
 

 
 

 بالغ حصفي

  هبيئة التدريسنتاجئ احلركة الانتقالية اخلاصة 
 

قد هنا أ   -طنية قطاع الرتبية الو  – والتعلمي العايل والبحث العلميوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين  تهنيي

 ــ 2019يس اللمومس ادلر نتاجئ احلركة الانتقالية عن  (www.men.gov.ma)الرمسي  موقعهاأ علنت عرب 

 ويم.مبؤسسات الرتبية والتعلمي العم هبيئة التدريس العامةل اخلاصة 2018

 ،24235 بلغ عددمهاملدرسات واملدرسني عدد جد همم من  اس تفادة احلركة عىل هذه نتاجئ أ سفرتوقد 

 عىل الشلك التايل: حسب ال سالك موزعني

  ؛ل مازيغيةللغة اا ختصص 84 من بيهنم مس تفيدا 14631     الابتدايئ:التعلمي 

 ؛مس تفيدا 5069    :التعلمي الثانوي الإعدادي 

 :مس تفيدا 4535   التعلمي الثانوي التأ هييل والتقين. 

حسب  موزعني اأ س تاذ أ س تاذة و 6376ما مجموعه ابلنس بة لطلبات الالتحاق ابل زواج فقد اس تفاد و

 ال سالك كام ييل:

 :؛مس تفيدا 4279     التعلمي الابتدايئ 

  ؛مس تفيدا 938    :ثانوي الإعداديالتعلمي ال 

 :مس تفيدا 1159   التعلمي الثانوي التأ هييل والتقين. 

واء سقلميية ما بني املديرايت الإ و  داخل نفس الإقلمي الاس تفادة من الانتقال متتوجدير ابذلكر أ ن 

 :اجلهة أ و خارهجا كام هو مبني أ سفهلنفس داخل 

   ؛مس تفيدا 8396   الإقلميية:داخل املديرية 

 قلميية داخل  ما  ؛مس تفيدا 8117نفس اجلهة:بني املديرايت الإ

  مس تفيدا 7722                             :   اجلهةخارج. 

فعىل لك  ،هالنتاجئ. وعلي هذه صدوراترخي من خالل س بعة أ ايم ابب الطعون س تفتح  اأ هن الوزارة تعلنكام 

ىل ال اكدميية عربمن هيمه ال مر تقدمي طلبه يف املوضوع   هال التابع  نالتكويو اجلهوية للرتبية  السمل الإداري اإ

رسال مجيع الطعون يفهذه ال خرية س تعمل  حيث ىل عىل اإ رسالية واحدة اإ ية ية مبدير قسم احلراكت الانتقال  اإ

  .2018يناير  15البرشية وتكوين ال طر قبل املوارد 

ذ تؤكد الوزارة هبذه املناس بة أ ن احلركة الان   جالن نساء وري ميكتقالية بقدر ما تعترب الإطار التدبريي اذلواإ

طار ىل ال ماكن املطلوبة يف اإ هنيع، ف اجل فية وتاكفؤ الفرص بنيالشفا من الرتبية والتعلمي من الانتقال اإ يف  ااإ

سني حت ينعكس ابلإجياب عىل نفس الوقت تسهم يف حتقيق الاس تقرار النفيس والاجامتعي لفائدهتم مما 

 .ديهتم وأ داء رسالهتم النبيةل عىل الوجه ال مكلمردو 


