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 بالغ حصفي

 تعممي اخلدمات الإلكرتونية ملنظومة مسار للتدبري املدريس

 

وكذا التلميذات  ،ابء وأ ولياء التالميذأ  و  أ همات عمل ىلاإ  وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهينتهنيي 
لكأ نه  ،التالميذو  طار العمليات املرتبطة ابخلدمات الإ  ، فقد" للتدبري املدريسمسار"ملنظومة  ونيةرت يف اإ

ىل  ل لال  لياء التلميذات والتالميذ ابع أ همات وأ ابء وأ و ابلنس بة مجلي "فضاء ال ولياء"مت تعممي الولوج اإ
ىل ل التع  انوي الإعدادي الث تالميذ لليكو  تلميذات عىل "فضاء املمتدرس"ميية الثالث، وكذا الولوج اإ

 . www.men.gov.maوالثانوي التأ هييل، وذكل عرب املوقع الإلكرتوين الرمسي للوزارة

ة املتضمنة يف اخلطاب السايم جلالةل املكل السامي للتورجهيات امللكيةرجراء، تفعيال أ يت هذا الإ وي
افتتاح ادلورة ال وىل من الس نة الترشيعية ال وىل من الولية الترشيعية العارشة، حول   خاللنرصه هللا 

  تطوير عالقة املواطن ابلإدارة وجتويد اخلدمات املقدمة للمواطنني.

رجراء ، التلميذات والتالميذأ همات وأ ابء وأ ولياء  دماتل متكن هذه اخلو   من معرفة مواعيد اإ
وعىل  بأ بناهئم وبناهتم ت الزمن اخلاصةمتحاتات والاطال  عىل ال تعلالفروض املراقبة املس مترة والا

ماكنية التواصل املبارش النقط  ىل اإ مع الطامق والنتاجئ ادلرال ية، وكذا الاطال  عىل التغيبات، ابلإضافة اإ
كن التلميذات ل مت كلا ، أ جل احلصول عىل الشواهد املدرل يةالإداري للمؤلسة وطلب مواعيد من 

اخلاصة هبم،   تاملس مترة والامتحاتا صية وتتبع نقط املراقبةوالتالميذ  من الاطال  عىل املعلومات الشخ 
الإل تفادة من واثئق  فضال عن أ هنا ل تتيح هلم، تساؤلهتم وأ فاكرمه واقرتاحاهتم تقدمي خمتلفوكذا 

يضاحات، حسمكتوب ب الشعب واملواد ب املس توى ادلرايس وحسة ومسموعة ومرئية وموارد رمقية واإ
 من شأ هنا أ ن تساعدمه عىل تطوير وتقيمي تعللاهتم ومعارفهم. ،ادلرال ية

الرابط عرب  الفضاء اخلاص هبمىل وال ولياء الولوج اإ لل همات وال ابء  وميكن
http://waliye.men.gov.ma ،ىل الفضاء اخلاص هبم للتالميذ  لنس بةابو من خالل ميكهنم الولوج اإ

أ حدثته ، وذكل عرب ال تخدام رمق قن رسي  http://moutamadris.men.gov.ma  فتح الرابط 
 الوزارة لهذه الغاية وميكن تسلمه من الإدارة الرتبوية للمؤلسات التعلميية.

شارة اوقد وضعت  ،هذا  عىل اكفة  للرد 0800001122 الرمق ال خرضاملس تفيدين لوزارة رهن اإ
ىل خبصوص كيفية الولوج  اتالتساؤلت والال تفسار    ا.من خدماهتل تفادة والاهذه الفضاءات  اإ
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