
 

 

   تا/موظفينالتنسيقية الوطنية لل

 ت الشهادات العليا ا/حاملي 

 بوزارة التربية الوطنية 

 

 

 2018أبريل  2 في ،الرباط

 في الشهادات وحامل وزارة التربية الوطنية وموظف

 2018إلى فاتح ماي  2018أبريل  23من  احتجاجيبرنامج 
 

را في مسلسلها النضالي البطولي الذي انطلق قبل سنة ونصف والذي لن يتوقف إيمانا منها بعدالة قضيتها، واستمرا

إال بتحقيق كافة مطالبها المسططر  فطي بيانااهطا و لطس ر سطها الترقيطة واإلييطر اافطار لفافطة مطوالي ويار  التربيطة الوفنيطة 

 2شطهادات محطتهطا النضطالية يطومي حاملي الشهادات، خاضت التنسيقية الوفنية لموالي ويار  التربيطة الوفنيطة حطاملي ال

والتي  رفت نجاحا كبيرا بلضل انخراف  موم مناضليها ومناضالاها بفل و ي ومسؤولية. واأكيدا  لس  2018 بريل  3و

 نها ستظل صامد  ومستمر  في اضحيااها، و زما  لطس مواصطلة دربهطا النضطالي التصطعيدي مطن  قطل حقوقهطا المفتسطبة، 

 بريطل  2اضلين والمناضالت في المديريات ااقليمية، قرر المجلس الوفني للتنسيقية المجتمع يوم وبناء  لس اوصيات المن

 بالرباف اسطير برنامج نضالي اصعيدي قديد، قاء كاآلاي: 2018

 األشفال النضالية األيام األسبوع 

 بريل  21إلس  16من  األول

2018 

 تحضير للمحطة النضالية الوفنية. قد قموع  امة  لس مستوى المديريات ااقليمية لل

 

 الثاني

 

 بريل  28إلس  23من 

2018  

حملطططة إ الميطططة وفنيطططة للتعريطططف الواسطططع بطططالملف: فيطططديو ات،  اشطططتا ات، مقطططاالت، 

 صور... 

 بريططل  26و 25اراططداء الشططارات الحمططراء بمقططرات العمططل يططومي األربعططاء والخمططيس 

2018 . 

 

 

 

 الثالث

 بريل  29األحد 

2018 

مسططاء مططن سططاحة بططام الحططد، مرفوقططة  18مسططير  الشططموع بالربططاف انطلططق  لططس السططا ة 

 با تصام ومبيت ليلي  مام مبنس البرلمان 

 

 بريل  30ااثنين 

2018 

 اضرام وفني. -

 ندو  صحافية بالرباف سيعلن  ن مفان ومو د انطالقها الحقا في بالغ خاص.  -

ار  الوايلطة العموميطة وإصطالإل اادار  ابتطداء وقلة احتجاقية وا تصام  مام مبنس وي -

 يواال. 12من السا ة 

 صباحا. 9وقلة احتجاقية  مام مبنس البرلمان ابتداء من السا ة  2018ماي  1الثالثاء 

وفططي األخيططر، ال يلططوت التنسططيقية الوفنيططة  ن احيططي  اليططا كافططة مناضططالاها ومناضططليها الططذين سطططروا بمططداد اللخططر 

اي مالحم نضالية ستبقس خالد  في التاريخ النضالي للشإليلة التعليمية، كما اشيد بفل القوى الحية المناضطلة التطي مطا واال تز

فتئت اقدم د مها الالمشطروف لنضطاالت التنسطيقية، واطد و م إلطس المزيطد مطن التضطحية والنضطال مطن  قطل انجطاإل المحططة 

 النضالية الحاسمة المقبلة.
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 FNE عليمللت الجامعة الوطنية

 الرزاق  الكاتب العام اإلدريسي عبد 

   FDT النقابة الوطنية للتعليم

 الكاتب العام الرغيوي الصادق 


