
 
 

 
 

 

 بالغ حصفي
 2022أ كتوبر  13 امخليس

 

 قطاع الرتبية الوينيةلتحتيايي الاو رئييسالبياانت ال  يرك  الرمسي ملفتتاح الا

 

الس يدة مليكة لك من  مبعيةأ رشف الس يد شكيب بمنوىس، وزير الرتبية الوينية والتعلمي ال ويل والرايضة، 

 لهيئة، املديرة املقمية املساعدة ليالي الس يدة الكوداي بو  ،املغرب-ال لفيةالعرسي، املديرة العامة لواكةل تحساب حتدي 

 تحتياييالاورئييس البياانت ال رك ي ملالافتتاح الرمسي عىل  ،2022 اكتوبر 13 امخليسحتدي ال لفية ابملغرب، ليوم 

 .لقطاع الرتبية الوينية

املغرب لقطاع الرتبية -تحساب حتدي ال لفية هذين املرك ين يف ا يار ادلمع اذلي تقدمه واكةل ا حداث ومت

 املندرج مضن برانمج ملرشوع "التعلمي الثانوي" "مسارنظام املعلومات تع ي  ا يار املكون الفرعي " يفالوينية 

حتدي يئة ب بني تحكومة اململكة املغربية وتحكومة الوالايت املتحدة ال مريكية، ممثةل  وقعامل ،"الثاين امليثاق"التعاون 

 .ال لفية

 ئهأ داجتوليد و مرك  البياانت الرئييس لقطاع الرتبية الوينية  ذاكرةخت ين و  سعةا ىل تع ي   معادل اهذ دفهيو 

مكنت من  اليتو مرشوع "التعلمي الثانوي" ا يار  يف مبارشهتا تالتطورات اجلدليدة اليت مت كن من مواكبةيمتتحىت 

 تلفمل انجع و فعال ضامن تدبيو ٪، 95٪ ا ىل 25من  "مسار" املعلومات لنظامرفع معدل التغطية الوظيفية 

التواصل  يسيوسالمة مرك ي البياانت، وت  أ من وتع ي  ،كلك واملنظومة الرتبولية بمتدرس التالميذاجلوانب املتعلقة 

 .املعنية ال يرافمجيع بني 

يالق ثالثة تطبيقات ا  املعلومات "مسار" و  لنظاماحلالية  للوحدات التدرجييةصيانة ال  عىل وعالوة ،فبالفعل

 مت فقد )مسار ممتدرس، ومسار ويل، ومسار مدرس(،نظام ال  هذاا ىل خدمات  لوجالو  يسيللهواتف احملموةل لت 

مشارليع املؤسسات "من  لكتدبي  قصد "مسار"املعلومات  نظاممس توى  عىلتطبيقات جدليدة و وظائف  تطوير

، والتكوين املس متر لل ير اال دارلية والرتبولية، وتعلامت التالميذ، والرايضة املدرس ية، واملعدات املعلوماتية "املندجمة

، املؤسسات هذه مع املربمةالرشااكت  كذا، و بشلك خاص ملؤسسات التعلمييةا ا شارة رهن وضوعةاملوادلليداكتيكية 

 . مواقعها اال لكرتونيةو 

نشاؤه مت اذلي ،تحتياييالابياانت ال مرك   أ ما ال اكدميية هتيئة و  تسخيبفضل  مس توى مدلينة مراكش عىل ا 

شأ نه  مفن، معدات مرك  البياانت هذا اكفة تحتضانال صفضاء خصل أ سفي-اجلهولية للرتبية والتكوين جلهة مراكش

رلي  اكحل كربى كوارث حدوثيف حال  الرتبية الوينيةقطاع  العادي لنظام معلومات ش تغالالااس مترارلية أ ن ليضمن 

 .الرئييسرك  البياانت مب أ رضارا لح ت قد الفيضاانتو 


