بالغ حصفي
تعممي اخلدمات الإلكرتونية ملنظومة مسار للتدبري املدريس

تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين إاىل عمل أهمات وأابء وأولياء التالميذ ،وكذا التلميذات
والتالميذ ،أنه يف اإطار العمليات املرتبطة ابخلدمات الإلكرتونية ملنظومة "مسار" للتدبري املدريس ،فقد
مت تعممي الولوج اإىل "فضاء الولياء" ابلنس بة مجليع أهمات وأابء وأولياء التلميذات والتالميذ ابللال
التعلميية الثالث ،وكذا الولوج اإىل "فضاء املمتدرس" عىل تلميذات وتالميذ لليك الثانوي الإعدادي
والثانوي التأهييل ،وذكل عرب املوقع الإلكرتوين الرمسي للوزارة .www.men.gov.ma
ويأيت هذا ا إلرجراء ،تفعيال للتورجهيات امللكية السامية املتضمنة يف اخلطاب السايم جلالةل املكل
نرصه هللا خالل افتتاح ادلورة الوىل من الس نة الترشيعية الوىل من الولية الترشيعية العارشة ،حول
تطوير عالقة املواطن ابلإدارة وجتويد اخلدمات املقدمة للمواطنني.
ول متكن هذه اخلدمات أهمات وأابء وأولياء التلميذات والتالميذ ،من معرفة مواعيد اإرجراء
فروض املراقبة املس مترة والامتحاتات والاطال عىل ال تعلالت الزمن اخلاصة بأبناهئم وبناهتم وعىل
النقط والنتاجئ ادلرال ية ،وكذا الاطال عىل التغيبات ،ابلإضافة اإىل اإماكنية التواصل املبارش مع الطامق
الإداري للمؤلسة وطلب مواعيد من أجل احلصول عىل الشواهد املدرل ية ،كلا ل متكن التلميذات
والتالميذ من الاطال عىل املعلومات الشخصية وتتبع نقط املراقبة املس مترة والامتحاتات اخلاصة هبم،
وكذا تقدمي خمتلف تساؤلهتم وأفاكرمه واقرتاحاهتم ،فضال عن أهنا ل تتيح هلم ا إلل تفادة من واثئق
مكتوبة ومسموعة ومرئية وموارد رمقية وإايضاحات ،حسب املس توى ادلرايس وحسب الشعب واملواد
ادلرال ية ،من شأهنا أن تساعدمه عىل تطوير وتقيمي تعللاهتم ومعارفهم.
وميكن للهمات والابء والولياء الولوج إاىل الفضاء اخلاص هبم عرب الرابط
 ،http://waliye.men.gov.maوابلنس بة للتالميذ ميكهنم الولوج اإىل الفضاء اخلاص هبم من خالل
فتح الرابط  ، http://moutamadris.men.gov.maوذكل عرب ال تخدام رمق قن رسي أحدثته
الوزارة لهذه الغاية وميكن تسلمه من الإدارة الرتبوية للمؤلسات التعلميية.
هذا ،وقد وضعت الوزارة رهن اإشارة املس تفيدين الرمق الخرض  0800001122للرد عىل اكفة
التساؤلت والال تفسارات خبصوص كيفية الولوج اإىل هذه الفضاءات والال تفادة من خدماهتا.
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