
 0208أثشٚم  88 كٙ ،انشثبؽ

جبٌل الُسارح تجبي تضحيبد أطز التُجً الذيمقزاطي يستىكز ت FNE المكتت الُطىي للجبمعخ الُطىيخ للتعليم

 2322أثزيل  03َ 22 الخميس ضزاة َطىي يُميإلى خُض إجميع مىتسجي ٌذي الفئخ يذعُ َ دارح التزثُيخاإل
 

ثذهخ  ٔٔػٛب يُّ 0208يُز ثذاٚخ يبسط  ٔؽذٔٚخَؼبنٛخ ٚخٕع أؽش االداسح انزشثٕٚخ ثًخزهق كئبرٓى اعُبدا ٔيغهكب ٔيزذسثٍٛ يؼشكخ 

ٔثؼذ ثكم كئبرٓى  ٔسعبل انزؼهٛى انشـٛهخ َٔغبءيبو اعزًشاس انذٔنخ انًـشثٛخ كٙ االعٓبص ػهٗ انًكزغجبد االعزًبػٛخ نؼًٕو أٔخطٕسح انًشؽهخ 

انزشثٛخ انٕؽُٛخ كٙ  ٔايؼبٌ ٔصاسح ٔيزذسثٍٛ ٔيغهكبيهق أؽش االداسح انزشثٕٚخ اعُبدا  ٔانزغٕٚق رغبِػهٗ عٛبعخ انًًبؽهخ  ثشكم خبص ٔهٕكّ

 انشأ٘ انؼبو يب ٚهٙ: داسٚخ نزجهؾاإلؽش األ ٔػشة نؾًخطذاس انًضٚذ يٍ انوشاساد انزلشٚوٛخ نزغضٚئ انًغضأ إ

انُؼبل انٕؽذٔ٘ ؽزٗ رؾوٛن انًطبنت  كٙ ٔاَخشاؽّثكم كئبرٓى  ٔسعبل انزؼهٛىَغبء  ٔاناليششٔؽ نُؼبالددػًٓب انًجذئٙ  -8

 .ٔيُظق نهغًٛغَظبو اعبعٙ ػبدل  ٔكٙ يوذيزٓبانًششٔػخ 

 .ًغزًشانانُؼبنٙ  ٓبنجشَبيغداسح انزشثٕٚخ ثبنُغبػ انجبْش ؽش اإلأنغًٛغ  رُٓئزٓب -0

شبدرّ ...( ٔإانؾٕص ،ههؼخ انغشاؿُخ ،داسٚخ )يذٚشٚبد: ثششٛذنٗ ركغٛش يؼشكخ األؽش اإلعزُكبسِ نجؼغ انًًبسعبد انشايٛخ إا -3

 ثبنظًٕد انجطٕنٙ نًُبػهٙ ْزِ انلئخ.

 :ٔكٙ يوذيزٓبداسح انزشثٕٚخ ؽش اإلأانًششٔػخ نغًٛغ ٔانؼبدنخ انًطبنت نلزؼ ؽٕاس عذ٘ ٔيغؤٔل ؽٕل ٔصاسح انزشثٛخ  دػٕرٓب -4

 ٚؼًٍ: ثًب 0-88-094 يشاعؼخ انًشعٕو - أ

 طهٙ.األ اإلؽبسكٙ  ثبألهذيٛخ انًكزغجخثبؽزلبظ انغًٛغ  انغذٚذ ٔرنككٙ اإلؽبس  ػبدح انزشرٛتإعجش انؼشس انُبرظ ػٍ  (8

 ؽش انًًبسعخ ثبإلعُبد دٌٔ هٛذ أٔ ششؽ.ديبط األإ (0

 ٔنٗ ثؼذ انزخشط.نٗ انذسعخ األإهٛخ انًشرجٍٛ كٙ انذسعخ انضبَٛخ رش (3

 نهًٓبو ٔانًغؤٔنٛبد ٔٔعبئم يًبسعزٓب. انزؾذٚذ انذهٛن (4

 ًُٓٙ ٚؼًٍ رطٕسا يُٓٛب يغزًشا.إهشاس َظبو ػبدل نهزشهٙ ٔانًُٕ ان (5

 ٛؼًٍ إهشاس َظبو ػبدل نهزؼٕٚؼبد ثًب ٚزًبشٗ ٔانًٓبو انًًبسعخ ثؼٛذا ػٍ اعزُغبؿ أَظًخ أخشٖ.ن 0-88-095يشاعؼخ انًشعٕو  - ة

