعناص اأساسي لع ض أمام امجل اأعل
للًربي التك ين البح العلمي لي م 6ت ي لي 8تة2ب تلتها بع ل كلم السي كات ال ل  ،ث ألقى اأ
الكات العام للنقاب ال طني للتعلي العالي كلم باس امكت ال طني أك فيها عل السيا العام ال ين
في ه ا اللقاء اأ من انتخاب امكت ال طني؛ سيا اللقاءا السابق بي النقاب ال ا في ظل
استم ا ي ام سسا ب في ه ا اإطا أك اأ الكات العام للنقاب عل ج ب ض ج ل مني مح د
أج أ مضامي البا امشًر ام ق بي الط في ي م  28ما 8تة2ب
بع ل ع ف ااجتماع نقاشا عميقا ص يحا تخللت م افعا للسي الساد أعضاء امكت ال طني
في م ض ع جمل من القضايا عل الخص ص ال ضعي الحالي للم اك الجه ي مهن الًربي التك ين ،ظ ف
التك ين في كليا الط الصي ل  ،ال ياد في أع اد الطلب امسجلي في ام سسا ا ااستقطاب امح د،
اإصاح الشم لي كما نص عل ل البا السال ال ك ؛ باإضاف ل مشاكل
أخيرا استعجالي فت
الحكام الشطط التي تع فها الع ي من ام سسا يعاني منها الكثير من اأسات الباحثي ج اء الق ا ا
التعسفي التي تتخ في حقه ب
في الختام اتف الط فا عل :
تب أ تع ض الو ا عل النقاب الوطني للتعلي العالي خال شه شتنبر امقبل التوافق معها:
أب مش ع م سوم ب ح اث ال ج دال في طا أستا م هل أستا التعالي العالي ك ا
ال ج ااستثنائي في طا أستا التعلي العالي؛
بب مش ع م سوم يقض ي ب ف حال ااستثناء عن اأسات الباحثي حمل ال كتو اه
الف نسي ب
مع د الدراس
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2ب لحاق امعاه العليا مهن التم يض تقنيا الصح ( )ISPITSبالتعلي العالي؛
3ب استئناف أشغال اللجن امشترك الخاص بم اجع صاح النظام اأساس ي لأسات الباحثي في
ب اي شتنبر امقبل عل أ تنتهي من قبل مت 8تة 2نظ ا للتق م الحاصل في أعمالها؛
4ب مباش الحوا ب اي شه شتنبر امقبل حول اإصاح الشمولي منظوم التعلي العالي البحث
العلمي ،م ط ا بمباد التوحي تعزيز طاب ام فق العام دمق ط التسيير بطا للمس لي
بامحاسب  ،سمو الشواه الوطني  ،باعتبا التعلي العالي ال افع اأساسي للتنمي ب
يسجل امكت ال طني للنقاب ال طني للتعلي العالي با تياح ه ا التق م الحاصل في العمل
التشا كي بي النقاب ال ا فإن يطال ب ـ :
تب ال ف من أج السي ا الساد اأسات امجم أكٌر من ِعق ين بل التي ع فت تخفيضا كبيرا
بفعل تحميل ام ظفي تبعا ااختاا س ء الت بير لصنادي التقاع ؛
2ب اإعفاء من الض يب عل ال خل امطبق عل تع يضا البح ؛
3ب معالج النقط العالق في امل امطلبي للنقاب ال طني للتعلي العالي؛
4ب حص ااعتمادا امالي العم مي تعبئ ال عاء العقا العم مي عل التعلي العالي العم ميب
في الختام يهي امكت ال طني بجمي اأسات الباحثي التعبئ من أجل ال فاع عن مهن اأستا
الباح اسًرجاع للمكان الائق داخل امجتم عن سم التعلي العالي العم مي ي ع جمي مناضلي
مناضا النقاب ال طني للتعلي العالي ل االتفاف ح نقابته العتي العام ام اطن ب

امكت الوطن ــي

