النقابة الوطنية للتعليم العالي

ال باط في 8ت ي ني 9تة2

امكتب الوطن ــي
با إخباري
حول اجتماع امكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي
م السيد رئيس الحكومة
في إطا العمل امت اصل للنقاب ال طني للتعلي العالي عل ال اجه النضالي التفا ضي  ،ت ي م
الثاثاء 8ت ي ني 9تة 2اجتماع بمق ئاس الحك م بي السي ئي الحك م بمعي مستشا ي ف عن
امكت ال طني للنقاب ال طني للتعلي العالي ب ئاس كاتبها العامب تمح اللقاء ح اانحبا ال ع فت
أج أ نق ااتفا بي النقاب ال طني للتعلي العالي ال ا ال صي ق ا الت قي في حق مناضلي
النقاب ال طني للتعلي العاليب
ق م أعضاء امكت ال طني ع ضا عن مسا العمل التشا كي م ال ا ال صي ال أثم اتفاقا
ح ع نق في امل امطلبي ال طني ،عبر عن ل باغا مشترك بي النقاب ال ا من يناي
2تة2ب كما أك امكت ال طني عل ض إعاد بناء الثق بي الجانبي من خا أج أ نق ااتفا من
أجل استئناف عمل اللجن امشترك التف أخيرا لأ ا الكبر امتللي في م اجع القان ةةبتة
إح اث نظام أساس ي ج ي لأسات الباحثي عص محف ب
من جه أخ تط أعضاء امكت
الت قي ض التراج عن ه ا الق ا ب

ال طني بال فاع ام افع إل مل

اأسات

امعنيي بق ا

في مع ض ده ،عبر السي ئي الحك م عن تفهم للمطال امش ع للسي ا الساد اأسات
الباحثي عي ب ضعي اأ م التي تعيشها منظ م التعلي العالي البحث العلمي في بادنا استع اده
للعمل عل إيلاد الحل الناجع إ ساء ج الثق امص اقي للح ا ااجتماعي ،ك ا العمل عل تلا
اأ م الحالي التي تعيشها كليا الط الصي ل ط اأسنا ب
في الختام ي ع امكت ال طني كاف اأسات الباحثي إل ام ي من التعبئ اانخ اط امكث
جمي امحطا النضالي من أجل تحقيق تطلعاته امش ع الحفا عل ام فق العامب
امكتب الوطن ــي
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