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ق  ي   4د

 لـــى
 اإخو أعضاء امكات امحليـــ
 اإخو أعضاء امكات الجهوي
يـــ  اإخو أعضاء اللجنـ اإدا

 الجامعا ساإخو ممثلي النقاب في مجال
ي اأعضاءاإخو ممثلي اأسات في اللجا  ي امتسا  اإدا

الساد اأساتـــ الباحثي ا   السي
 
 
 

 
 

احتراما    ؛تحي 
 

يـــــرا اللجنــــــــــًا لقـــــتنفي ا يـــبتـ ـــــــامنعق ـــــــــ اإ ا ـــــــــــــو بـــمضم 9تة2 اــــــــم ت3 ــــــا
طنـــرابـضـوض النقاب الوطني للتعلي العالي تخ 9تة2 يوني ةتامكتـ الوطنـي ليوم  م ا  ـــيـا  

مراك البحث 9تة2 يوني 27 26  25 أيامل ساع  72 سسا التعلي العالي    ببكل م
 

نجاح ه ع عل  ت امحط النضالي اعلي نرجو من أخوتك العمل بكل الوسائل امشر
:  ل

؛بالسهر عل  - لي امس  أ يمر اإضراب الوطني في جو من التعبئ 

ي  - ني،  9تة2 يونيو ةتبتعمي با امكت الوطني الصا بتا )النسخ، البري اإلكتر
، الهاتفببب(  ني سسا التعلي العالي الرسائل اإلكتر عل كل اأسات الباحثي بم

الجهوي مراك البحث ينتك سائل اإعام امحلي   ؛بم

ةأ جهوببعق تجمعا عام  - ) الرجاء ااتصا بالسي الكات  اإضراب أيام محلي 
ين صبانيالعام للنقاب اأستا  من أجل   9663ة4ت66ةعل الرق  محم جما ال

مكا التجم الجهو  ي   (بتنسيق تا
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اغوجي )ال نخبر أخوتك بأ اإضراب  يشمل مقاطع كل اأنشط البي

ا  الن ا  ا ام العلمي بما فيها اامتحانا   ) التوجيهي التطبيقي  النظري 
ااجتماعا في كل الهياكل امناقشا  سسا التعلي العالي اللجن اللقاءا العلمي  بم

 بالجامعا مراك البحث
 

ا ه ختامًا نهي بكل السي ك امكثف في ه السا اأسات الباحثي بامشا امحط  
فاعاً  النضالي م ااستجاب ملفنا امطلبي  عن كرام  تعبيرًا منا جميعًا عل احتجاجنا عل ع

ضعي امعنوييتاأستا الباحث  ي  امنتج  اما الجي  اثي   بالجامع العمومي الح
 

 
 الوطنيعن امكت  
 الكات العام 

 

 

ين صباني   ب محم جما ال

 
 

 


