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  الغ ــــب

   
  

مجلس  بالرباطبالمدرسة العلیا ألساتذة التعلیم التقني  2013یونیو  25انعقد یوم الثالثاء    
وبعد نقاش  ،تحت إشراف المكتب الوطني ز الجھویة لمھن التربیة والتكوینالتنسیق القطاعي للمراك

  :ما یلي  خلص الجمع إلىجدي ومسؤول 
  

الجھویة لمھن مشاكل المراكز لب تبعھ عن كثوت الوطني ات المكتبمجھود ھنیمتث -
 .والعاملین بھاالتربیة والتكوین 

تشبث كل فئات أساتذة المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین بالنقابة الوطنیة للتعلیم  -
 .ووحید مخوال لھ تمثیل ھده المؤسسات في كل تفاوضالعالي ممثًال شرعیًا 

  .2013یونیو  19لمراكز یوم المشترك الصادر عن ا تثمینھ البالغ -
 .التشبث بمرسوم إحداث المراكز الجھویة لمھن التربیة والتكوین -
وخاصة المواد  01.00لقانون األجرأة الفعلیة لمجالس المؤسسة المنتخبة طبقًا لمواد ا -

 .استكمال الھیاكل اإلداریة والعلمیة بھده المؤسسات 33-35
ورفضھ  .المتحانات الخاصة بالمراكزبضرورة اإلشراف المباشر على كل ا تمسكھ -

تفویت اإلشراف على امتحان التخرج لألكادیمیات ومدیري المراكز لتناقضھ مع 
 .مرسوم إحداث المراكز

والتقییم كما بضرورة االحتفاظ ألساتذة المراكز باإلشراف على عملیة التكوین  تشبثھ -
 .من القانون السالف الذكر 33نص على ذلك المادة ت

 .بضرورة افتحاص مالیة المراكز ومتابعة التجاوزات التي تعرفھا مطالبتھ -
لكل فئات ...) ترسیم، ترقیة، تعیین،(اإلسراع بتسویة الوضعیات اإلداریة مطالبتھ  -

 األساتذة العاملین بالمراكز
 .إلغاء محاضر الدخول والخروج من مؤسساتھم مطالبتھ -
 .المراكز من حیث التدبیر المالي استقاللیةالعمل على  مطالبتھ -
التي تسمح لھم تسھیل ماموریة األساتذة العاملین بالمراكز للحصول على الوثائق  -

 .بالقیام بمھمات علمیة سواء داخل أو خارج الوطن
 .المطالب ن أجل تحقیق كللخوض كل المعارك النضالیة م استعداده -

  

بالتعبئة الشاملة وااللتفاف حول النقابة  المكتب الوطني كافة األساتذةوفي األخیر، یھیب 
 .الوطنیة للتعلیم العالي من أجل الدفاع عن كل المطالب المشروعة

  
  المكتب الوطنـــي                    

             
 


