
 

 

  2018غشت  14الرباط في 
 FNE/421/2018عدد: 

 

 إلى السيد أمزازي سعيد

 وزير التربية الوطنية والتكوين المهني

 والتعليم العالي والبحث العلمي

 الرباط
 

 BTSمراكز تحضير شهادة التقني العالي لالحركة االنتقالية  على تأخر نتائجالموضوع: رسالة احتجاج 
 

 وبعد:تحية وسالما، 

تم اإلعالن عن نتائج جميع الحركات االنتقالية  ن، وبعد أ2017/2018بعد أن انتهت السنة الدراسية 

النقابة في كبير  بقلق شديد وامتعاض نافوجئ التدريس واإلدارة المرتبطة بكافة الفئات، هيئةالخاصة بأطر 

بإقصاء  FNE تعليم / التوجه الديمقراطيالوطنية للمبرزين بالمغرب المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لل

من عملية إعالن النتائج التي ظلوا  BTSحركة األساتذة العاملين بمراكز تحضير شهادة التقني العالي 

 .إلى حدود اآلن ألسباب مجهولة ينتظرونها

للحركات وحيث أن هذا التأخر في اإلعالن عن هذه النتائج هو مناقض لمقتضيات المذكرة اإلطار 

، فإن النقابة الوطنية للمبرزين وله انعكاسات سلبية على االستقرار النفسي واالجتماعي لألساتذة إلنتقاليةا

الحركة االنتقالية بحق بسيط يتعلق بإعالن نتائج واالستخفاف والالمباالة  بالمغرب، إذ تستغرب هذا اإلهمال

 كم إلى:تها لدعوتجدد لي، فإنها الخاصة باألساتذة العاملين بمراكز تحضير شهادة التقني العا

ـ اإلعالن عن جميع المناصب الشاغرة الخاصة بالحركة االنتقالية بمراكز تحضير شهادة التقني العالي 1

سطات... نموذجا، والتي  ،سواء المتعلقة بهيئة التدريس أو بهيئة اإلدارة )مدير الدراسة( بعدة مراكز: مراكش

 ولة.لم يتم اإلعالن عنها ألسباب مجه

مع ـ اإلسراع باإلعالن عن نتائج الحركة االنتقالية المتعلقة بمراكز تحضير شهادة التقني العالي  2

أسوة بباقي الحركات االنتقالية ألساتذة واحترام مدة الطعون اوجوب احترام الرغبات المعبر عنها من طرف 

.. وللمساهمة في القيام بالمتطلب في وقتهالي ليتسنى لألساتذة واألستاذات المنتقلين معرفة ذلك وبالتاألخرى، 

 حفاظ على االستقرار النفسي واالجتماعي لألساتذة المعنيين.في ال، و..ضمان دخول مدرسي ناجح

 .أصدق مشاعرنا، والسالموفي انتظار جوابكم، تقبلوا 

 SNAMنقابة الوطنية للمبرزين بالمغرب للعن المكتب الوطني 

 FNE التوجه الديمقراطي للتعليم للجامعة الوطنيةالتابعة 

 مجاهد مصطفىالالوطني: العام الكاتب 
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