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  رةمذآـ
 إلـــى

  اإلخوة أعضاء المكاتب المحليـــة
  اإلخوة أعضاء المكاتب الجهویة
  اإلخوة أعضاء اللجنـة اإلداریـــة

  

  
  

  ؛تحية نضالية
  

 المجتمعـة بتـاريـخ اللجنــة اإلداريـة للنقابة الوطنية للتعليــم العالـيتنفيـذًا لقــرار أما بعــد،   
الباحثــون بكــل مؤسســات التعليم العالــي ومراآــز البحث  يخـوض األساتــذة 2014 فبراير 2

وحدة األساتذة الباحثين ": تحت شعار  2014 فبرایر 19 األربعاءیــوم وطنيًا إنذاریًا إضرابًا 
  ."دفاعا عن الجامعة العمومية

  

 ،النضالية التي تدفع النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى اتخاذ هاته الخطوة ،وتتعدد األسباب 
أسلوب التلكؤ والتماطل والتسويف في تنفيذ ما تم االتفاق حوله ومعالجة المشاآل  متمثلة فيوال

رفع (والملفات المتفق بشأنها مع الوزارة  2010العالقة والتقنية منها آملف الترقيات المجمدة منذ 
رفع الحيف عن األساتذة ، يةاالستثناء على حملة الدآتوراه الفرنسية واسترجاع سنوات الخدمة المدن

آما نضرب  ،)في إطار أستاذ التعليم العالي "د"المحاضرين وإضافة الدرجة االستثنائية والدرجة 
ترقي األساتذة الباحثون من إطار أستاذ  مرسومألن الوزارة الوصية لم تعمل لحد اآلن على إخراج 

بخلق بدائل جامعية  هذا باإلضافة إلى ما يحاك ضد الجامعة العمومية ،مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي
  .مؤدى عنها

  

  :وعليه نرجو من أخوتكم   
 .المسؤوليةالسهر على أن يمر اإلضراب الوطني في جو من التعبئة و -1
النسخ، البريد اإللكتروني، الرسائل ( 2014فبرایر  2اللجنة اإلداریة ليوم بيان تعميم  -2

 .على آل األساتذة الباحثين ووسائل اإلعالم المحلية والجهوية بمدينتكم ...) اإللكترونية، الهاتف
الدروس ( یشمل مقاطعة آل األنشطة البيداغوجيةوال بأس من أن نذآر أخوتكم بأن اإلضراب  -3

والعلمية بما فيها االمتحانات والمداوالت والندوات واللقاءات  )النظریة والتطبيقية والتوجيهية
  .العلمية واالجتماعات في آل الهياآل بمؤسسات التعليم العالي ومراآز البحث یوم اإلضراب

  .ة صباح يوم اإلضرابدعوة المكاتب المحلية لعقد تجمعات محلي -4
 .لعقد تجمعات جهوية مساء يوم اإلضراب الجهويةدعوة المكاتب  -5

 

ويهيب المكتب الوطني بكل السيدات والسادة األساتذة الباحثين إلى مزيد من التعبئة واليقظة 
عن  احتجاجا على التعّسف والظلم وسوء التسيير والتدبير ودفاعًادفاعًا عن مطالبنا المشروعة و

 .لشفافية والحكامة الّرشيدةا
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