
 

 
 

 
 

 

 العالي والتعلين الوطٌيح تالترتيح اإلدارييي والوساعديي التقٌييي للوساعديي الوطٌيح الٌقاتح

 في: الوشاركح إلى تدعو الديوقراطي التوجه FNE للتعلين الوطٌيح للجاهعح التاتعح

 2 األرتعاء األكاديوياخ، و/أو الوديرياخ أهام االحتجاجيح والوقفاخ الوطٌي اإلضراب .1

 ؛2020 ٌثردج

 اًعقادها؛ وأوقاخ أيام لألكاديوياخ اإلداريح الوجالس اًعقاد هكاى أهام واالحتجاجاخ .2

 تالتعلين اإلدارييي والوساعديي التقٌييي الوساعديي لوطالة الفوريح تاالستجاتح وتطالة
 2020ثر ًوً 22الرتاط، 

رزكُشهب ثشسبنخ انجبيؼخ اإلداسٍَُ نهزشثُخ انىطُُخ وانزؼهُى انؼبنٍ ثؼذ  إٌ انًكزت انىطٍُ نهُمبثخ انىطُُخ نهًسبػذٍَ انزمٍُُُ وانًسبػذٍَ

ثبنًطبنت انؼبجهخ نهًسبػذٍَ انزمٍُُُ وانًسبػذٍَ اإلداسٍَُ ثبنزشثُخ انىطُُخ وانزؼهُى  َخززكُشان ،2020َىَجش  12، فٍ FNE انىطُُخ نهزؼهُى

وانزكىٍَ انًهٍُ وانزؼهُى انؼبنٍ وانجحش  ضاصٌ سؼُذ، وصَش انزشثُخ انىطُُخيوأ إنً انؼضًبٍَ سؼذ انذٍَ، سئُس انحكىيخ انًىجهخ انؼبنٍ

انهجُخ اإلداسَخ رهًُش يطبنجهب وولىفهب ػهً لشاس انزًبدٌ فٍ لىفهب ػهً أوضبع انفئخ وثؼذ وو، انُبطك انشسًٍ ثبسى انحكىيخ انؼهًٍ،

 ًُغ انًسبػذٍَ انزمٍُُُ وانًسبػذٍَ اإلداسٍَُ إنً انًشبسكخ فٍ:َذػى ج، انزىجه انذًَمشاطٍ FNEنهجبيؼخ انىطُُخ نهزؼهُى انىطُُخ 

 ؛وفٍ وانىلفبد االحزجبجُخ 2020جش دجُ 2اإلضشاة انىطٍُ وانىلفبد االحزجبجُخ أيبو انًذَشَبد و/أو األكبدًَُبد، األسثؼبء  .1

 ؛ًخزهف انجهبدث واالحزجبجبد أيبو يكبٌ اَؼمبد انًجبنس اإلداسَخ نألكبدًَُبد أَبو وأولبد اَؼمبدهب .2

 ورنك احزجبجب ػهً:

 ؛فٍ ظم جبئحخ كىسوَب انسُبسبد انالشؼجُخ فٍ يجبل انزؼهُى وانزشثُخ وانزكىٍَ وغُبة اإليكبَُبد انهىجسزُكُخ وانىلبئُخ -1

 بنزشثُخ انىطُُخ وانزؼهُى انؼبنٍ؛ثاإلداسَىٌ وانزمُُىٌ سىء انزذثُش ػهً يسزىي انًؤسسبد انزً َشزغم ثهب انًسبػذوٌ  -2

ثشًىنُزه ثبنُسجخ  يهف انسكُُبد ويؼبنجخ  زًبطم فٍ يؼبنجخ إشكبنُخ انسكٍ اإلداسٌ انخبص ثبنًسبػذٍَ اإلداسٍَُ ثشكم خبصان -3

مٍُُُ وانًسبػذٍَ وكم يهفبد انًسبػذٍَ انز نهًسبػذٍَ انزمٍُُُ وانًسبػذٍَ اإلداسٍَُ أسىح ثجبلٍ أطش وصاسح انزشثُخ انىطُُخ 

 ؛Onouscوثبنًكزت انىطٍُ نألػًبل انجبيؼُخ االجزًبػُخ وانضمبفُخ  خ وثئداساد انزؼهُى انؼبنٍ ثُخ انىطُُشاإلداسٍَُ ثبنز

غُبة أٌ يجهىد إلَصبف انفئخ وصىٌ كشايزهب وإػبدح االػزجبس نهب ثزحمُك يطبنجهب ويطبنت ثبلٍ انفئبد انزؼهًُُخ وػهً سأسهب فئخ  -4

 انًسبػذٍَ ثبػزجبسهب انفئخ األكضش رضشسا؛

 خ ثـ:ونهًطبنج

 انضبيٍ ثبنسهى انُمبثبد، يغ انزشثُخ وصاسح ارفمذ كًب انىطُُخ، انزشثُخ وصاسح نًىظفٍ األسبسٍ انُظبو فٍ انفىسٌ ثبإلديبط انزسشَغ -1

 نهًسبػذٍَ اػزجبسَخ سُىاد وإضبفخ نهضشس ججشا انزشسُى لجم انًمشصُخ انسُىاد يٍ رُحزَست اػزجبسَخ سُىاد واحزسبة (8)

 ؛2010 سُخ انذَُب انسالنى حزف لجم سُىاد( )صالس 6و )سُزٍُ( 5 انسهًٍُ فٍ انًشرجٍُ اإلداسٍَُ ٍَوانًسبػذ انزمٍُُُ

 انمطبػبد ثجبلٍ أسىح األػجبء ػٍ انزؼىَض لًُخ يٍ وانشفغ انًهٍُ انًسبس طُهخ انؼهُب نهذسجبدو انزبسغ نهسهى انزشلٍ ثبة فزح -2

 انفئخ؛ اإلطبس/ نُفس

زًبػُخ وانًبدَخ وانًؼُىَخ ثمطبػٍ انزشثُخ انىطُُخ وانزؼهُى انؼبنٍ وضًبٌ ششوط ظشوف انؼًم فٍ رحسٍُ وضؼُخ انًسبػذٍَ االج -3

 يخزهف انًؤسسبد انزؼهًُُخ واإلداساد وانجبيؼبد وانًؼبهذ واألحُبء انجبيؼُخ...؛

 وركبفئ انفشص ثٍُ انجًُغ؛ إػبدح انُظش فٍ رذثُش ايزحبَبد انكفبءح انًهُُخ نجؼههب شفبفخ ودًَمشاطُخ ويجُُخ ػهً االسزحمبق -4

  رًكٍُ انًسبػذٍَ يٍ يحبضش انذخىل وانخشوط واالسزفبدح انفؼهُخ يٍ أولبد انشاحخ وانؼطم؛ -5

انزؼذَهُخ انزٍ رضًٍ انحمىق وانًكزسجبد انًبدَخ وانًؼُىَخ  جؼم حذ نكم أشكبل انزهًُش واإللصبء وثبنزسشَغ ثئصذاس انًشاسُى  -6

  انشهبداد؛ وكزنك يخزهف انزشلُبد ثًب فُهب

لترتيح الوطٌيح والتعلين العالي، التاتعح للجاهعح الوطٌيح تا اإلداريييوالوساعديي  التقٌيييعي الوكتة الوطٌي للٌقاتح الوطٌيح للوساعديي 
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