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قلمييةالتعلميية  الانتقاليةاحلركة    :املوضوع  .9002لس نة  الإ

 .9002أ بريل 92بتارخي  02*020رمق  والتكوين املهين الرتبية الوطنية بوزارة ذكرة الإطار اخلاصة ابحلراكت الانتقاليةامل  -    ع:ـــــاملرج

 يف شأ ن الإجراءات العملية للحراكت الانتقالية. 9002مايو  03خي بتار 02*022رمق  الوزارية  املراسةل -

 احلراكت اجلهوية  واحلراكت الإقلميية. يف شأ ن 9002يونيو  92بتارخي  02*009املراسةل الوزارية رمق  -
 

 هـــــــد ابللــــــا املؤيـــــود مولنـــام بوجـــــالم تـــــس
لهي املوماإ راسلتني  الوزاريتني وامل الانتقاليةصة ابحلراكت املذكرة الإطار اخلا مقتضيات اإىلفاستنادا وبعد،          عطاء دينامية جديدة أ عالهيف املرجع  ااإ ، وسعيا وراء اإ

داخل  لالنتقالفرصة جديدة  واجلهوية الوطنية الانتقاليةومنح غري املس تفيدين مهنم من احلراكت  ،لإقلماب والتكوين املهين ة املدرسني العاملني بوزارة الرتبية الوطنيةيحلرك 

خبارمك الإقلم ىل العامةل بنيابة س يدي بنور ستستند  اخلاصة هبيئة التدريس 9006/9002برمس  الإقلمييةالتعلميية  الانتقاليةن احلركة أ  ، يرشفين اإ  املرتكزات التالية: اإ

زي أ و حيف، مع يدون ت  الانتقالبني يف وصيانة حقوق مجيع الراغ  ، ب الشاغرة واحملمتل شغورهااملناص رين عىلبااعامتد الشفافية  وضامن تاكفؤ الفرص بني مجيع املت  -

لالزم من ال طر التعلميية هبا ضامان ، وتوفري العدد اسسات والوحدات املدرس ية ابلإقلماحلرص التام عىل ضامن التوازن املطلوب يف توزيع املدرسني عىل خمتلف املؤ 

 ؛ىأ خر مؤسسة أ و  وتعميق اخلصاص جبامعة مؤسسة وتفادي تكديس الفائض من املدرسني جبامعة أ و  ،تدرس قار وهادفحلقوق التالميذ يف 

قلميية انتقالية تنظم حركة - ماكنية طلب ابلنيابة ل طر التعلميية العامةل مبختلف املؤسسات التعلميية ا مفتوحة يف وجه اإ يف و. هام معاأ و ات جامعمؤسسات تعلميية أ و مع اإ

 ؛شغورها هذا الإطار تعترب مجيع املناصب شاغرة أ و حممتال

ىل نفس املعايري الإقلميية  الانتقاليةاستناد احلركة   - نتقالية بوزارة الرتبية والواردة يف املذكرة الإطار اخلاصة ابحلراكت الا ،الوطنية الانتقاليةاملعمتدة يف احلركة واملقاييس اإ

  ؛والتكوين املهين الوطنية

 .الربانم الإعالميايئ املعد لهذه الغاية اس تعاملعن طريق  الانتقالامتد املعاجلة الإعالميائية لطلبات اع -

 :رشوط املشاركة

 :الإقلميية  الانتقاليةيسمح ابملشاركة يف احلركة 

  ؛س يتني متتاليتني يف منصهبم احلايلس نتني درا عىل ال قل ين قضوا، اذلللنيابةمجليع ال ساتذة العاملني مبختلف املؤسسات التعلميية املتواجدة داخل النفوذ الرتايب  – 0

 ؛بعد قضاء س نة دراس ية واحدة يف املنصب احلايلخارج امجلاعة اليت يعملن هبا  بأ زواهجن الالتحاقبات يف الراغ  جاتزولل  - 2

ذلين يدرسون مادة الرتبية الإسالمية أ ن يطلبوا مادة ختصصهم أ و مادة الرتبية و ا  ،ضوا س نتني يف منصهبم احلايلين قاللغة العربية )اثنوي اإعدادي( اذليسمح ل ساتذة  - 3

