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 اغ ــــــــب

 

طني للتعلي العالي اجتماعا   طني للنقاب ال يا   عق امكت ال م الجمع  عا يل  26ي با  9تة2ب ك بال بامق ام
اس ج اأعما التالي   :ل

ي بت خبا    ؛نقط 

ف امل امطلبي ب2 اق اانحبا ال يع  بمعالج 

 

طني للتعلي العالي خبر الكات العام للنقاب ال ل   :بالنسب للنقط اأ
ع في تغيي بت ا عن امبا امتس تها في تغيي تام مجالس بتراج ال ا العليا لأسات التي اتخ ر تسمي ام

نا   ه  الجامعا التي يع لها قان اسع لأسات الباحثي العاملي في ه ا مبا بع استشا  البث في هك
ط ا التراج ثم التعبئ لأسات الباحثي م تى ه ق  ب  لي سسا بصفته للمعنيي اأ ين بامكات امحلي ام

طن سساللنقاب ال ه ام   ؛ي للتعلي العالي له

طني للتعلي العالي في ااجتماع الح  ب2 التعلي العالي  بحض النقاب ال طني  ا التربي ال ين امني ا بي  التك
ل من  البحث العلمي  الصي ممثلي عن طلب كليا الط  ا ا الصح من جه  تى ه ق  ب  خ جه 

ب تي ا ال نتج عن با مشتر بي ال  ، اسا الطبي  ااجتماع في سيا اجتماع اللجن الثاثي امعني بال

 

طني للتعلي  ج نقط امل امطلبي للنقاب ال امماطل في  ي  ص النقط الثاني امتعلق بحال التس ما بخص
التي سب صيا العالي  ا ال صل اتفا بشأنها م ال ه الخير ق  طني مساف النهائي، بل حس ه للنقاب ، فإ امكت ال

طني للتعلي العالي ا  ال استحضا خيم التي تنتجها  ،  اق ال طلقها في باغا سابق من الع ا التي سب   ي من للتح
قت التي تنهجها بع القط بح ال مي فحتما سياس  كاعا الحك ا  ي ااستجاب للنقط السالف ال استحضا ل  ،  من ك

م  ي لي ا ا اللجن اإ بير الفعا  9تة2ما  ت3لق لي الت طني للتعلي العالي مس طني للنقاب ال َ ال ال حّمل امكت
ض امماطل بما تقتضي ال ي  اجه سياس التس م حل الحساس  ه ام اج النضاليله ما يملي ال   :عي 

اق ا بت جل معالج ال ل اأمام من  ص ثمين للمض ي  م لف ا الحك ه م التربي يعبر عن استيائ من  م منظ متأ
ين صي الثق في االتك ف  كل الكبير ال يع صي، كما يح من الت ا ال كي م ال   ؛لعمل التشا

حا  يق اإبقاء عل  ب2 م  اجتماع مفت ف يعلن في  9تة2ما  6ة ااثنيل غاي ي ال س ي اجتماع امقبل  تا
طني للتعلي العاليب   مي للمل امطلبي للنقاب ال بير الحك م ملم في الت  عن اتخا مبا نضالي في غياب  تق

 

طني للتعلي  طني للنقاب ال ا في اأخير يهي امكت ال ااستع السا اأسات التعبئ  ا  العالي بكاف السي
عن  ع  فاع عن مطالبه امش امتهلل اصفا الج ك بي في تعلي عالي بم بناء الشع امغ منها عن ح بنا   ،

ليا   ف عليها   ب امتعا

   امكتب الوطنـــي          
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