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  للتدبير المدرسي ""مسارمنظومة  تطبيقاتالنسخة المحمولة ل  تعميم اس تعمال
 

 

كافة الأطر التربوية والتلميذات والتالميذ وأأمهاتهم  والتعليم الأولي والرايضة وزارة التربية الوطنية تدعو
لى وأ ابئهم وأأولياء الأمور "مسار  :للتدبير المدرسي "مسار " لمنظومة الثالثة اتتطبيقلل  لمحمولةالنسخة ا اس تعمال ا 

 .0202مارس  3بتاريخ ، لهابعد االنطالق الرسمي  ،و"مسار ولي" و"مسار متمدرس"مدرس" 

طار تنزيل المشاريع االستراتيجية لتفعيل أأحكام القانون هذا اال جراءويندرج  المتعلق 17-51 اال طار رقم-في ا 
، "تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين": 21بية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المشروع رقم بمنظومة التر 

طار وكذا في لكترونية ا  دماج ، بما يضمن والحكامة والتقنية الوظيفية المس توايت على تطوير وتعزيز الخدمات اال  ها ا 
قليمية المركزية المس توايت فمختل على أأفضل بشكل الفعال في تدبير المنظومة التربوية وتنزيلها  والجهوية واال 

   .والمحلية

أأداة جديدة وسهلة االس تعمال، ستسهم في النهوض ابلمنظومة التربوية وتشكل هذه التطبيقات الثالثة  
فضاء لتتبع المسار الدراسي عن كثب ابلنس بة وكذا  ،مختلف الفاعلين في الحقل المدرسيوتعزيز الروابط بين 

 لالش تغال والخدمات أأكثر يسرا وسالسة ابلنس بة للأساتذة.كذلك،  ،ياء أأمورهم، وفضاءللتالميذ وأأول 

مع ابلموازاة  لتدبير عملية التدريس، وذلك ،"مدرس مسار"تطبيق  اعتماديتعين على الأطر التربوية و 
وأأقسامهم وجداول حصصهم، وكذا التالميذ لوائح من االطالع على  والذي س يمكنها ،بهاالمنوطة العملية التربوية 

نجاز الواجبات المنزلية من طرف مسك النقط والغياابت وبرمجة المراقبة المس تمرة، لى جانب تتبع ا   التالميذ ا 
 .وتنفيذ البرامج بسهولة

لى المعطيات المتعلقة  "مسار متمدرس"بفضل تطبيق  سيتمكن التالميذكما  من الولوج بسهولة أأكبر ا 
عداد الواجبات المنزلية والتعرف جه الخصوص االطالع علىبتمدرسهم، وعلى و  على  اس تعماالت الزمن والنقط وا 

  االمتحاانت المبرمجة وتتبع الغياابت.

الطالع على المعطيات المتعلقة ابلمسار ا سهولة الأموروأأولياء ابء ال  للأمهات و  "مسار ولي"تطبيق  يتيحو 
تتبع و  واالمتحاانت المراقبة المس تمرة فيالت الزمن والنقط المحصل عليها الدراسي لأبنائهم وبناتهم، الس يما اس تعما

لى اال دارة  .الغياابت والواجبات المنزلية ولتيسير الدعم والمواكبة، يمكن للأمهات وال ابء وأأولياء الأمور التوجه ا 
 التربوية.

 :االطالع على الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابطيمكن للتذكير، و 
http://www.men.gov.ma/Fr/Pages/MMobile_EPW.aspx ميل التطبيقات الصحيحة. ، للحرص على تح

ليها مجاان عبر الهواتف الذكية. كما يمكن  الولوج ا 
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