النقابة الوطنية للتعليم العالي

الرباط في  27غشت 2020

املكتب الوطن ــي
دورية رقم 6
اﻹﺧوة أعﻀاء اللﺠنة اﻹدارية
اﻹﺧوة أعﻀاء الﻤكاتب الﺠﻬوية
اﻹﺧوة أعﻀاء الﻤكاتب الﻤحلية
تحية نﻀالية؛
أم ـا بع ـد ،في إطـ ـار املواكب ـــ ة الدقيق ـ ـــ ة ملجري ـ ـات استكمـ ـال امل ـوس ـم الج ـامع ـــ ـي  2020- 2019واإلع ـداد للدخول الجامع ـي
ا
 ،2021- 2020وتفعيل ملضامين بلغ اجتماعه ليوم األربعاء  26غشت  ،2020يدعوكم املكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي
إلى تعبئة شاملة من أجل:
ا
ا
 .1التزام املسؤولين اإلداريين ،محليا وجهويا ،باالحترام الصارم الختصاصات هياكل املؤسسات (الفرق البيداغوجية،
الشعب ،املجالس )...،في اتخاذ القرارات ،وذلك بالتنسيق الوثيق مع األساتذة الباحثين ،أعضاء املجالس ورؤساء الشعب
ومنسقي املسالك ،من أجل مواكبة القرارات املتخذة في اإلطار القانوني ورصد أي تجاوز أو تطاول على الهياكل القانونية؛
 .2أن تتم عملية اجتياز امتحانات الدورة الربيعية للسنة الجامعية  ،2020- 2019في الشكل واملضمون ،في احترام تام
ُ
الختصاصات السيدات والسادة األساتذة الباحثين في إطار الفرق البيداغوجية للوحدات واملجزوءات داخل شعبهم
واعتبارا ملا هو منصوص عليه في الدفاتر الوصفية للمسالك؛
 .3دعم ومؤازرة أي أستاذة أو أستاذ قد ت(ي) تعرض للضغط أو املساومة من طرف اإلدارة في إطار اضطلعها(ه)
بمسؤوليتها(ه) البيداغوجية في مرحلة التقييم هذه؛
 .4الوقوف على مدى جدية وفعالية التدابير الوقائية املتبعة من طرف اإلدارة من أجل سلمة األساتذة والطلبة واملوظفين
املعقم ،إتاحة األلثمة ،التباعد)..؛
اإلداريين؛ (املوزع اآللي للسائل ِّ
 .5إعداد تقارير مكتوبة حول مواكبة ظروف اجتياز االمتحانات الربيعية وإجراءات الدخول الجامعي ،والتدابير املتخذة ،مع
تضمينها حاالت التجاوز للمسؤولين اإلداريين.
ا
ا
ا
وأخيرا ،نرجو منكم مزيدا من التعبئة والتنسيق تجسيدا للوحدة والتضامن من أجل الدفاع عن كرامة األستاذ الباحث
وعن التعليم العالي العمومي وعن البحث العلمي.

عن املكتب الوطنــي
الكاتب العام

ذ .محﻤد جﻤال الدين صباني
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