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 مذكرة توضيحية
 

 

مشروع البالغ المشترك  ماعا لتدارس مقترحات الوزارة حولعقد المكتب الوطني اجت

 70بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الذي جاء عقب اللقاء الذي تم يوم االثنين 

 .  4104مارس 

للنقابة الوطنية  وبناء على الدراسة السالفة الذكر واستحضارا لمضامين الملف المطلبي   

االستجابة العاجلة للقضايا العالقة  ضرورة للتعليم العالي، فإن المكتب الوطني يؤكد على

مضامين لبالغات وفي حدودها الدنيا كما هي مسطرة في النقط أسفله والتي شكلت 

 :مشتركة سابقة بيننا وكانت كذلك محور نقاشاتنا في إطار عمل اللجان المشتركة

   

الخاصين بالترقي من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار  مرسوم والقرارإصدار ال .1

 أستاذ التعليم العالي، كما تم االتفاق حولهما بين النقابة والوزارة؛
إخراج مشروع المرسوم والنصوص التنظيمية ذات الصلة الخاصة بالدرجة  .2

ناقشته االستثنائية المتعلق بأساتذة التعليم العالي إلى حيز الوجود بعد عرضه وم

 واالتفاق في شأنه مع النقابة مع التأكيد على إحداث الدرجة د ؛
 2111الصادر في فاتح يوليوز  2-11-823التزام الوزارة بتعديل المرسوم  .3

مكررة مرتين الخاصة باألساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم  88وخاصة المادة 

كوين األطر الخاصة باألساتذة الباحثين بمؤسسات ت 82العالي والمادة 

والمرتبطة برفع االستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات 

 الخدمة المدنية
رفع الحيف عن األساتذة الباحثين الذين تم توظيفهم في إطار أستاذ محاضر قبل  .4

 ؛1991
العمل على حل مشكل ملف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الحاصلين على  .5

ين وظفوا في إطار إسوة بزمالئهم الذ 0990دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله قبل 

 ؛(المقتضيات االنتقالية) 4. 99. 414المرسوم 
االلتزام بتسوية وضعية األساتذة الباحثين الذين وظفوا في إطار تحويل  .6

 ؛4107و 4104سنتي المالية مناصب ال



 

 

-4101التزام الوزارة بتسوية ملفات ترقية األساتذة الباحثين برسم سنوات  .7

قبل متم شهر دجنبر  4107وترقيات  4104قبل متم شهر يونيو  4104و  4100

4104. 
 

من شأنه أن يعزز الثقة لإن الحاح المكتب الوطني على الطي العاجل والنهائي لهذه النقط 

 العمل التشاركي بيننا، والذي نعتبره مدخال أساسيا من أجل العمل المشترك لتعديل في
القانون المنظم للتعليم العالي والنظام األساسي للسيدات والسادة األساتذة 

ما سيشكل محفزا النخراط األساتذة الباحثين وبدل المزيد من أجل كالباحثين، 

 .دمة للمصلحة العليا للبالدخالرقي بمنظومة التكوين والبحث العلمي 

 

 

   

                                                                                


