
 
 

  
 FNEالجاهعت الىطنيت للتعلين   CDTالنمابت الىطنيت للتعلين 

 

 0202َىنُىص  5انشثبط فٍ 

 وسيز التزبيت الىطنيت والتكىين الوهني والتعلين العالي والبحث العلوي،إلى السيد 

 الناطك الزسوي باسن الحكىهت، الزباط
 

احتجاج على االنفزاد و ،تح الحىاربفة ها تن االتفاق عليه وأجزأبتذكيز بالوطالبت الوىضىع: 

 .تعيين الوفتشين وأطز هسلك اإلدارة التزبىيتبالعديد هن المضايا آخزها هسطزتي 
 ،واحزشايب وثؼذرحُخ 

انزىخه انذًَمشاطٍ، وثؼذ رذاسسُب نزًبدٌ  FNE واندبيؼخ انىطُُخ نهزؼهُى CDT إَُب فٍ انًكزجٍُ انىطٍُُُ نهُمبثخ انىطُُخ نهزؼهُى

ذثُشهب االَفشادٌ نهمطبع، وػذو اسزدبثزهب نكم انشسبئم انززكُشَخ انزٍ رى رىخُههب إنُهب، وانًزؼهمخ ثفزح حىاس فٍ روإداسارهب وصاسركى 

ػبخم نهحسى فٍ يخزهف انًهفبد انُمبثُخ انؼبنمخ وانًطبنت انًششوػخ نهشغُهخ انزؼهًُُخ ثكم فئبرهب، وكزا انزؼدُم ثئخشاج انًشاسُى 

فك حىنهب فٍ خهسبد انحىاس انسبثمخ، حُث ػًهزى ػهً طُبغخ واسزظذاس يزكشاد وصاسَخ، فٍ رغُُت انزؼذَهُخ انخبطخ ثبنفئبد انًز

 يزؼًذ نهُمبثبد انزؼهًُُخ راد انزًثُهُخ، رهى يسهك اإلداسح وانزفزُش وانزىخُه وانزخطُظ، ورزضًٍ إخهبصا خهُب ػهً انًكزسجبد...

إر َدذد يطبنجزُب انزىخه انذًَمشاطٍ،  FNE واندبيؼخ انىطُُخ نهزؼهُى CDT ىإَُب فٍ انًكزجٍُ انىطٍُُُ نهُمبثخ انىطُُخ نهزؼهُ

)اإلداسح انزشثىَخ إسُبدا ويسهكب، انزشلٍ ثبنشهبداد، انًكهفٍُ خبسج سهكهى، انزىخُه  ثئخشاج انًشاسُى انخبطخ ثبنفئبد انًزفك حىنهب

انزؼدُم ثفزح حىاس خبد ويسؤول َفضٍ و وانزخطُظ انزشثىٌ، دكبرشح انزشثُخ انىطُُخ، انًسبػذوٌ انزمُُىٌ وانًسبػذوٌ اإلداسَىٌ(،

فٍ كم انًهفبد انؼبنمخ وانًطشوحخ ثًب َضًٍ االسزدبثخ نهًطبنت انؼبدنخ  إنً إطذاس َظبو أسبسٍ ػبدل ويُظف وانحسى انُهبئٍ

يهف انزؼبلذ، انًسبػذوٌ انزمُُىٌ وانًسبػذوٌ اإلداسَىٌ، انًمظُىٌ يٍ خبسج انسهى ويٍ )نهشغُهخ انزؼهًُُخ ثكم فئبرهب وانًششوػخ 

انًجشصوٌ وانًسزجشصوٌ، انًفزشىٌ، انذسخخ اندذَذح، دكبرشح انزشثُخ انىطُُخ، انًهحمىٌ انزشثىَىٌ ويهحمى االلزظبد واإلداسح، 

وانًًىَىٌ  39و 39انؼشضُىٌ سبثمب، أطش انزسُُش انًبنٍ واإلداسٌ، ضحبَب انًؼبندخ االَفشادَخ نًهف ضحبَب انُظبيٍُ ثًٍ فُهى فىخٍ 

خبسج، أسبرزح انهغخ األيبصَغُخ، ، انًؼفُىٌ وانًشسَّجىٌ، أسبرزح انهغخ انؼشثُخ وانثمبفخ انًغشثُخ ثبن02واسبرزح اإلػذادٌ، أسبرزح انضَضاَخ 

انزمُُىٌ وانًزظشفىٌ وانًهُذسىٌ وانًحشسوٌ، يشثُبد ويشثٍُ انزؼهُى األونٍ وػًبل انحشاسخ وانُظبفخ واإلطؼبو، األسبرزح انًؤطشوٌ 

 :يب َهٍفئَُب َىخه إنُكى سسبنزُب هبره نُؤكذ نكى  (،برزح انؼبيهٍُ ثبنؼبنى انمشوٌ...ثًخزهف يشاكض انزكىٍَ انزبثؼخ نهىصاسح، وسكُُبد األس

 ػذد يٍوإلظبء واَزمبو ورشسُت فٍ انًجبسَبد وغُشهب ضذ  انمبطغ نًب رًبسسه اإلداسح يٍ رضُُكاحزدبخُب انشذَذ وسفضُب  .0

