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 بالغ حصفي 

 لتالميذ املرتحشني" اخلاصة ابتدقيقال لكرتونية "دمة ا طالق اخل

 2017و ونيدورة ي لجتياز امتحاانت الباكلوراي 
 

طالق اخل والتعلمي العايل والبحث العلمي تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين        دمة ال لكرتونية عن ا 

از الامتحان الوطين املرتحشني لجتي عييات الرتي ي  لفاددة التلميذات والتالميذ املمدرينيب  "تدقيق" اخلاصة

  عرب الرابطوذكل عرب البوابة ال لكرتونية للوزارة  ،2017 يونيو املوحد لنيل يهادة الباكلوراي دورة

https://moutamadris.men.gov.ma . 

ىل توفري قاعدة معييات دقيقة وحمينة العمليةوهتدف هذه        الرتي ي   تيابق معيياهتا تكل الواردة يف ملف ا 

ويف الواثدق الرمسية عىل صعيد املؤيسة، بغاية احلد من الأخياء اليت عادة ما اكنت تعرتي املعييات الشخصية 

دارة الرتبوية.  للمرتحشني، واليت يكون تصحيحها ملكفا يواء ابلنس بة للمرتحش أأو لال 

اي ة التالميذ املمدريني املرتحشني لجتياز الامتحان الوطين املوحد للباكلوروي متكن هذه اخلدمة ال لكرتوني      

جراء التعديالت الرضورية   من الاطالع عىل معييات بياقة الرتي ي  ال لكرتونية واملصادقة علهيا، وطلب ا 

اثدق املكونة مللف ويف حاةل عدم ميابقة املعلومات الواردة يف بياقة الرتي ي  ال لكرتونية مع تكل املتضمنة يف ال

ىل حني املصادقي  الرتي ي . كام  ة علهيا متكهنم من تتبع تنفيذ طلبات تصحي  املعييات خالل الفرتة اخملصصة ذلكل ا 

قلميية ، وذكل عرب البوابة ناجلهوية للرتبية والتكوي اكدميياتوالأ  من طرف ال دارة الرتبوية بتنس يق مع املديرايت ال 

 ، واذلي ميكن تفعيهلtaalim.maالربيد ال لكرتوين اخلاص ابملرتحش)ة(  لالسالفة اذلكر أأو ابي تعام

 : عىل الشلك التايل 

  :امس املس تعملcodeMASSAR@taalim.ma  :الرمق املوحد للتلميذ(codeMASSAR). 

 دارة للتلميذ : يسمل قن رسي أأويل  القن الرسي  .ساباملؤيسة التعلميية من أأجل تفعيل احل من طرف ا 

 

ىل معاينة بياقة       وتدعو الوزارة اكفة التلميذات والتالميذ املرتحشني لالمتحان الوطين املوحد للباكلوراي ا 

وجواب  اليت مت مسكها عرب منظومة "مسار" للتدبري املدريس، وكذا صورهتم الشخصية الرتي ي  ال لكرتونية

لكرتونياواملصادقة علهيا  أأبريل  25ه يوم يف أأجل أأقصا ،املعييات الصحيحة يف احلزي اخملصص ذلكل ، مع مسكا 

2017 . 

البوابة ال لكرتونية للوزارة     من خالل الاطالع عىل مزيد من املعلومات خبصوص هذه اخلدمة وميكن        

www.men.gov.ma . 
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