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 إلــــى السيـــــدات و الســــــادة
   والتكـوينمديرتي ومديـري األكاديميات الجهوية للتربية 
 ـواب  اإلقـلــيمـيـــيـــــــنـات والنــالنـائـب 
 مديري مـراكز تكوين األطر الــتربـــويـــــــة 
 مديري مراكـز األقــسـام التحضيرية للمـدارس العلـيا 
 مديرات ومديري الـثانـويـات التـأهيلية المحتـــضنة 

ــــيــــألقـسـام تح     ضيـر شهــادة الـتقني العال
   مديـرات ومديري مؤسسـات التعليـم الثانوي التأهيلي 

 األسـتـاذات واألسـاتذة المــبرزيـــــــــــن 
 ـيـالـتـأهـيل أستاذات وأسـاتذة التـعلـيم الثـانوي  

 
ء األسـاتذة الـرايبين فـي  تنظيم الحركة االنتقـالية الخاصة باألساتذة العاملين باألقسام التحضيرية للمدارس العليا وكذا عمليـة انتقــا: الموضوع

 . االلتحاق للتدريس بها
 

 

 ،سالم تام بوجود موالنا اإلمام المؤيد باهلل

الخاصــة باألســاتذة العــاملين باألقســام التحضــيرية للمــدارس    2112وبعــد، يفــرفني إكبــاركم أنــن تقــرر تنظــيم الحركــة االنتقـاليــة لســنة  
ــاء األســاتذة الــرايبين فــي االلتحــاق للتــدريس بهــذ  األقســام  ابتــداء مــن الموســم الدراســي  العليــا، وكــذا تنظــيم   ؛ 2012/2013عمليــة انتقـ

 .وتعتمد هذ  الحركة على معايير تأكذ بعين االعتبار الجوانب التربوية والعلمية واإلدارية وكذا كصوصيات التدريس باألقسام التحضيرية

 

I-  االنتقـالية الحركة 
 : أن يطلب االنتقـال في إحدى الحاالت التالية  األقسام التحضيرية( ة)ألستاذيمكن   

  االنتقـال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك؛ 

   أو مسلك مغاير أو هما معااالنتقـال للتدريس بمستوى مغاير. 

 .واإلعالميات أن يفاركوا في الحركة االنتقـاليةللغة االنجليزية  لمادتي ا  كما يمكن ألساتذة  التعليم الثانوي التأهلي
 

 االنتقـال للتدريس بنفس المستوى الدراسي دون تغيير المسلك، -1
 :ويمكن أن يتم كما يلي 

 ؛من السنة الثانية لألقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أكرى 

 من السنة األولى لألقسام التحضيرية إلى نفس المستوى بمؤسسة أكرى؛ 
 .رفقتن 1وفي هذ  الحالة تطبق شبكة التنقيط المحددة في الملحق رقم   
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  أو مسلك مغاير أو هما معااالنتقـال للتدريس بمستوى مغاير   -2

، فـإن دراسة طلبات األساتذة المبرزين  من األقسام التحضيرية  نظرا لخصوصية مناهج التدريس باألقسام التحضيرية بكل مستوى ومسلك
 :في تغيير المستوى أو المسلك أو هما معا تتم على مرحلتينالرايبين  

لألقسام    الوطنيين المكلفين بتنسيق التفتيش  باألقسام التحضيرية والمنسقين  السيدات والسادة    لدن من تتم دراسة جميع الطـلبات: المرحلة األولى
 لتغيير  المستوى الدراسي أو المسلك أو هما معا؛الئحة بأسماء األساتذة الذين تمت  تزكيتهم    الذين يضعونالتحضيرية  

    يتم ترتيب جميع األساتذة  الذين حصلوا  على  تزكية  السادة  المكلفين  بتنسيق  التفتيش باألقسام التحضيرية  والمنسقين:  المرحلة الثانية
 .        1مدرجة في الملحق رقم  الوطنيين لألقسام التحضيرية اعتمادا على شبكة التنقيط ال                     

 

إلى مستوى أو مسلك مغاير    (ة)كما يمكن، بناء على تقرير التفتيش، وتحت إشراف اللجنة المكلفة بالحركة االنتقـالية أن يتم اقتراح نقـل أستاذ
  وفي هذ  الحالة، يتعين على المعني باألمر المفاركة في الحركة االنتقـالية وتعطى لن األسبقية في المناصب الفايرة في المستوى والمسلك. أوهما معا
 .المقترح