 ٚؼًٍ:داسح انزشثٕٚخ ثًب ْهٛخ نشـم يُبطت اإلثشأٌ ٔػغ نٕائؼ األ 27-583رؼذٚم هشاس ٔصٚش انزشثٛخ انٕؽُٛخ سهى  - د

 انزخشط.ًُظت ثؼذ اإلهشاس كٙ انإنـبء  (8

اػزجبس انًغهظ انزأدٚجٙ انٓٛئخ انٕؽٛذح انًخٕنخ هبََٕب ثئػلبء أؽش اإلداسح انزشثٕٚخ ؽزٗ رؼطٗ نهًؼُٙ ثبأليش انلشطخ نهذكبع  (0

 .ػذ أ٘ شطؾ ٔؽًبٚخ نّػٍ َلغّ 

 ٙ.نـبء يب ٚغًٗ ثبنجؾش انًؾٛطإداسٚخ ٔءح يؼٛبسا ٔؽٛذا نشـم انًُبطت اإلانكلب اػزجبس (3

 سكغ انـًٕع ػٍ انغُخ انزكُٕٚٛخ انضبَٛخ ثبنًشاكض. - س

 انًبعزش. ٔيؼبدنزّ ثشٓبدحرغهٛى انذثهٕو نهخشٚغٍٛ  - ط

انشبؿشح إػبدح انُظش كٙ انًزكشح انًُظًخ نهؾشكخ اإلداسٚخ ثشكم ٚغًؼ نغًٛغ أؽش اإلداسح انزشثٕٚخ ثبنزُبكظ ػهٗ عًٛغ انًُبطت  - ػ

 .عٕح ثجبهٙ انلئبدأعُخ ٔاؽذح  ثأهذيٛخٔؽُٛخ  ٔاهشاس ؽشكخكبَذ انًًٓخ انًغُذح  كٛلًب

 .االكٕاط انغبثوخ ٔعجش ػشسرؼٍٛٛ انخشٚغٍٛ  عش٘ ػُذٔاأليشاػبح االعزوشاس انُلغٙ  - ؿ

 داس٘ يغبػذ َظشا نكضشح انًٓبو ٔرشؼجٓب.إرؼٍٛٛ عٓبص  - د

 .ثغجت يضأنخ انًٓبو اإلداسٚخٙ كم انًُبصػبد ؽشكب ك ٔاػزجبس انٕصاسحيٓبيٓى إلداسح انزشثٕٚخ أصُبء يضأنزٓى انؾًبٚخ انوبََٕٛخ ألؽش ا - ر

 ؽش االداسٚخ.هشاس رؼٕٚغ ػٍ االيزؾبَبد نكم األإ - س

انغكُٛبد  ٔانزؼغٛم ثئكشاؽٔظٛلٛخ يٍ ؽن أؽش اإلداسح انزشثٕٚخ انؼبيهخ ثبنًؤعغخ  ثبنًؤعغخ عكُٛبدانغكُٛبد انًشكوخ ػزجبس إ - ص

  عذٚذح. خشٖأٔثُبء انًؾزهخ 

 انٕظٛلخ انؼًٕيٛخ. هبٌَٕانؼطهخ انغُٕٚخ كًب ُٚض  كٙأؽش اإلداسح انزشثٕٚخ  ػبكٛخ ٔػًبٌ ؽناإل ػجبءٔعبئش األنـبء انًذأيخ إ - ط

انٕؽذٔٚخ نًخزهق  كٙ انُؼبالد ؼجش ػٍ رضًُّٛ ٔاَخشاؽّٚر إانزٕعّ انذًٚوشاؽٙ  FNE نهغبيؼخ انٕؽُٛخ نهزؼهٛى نًكزت انٕؽٌُٙ اإ

 يٍ 2322 أثزيل 03َ 22 ييُمدارح التزثُيخ لٍيئخ اإلضزاة الُطىي وجبح اإلإعم أيٍ  ٔسص انظلٕفانزؼجئخ  نٗإ انلئبد انزؼهًٛٛخ نزذػٕ

 .ٔطٌٕ كشايزٓبداسٚخ ش اإلنألؽ َزضاع انًطبنت انًششٔػخا عمأ

 اإلدسٚغٙ ػجذ انشصام:  الكاتب العام الوطني، انٕؽُٙ انًكزت ػٍ
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