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خباري  بالغ ا 
 3535أ بريل  50الخميس 

 انطالق المحطة الثانية من مرحلة التوجيه المدرسي والمهني
 3535-3535برسم الموسم الدراسي 

 

أ ن  -التربية الوطنية قطاع-والبحث العلميتعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 
 هيوم انطلقتقد ، 3535-3535المحطة الثانية من مسطرة التوجيه المدرسي والمهني برسم الموسم الدراسي 

لى 3535أ بريل  50الخميس   "مسار"لك عبر منظومة وذ ،3535أ بريل  37غاية يوم الثالاثء ، وستس تمر ا 
 .https://massarservice.men.gov.ma/moutamadrisللتدبير المدرسي، من خالل الرابط 

كة جميع مس توايت التعليم الثانوي ال عدادي، ومس توييي الجذوع المشتر ويتعين على تلميذات وتالميذ 
اس ية والتكوينية عن اختياراتهم الدر  التعبير، والس نة ال ولى من سلك البكالوراي ابلتعليم الثانوي التأ هيلي

يداع طلباتهم المس تخرجة من عبر هذه المنظومة النهائية،  ولياء والموقعة من طرف أ   "متمدرس"فضاء وا 
 أ مورهم لدى ال دارة التربوية بمؤسساتهم الثانوية قصد المصادقة.

اغبين في متابعة الر ، وتالميذ المس توى السادس من التعليم البتدائيجميع تلميذات  يتعين علىكما 
بأ حد الختيارات الدراس ية ذات الولوج المحدود ابلس نة ال ولى من التعليم الثانوي دراس تهم أ و تكوينيهم 

مدارسهم  ف، تعبئة النموذج الورقي المسلم لهم من طر ال عدادي، أ و بسلك التخصص ابلتكوين المهني
يداعه دارتها التربويةلدى  البتدائية، ثم ا  الفترة المشار خالل نفس  بعد توقيعه من طرف أ ولياء أ مورهم ،ا 

ليها أ عاله.  ا 

لى أ ن الوزارة أ طلقت منذ شهر فبراير الماضي المحطة ال ولى من مرحلة التوجيه  ، قدوتجدر ال شارة ا 
تمكينهم  جللك ل  ذو التي اس تهدفت تالميذ الس نة الثالثة من التعليم الثانوي ال عدادي، المدرسي والمهني

ه ينية ال ولية ومساعدتهم على تدقيقها من طرف أ طر التوجيمن التعبير عن اختياراتهم الدراس ية والتكو 
 التربوي العاملين ابلقطاعات المدرس ية للتوجيه. 

 على المقرر الطالعيمكن  ،وللمزيد من المعلومات حول ال جراءات المعمول بها بهذا الخصوص
فبراير  57لصادر بتاريخ ا ،في شأ ن اعتماد مسطرة جديدة للتوجيه المدرسي والمهني، 552.35الوزاري رقم 
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