 2المذكورة أعال  مع مراعاة التسلسل الوارد في الصفحة  وتجرى الحركة االنتقـالية بالنسبة لألساتذة العاملين باألقسام التحضيرية وفق المسطرة  
 .3من الملحق رقم  

 

 اللغة االنجليزية واإلعالميات  لمادتي  أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي -3

ا الذين  تم تعيينهم بها  للغة االنجليزية واإلعالميات العاملين باألقسام التحضيرية للمدارس العليلمادتي ايمكن ألساتذة التعليم الثانوي التأهيلي  
الخاص بهذ  الفئة مع ضرورة إرفـاق الطلب    (5الملحق رقم   (المطبوع بتعبئةوالرايبين في االنتقـال إلى مركز آكر تقديم طلب في الموضوع وذلك  

 .ويتم إسناد المناصب الفايرة حسب االستحقـاق بناء على  شبكة التنقيط المعتمدة. بالوثائق الالزمة

 

II-  المتدربين األساتذة تعيين  
باألقسام التحضيرية، المفاركة في الحركة االنتقـالية للحصول على منصب تعليمي قصد تسوية    تأهيليا  يتعين على كل أستاذ أجرى تدريبا

 .من هذا الملحق 2و 1مع ضرورة ترتيب جميع المراكز حسب األولوية بالجدولين   (4الملحق رقم  ) المطبوع    وضعيتن وذلك بتعبئة
 :التاليةتستند اللجنة المكلفة بمنح األهلية للتدريس باألقسام التحضيرية التخاذ قراراتها إلى التقـارير  

 أو المكلف بالتفتيش؛  بتنسيق  التفتيش باألقسام التحضيرية(  ة)المكلف( ة)تقرير السيد 
    التأهيلي؛  باإلشراف على التدريب (ة)المكلف( ة) األستاذتقرير ينجز 
   ؛إداريتقرير 
 ؛  (ة)المتدرب( ة)تقرير األستاذ 

أداء األساتذة المتدربين كالل فترة تدريبهم حيث يتم التطرق فيها إلى جوانب مختلفة،   إعطاء صورة واضحة عنهذ  التقـارير إلى   وتهدف
 .علمية وبيداكوجية وإدارية

 

 بالنسبة لألساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم   -1
األساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس باألقسام التحضيرية، من طرف المكلفين بتنسيق التفتيش باألقسام التحضيرية  تتم دراسة طلبات  

 .2الذين يتولون ترتيبها حسب األولوية اعتمادا على شبكة التنقيط المدرجة في الملحق رقم  
نقطة امتياز تحدد    من ير المدرجة في الحركة االنتقـاليةالمدرجة أو ي  المناصبويستفيد كل أستاذ متدرب تحمل مسؤولية التدريس بمنصب من  

 (. بمعدل نقطة واحدة عن كل شهر تحمل فين مسؤولية القسم)نقـاط على األكثر   11في  
  في أحد المناصب المفتوحة  يتم تعيين األساتذة المتدربين الذين تم إقرارهم للتدريس باألقسام التحضيرية اعتمادا على الترتيب المفار إلين أعال

 أو استنفـادها فـإن اللجنة(المناصب الفايرة والمحتمل شغورها)؛ وفي حالة عدم توفر منصب من المناصب المفتوحة  (أنظر فقرة مقتضيات مفتركة)
 :المكلفة بالحركة االنتقـالية يمكنها
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 سلة ولم يتم إدراجها في الحركة االنتقـالية، إذا ريبوا في  إما تكليفهم للتدريس بأحد المناصب التي تم إحداثها بعد صدور المرا
 ذلك؛

   ؛ وفي هذ  الحالة يمكنهم المفاركة في  التأهيلي  أو إحالتهم على أكاديمياتهم األصلية التي وفدوا منها قبل تعيينهم إلجراء التدريب
 .الحركة االنتقـالية الحقـاً من أجل الحصول على منصب شاير باألقسام التحضيرية

 

 بالنسبة لألساتذة المتدربين الذين لم يتم إقرارهم -2

 :تقوم اللجنة المكلفة بالحركة االنتقـالية بدراسة طلبات هذ  الفئة من األساتذة ويمكنها 

 الخاص    (3الملحق رقم   (المطبوع ، لمرة واحدة وأكيرة، ومن أجل ذلك يتعين عليهم تعبئةالتأهيلي  إما أن تسمح لهم بإعادة التدريب
 بهذ  الفئة إذا ريبوا في ذلك؛