                                           .الإسالمية

 :املناصب املفتوحة 

دقة عىل طلبه مبارشة يف املوقع الإلكرتوين اخملصص لهذه واملصا ،املطلوبة الاختياراتوتعبئة  ،مبسك املعطيات املتعلقة به  الانتقاليقوم املرتحش )ة( الراغب )ة( يف  -

رفاقه ابلواثئق املطلوبة حسب نوع ا ،وطبع هذا الطلب من املوقع نفسه،  http://haraka.men.gov.maالعملية:  ىل اوتسلميه  ،لطلبواإ  )ة(مدير )ة(لس يداإ

 .بعد توقيعه املؤسسة

 .يف حدود احلصة اخملصصة للنيابة من املوارد البرشية الإضافية شغورها حممتال وأ  ب شاغرة مناص لنيابة اب املتواجدة املؤسساتتعترب مجيع  -

 

 

قل             مييالنائب الإ

ىل     ؛ؤسسات التعلم العمويم ابلإقلممرؤساء رئيسات و    -: والسادة  الس يدات    اإ
قلم ال س تاذات وال ساتذة العاملني  -  مبؤسسات التعلم العمويم ابلإ
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 9006 ليوزيو   04املوافق ل: 



  
 

 والشؤون العامة املوارد البرشية تدبري مصلحة
 لبرشية واحلراكت الانتقاليةمكتب تمنية املوارد ا

 0596632250الهاتف/ الفاكس:  -س يدي بنور –زنقة مكناس  –شارع ادلاخةل 

 

س ناد املناصبمقايي  :س اإ
 تس ند املناصب الشاغرة واحملمتل شغورها وفق املقاييس التالية:

 ؛تاذة الراغبة يف الالتحاق بزوهجاال ولوية لل س    -                                      

 . يف منصهبم احلايلس نة أ و أ كرث 02ل ساتذة اذلين قضوا مث لل س تاذات وا -                                      

ابلنس بة ، ونقطتان عن لك س نة اس تقرار يف املؤسسة احلالية )يؤخذ بعني الاعتبار أ خر تعيني رمسي ابملؤسسة حصل عليه املعين ابل مر(: الاس تقرار ابملؤسسة -

عادة الانتشار والتلكيف، حيتفظ هلم بنقطة اس تقرارمه ويثبت التارخي السابق يف طلب املشالل ساتذة  طار معلية اإ  . ركةاذلين نقلوا من أ جل املصلحة يف اإ

قط الاس تقرار منذ تعيني ابلنيابة. وابلنس بة للنياابت اليت مت مضها أ و تقس ميها حيتفظ بن س نة اس تقرار، حتتسب منذ الالتحاق عن لك نقطتان :الاس تقرار ابلنيابة -

 . سواء اكن يعمل ابلنيابة ال صلية أ و ابلنيابة الناجتة عن التقس م أ و الضم ،ال س تاذ ابلنيابة ال صلية

حداث ال اكدمييات  9009عن لك س نة اس تقرار ابل اكدميية حتتسب ابتداء من س نة نقطتان  :الاس تقرار ابل اكدميية - وابلنس بة  للرتبية والتكوين(.اجلهوية ) س نة اإ

حيتفظ بنقط الاس تقرار مند تعيني ال س تاذ ابل اكدميية ال صلية سواء اكن يعمل ابل اكدميية ال صلية أ و ال اكدميية اليت  ،لل اكدمييات اليت مشلها التقس م الإداري اجلديد

 أ صبح اتبعا لها مبوجب التقطيع الإداري.

