
 

 

إحداث  تمبكالورٌا، تعزٌز التواصل المباشر مع كافة المترشحات والمترشحٌن المتحانات الفً إطار 

 Codeللتلمٌذ )ِ الموحدكعنوان الرقم برٌد إلكترونً خاص بكل مترشح)ة(، ٌحمل 

MASSAR،)  التالٌة:اتباع الخطوات ب اإللكـــــترونًوٌتم الولوج إلى هـــــذا الـــــبرٌد 

 

 من إدارة المؤسسة التعلٌمٌةطلب القن السري األولً  .1

الولوج إلى فضاء التالمٌذ بالموقع الرسمً للوزارة تفعٌل الحساب من خالل  .2

(www.men.gov.ma )نذكر أن اسم المستعمل الخاص بالتلمٌذ  .األولً تغٌٌر القن السري و

  CodeMASSAR@taalim.maهو على شكل: 

 المعطٌات التالٌة: ، وإدخالwww.taalim.maالموقع  عبرالولوج للبرٌد اإللكترونً  .3

 Codeالرقم الموحد للتلمٌذ: ) CodeMASSAR@taalim.ma: المستعمل اسم -

MASSAR) 

 الجدٌد القن السري -

 

 ات:حظمال

التالمٌذ من الولوج للخدمات اإللكترونٌة المقدمة مكن ٌت لكًٌجب االحتفاظ بالقن السري  .1

 ؛من طرف الوزارة

 ؛إفشاءهوتفادي  هظحف وٌتوجب علٌهالقن السري الخاص به التلمٌذ مسؤول عن  .2

 إذا تم إفشاءه للغٌر؛ اصالقن السري دورٌا وخصوتغٌٌر ب ٌنصح .3

السري  فً حالة نسٌان القن السري المثبت من طرف المترشح، ٌمكن طلب إعادة القن .4

 ؛من طرف إدارة المؤسسة التعلٌمٌة األولً

هذا رغم أنه  غٌر www.taalim.ma ٌمكن للتلمٌذ أن ٌفعل حسابه مباشرة عبر الموقع .5

فضاء التالمٌذ بالموقع الرسمً للوزارة  ٌبقى مطالب بتفعٌل حسابه عبر ،التفعٌل

(www.men.gov.ma )من الولوج لهذا الفضاء واالستفادة من الخدمات  للتمكن

 اإللكترونٌة األخرى للوزارة.

 

 وٌمكن لكل مترشح )ة(، من خالل استخدام هذا البرٌد، االستفادة من مجموعة من الخدمات، منها:

 مواضٌع امتحانات البكالورٌا للدورات السابقة مرفقة باإلنجازات النموذجٌة  على االطالع

 للتالمٌذ؛

 على معلومات إضافٌة تهم التحضٌر المتحانات البكالورٌا واجتٌاز اختباراتها؛ االطالع 
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 الحصول على النقط والنتائج النهائٌة والفردٌة مباشرة بعد توفرها؛ 

 على المعطٌات المتعلقة بالتوجٌه فً مرحلة ما بعد البكالورٌا. االطالع 
 

لتلقً طلبات المعلومات  infobac@taalim.maإلى ذلك، تم وضع عنوان إلكترونً  باإلضافة

 .2116واالستفسارات بشأن امتحانات البكالورٌا لسنة 
 

 

"مسار" التً تمكنك من  كما ستتم خالل دورة البكالورٌا لهذه السنة مواصلة استعمال المنظومة اإلعالمٌائٌة

 االطالع على نقط المراقبة المستمرة وكذا تدقٌق المعطٌات الخاصة بك عبر خدمة "تدقٌق الترشٌحات".

 و ٌجدر التذكٌر بأن الولوج إلى هذه الخدمات ٌتم عبر استعمال الحساب اإللكترونً: 

CodeMASSAR@taalim.ma 
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