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 احلركة الانتقالية الوطنية  من أ س تاذة وأ س تاذا اس تفادوا 26509
 2022برمس س نة  اخلاصة هبيئة التدريس

 

 www.men.gov.maتهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتعلمي ال ويل والرايضة، أ هنا وضعت مبوقعها الرمسي 
اخلاصة هبيئة التدريس العامةل مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم برمس س نة  2022نتاجئ احلركة الانتقالية لس نة 

2022. 

س تاذة وأ س تاذا موزعني حسب ال سالك أ   26509وأ سفرت نتاجئ هذه احلركة عن اس تفادة ما مجموعه 
 التعلميية عىل الشلك التايل:

 :؛مس تفيدة ومس تفيدا 13944   التعلمي الابتدايئ 
 :؛ومس تفيدا مس تفيدة 6821  التعلمي الثانوي الإعدادي 
 :مس تفيداو مس تفيدة 5744          التعلمي الثانوي التأ هييل. 

 

ل ول مرة مشاركة ال طر النظامية لل اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين الراغبني يف  هذه احلركة وعرفت
أ س تاذة وأ س تاذا  1283الانتقال قصد الالتحاق ابل زواج خارج اجلهة اليت يعملون هبا، حيث اس تفاد ما مجموعه 

 .%84،52مشاركة ومشاراك بنس بة اس تفادة بلغت  1518من بني 

 من تـارخي صدور هذه النتــاجئ. خالل س بعة أ ايم اب الطعــون بــس تفتح الوزارة و 

ىل ال اكدميية اجلهوية للرتبية فعىل لك من هيمه ال مر تقدمي طلبه يف املوضوع عرب السمل الإداري والتكوين  اإ
ىل قسم احلراكت الانتقالية مبديرية املوارد الب  رسالية واحدة اإ رشية اليت س تعمل عىل توجيه مجيع الطعون يف اإ

 . 2022 يناير 28قبل وتكوين ال طر 

الإعالن عن نتاجئ احلركة الانتقالية يف هذه الفرتة من الس نة ادلراس ية ال اكدمييات اجلهوية للرتبية ن ك  وس مي
قلميية من التحضري اجليد للمومس ادلرايس املقبل  من خالل الإعداد  2022-2023والتكوين واملديرايت الإ

 جودة.  اتوفر مجليع املتعلامت واملتعلمني حتصيال دراس يا ذ املبكر لبنيات تربوية

كام أ ن اس مترار املس تفيدات واملس تفيدين من الانتقال يف القيام مبهام الرتبية والتعلمي يف مقرات معلهم 
ىل غاية هناية املومس ادلرايس س يحفزمه   عىل املزيد من العطاء بلك حزم ومسؤوليةكام هو معهود فهيم احلالية اإ

  .يف أ فق اس تقبال مومس درايس جديد

 


