
 

 

 

 

 

 

 

 

 التدريس بهيأةالخاصة  الجهوية  العملية للحركة االنتقالية اإلجراءات   :الموضوع

 0283ابريل  02بتاريخ  3ـ0812رقم  اإلطارالمذكرة   : عـــالمرج

  0283يونيو  81بتاريخ  3ـ 1838المراسلة الوزارية رقم 

 

 اإلمامسالم تام بوجود موالنا 

ستجرى  0283العاملة بالجهة الشرقية لسنة التربية الوطنية  ألسرة الجهوية  االنتقالية الحركة أن إخباركموبعد، فيشرفني 

 :والترتيبات التالية اإلجراءاتوفق 

 على مستوى المترشحـ 8

في االنتقال بمسك المعطيات المتعلقة به وتعبئة االختيارات المطلوبة والمصادقة على طلبه ( ة)الراغب( ة)يقوم المترشح

وطبع هذا الطلب من الموقع نفسه   http://haraka.men.gov.maمباشرة في الموقع االلكتروني المخصص لهذه العملية 

  9102يونيو  92قبل يوم وذلك  المؤسسة حسب نوع الطلب ، وتسليمه للسيد مدير بالوثائق المطلوبة وإرفاقه

  ـ على مستوى المؤسسة9

من مطابقة المعطيات الواردة في طلب المشاركة مع  بالتأكد( ة)يقوم السيد مدير المؤسسة التعليمية التي يعمل بها المترشح 

ثم   (ة)وتوقيع وختم طلب المترشح (Référentiel RH )وتحيينها عند االقتضاء بمرجع الموارد البشرية  باألمر ( ة)ملف المعني

 إرساليةالنيابة في  إلىالطلبات والوثائق الالزمة بمن الموقع والمصادقة عليها وتسليمها مرفقة  طبع الئحة الطلبات المستخرجة

  9102 زيوليو 19 قبل واحدة

 

 

 

 احلمد هلل وحده

 

 

 

 

ةمديـــر األكـادميي  
 إىل

السادة النواب 

 اإلقليميني

 باجلهة الشرقية

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية ــ قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية والمالية

  9116669160 - 9116616660: مصلحة الموارد البشرية واالتصال  ــحي المسيرة ــ وجدة    الهاتف 

 9051110091: الفاكس

 

 5223رقم 
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http://haraka.men.gov.ma/


 على مستوى النيابةـ 3

  ؛والبت فيها األولويةالطلبات في  أحقيةتشكيل لجنة تحت رئاسته لمراقبة  اإلقليمييتولى السيد النائب  

  من صحة المعلومات الممسوكة بها  وتتأكدمراقبة الطلبات الواردة عليها من طرف مديري المؤسسات التعليمية تتولى النيابة

الوثائق المرفقة لطلبات االلتحاق توفر وتتأكد كذلك من  (Référentiel RH) وتحيينها عند االقتضاء بمرجع الموارد البشرية 

على هذه الطلبات  االلكترونيةوالقيام بالمصادقة   ،عند االقتضاء إليهامع االحتفاظ بها للجوء  باألزواج  والطلبات ذات االمتياز

  9102يوليوز  10قبل   بالموقع المذكور

  ويتم نشرها  ( العملية تستخرج من الموقع الخاص بهذه) تقوم النيابة بإصدار قوائم المشاركين في الحركة حسب نوع الطلب

 داخل مقر النيابة قصد االطالع ومراقبة المعطيات الواردة بها وتصحيحها 

  مسؤولية صحة المعلومات التي تم مسكها اإلقليمييتحمل السيد مدير المؤسسة والسيد النائب 

 األكاديميةعلى مستوى ـ 0

  بعد تجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركات والمشاركين في الحركة االنتقالية على المستوى الجهوي  سيتم  فقط معالجة

  ؛اإلقليميةطلبات المشاركة التي حظيت بمصادقة النيابات 

 إليهالوائح يمكن االطالع عليها بمقر النيابة التي ينتمي  بواسطة  9102يوليوز  10يوم  تعلن نتائج الحركة االنتقالية 

 www.men.gov.ma/mvtالتالي نيت على الموقع االلكترونيرعبر االنت أو باألمرالمعني 

  المنتقلين برسائل فردية عن طريق النيابة المستقبلة األساتذة إشعاريتم 

فالمرجو قار ومنضبط ونظرا لما تكتسيه الحركة االنتقالية الجهوية ألطر التربية الوطنية من أهمية بالغة لضمان دخول مدرسي   

روا بأنفسهم على تتبع وضبط سهمن السادة النواب اإلقليميين ايالء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع ما تستحقه من عناية وان ي

 .والسالم  ،إليها أعاله مع احترام اآلجال المحددة مختلف اإلجراءات المشار

 

 :ملحوظة

 بالنسبة لجميع الوثائق المرفقة لطلبات المشاركة يجب أن تكون حديثة العهد

 ( المصادقة عليها ثالثة أشهر قبل ملء المطبوعأال يتجاوز تاريخها آو تاريخ )  

 

 ــ قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية والمالية األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية

: الفاكس  9116669160 - 9116616660: مصلحة الموارد البشرية واالتصال  ــحي المسيرة ــ وجدة    الهاتف 
9051110091 

 


