
 

  
 FNEالجاهعت الىطنيت للتعلين   CDTالنمابت الىطنيت للتعلين 

 

  4242شزٕجش  35 اٌشثبغ فٍ

 إلى السيد وسيز التزبيت الىطنيت

 والتكىين الوهني والتعلين العالي والبحث العلوي،

 الناطك الزسوي باسن الحكىهت، الزباط
 

 .بفتح الحىاروحىل عدد هن المضايا ة ها تن االتفاق عليه أجزأبتذكيز بالوطالبت الوىضىع: 
 ،ِب وثدذسالورحُخ 

واٌجبِدخ  CDT ّىزجُٓ اٌىغُُٕٓ ٌٍٕمبثخ اٌىغُٕخ ٌٍزدٌٍٍُُاٌزٕسُك إٌمبثٍ اٌثٕبئٍ  ٕب فٍفىجئ

شزٕجش  32ثبٌجالغ اٌصبدس عٓ اٌىصاسح اٌىصُخ، َىَ اٌزىجه اٌذَّمشاغٍ،  FNE اٌىغُٕخ ٌٍزدٍُُ

 ،شزٕجش 36اإلثُٕٓ غذ اٌّدٍٓ عٕه َىَ  ،ِزذسثٍ وخشَجٍ ِسٍه اإلداسح ،حزجبجاوشد عًٍ ، 4242

 َىشس وعىدا سبثمخ.ِع األسف ثخطبة  ،أِبَ اٌّىاسد اٌجششَخ ثبٌشثبغ

 4242َىٌُىص  5 فٍاٌززوُشَخ ، ثدذ ِشاسٍزٕب ٔشاسٍىُ ِشح أخشيإٕٔب فٍ اٌّىزجُٓ اٌىغُُٕٓ 

عبجً ٌٍحسُ فٍ ِخزٍف اٌٍّفبد إٌمبثُخ اٌدبٌمخ واٌّطبٌت  ثفزح حىاسُ زطبٌجىجذد ٌِٕ ولجٍهب،

ك اٌزدجًُ ثئخشاج اٌّشاسُُ اٌزدذٍَُخ اٌخبصخ ثبٌفئبد اٌّزفغٍُخ اٌزدٍُُّخ ثىً فئبرهب، واٌّششوعخ ٌٍش

)اإلداسح اٌزشثىَخ إسٕبدا وِسٍىب، اٌزشلٍ ثبٌشهبداد، اٌّىٍفُٓ خبسج  بثمخحىٌهب فٍ جٍسبد اٌحىاس اٌس

سٍىهُ، اٌزىجُه واٌزخطُػ اٌزشثىٌ، دوبرشح اٌزشثُخ اٌىغُٕخ، اٌّسبعذوْ اٌزمُٕىْ واٌّسبعذوْ 

واٌزدىَط عٓ إٌّبغك ٌّخزٍف اٌفئبد اٌزدٍُُّخ اٌّزأخشح ورسىَخ اٌىظدُبد اٌّبٌُخ  اإلداسَىْ(،

ىاس جبد وِسؤوي َفعٍ إًٌ إصذاس ٔظبَ أسبسٍ عبدي وِٕصف واٌزدجًُ ثفزح ح ،إٌبئُخ واٌسىُٕبد

فٍ وً اٌٍّفبد اٌدبٌمخ واٌّطشوحخ ثّب َعّٓ  واٌحسُ إٌهبئٍوإرِبج اٌّفشوض عٍُهُ اٌزدبلذ 

اٌّسبعذوْ اٌزمُٕىْ واٌّسبعذوْ االسزجبثخ ٌٍّطبٌت اٌدبدٌخ واٌّششوعخ ٌٍشغٍُخ اٌزدٍُُّخ ثىً فئبرهب )

ٌذسجخ اٌجذَذح، دوبرشح اٌزشثُخ اٌىغُٕخ، اٌٍّحمىْ اإلداسَىْ، اٌّمصُىْ ِٓ خبسج اٌسٍُ وِٓ ا

ِٕشطى واٌزشثىَىْ وٍِحمى االلزصبد واإلداسح، اٌّجشصوْ واٌّسزجشصوْ، اٌّفزشىْ، اٌدشظُىْ 

، أغش اٌزسُُش اٌّبٌٍ واإلداسٌ، ظحبَب اٌّدبٌجخ االٔفشادَخ ٌٍّف ظحبَب اٌزشثُخ غُش إٌظبُِخ سبثمب

، اٌّدفُىْ 32أسبرزح اٌضٔضأخ واٌّّىٔىْ واسبرزح اإلعذادٌ،  36و 35إٌظبُِٓ ثّٓ فُهُ فىجٍ 

واٌّشسَّجىْ، أسبرزح اٌٍغخ اٌدشثُخ واٌثمبفخ اٌّغشثُخ ثبٌخبسج، أسبرزح اٌٍغخ األِبصَغُخ، اٌزمُٕىْ 

واٌّزصشفىْ واٌّهٕذسىْ واٌّحشسوْ، ِشثُبد وِشثٍُ اٌزدٍُُ األوٌٍ وعّبي اٌحشاسخ وإٌظبفخ 

ٓ اٌزبثدخ ٌٍىصاسح، وسىُٕبد األسبرزح اٌدبٍُِٓ واإلغدبَ، األسبرزح اٌّؤغشوْ ثّخزٍف ِشاوض اٌزىىَ

 .(ثبٌدبٌُ اٌمشوٌ...

 ثذاعٍ اٌجبئحخ ،داسرهبوإِٓ غشف اٌحىىِخ ووصاسح اٌزشثُخ  ،شفط اٌهشوة إًٌ األِبَٔوّب إٔٔب 

ضداد حذره ِع زْ اٌزدٍٍُّ وِب خٍفه ِٓ اسرجبن سٍزذثُش االٔفشادٌ ٌٍىصاسح ٌٍشأٌ جدً حذٔطبٌجىُ ثو

واإلداسَُٓ َجبد حً ٌىظدُخ األسبرزح ئثو رصبعذ عذد اإلصبثبد اٌّسجٍخ فٍ اٌّؤسسبد اٌزدٍُُّخ..

شفط ِب َسًّ ؤ، ثبٌٕظش ٌىظدُزهُ إٌّبعُخ اٌهشخاٌزَٓ َدبٔىْ ِٓ أِشاض ِضِٕخ وٌٍٕسبء اٌحىاًِ 

وفٍ واٌزدٍُ ذعى اٌىصاسح واٌحىىِخ واٌذوٌخ ٌٍزذخً اٌمىٌ ٌزىفُش ششوغ اٌدًّ ٔ، وبٌزدٍُُ عٓ ثدذث

 اٌصحخ واٌسالِخ ٌٍجُّع.ششوغ حخ ؤفس اٌىلذ ششوغ اٌىلبَخ ِٓ اٌجبئ

 .رمجٍىا أصذق ِشبعشٔب، واٌسالَ، ِع ِطبٌجٕب بثٍاإلَجاٌسشَع وٍىُ فٍ أزظبس رفبعو 

 عن الوكتب الىطني

 CDTللنمابت الىطنيت للتعلين 

 الكاتب العام

 الزالي عبد الغني

 لىطنيعن الوكتب ا

 FNEلجاهعت الىطنيت للتعلين ل

 الكاتب العام

 اإلدريسي عبد الزساق

 


