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 بالغ حصفي
 

 

ىل عمل الرأ ي العام  -تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي  قطاع الرتبية الوطنية، ا 
عرب ، وذكل املدريسال عداد املبكر لدلخول ، أ هنا قررت، ابتداء من هذه الس نة، والرشاكء الرتبوينيالفاعلني الوطين وخمتلف 

 املدريس ، ل جراء ادلخول2017مجموعة من الرتتيبات والتدابري املناس بة،  خالل الفرتة املمتدة ما بني ش تنرب ودجنرب  اختاذها
 يف أ حسن الظروف.  2019-2018

، بعدما اكنت الوزارة قد دأ بت خالل الفرتة ما بني املقبل الرتبويتدبري ادلخول  اجلديدة يفويأ يت اعامتد هذه املقاربة 
جناز مجموعة من العمليات التدبريية املتعلقة مارس و  يونيو من لك س نة، وبتنس يق مع ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين، عىل ا 

 ابملوارد البرشية اس تعدادا لدلخول املدريس املوايل. 
، خالل الفرتة ما ائط الرتبويةعداد اخلر ا  تدبري املوارد البرشية و المنوذج التّدبريي يف جمايل  هذه املقاربة تطوير كام تس هتدف

 .2017بني ش تنرب ونونرب 
جراءو ابملراكز اجلهوية للرتبية والتكوين  مباراة ولوج مسكل ال دارة الرتبويةمجموعة من العمليات أ برزها : تنظمي  وهتم  ا 

آيل التقاعد  طلباتالاستيداع و  طلباتوكذا  ،ومعاجلة طلبات التقاعد النس يب ل س باب حصية احلركة الانتقالية عرب التبادل ال
، وحرص أ عداد املس تفيدين من الرخص املتوسطة والطويةل ال مد ( س نة من اخلدمة30النس يب ابلنس بة للمتوفرين عىل ثالثني )

 .ضبط أ عداد املس تفيدين من ال عفاء من همام التدريس بسبب ال عاقة فضال عن
ال عداد للخريطة جيري حاليا و  .2017نونرب  30اليت انهتت يف  ال حصاء الس نوي معليةكذكل  العمليات وقد مشلت هذه 

ذ ، مبختلف مراحلها الرتبوية لدلخول الرتبوي املقبل،  . 2017دجنرب  13س تنهتيي مرحلهتا ال وىل املتعلقة ابخلريطة النظرية يف ا 
 ،2017دجنرب  18و 5ملمتدة ما بني احلركة الانتقالية اخلاصة بأ طر هيأ ة التدريس خالل الفرتة ا أ طلقت الوزارة هذا، وقد

عداد قاعدة خذ بعني الاعتبار مجيع املغادرات وا  ال   معضبط وحتيني املتوفر من املدرسني حسب املؤسسات التعلميية بعد 
قلميية وال اكدمييات اجلهوية للرتبية يات اخلاصة ابحلركة الانتقالية و عط امل  املصادقة عىل طلبات املشاركة من طرف املديرايت ال 

ىل جانب معاجلة طلبات الانتقال ل س باب حصية خالل الفرتة ما بني صيص من املوارد البرشية ال ضافيةحتديد احل و  والتكوين ، ا 
للجنة الطبية اخملتصة بتنس يق مع قسم مراقبة حصة املوظفني ، من خالل عرض املعنيني ابل مر عىل أ نظار ا2017دجنرب  13و  4

 التابع لوزارة الصحة.
ىل تنظمي مبارايت توظيف ال ساتذة  ،حتديدها سيمتاليت  احلاجيات الفعلية من املوارد البرشية الوزارة، بناء عىل تتجهو  ا 

رشاف ال اكدمييات اجلهوية للرت 2018يناير  10و 9مبوجب عقود يويم  قلميية.، حتت ا   بية والتكوين وبتنس يق مع املديرايت ال 
طالق معلية التسجيل القبيل الالكرتوين ابتداء من واس تعدادا لهذا الاس تحقاق، مت  نرش ، وينتظر دجنرب اجلاري 7ا 

يداع ملفات الرتش يح ابملديرايت ال قلمي  ال عالن ية ابتداء من عن املبارايت وانطالق معلية املصادقة عىل التسجيل الالكرتوين وا 
، ويس متر عىل طول 2018ابتداء من شهر فرباير  هذه املبارايت يفللناحجني كوين تنظمي تس تقوم الوزارة ب  ، كام2017دجنرب  22

املامرسة امليدانية بغية تأ هيل املعنيني و يف صيغ متاكمةل متزج بني التكوين النظري لتحمل مسؤولية القسم،  تنيال ول الس نتني 
 .هنة التدريسجعة مل انملامرسة 

ذ و  جناز العمليات عن الوزارة تعلن ا   الرتبوي املرتبطة ابلتحضري املبكر لدلخولاعامتدها هذه املقاربة اجلديدة يف تدبري وا 
هنا تعّول عىل الاخنراط 2019-2018 هذه ادلينامية التدبريية  والرشاكء يفوم الفاعلني الرتبويني أ طرها ومع ال جيايب لاكفة، فا 

جناح هذا الورش.اجل ىل الاخنراط وال سهام بفعالية يف ا   ديدة، وتدعومه ا 


