
 الخدمة الوطنية اإللكترونية للتبادالت

 

إن هذه الخدمة مفتوحة في وجه السيدات والسادة األساتذة العاملة باألسالك الثالثة. وعلى 

القن السري قصد الحصول على  ة التابع لهانيابالب االتصالهذه الخدمة  استعمالالراغبين في 

 .(GRH.NET)له، وهو نفس القن المستعمل في الحصول على المعلومات اإلدارية بموقع 

  http://tabadoul.men.gov.ma/permuteعنوان الخدمة هو : 

 

 

 

 

 

 بعد ادخال اسم المستعمل و كلمة المرور يجب الضغط على الزر 

المستعمل المحصل عليه من  اسم

 النيابة
المرور ا اسم المستعمل كلمة 

 المحصل عليها من النيابة

 تسجيل الدخول

http://tabadoul.men.gov.ma/permute


  

مسك الطلب الذي عند الولوج للصفحة الرئيسية للخدمة يجب الضغط على الزر 

 .معاينة الترشيحات الموجودة بالخدمةأو  مسك وتتبع الطلبولوج خدمتين : من lيمكن 

1.  

 هذه الخدمة تمكن المستعمل من :

a) مسك الرغبات ؛ 

o   المثال : عند الولوج لهذه الصفحة ستظهر المعطيات الخاصة بالمستعمل كما في 

 

وعند عدم الموافقة على بعض المعطيات المعروضة يجب هنا يجب التأكد من صحة جميع المعطيات المعروضة ،   

واالتصال بالسيد مدير المؤسسة للقيام بالتصحيحات الالزمة ومعاودة الدخول إلى الخدمة في اليوم الموالي  الضغط على الزر 

 إلتمام مسك الطلب.

ثم الشروع في إدخال الجماعات المختارة والمرغوب االنتقال  يجب الضغط على زر  ى جميع المعطيات علوعند الموافقة 

 إليها في حدود خمس جماعات في مختلف الجهات.

 

 مسك وتتبع الطلب



 

 

 

 

 

  عند اإلنتهاء من إضافة الجماعات المختارة يجب الضغط على الزر 

 

 الضغط على إغالق.

 

لطبع الطلب وعرضه على السيد مدير المؤسسة قصد التأشير عليه و إرساله  الضغط على 

 إلى النيابة.

 

 

مرغوبة تمكن من اختيارجهة  تمكن من اختيارنيابة مرغوبة 

تمكن من 

اختيارجماعة 

 مرغوبة

 اضافة رغبة



 

b) تغيير الرغبات؛ 

 

 

 

 

c) إلغاء الطلب؛ 

 

 
 

 . إللغاء طلب المشاركة يجب نقر الخانة المخصصة لإللغاء ثم الضغط على 

 

 حذف رغبة

تغيير ترتيب 

االختيار إلى 

 أعلى

تغيير ترتيب 

إلى االختيار 

 أسفل



d) .حالة وجود اختالالت بالمعطيات المعروضة 
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إختالال

( )حفظ المعطياتفي هذه الحالة يجب الضغط على     

الدخول إلى الخدمة في اليوم الموالي إلتمام مسك  ومعاودةاالتصال بالسيد مدير المؤسسة لتصحيح األخطاء 

  الطلب.

 معاينة الترشيحات الموجودة بالخدمة



متعددة  للبحث :لمعاينة الطلبات الموجودة بالخدمة هناك  مستويات   

I.  اختيار الجهة المطلوبة  ثم الضغط على الزر 

II.  اختيار الجهة المطلوبة  والنيابة المطلوبة ثم الضغط على الزر 

III.  اختيار الجهة المطلوبة  والنيابة المطلوبة والجماعة المطلوبة ثم الضغط على الزر 

IV.  لمعاينة جميع الطلبات على المستوى الوطني. الضغط مباشرة على الزر 


