الوثائق الالزمة إلعداد ملف المشاركة في الحركة االنتقالية التعليمية لسنة 2023
نوع الطلب
دون امتياز
العازبة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج
المديرية ( 10نقط)
األستاذ المتزوج بربة بيت أو األستاذ (ة) غير المتوفر(ة)
على شروط االلتحاق بالزوج(ة) ( 10نقط)

طلب عادي

المرأة المطلقة أو األرملة الراغبة في العودة إلى مقر
سكنى أسرتها خارج المديرية ( 10نقط)
المطلق أو األرمل المتكفل بابن أو أكثر ال يزيد سنهم أو
سن أحدهم عن  18سنة والراغب في االنتقال خارج
المديرية ( 10نقط)

طلب مزدوج
طلب التحاق بالزوج خارج الجماعة

طلب التحاق بالزوجة خارج الجماعة
األستاذ (ة) أب أو أم لطفل (ة) أو أطفال من ذوي االحتياجات
الخاصة ( 4نقط عن كل طفل)

الوثائق المرفقة
بدون وثائق
شهادة سكنى األسرة أصلية ونسخة منها 2+نسخ من بطاقة التعريف الوطنية
 2 نسخ من عقد الزواج
 2 نسخ من عقد الطالق أو شهادة وفاة الزوج +نسخة منها
 شهادة سكنى األسرة أصلية  +نسخة منها
 2 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية
 بالنسبة للمطلق: 2 نسخ من عقد الطالق
 2 نسخ من شهادة حضانة األطفال
 بالنسبة لألرمل: 2 نسخ من عقد الزواج
 شهادة وفاة الزوجة  +نسخة منها
 عقد االزدياد لكل طفل  +نسخة منه
 2 نسخ من عقد الزواج
 شهادة عمل الزوج أصلية  +نسخة منها
 2 نسخ من عقد الزواج
 عقد االزدياد لكل طفل  +نسخة منه
 2 نسخ لبطاقة االنخراط في  CNSSللزوج العامل في القطاع الخاص
 شهادة عمل الزوجة أصلية  +نسخة منها
 2 نسخ من عقد الزواج
 عقد االزدياد لكل طفل +نسخة منه
 2 نسخ لبطاقة االنخراط في  CNSSللزوجة العاملة في القطاع الخاص
 شهادة االستحالة بالنسبة للزوجة العاملة خارج الوزارة  +نسخة منها
 عقد االزدياد لكل طفل  +نسخة منه
 شهادة أصلية تثبت إعاقته  +نسخة منها

هام جدا:








بالنسبة لاللتحاق بالزوج(ة) خارج الجماعة يتعين لزوما تعبئة االختيار األول للمعني(ة) باألمر بالمديرية اإلقليمية التي يعمل بها الزوج(ة)،
علما أنه يمكن طلب مختلف المديريات اإلقليمية التابعة لجهة عمل الزوج (ة) بعد االختيار األول.
بالنسبة للعازبة أو المرأة المطلقة أو األرملة يتعين عليها لزوما تعبئة االختيار األول بالمديرية المدرجة في شهادة سكنى األسرة ،علما أنه
يمكن طلب مختلف المديريات اإلقليمية التابعة لجهة سكنى األسرة بعد االختيار األول.
بالنسبة المتياز الرجوع إلى المديرية األصلية الخاص بخريجي مراكز التكوين ،يتعين االدالء بنسخة من آخر تعيين بهذه المديرية.
في حالة تعبئة الخانة المخصصة للتعيين من أجل المصلحة أو التقسيم  ،...يتعين اإلدالء بنسخة من التعيين بالمؤسسة السابقة ونسخة من
التعيين من أجل المصلحة بالمؤسسة الحالية ،علما أنه ال ينبغي تعبئتها إال من طرف األساتذة الذين انتقلوا فعال من أجل المصلحة.
بالنسبة للزوجين الراغبين في االنتقال معا ،فينبغي عليهما مسك والتأكد من رقم تأجير الزوج مع تعبئة نفس االختيارات علما أنه ال يمكن نقلهما
إال إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة.
الحرص على أن تكون شهادة عمل الزوج (ة) أصلية و مؤرخة و تحمل لزوما اسم و توقيع و صفة مسؤول عن المؤسسة المشغلة.
يتم تحويل طلب االلتحاق بالزوج (ة) إلى طلب عادي مع االحتفاظ بنقط االمتياز ( 10نقط) في حالة عدم اإلدالء بالوثائق المطلوبة.

