
 
 

 
 الصحافة   مصلحة   - 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  
 

 

 

 بالغ حصفي 
 

 احلركة الانتقالية الوطنية    من  وا اس تفاد   أ س تاذة وأ س تاذا   36.691
 2020- 2021برمس املومس ادلرايس    اخلاصة هبيئة التدريس 

، قطاع الرتبية الوطنية، وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي  تعلن
     2020- 2021للمومس ادلرايس  نتاجئ احلركة الانتقالية    www.men.gov.maأ هنا وضعت مبوقعها الرمسي  

 .  اخلاصة هبيئة التدريس العامةل مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم
ل  جد هممة، حيث ارتفع عدد املس تفيدين اس تفادة أ سفرت نتاجئ هذه احلركة عن وقد  ما مجموعه   ا 

-2020برمس املومس  ادلرايس  27913مقابل  % 44انهزت بنس بة اس تفادة  أ س تاذة وأ س تاذا 36.691
   .مس تفيدة ومس تفيدا 8778ما يناهز  زايدةأ ي  (فقط%  32,12 الاس تفادة نس بة) 2019

 عىل الشلك التايل:التعلميية حسب ال سالك  عدد املس تفيدينوقد توزع 

   الس نة املاضية ؛ 15625مقابل   ،ة ومس تفيدامس تفيد 22.810التعلمي الابتدايئ: ▪
 الس نة املاضية؛   6793 مقابل  ،ة ومس تفيدامس تفيد 8004:التعلمي الثانوي ال عدادي ▪
 الس نة املاضية.  5495 ومس تفيدا، مقابلة  مس تفيد  5877    : التعلمي الثانوي التأ هييل  ▪

ل عمل املعنيني ابل مر أ هنا و  تـارخي  من خالل س بعة أ ايم ون ــاب الطعـــــفتح بتس  تهنيي الوزارة ا 
ل ــصدور هذه النت اجئ. وعليه، فعىل لك من هيمه ال مر تقدمي طلبه يف املوضوع عرب السمل ال داري ا 

قالية اليت ستتول موافاة قسم احلراكت الانت، 2019 نونرب 08قبل  ،والتكوينال اكدميية اجلهوية للرتبية 
رسالية واحدة عن طريق الربيد احملمولمبديرية املوارد البرشية و    29قبل  ،تكوين ال طر جبميع الطعون يف ا 

   .2019 نونرب 

طار المنوذج  يف هذه الفرتة من الس نة احلركة الانتقالية ال عالن عن نتاجئ  ويأ يت ادلراس ية يف ا 
التدبريي اجلديد اذلي تعمتده الوزارة والقايض بمتكني ال اكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين واملديرايت ال قلميية 

من خالل ال عداد املبكر لبنيات تربوية توفر ، 2020-2021من التحضري اجليد للمومس ادلرايس املقبل 
 يال دراس يا ذا جودة.  مجليع املتعلامت واملتعلمني حتص 

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

بروح وأ مال متجددة تعود ابلنفع عىل الناش ئة  ات معل جديدةمبقر  جديديف أ فق اس تقبال مومس درايس 
 .ةالتعلميي
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