 أو أن تحيلهم على أكاديمياتهم األصلية التي وفدوا منها في إطار الحركة االنتقـالية في حالة عدم السماح لهم بإعادة التدريب  
 .أو عدم ريبتهم في ذلك  التأهيلي

المكلفة بالحركة االنتقـالية  ، فـإن اللجنة  (4الملحق رقم  ) لمطبوعا  وفي حالة عدم المفاركة في الحركة االنتقـالية أو عدم االلتزام بفروط تعبئة
 .تحتفظ بجميع الصالحيات التخاذ القرار الذي ترا  مناسبا

 

III- كيفية االلتحاق للتدريس باألقسام التحضيرية 

            

 بالنسبة لألساتذة المبرزين الرايبين في االلتحاق باألقسام التحضيرية 

باألقسام التحضيرية وتم إقرارهم للتدريس بهذ  األقسام قبل  مغادرتهم لها،   تأهيليا  المبرزين، الذين سبق لهم أن أجروا تدريبايمكن لألساتذة  
حسب األولوية، ويتم عرضها على اللجنة المكلفة   ؛ وتتم دراسة  الطلبات  وترتيبها(3الملحق رقم  ) المطبوعتقديم  طلب  في  الموضوع  وذلك  بتعبئة  

 .الحركة االنتقـالية كالل انعقـادهاب
باألقسام التحضيرية، العاملين سواء بمراكز التكوين أو بأقسام تحضير    تأهيليا  الذين لم يسبق لهم أن أجروا تدريبا كما يمكن لألساتذة المبرزين

ق باألقسام التحضيرية،  قصد إجراء تدريب تأهيلي  بمؤسسات التعليم العالي، والرايبين في االلتحا  أو شهادة التقني العالي أو بالثانوي ألتأهيلي
الحركة االنتقـالية  بوتتم دراسة الطلبات من طرف اللجنة المكلفة  .  (6الملحق رقم  )المطبوع  للتدريس بها تقديم طلب في الموضوع، وذلك بتعبئة  

وتجدر اإلشارة  . حين بعد انتقـاء أولي قصد  إجراء مقـابلةويمكن استدعاء المترش. اعتمادا على مقـاييس تستند إلى المعطيات الواردة  في المطبوع
للتجديد مرة  إلى أن التدريب التأهيلي يتم إجراء  بأحد مراكز األقسام التحضيرية التي تتوفر على بنية تربوية تسمح بذلك، ولمدة سنة دراسية قـابلة  

 .واحدة إن توفرت الفروط  لذلك
بتحمل مسؤولية القسم بالمراكز التي يعينون بها كلما دعت الضرورة    تأهيليا  تقـائهم إلجراء التدريبويمكن تكليف بعض األساتذة الذين يتم ان

 .وتوضع الئحة بأسماء هذ  الفئة من األساتذة المتدربين الذين تم تكليفهم بمسؤولية قسم، يتم نفرها ضمن نتائج الحركة االنتقـالية. لذلك

 للغة اإلنجليزية واإلعالميات الرايبين في االلتحاق باألقسام التحضيرية  ا لمادتي  ليبالنسبة ألساتذة التعليم الثانوي التأه 

للغة اإلنجليزية واإلعالميات الحاصلين على األقـل على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها، في  ا لمادتييمكن ألساتذة التعليم الثانوي التأهلي  
الملحق  ) المطبوع  الموضوع وذلك بتعبئة طلب في   باألقسام التحضيرية للمدارس العليا تقديمالتخصص المطلوب، والرايبين في الترشيح للتدريس  

 :بالدقة والعناية الالزمتين  وإرفـاقن بالوثائق التالية  (7رقم  

   ؛اإلثباتنسخة من السيرة الذاتية للمترشح مع وثائق 

 نسخة من آكر تقرير للتفتيش؛ 
    ؛(اإلجازة على األقـل)نسخة من آكر دبلوم محصل علين في التخصص المطلوب 
 رسالة تحفيز حول دوافع الترشح لهذ  المهمة. 
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 :بعد توصل المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب بملفـات المترشحين، تتم عملية االنتقـاء على مرحلتين  

 

 يعهد إلى لجنة مركزية مختصة بالقيام بانتقـاء أولي من كالل دراسة ملفـات الترشيح اعتمادا  : المرحلة األولى  
 على الوثائق المطلوبة وعدد النقط  المحصل  عليها  لحصر   الئحة  المترشحات  والمترشحين                           
 .الذين يسمح لهم بإجراء المقـابلة                              

  :يستدعى المترشحات والمترشحين الذين تم انتقـاءهم إلجراء مقـابلة تتعلق ب: لمرحلة الثانية  ا
 إنجاز أشغال تطبيقية، في إطار مقرر المادة باألقسام التحضيرية، مع لجنة وطنية مختصة بالنسبة ألساتذة مادة اإلعالميات؛ 
 ام التحضيرية بالنسبة ألساتذة مادة اللغة اإلنجليزيةمدى إطالعهم على طريقة التدريس ومحتوى مقرر المادة باألقس. 

