
 

 

 بالغ صحفي

 

  8102برسم س نة تكوين ال كز اخريجي مر  اتتعيينفي شأ ن  
 

أ صدرت  أ نهاــ قطاع التربية الوطنية  ــتنهيي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
ي مركز التوجيه مفتشي التعليم وخريجخريجي مركز تكوين  اتتعييننتائج  (www.men.gov.ma)بموقعها الرسمي 

والتربوي والجتماعي ابلمراكز الجهوية الإداري  وأ طر الدعمسلك تكوين أ طر الإدارة التربوية وخريجي  والتخطيط التربوي
قليمية خريجة وخريجا  8122حيث تم تعيين ما مجموعه ، 8102س نة  برسملمهن التربية والتكوين  موزعين ابلمديرايت الإ

 :على الشكل التالي
 كوين مفتشي التعليممركز ت: 
 ؛061 ـــي:ـالتعليـــــم البتدائــــ 
 :؛086 التعليـــــم الـثـانــــــــوي 
 5 :المصالح المادية والمالية. 
 مركز التوجيه والتخطيط التربوي: 
 :؛22 الـتـخـطـيــط التربــــوي 
  :81الـتـوجـيــه الـتـربـــــوي. 
 المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين: 
  0681 :والتربوي والجتماعيالإداري  وأ طر الدعمسلك تكوين أ طر الإدارة التربوية. 

 

لى التصال  تدعوالوزارة  فاإن وعليه، المديرايت الإقليمية التي تم تعيينهم بها ابل كاديميات و المعنيات والمعنيين ابل مر اإ
 .من أ جل تتبع الإجراءات الإدارية ذات الصلة بتعيينهم

صدور هذه النتائج وعليه، فعلى كل من يهمه  اتريخ الوزارة أ نها س تفتح ابب الطعون خالل س بعة أ ايم منكما تعلن  
لى ال كاديمية الجهوية للتربية والتكوين  التي س تعمل بها و  هالتي تم تعيينال مر تقديم طلبه في الموضوع عبر السلم الإداري اإ

لى  رسالية واحدة اإ رسال جميع الطعون في اإ  10قبل  قسم الحركات النتقالية بمديرية الموارد البشرية وتكوين ال طرعلى اإ
 .8102ش تنبر

 ه، أ ن يتوجي والتعليم العالي والبحث العلميوبهذه المناس بة، يطيب للس يد وزير التربية الوطنية والتكوين المهن
طر المعنيةل لى بذل قصارى جهودهم وكل لهم بكامل التوفيق والنجاح في مسارهم المهني الخالصة بمتمنياته ل  ، ويدعوهم اإ

هات السامية ي وذلك تماش يا مع التوج  ،ما يتوفرون عليه من طاقات من أ جل المساهمة في النهوض ابلمنظومة التربوية
والتكوين لمنظومة التربية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله وأ يده الذي ما فتئ جاللته يولي أ همية خاصة 

 ها ب رتقاء أ جل ال من
لى  . مس توى الجودة المنشودة اإ

وال كاديميات مصالح المركزية من ال المتدخلينالمتدخالت و لجميع كما يتقدم الس يد الوزير ابلشكر والمتنان 
قليمية  للتربية والتكوين الجهوية داخل هذه العاملين  كلالمكونين و كذا و  ،والإدارة التربوية لمراكز التكوينوالمديرايت الإ
 المراكز



 

 

نجاح  في  وذلك من أ جل توفير  ،التكوينالعمليات المرتبطة ابلحركات النتقالية وتعيين خريجات وخريجي مراكز  جميعاإ
 . 8101/8102الشروط المالئمة لبداية موفقة للموسم الدراسي 


