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 تنسیقیة األساتذة الحاملین لدبلوم مھندس دولة

الذین اجتازوا مبارتي لتنسیقیة الوطنیة لألساتذة حاملي دبلوم مھندس الدولة ا
 سالخمالتعلیمیة  اتالنقابتثمن قرار ، 2015 الترقیة بالشھادة دورتي أبریل ودجنبر

  2019 مارس28 و27 و 26ألیام العام الوطني وتشارك في اإلضراب 
  

  2019 مارس 21الرباط في  
الذین اجتازوا مبارتي الترقیة بالشھادة دورتي أبریل التنسیقیة الوطنیة لألساتذة حاملي دبلوم مھندس الدولة تعلن 

 الحرة الجامعة ،CDT/للتعلیم الوطنیة النقابة، ة الخمسالنقابات التعلیمی تثمن قرار أنھا ،2015 ودجنبر
وتشارك  ،FNE/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،UMT/للتعلیم الوطنیة الجامعة ،FDT/للتعلیم الوطنیة النقابة ،UGTM/للتعلیم

حاملي دبلوم  ملف األساتذةفي تسویة الوزارة تأخر نتیجة وذلك  مارس 28و27 و 26 العام الوطني ألیامفي اإلضراب 
من حقھم الترقي وتغییر اإلطار  واللذین) 2015ة الذین اجتازوا مبارة الترقیة بالشھادة (فوجي أبریل ودجنبر مھندس دول

كما تعلن أنھا بصدد التھیئ إلعتصام بمقر مدیرة الموارد  بلومات األخرى.ة بحاملي شھادة الماستر وبعض الدإسو
  وستعلن عن تاریخھ قریبا. ،البشریة

أمام مقر مدیریة الموارد  2018ینایر 23ایام ابتداء من الثالثاء  ةمدة ثالثفي محطة نضالیة قامت بھا التنسیقیة ل
 شھر مارس في أجل أقصاه ھأنھا تعمل على حلو حل الملفبمن المدیریة  وداتلقینا وع ھاخالل التي منو البشریة بالرباط

  سبب ھذا التأخیر.لكن لحد كتابة ھذه السطور فال جدید یذكر في ھذا الشأن مما یطرح عدة تساؤالت عن  .2018
دولة ال یتعارض مع البالملموس أن دبلوم مھندس و ، نؤكدلحاملي دبلوم مھندس دولة إننا في التنسیقیة الوطنیة  

 ، وقد كان من األجدر ترقیة ھذه الفئة دون قید أو شرط.المرسوم المنظم لمباراة الترقیة بناء على الشھادات الجامعیة
  :لكل ھذا نطالب فورا 
طرف وزارة  من كفیل بحل المشكل المطروح ،داخل األمانة العامة للحكومةاصدار مرسوم  بتسریع مسطرة - 1

  التربیة الوطنیة.
  .لھذه الفئة المالیةو تسریع التسویة اإلداریةو بتسویة وضعیة الناجحین حاملي دیبلوم مھندس دولة عاجال - 2
  .)2015مھندس دولة (فوج دجنبر بإعالن نجاح األساتذة الحاملین لدبلوم  - 3
. ةھم المطلبیاتفي ملفولكافة الفئات التعلیمیة عالن دعمنا التام لألساتذة الذین فرض علیھم التعاقد إما ال یفوتنا ك
ر المدرسي الذي یتعرض لھ التلمیذ المغربي وكامل المسؤولیة دالھ كافة مسؤولیة التربیة الوطنیة وزارةالحكومة وونحمل 

من بینھا كافة الشغیلة التعلیمیة وفي تسویة وضعیة  الالمباالةفي نھج سیاسة  اھلما ستؤول لھ األوضاع في حالة استمرار
   .األساتذة المھندسین

من أجل انتزاع حقنا  تضامن معنابال المھندسینو وفي االخیر نناشد الفعالیات النقابیة وجمیع مكونات أسرة التعلیم 
 .ما ال یتحقق بالنضال یتحقق بمزید من النضالو ،تغییر اإلطارو المشروع في الترقیة
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