 انًُبضهٍُ وانًُبضالد ثسجت االَزًبء انُمبثٍ وانسُبسٍ، ورنك ػٍ طشَك يب َسًً ثـ"انجحث انًحُطٍ"؛

هزؼهُى انخظىطٍ وانشافضخ السزمجبل انزاليُز انىافذٍَ ػهً انزؼهُى انؼًىيٍ يٍ نانًُحبصح سفضُب انمبطغ نزظشَحبركى األخُشح  .0

وردذَذ يطبنجزُب ثضشوسح رىفُش انجُُبد انزحزُخ  واإلداسَخ وانزشثىَخ انكبفُخ الحزضبٌ خًُغ انزاليُز  يؤسسبد انزؼهُى انخظىطٍ،

 ؛ٍُ فٍ االنزحبق ثبنزؼهُى انؼًىيٍجوانزهًُزاد انشاغ

ٍ فٍ شأٌ يسطشح رؼٍُُ خشَد 0202َىنُىص  9انظبدسح َىو  034X20 سلىزكشح انىصاسَخ نًاإَفشاد اإلداسح ثئطذاس سفضُب  .9

فٍ رؼٍُُ ، ويطبنجزُب ثًشاخؼزهب ثًب َضًٍ حك انخشَدٍُ فٍ ركبفؤ انفشص واالسزحمبق 0202يشكض ركىٍَ يفزشٍ انزؼهُى نسُخ 

رؼجئخ يطجىع ئسخبء ثويطبنجزُب  ،ُبسجخ نًضاونخ انًهبو انًسزمجهُخورىفُش انششوط انً 0202فىج ركىٍَ يفزشٍ انزؼهُى يشكض خشَدٍ 

انزفزُش ثكم  اإلػالٌ ػٍ َزبئح انحشكخ االَزمبنُخ نهُئخاإلػالٌ ػٍ انُزبئح انُهبئُخ نهسُخ انثبَُخ يٍ انزكىٍَ و ثؼذطهجبد انزؼٍُُ 

 ؛ىيخ وانزؼشف ػهً انًُبطت انشبغشحفئبرهب ورخظظبرهب، ثًب َضًٍ انحك فٍ انًؼه

يفزشٍ انزؼهُى، واإلسشاع ركىٍَ جبساح انىنىج إنً يشكض ثبحزشاو انزؼبلذاد انزٍ رى انزىلُغ ػهُهب فٍ يوإداسارهب يطبنجزُب وصاسركى  .9

ثًشاخؼخ يضًىٌ انًزكشح ػجش رغُُش يسطشح انزؼٍُُ اندهىٌ يغ اػزًبد انزؼٍُُ يجبششح فٍ انًذَشَبد اإللهًُُخ إسىح ثبألفىاج 

 ؛انسبثمخ، يغ إششاف انىصاسح ػهً انزؼُُُبد ثذل األكبدًَُبد

انخشَدٍُ اندذد يٍ أطش يسهك فٍ شأٌ يسطشح رؼٍُُ  0202َىنُىص  9انظبدسح َىو  035X20 سلى سفضُب نهًزكشح انىصاسَخ .5

 ،انزؼٍُُ انىطٍُ نكم ساغت فٍ رنك ضشوسح رهجُخ طهجبدوحك انزؼٍُُ اندهىٌ ضًبٌ يطبنجزُب ثيغ ، 0202نسُخ  اإلداسح انزشثىَخ

ئخشاج يشسىو ػبدل ويُظف َخض فئخ انًزظشفٍُ انزشثىٍَُ َزدبوص يب خبء ثه يطبنجزُب ثو ،االسزحمبق وركبفؤ انفشصثُبء ػهً 

 انخشَدٍُ دثهىو انزخشج ويؼبدنزه يغ انشهبدح انًُبسجخ؛ح ًُث، و039..0.0انًشسىو 

، انزٌ  َؤكذ يشح أخشي  0202إنً شهش شزُجش  احزدبخُب  انشذَذ ػهً رأخُش ايزحبٌ انزخشج  ثًشكض انزىخُه وانزخطُظ انزشثىٌ .6

 ؛ت أطش انزىخُه وانزخطُظ انزشثىٌغُبة إسادح انىصاسح فٍ  رؼبطُهب خذَب  يغ  يطبن

ؼدُم ثفزح انحىاس انمطبػٍ اندبد وانًثًش، فئَُب فٍ انزُسُك انُمبثٍ انثُبئٍ َؤكذ ػهً وأخُشا، وإر َدذد يطبنجزُب وصاسركى ثبنز

اإلفشاج ػٍ انًشاسُى وػًب رجمً يٍ انزشلُبد فٍ انشرجخ وانذسخخ، وػهً انزؼبطٍ يغ كم يهفبد ولضبَب َسبء وسخبل انزؼهُى ثبندذَخ 

نُخ فٍ االحزمبٌ انًزظبػذ خشاء لشاساد انىصاسح االَفشادَخ ويًبطالرهب فٍ وانًسؤونُخ انالصيزٍُ، وفٍ َفس انىلذ َحًهكى كبيم انًسؤو

 إَهبء انًهفبد انزٍ ثبد رأخُههب ػجثب وهذسا.

 .ورمجهىا أطذق يشبػشَب، وانسالو 
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