 

IV- مفتركة مقتضيات 

  المفتوحة المناصب -1
 المناصب الفايرة مبينة في الجدول الملحق بالرسالة. 
 المناصب المحتمل شغورها هي التي يفغلها األساتذة العاملون باألقسام التحضيرية المفاركون في الحركة االنتقـالية . 

المكلفة  مناصب يستحيل تغطيتها داكل الحركة وفي إطار تعيين الخرجين الجدد فـإن اللجنة    بقـاءفي حالة    ناإلشارة إلى أنوتجدر  
تحدد  نقطة امتياز  من   هذا األكيروفي هذ  الحالة يستفيد  ، تحتفظ بحق عدم تلبية ريبة المعني باألمر  ، بناء على تقرير،الحركة االنتقـاليةب

 .نة لم تلب ريبتن فيها ريم شغور المنصب المطلوبعن كل سنقط   5في  
 

  بالزوج االلتحاق -2
، شريطة توفر  ...(مستوى التدريس، المسلك، التدريب)يعطى حق التحاق الزوجة بزوجها ثم الزوج بزوجتن، داكل الفئة التي ينتمون إليها  

 .ويعتبر كل ملف يير تام طلبا عاديا (. عقد الزواج وشهادة عمل الزوج أو الزوجة)المنصب المطلوب واستيفـاء الملف لجميع الوثائق الضرورية  
 

  كاصة حاالت -3
مد  نظرا العتبارات تربوية أو إدارية، وحفـاظا على السير العام للدراسة، يمكن لإلدارة المركزية أن تلجأ، في إطار لجنة مركزية مختصة تعت

 . االنتقـاليةمقـاييس موضوعية، إلى معالجة كاصة للحاالت التي قد تنجم عن تغييرات في الخريطة المدرسية لألقسام التحضيرية ونتائج الحركة  

 وإرسالها الطلبات معالجة -4
   يوجن السادة مديرو مراكز األقسام التحضيرية للمدارس العليا طلبات المفاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد من

الوطني للتجديد التربوي  المركز  عن طريق السلم اإلداري إلى   2112 يونيو 8صحة المعلومات الواردة فيها والتأشير عليها قبل  
 .والتجريب

   يوجن السيدات والسادة مديرو مراكز التكوين ومراكز تحضير شهادة التقني العالي ومؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي طلبات
 2112 يونيو 8المفاركة في نسختين بعد معالجتها وتدقيق مضمونها والتأكد مـــن صحة المعلومات الـــواردة فيها والتأشير عليها قبل  

 .المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريبعن طريق السلم اإلداري إلى  
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 النتائج إعالن -5
اللغة اإلنجليزية واإلعالميات في نهاية السنة    التعليم الثانوي التأهيلي لمادتي  تعلن نتائج الحركة االنتقـالية لألساتذة المبرزين وأساتذة

 . الدراسية برسائل فردية توجن للذين تم إرضاء طلباتهم
 

 الطعونات تقديم -6
تقوم اإلدارة بمراسلة  و يوما ابتداء من تاريخ اإلعالن عن نتائجها؛  31يمكن للمفاركين في هذ  الحركة تقديم الطعون في أجل أقصا   

 .يوما من تاريخ توصلها بطلب الطعن 15ل  المعني باألمر في أج
 

ونظرا لما تكتسين الحركة االنتقـالية من أهمية بالغة فـإنن يرجى من السيـدات والسادة مديرتي ومديري األكاديميات الجهوية للتربية  
تحضيرية ومديري الثانويات التأهيلية،  والتكوين ومديري مراكز التكوين ونائبات ونواب الوزارة ومديرات ومديري المؤسسات المحتضنة لألقسام ال

، حتى تمر  هذ  المراسلة  إيالء العــناية الالزمة لمختلف العمـليات والحرص على الدقــة فـي تعبـئة مـختلف المطبوعات وإرسـالها فـي اآلجــال المحــددة  فـي
 .والســـــالم  .هذ  العملية في أحسن الظروف

 التربية الوطنية  وزارة
 العام  الكاتب
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