
 
 

 
 

   املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل 

 05.37.68.72.55الفاكس:   72.52 .68 .37 .05  : ابب الرواح ـ  الرابط  ـ  الهاتف   ـ املقر املركزي للوزارة  
 

 
 

خباري بالغ    ا 

 مركز تكوين مفتيش التعلمي ومركز التوجيه والتخطيط الرتبوي يف شأ ن تعيني خرجيي  

   2021برمس س نة  

 

والبح العايل  والتعلمي  املهين  والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  العلمي  تهنيي  الوطنية  –ث  الرتبية  قد  أ هنا  ،  قطاع 

موقعها   عرب  وخرجيي عن    (www.men.gov.ma)الرمسي  أ علنت  التعلمي  مفتيش  تكوين  مركز  خرجيي  تعيني  نتاجئ 

برمس الرتبوي  والتخطيط  التوجيه  حيث 2021س نة    مركز  مجموعه    ،  ما  تعيني  وخرجيا    418مت  ابل اكدمييات خرجية 

 موزعني عىل الشلك التايل:  اجلهوية للرتبية والتكوين

 

 تكوين مفتيش التعلمي: مركز   ❖

 ؛ 144 التعليـــــم الابتدائــــــــي: •

 ؛ 133 التعليـــــم الـثـانــــــــوي: •

 30 :املصاحل املادية واملالية •

 مركز التوجيه والتخطيط الرتبوي: ❖

 ؛ 81 الـتـخـطـيــط الرتبــــوي: •

 30الـتـوجـيــه الـتـربـــــوي:  •

 

الطعون، فعىل لك من هيمه ال مر تقدمي طلبه يف املوضوع عرب السمل ال داري كام تعلن الوزارة أ هنا س تفتح ابب  

ىل   رسالية واحدة ا  رسال مجيع الطعون يف ا  ا ىل ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين اليت مت تعيينه هبا واليت س تعمل عىل ا 

 . 2021ش تنرب   3قبل    قسم احلراكت الانتقالية مبديرية املوارد البرشية وتكوين ال طر 

  ه وهبذه املناس بة، يطيب للس يد وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، أ ن يتوج

باكمل التوفيق والنجاح يف مسارمه املهين، ويدعومه ا ىل بذل قصارى هجودمه ولك ما    اخلالصة  مبمتنياته  لل طر املعنية

ات السامية لصاحب  هيسامهة يف الهنوض ابملنظومة الرتبوية وذكل متاش يا مع التوجيتوفرون عليه من طاقات من أ جل امل 

من أ جل  ملنظومة الرتبية والتكوين اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا وأ يده اذلي ما فئت جاللته يويل أ مهية خاصة 

 . مس توى اجلودة املنشودةا ىل ا الارتقاء هب

والامتنان   ابلشكر  وال اكدمييات اجلهوية للرتبية مجليع املتدخلني من املكام يتقدم الس يد الوزير  صاحل املركزية 

جناح العمليات املرتبطة  هبا يف    املكونني العاملني  عواملديرايت ال قلميية التابعة لها وكذا مراكز التكوين ومجي  والتكوين ا 

و  خرجيات  وتعيني  الانتقالية  مراكز  ابحلراكت  موفقة  التكوين  خرجيي  لبداية  املالمئة  الرشوط  توفري  أ جل  من  وذكل 

 .  2021/ 2022للمومس ادلرايس 