تنح نقطتان  ،عن لك س نة خالل الس نوات امخلس ال وىل، وابتداء من الس نة السادسة نقطة  (:علم الابتدايئالت ل ساتذة)ابلنس بة  الاس تقرار ابجملموعة املدرس ية -

ضافية.  ىل مدارس مس تقةلوعن لك س نة اس تقرار اإ التعلم  )ة(حيتفظ بنقط الاس تقرار منذ تعيني أ س تاذ ،ابلنس بة للمجموعات املدرس ية اليت مت تقس ميها أ و حتويلها اإ

اذلي أ صبح يعمل ابملدرسة  )ة(جملموعة ال صلية سواء اكن يعمل ابجملموعة ال صلية أ و اجملموعة الناجتة عن التقس م، وحيتفظ بنقط الاس تقرار لل س تاذالابتدايئ اب

ىل مدرسة مس تقةل. ىل غاية اترخي تقس م اجملموعة املدرس ية أ و حتويلها اإ  املس تقةل اإ

ىل أ نه يف حاةل الاس تفا     ويف حاةل الاس تفادة  .الاس تقرار ابلنيابة وابل اكدمييةحيتفظ املس تفيد برصيده من نقط  ،دة من حركة انتقالية حملية )داخل النيابة(وجتدر الإشارة اإ

ىل أ خرى داخل اجلهة( ن احلركة الوطنية )بني حيتفظ املس تفيد برصيده من نقط الاس تقرار ابل اكدميية فقط، ويف حاةل الاس تفادة م ،من حركة انتقالية هجوية )من نيابة اإ

 ( ل يبقى برصيد املس تفيد أ ي نقطة اس تقرار.اتال اكدميي
 

 :نقط الامتياز

رفاق الطلب( نقط اكمتياز لل س تاذ املزتوج بربة بيت أ و غري املتوفر عىل رشوط املشاركة بطلب الالتحاق ابلزوجة 00) عرشتنح  عقد نسخة من ب  )مع رضورة اإ

 ؛(مصادق علهيا حديثا الزواج

) مع رضورة اإرفاق الطلب بعقد ازدايد الطفل)ة( ( نقط عن لك طفل مهنم 2أ طفال من ذوي الاحتياجات اخلاصة أ ربع ) منح لل س تاذ )ة( أ ب أ و أ م طفل )ة( أ و

عاقته )ها(  ؛وشهادة تثبت اإ

 

 .بشهادة احلياة امجلاعية لل طفال أ و نسخ لعقود ازدايدمه() مع رضورة اإرفاق الطلب س نة  01تنح نقطة عن لك طفل ل يتجاوز س نه  ،ابلنس بة لاللتحاق ابلزوج

ىل  وجتدر الإشارة    لهيا أ عاله فقط ابلنس بة  ،الإقلمييةستمت بصفة أ لية مضن احلركة الانتقالية  ،أ ن معلية الانتقال ابلتبادل الثنايئ أ و امجلاعياإ علام أ هنا ختضع للمقاييس املشار اإ

ماكنية الانتقال طار الترشيعات  الإقلمييةعن طريق تبادل املناصب. كام أ ن احلركة الانتقالية  ملن تتوفر هلم اإ ليست مناس بة ملعاجلة امللفات الصحية اليت ينبغي تدبريها يف اإ

 اجلاري هبا العمل.

 :لبات املشاركةط      

رفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج  اليت تعمل هبا ينبغي لل س تاذة املزتوجة الراغبة يف الالتحاق بزوهجا خارج امجلاعة :طلبات الالتحاق ابلزوج -  مصادق علهيااإ

  .حديثة العهد وشهادة احلياة امجلاعية لل طفال او نسخ من عقود ازدايدمه أ شهر 6ل يتعدى أ جلها  ال صليةوشهادة معل الزوج  حديثا

أ نه ل ميكن نقلهام ، علام الاختياراتك والتأ كد من رمق تأ جري الزوج)ة( مع تعبئة نفس مس ينبغي علهياموجني الراغبني يف الانتقال معا، ابلنس بة للز  :الطلبات املزدوجة -

رضاؤهام معا بنفس امجلاعة. ذا أ مكن اإ ل اإ  اإ

رفاق  ، الامتيازمن نقط  الاس تفادة يف ينبغي لل س تاذ)ة( الراغب )ة(  :الطلبات العادية -  ابلواثئق الالزمة. هطلباإ
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لغالتذكري ابن لك  جيدر و        اء طلب للمشاركة يف احلركة يعترب الزتاما من دلن صاحبه ويفقده مجيع حقوقه يف املنصب السابق مبجرد تلبية طلبه، وابلتايل فاإن طلبات اإ

