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  احملرتم الفاضلإىل السيد                 أمحد الناجي أستاد مادة الرياضيات

 دير املوارد البشريةم                        ثانوية بئر أنزران التأهيلية باجلديدة

 : 347018    رت

 : 0660715568   اهلاتف

 تظلم يف شأن تغيري االطار                  : املوضوع

 سالم تام بوجود موالنا االمام دام له النصر والتأييد وبعد,
السلك األول مادة الرياضيات باجلديدة  داأن احيطك علما انين أست البشريةد ردير املوامضل ايشرفين سيدي احملرتم الف

وعضو نقابي باملكتب اإلقليمي باجلديدة سلك إعدادي مكلف بالتدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي من املوسم الدراسي 

 كأستاذوي بالسلكني معا إعدادي وثانوي تأهيلي مبراكز املهن الرتب بإرشادإىل يومنا هدا ومكلف   2005-2006

ومكون لبيداغوجيا االدماج باملركز الرتبوي اجلهوي باجلديدة وحاصل على شهادة   2008يقية مند لألعمال التطب

 informatique التابعة جلامعة احلسن الثاني  ختصص  البيضاء بالداراملاسرت جامعي من كلية العلوم عني الشق 

décisionnelle(BI)  2012املعلوماتية سنة  واألنظمةبعدما حصلت على شهادة االجازة يف النظم   2015سنة  

من أجل تغيري االطار ألنين أدرس بسلك  3/3/16بكلية العلوم أبي شعيب الدكالي باجلديدة  وقد راسلت الوزارة بتاريخ 

بكل الوثائق اليت  مرفقا راسلت الوزارة مرتني و كتبكمب, ووضعت ملفي املطليب مرتني  2005غري سلك األصلي مند

 ,وشواهدي اجلامعيةتثبت تكليفي  

أنين شاركت يف مباراة الرتقية بالشواهد اجلامعية بعدما ثم قبول ملفي بناءا  ملدير احملرتم الفاضلاكم احيطك سيدي ا

ونقطة اإلدارة هي  18/20علما أن نقطة التفتيش هي  23/12/15بتاريخ  للمباراةعلى الشروط النظامية 

ة الشفهية امام اللجنة املكونة من اومرة املبار 40/40ية هي دملواظبة والبحث واالبتكار واملردوونقطة ا 20/20

مفتشني يف ظروف جيدة حيث كانت أجوبيت صحيحة وهادفة ومتناهية الدقة ومتتاز بالتغطية والشمولية والرتكيز 

العالية املشهد بها إقليميا وجهويا حيث جنحت بأعلى معدل بني املتبارين يف  وكقائتينظرا لتجربيت وخربتي وأقدمييت 

حاصل م وجود إمسي بالئحة الناجحني ببوابة وزارة الرتبية الوطنية بدعوى أنين دالرياضيات ومع دالك تفاجئت لع

التقويم كان يف اجلوانب ة وعندما مت قبولي الجتيازها فاعلما أن الشهادة شرط للرتشيح للمبارعلى ماسرت جامعي 

املتعلقة باحلياة املهنية الرتبوية وكنت متميزا حبكم إملامي بالفعل التعلمي التدريسي ومبختلف البيداغوجيات احلديثة 

صايف كوني ورفع احليف الدي حلق بي وإن غيري إطاريتاحملرتم الفاضل املدير ا أطلب منك سيدي د, هلوديداكتيك املادة

متميزة بالعطاء واجلد واالجتهاد وقد درست مجيع   سنة 11مكلف بسلك غري سلكي األصلي ملد تزيد على  أستاذ

األصيل إنها فعال جتربة غنية ومفيدة أفضل من تكوين  والثانوياملستويات بالتعليم الثانوي التأهيلي والثانوي التقين 

  .مدته سنة مبراكز املهن للرتبية والتعليم

رتقية بالشواهد اجلامعية متمنيا هلم التوفيق يف الناجحني يف مباراة ال األساتذةنأ كل هوأغتنم هدة الفرصة الغالية أل 

اجيا منكم معاجلة ملف ر الرتبوية  ونشكركم جزيل الشكر على جمهوداتكم يف معاجلة خمتلف القاضايا حياتهم املهنية

أكفاء ويتميزن  أساتذةاالمتحان املهين جبدارة واستحقاق كونهم األساتدة احلاملني للدبلوم اجلامعي وجناحهم يف 
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افية يف التدريس نظرا لتجربة غنية يف العطاء واملردودية والتدبري احملكم واملعلقن ملختلف األنشطة سواء داخل حرتباال

ملؤسسة وتستحق هده االفئة ل املؤسسة من خالل املشاركة الفعالة والناجحة يف خمتلف مشاريع االفصل الدراسي او داخ

واملالية علما أننا أسرة  اإلداريةالوضعية بنجاحهم والعمل يف أقرب وقت على تسوية واالعرتاف كل التنويه  األساتذةمن 

يست ول مصلحتنا ومن حقناية من ل جيب تشجيعنا وحتفيزنا وتزكية عملنا ألنها ترقب الجيب التفريق بيننا واحدة

وظيفة نعم سيدي املدير احملرتم الفاضل نعيش يف دولة احلق والقانون وهدا خيار ال رجعة فيه ومن أجل خلق مدرسة 

بنائنا وأهلنا وتالميدنا هل الديبلوم اجلامعي غري مصادق عليه ية الدميوقراطية مادا سنقول ألمفعمة باحلياة الرتبو

ن جامعاتنا ليست هلا مصداقية فهنا نوعني الواقع الدي نعيشه كأ عم هدانندرسه لتالميدنا غري مصادق عليه أدن ما 

مدرسي معرتف بشواهدم اجلامعية ومدرسني غري معرتف بدلوماتهم اجلامعية فنفس الغالف الزمين  من املدرسني 

ويم ألننا درسنا يف جامعات مغربية دات إشعاع تربوي وسجل تارخيي ونفس الوحدات والفصول ونفس االمتحانات والتق

ة  ومشهود هلا بالكفاءة واخلربة ونشكر كل حافل  بالكفاءات اليت خترجت من هده اجلامعات ومتارس عملها بكل احرتافي

علما  هالتنا ومهارتناالدكاترة الدين درسنا عندهم وقدموا لنا يد املساعدة والدعم والسند يف تطوير معارفنا وسقل مؤ

أننا حصلنا على هده الديبلومات اجلامعية بكل استحقاق ولعل تكيوننااألكادميي اجلامعي العلمي له مكانة مرموقة 

بالفعل التعلمي والتدبري احملكم للموارد الرقمية يف ظل  درايتنال يف حياتنا املهنية رفقة التالميد نظرا إجيابياوانعكس 

جانب  اىل رئيسها املباشرومديرية املوارد البشرية إمن  أخرىواملطلوب مرة  الثورة التكنولوجيةو  هدا الزمن العوملي

اليت  اللوائحركز االمتحان وتقويم التعلمات املفرض تقديم مجيع الناجحني دون استثناء وإدراج مجيع األمساء يف م

فائق التقدير وفقكم اهلل يف مهامكم النبيلة وتقبلوا مين سيدي احملرتم الفاضل   البشريةأرسلت إىل مديرية املوارد 

 والسالم،واالحرتام 

كلف بالتدريس بالتليم الثانوي مامحد الناجي أستاد مادة الرياضيات    : االمضاء
 2006-2005التأهيلي مند 


