
  النقاب الوطني للتعلي العالي
 امكت الوطني        

 

باط في   9تة2  ما 7تال

 

راسا واأبحاث للتعري  ين العرفا  –شارع عا الفاس ي  –معه ال ا  –م  الرباط -أك

ني : تر ني :  -snesup.maroc@gmail.com:  Email  البريد اإل تر  www.snesup.ma : Site webالموقع اإل
اتف   : Portable 0661409663النقا :  ال

 
 3دوري رق 

 لـــى

 اإخو أعضاء امكات امحليـــاأخوا و 
 اإخو أعضاء امكات الجهوي اأخوا و

 اإخو أعضاء اللجنـ اإداريـــ اأخوا و 
 

 

؛  تحي نضالي
 

،  أما بع
 

ًا لقــ يــــتنفي ا ي امنعق  ــــــا اللجنــ اإ مضمو با امكتـ  9تة2 ما ت3بتــا
يل  26الوطنـي ليوم  ، ق امكت الوطني للنقاب الوطني للتعلي العالي في اجتماع ليوم 9تة2أب

ل يومي خـوض  9تة2ما  4ت سسا التعلي  9تة2ماي  ة3و  29ضـراب وطنـي و بكل م
اك البحث من أجل: م  العالي 

 اتها تجاه النقاب الوطني للتعلي العالي؛ ل الوفاء بتعه  ف الحكوم 

  صيان ه  ًا اعتبا ين،  ر من ِعق يا في أجو اأسات الباحثي امجم أك ال
؛ امته  لك

 لوي الوطني ك التكوين مكان اأ ربي  ها تبويئ ال ما هو حا ال النامي باعتبا
يًا؛ سيا راتيجيًا   مجاًا اس

  ي العقا ا التمويلي  حص امق التكوين  ربي  فق العام لل الحفاظ عل طاب ام
 عل التعلي العمومي؛

  ، طا عمله ي امبا لأسات الباحثي في  ح يمي  ي اأكا فاع عل الح ال
تب امطالب بالسح ا بالجامع ا امسما تبشأ تنظي التظاه ك الو   الفو م
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نجاح ه ع عل  جو من أخوتك العمل بكل الوسائل امش ت امحط النضالي اعلي ن
:  ل

؛ - لي امس اب الوطني في جو من التعبئ   بالسه عل أ يم اإض

ي  - ني،  9تة2 ما 4تبتعمي با امكت الوطني الصا بتا ر )النسخ، البري اإلك
، الهاتفببب(  ني ر سائل اإلك سسا التعلي العالي ال عل كل اأسات الباحثي بم

اك البحث ينتك م الجهوي بم  ؛سائل اإعام امحلي 

ةأ جهوببعق تجمعا عام  - اباإ  يومي محلي  جاء ااتصا بالسي  ض ) ال
ين صبانيالكات العام للنقاب اأستا  ق  محم جما ال   9663ة4ت66ةعل ال

مكا التجم الجهو  ي   (بمن أجل تنسيق تا

 

اب  رو النظري نخبر أخوتك بأ اإض اغوجي )ال يشمل مقاطع كل اأنشط البي
وا  اوا والن ( والعلمي بما فيها اامتحانا وام وامناقشا والتطبيقي والتوجيهي

سسا التعلي العالي ومراك واللجن واللقاءا العلمي وااجتماعا في كل الهياكل  بم
 بوالجامعا البحث

 
 

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

ضعيت بياأستا الباحث  امعنوي ي    اما
 
 عن امكت الوطني 
 الكات العام 

 

 

ين    صبانيب محم جما ال

 