 وهمام اكنت املربرات.  ،شلك من ال شاكللن تقبل بأ ي  ،الانتقال

  يتجاوز اترهخها أ و اترخي املصادقة علهيا لاللة أ شهر قبل اترخي صدور املذكرة(.) ل ثة العهدحدي جيب أ ن تكون  ،ابلنس بة مجليع الواثئق املرفقة لطلبات املشاركة      

 :الإجراءات العملية      

 :)ة(عىل مس توى املرتحش -0

يف املوقع الإلكرتوين اخملصص  املطلوبة واملصادقة عىل طلبه مبارشة الاختياراتوتعبئة  ،مبسك املعطيات املتعلقة به  الانتقاليقوم املرتحش )ة( الراغب )ة( يف 

رفاقه ابلواثئق املطلوبة حسب نوع الطلب ه توقيعو  وطبع هذا الطلب من املوقع نفسه http://haraka.men.gov.ma لهذه العملية:  )ة(لس يدوتسلميه اإىل ا ،واإ

 . 9002 يوليوز 06قبل وذكل  يف لالث نسخ املؤسسة )ة(مدير
 

 عىل مس توى املؤسسة:  -9

مبرجع  الاقتضاءوحتييهنا عند ة يف الطلب مع ملف املعين ابل مر، املؤسسة التعلميية اليت يعمل هبا املرتحش)ة(  ابلتأ كد من املعطيات الوارد )ة(مدير )ة(يديقوم الس  

ىل النيابة وتسلميها ،ة علهيامث طبع لحئة الطلبات املس تخرجة من املوقع واملصادق ،)ة( املرتحش طلبوخمت  وتوقيع (Référentiel RH)املوارد البرشية  ابلطلبات  مرفقة اإ

رسالية واحدةوذكل يف  ،9002 يوليوز 02 يوم  لالث نسخ زمة يفوالواثئق الال  .اإ

 مسؤولية حصة املعطيات اليت مت مسكها. )ة(املدير )ة(ابل مر و الس يد )ة(يتحمل املعين                               

 عىل مس توى النيابة: -6

 فهيا؛حقية الطلبات يف ال ولوية و البت يد النائب بتشكيل جلنة حتت رئاس ته ملراقبة أ  يقوم الس   -

كل من وتتأ كد كذ ،(Référentiel RH)مبرجع املوارد البرشية  الاقتضاءوحتييهنا عند  ،تقوم النيابة  ابلتأ كد من املعطيات الواردة يف الطلب مع ملف املعين ابل مر -

 ؛ الامتيازابل زواج والطلبات ذات  لتحاقالواثئق املرفقة لطلبات الا

صدار قوامئ  -  حها؛املعطيات الواردة وتصحي  طالع ومراقبةالاويمت نرشها داخل مقر النيابة قصد  ،املشاركني يف احلركة حسب نوع الطلباملشاراكت و تقوم النيابة ابإ

  www.delegsidiben.comالنيابة س تنرش هذه النتاجئ عىل موقعها الالكرتوين  أ نخمتلف العمليات؛ علام  اإهناءفور  الإقلميية الانتقاليةتعلن نتاجئ احلركة  -

شعار ال ساتذة املنتقلني  بواسطة  -  فردية؛رسائل يمت اإ

عالن النتاجئ. أ ايم 0أ قصاه داخل أ جل  و ذكل ،الطعون ابب تقدمييفتح  ،بعد الإعالن عن نتاجئ هذه احلركة -  من اترخي اإ

السهر الس يدات والسادة رئيسات ورؤساء املؤسسات التعلميية رجو من دية ال ساتذة ودمع اس تقرارمه، فامللية من أ مهية للرفع من مردو تكتس يه هذه العم  ونظرا ملا

هناء هذه العم  تتضافروال مل معقود عىل أ ن بدقة وعناية وفق ال جال احملددة. خشصيا عىل تنفيذ مجيع العمليات املرتبطة هبا  لية املرتبطة حبركية هجود امجليع من أ جل اإ

 .املدرسني وتعييهنم يف مقرات معلهم اجلديدة قبل انطالق الس نة ادلراس ية من أ جل ضامن دخول مدريس قار ومنضبطاملدرسات و 

 .، والسالمفائق التقدير والاحرتاموتقبلوا 

 


