
زارة التربية الوطنية، واليت تتوجيا لسلسلة اللقاءات اليت مجعت نقابة مفتشي التعليم وو

 البحث العلميلتكوين املهين والتعليم العايل و

 عناصر ناقشةمب املكلفةللجن املوضوعاتية 

لقاء مع  2019دجنرب  25يومه األربعاء 

وبعد إشادته باهودات اليت تبذهلا هيئة التفتيش على كافة املستويات مركزيا وجهويا 

جممل النقط  بسطدوارها األساسية يف ترتيل كافة مشاريع اإلصالح، وبعد 

على  السيد الوزير صادق ووقوفه على احلصيلة النهائية،

:و هي كالتايل 

التوجيه :  جبميع فئااتدقيق مهام واختصاصات هيئة التفتيش 

، الثانوي اإلعدادي، الثانوي التأهيلي، 

مركز تكوين املفتشني ومركز (إصدار قرار خبصوص معادلة دبلوم مركزي تكوين املفتشني 

رصد جهوي للحاجيات من  من باالنطالق

  :باقي امللفات من أجل احلسم يف 

...)ي تكوين املفتشني

تنفيذ ما متت املصادقة عليه من حماور امللف 

ويشيد بالتزام ، خبصوص خمرجات احلوار مع الوزارة

توج عمليا مبا يوازي تضحيات هيئة 

، الفعال يف مشاريع اإلصالح االخنراط

.وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة دميقراطية مستقلة صامدة

2019 دجنرب 25يف  سال

عن املكتب الوطين

عبد اللطيف حرايت   

تتوجيا لسلسلة اللقاءات اليت مجعت نقابة مفتشي التعليم وو

لتكوين املهين والتعليم العايل ووا لقاء السيد وزير التربية الوطنية

للجن املوضوعاتية ا، وما تفرع عن ذلك من لقاءات 

يومه األربعاء املكتب الوطين لنقابة مفتشي التعليم 

.، حبضور السيد الكاتب العام للوزارة

وبعد إشادته باهودات اليت تبذهلا هيئة التفتيش على كافة املستويات مركزيا وجهويا 

دوارها األساسية يف ترتيل كافة مشاريع اإلصالح، وبعد 

ووقوفه على احلصيلة النهائية،املتداولة خالل االجتماعات السابقة،

و هي كالتايل ،النتائج  اليت مت االتفاق حوهلا داخل اللجن املوضوعاتية

تدقيق مهام واختصاصات هيئة التفتيش ب املتعلق

، الثانوي اإلعدادي، الثانوي التأهيلي، املاليةاملادية والتربوي، التخطيط التربوي، املصاحل 

إصدار قرار خبصوص معادلة دبلوم مركزي تكوين املفتشني 

؛)التوجيه والتخطيط التربوي

باالنطالقالشروع يف سد اخلصاص الذي تعاين منه اهليئة، 

التدبري التشاركي مللف احلركة االنتقالية ؛ 

من أجل احلسم يف استمرار اللجن املوضوعاتية يف عقد اجتماعاا 

ي تكوين املفتشنيمركز خريطة التفتيش، املفتشني غري املمارسني،

تنفيذ ما متت املصادقة عليه من حماور امللف طالع املستمر للنقابة على تطور 

خبصوص خمرجات احلوار مع الوزارةوإذ يعرب املكتب الوطين عن تفاؤله 

توج عمليا مبا يوازي تضحيات هيئة ه يأمل أن يالسيد الوزير باحلوار البناء واإلجيايب، فإن

االخنراطالعطاء وو البذل يد منالتفتيش، وما حيفزها على املز

  .منظومة التربية و التكوينمبا يعود بالنفع على 

وعاشت نقابة مفتشي التعليم نقابة دميقراطية مستقلة صامدة

بــــالغ 

عن املكتب الوطين

عبد اللطيف حرايت   

تتوجيا لسلسلة اللقاءات اليت مجعت نقابة مفتشي التعليم وو

لقاء السيد وزير التربية الوطنيةانطلقت بعد 

، وما تفرع عن ذلك من لقاءات 04/07/2019بتاريخ 

املكتب الوطين لنقابة مفتشي التعليم امللف املطليب، عقد 

، حبضور السيد الكاتب العام للوزارةوزيرالالسيد 

وبعد إشادته باهودات اليت تبذهلا هيئة التفتيش على كافة املستويات مركزيا وجهويا 

دوارها األساسية يف ترتيل كافة مشاريع اإلصالح، وبعد وتثمينه أل وإقليميا،

املتداولة خالل االجتماعات السابقة،

النتائج  اليت مت االتفاق حوهلا داخل اللجن املوضوعاتية

 املتعلققرار الإصدار

التربوي، التخطيط التربوي، املصاحل 

  واالبتدائي؛

 إصدار قرار خبصوص معادلة دبلوم مركزي تكوين املفتشني

التوجيه والتخطيط التربوي

 ،الشروع يف سد اخلصاص الذي تعاين منه اهليئة

أطر التفتيش ؛

 التدبري التشاركي مللف احلركة االنتقالية ؛

 ااستمرار اللجن املوضوعاتية يف عقد اجتماعا

املفتشني غري املمارسني،(

طالع املستمر للنقابة على تطور إلوسيتم ا

املطليب؛

وإذ يعرب املكتب الوطين عن تفاؤله 

السيد الوزير باحلوار البناء واإلجيايب، فإن

التفتيش، وما حيفزها على املز

مبا يعود بالنفع على و

املكتب الوطين      


