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، اجتماعا 2017أبریل  17األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم اإلثنین 

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم 

المترشحین   معطیات الترشیح لفائدة التلمیذات والتالمیذ الممدرسین

، وذلك عبر البوابة اإللكترونیة 2017

، تم باألكادیمیة رئیس المركز الجھوي لمنظومة اإلعالم

، یبین مختلف المستجدات والمراحل التي ینبغي اتباعھا، من أجل تحقیق 

كما تم توزیع العدة الخاصة بالمخطط التواصلي لھذه العملیة الھامة، والتي 

تشتمل على مطویة وورقة توضیحیة وقرص سمعي بصري، یتضمن شریطین وثائقیین حول ھذه العملیة 

  .السنة الثانیة بكالوریاالموجھة لمدیرات ومدیري الثانویات التأھیلیة المعنیة وكذا لمتعلمات ومتعلمي 

والمكلفون بمجال التواصل " مسار"

بالمدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، إلى مجموعة من المعلومات التي تبین أھمیة ھذه العملیة، والفئات 

إلى توفیر قاعدة معطیات  عملیة، تھدف

دقیقة ومحینة تطابق معطیاتھا تلك الواردة في ملف الترشیح وفي الوثائق الرسمیة على صعید المؤسسة، بغایة 

ت تعتري المعطیات الشخصیة للمترشحین، والتي یكون تصحیحھا مكلفا سواء 

التالمیذ الممدرسین المترشحین الجتیاز االمتحان 

الترشیح اإللكترونیة والمصادقة علیھا، وطلب 

إجراء التعدیالت الضروریة في حالة عدم مطابقة المعلومات الواردة في بطاقة الترشیح اإللكترونیة مع تلك 
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 غ إري

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم اإلثنین 

وزارة التربیة الوطنیة والتكوین المھني والتعلیم  ، التي أطلقتھا"تدقیق"الخدمة اإللكترونیة 

معطیات الترشیح لفائدة التلمیذات والتالمیذ الممدرسین، والتي تخص تدقیق 

2017دورة یونیو  الجتیاز االمتحان الوطني الموحد لنیل شھادة البكالوریا

رئیس المركز الجھوي لمنظومة اإلعالمالسید وخالل ھذا اللقاء، الذي أشرف على أشغالھ 

، یبین مختلف المستجدات والمراحل التي ینبغي اتباعھا، من أجل تحقیق "تدقیق"إلقاء عرض توضیحي لعملیة 

كما تم توزیع العدة الخاصة بالمخطط التواصلي لھذه العملیة الھامة، والتي . ائج المرجوة في الوقت المحدد

تشتمل على مطویة وورقة توضیحیة وقرص سمعي بصري، یتضمن شریطین وثائقیین حول ھذه العملیة 

الموجھة لمدیرات ومدیري الثانویات التأھیلیة المعنیة وكذا لمتعلمات ومتعلمي 

"وقد خلص ھذا اللقاء، الذي حضره المنسقون اإلقلیمیون لمنظومة 

بالمدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، إلى مجموعة من المعلومات التي تبین أھمیة ھذه العملیة، والفئات 

  . راحل وآجال عملیة التدقیقالمستھدفة وأھداف الخدمة ومستلزمات وم

عملیة، تھدفه الھذمن جھة أخرى، فقد أشار بالغ صادر عن الوزارة، إلى أن 

دقیقة ومحینة تطابق معطیاتھا تلك الواردة في ملف الترشیح وفي الوثائق الرسمیة على صعید المؤسسة، بغایة 

ت تعتري المعطیات الشخصیة للمترشحین، والتي یكون تصحیحھا مكلفا سواء الحد من األخطاء التي عادة ما كان

  .بالنسبة للمترشح أو لإلدارة التربویة

التالمیذ الممدرسین المترشحین الجتیاز االمتحان ستمكن  ،ھذه الخدمة اإللكترونیةحسب ذات البالغ، فإن 

الترشیح اإللكترونیة والمصادقة علیھا، وطلب من االطالع على معطیات بطاقة  ،الوطني الموحد للبكالوریا

إجراء التعدیالت الضروریة في حالة عدم مطابقة المعلومات الواردة في بطاقة الترشیح اإللكترونیة مع تلك 
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األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین مراكش آسفي، یوم اإلثنین  احتضنت    

الخدمة اإللكترونیة  حول  تنسیقیا جھویا

، والتي تخص تدقیق العالي والبحث العلمي

الجتیاز االمتحان الوطني الموحد لنیل شھادة البكالوریا

  .للوزارة

وخالل ھذا اللقاء، الذي أشرف على أشغالھ     

إلقاء عرض توضیحي لعملیة 

ائج المرجوة في الوقت المحددالنت

تشتمل على مطویة وورقة توضیحیة وقرص سمعي بصري، یتضمن شریطین وثائقیین حول ھذه العملیة 

الموجھة لمدیرات ومدیري الثانویات التأھیلیة المعنیة وكذا لمتعلمات ومتعلمي 

وقد خلص ھذا اللقاء، الذي حضره المنسقون اإلقلیمیون لمنظومة      

بالمدیریات اإلقلیمیة التابعة لألكادیمیة، إلى مجموعة من المعلومات التي تبین أھمیة ھذه العملیة، والفئات 

المستھدفة وأھداف الخدمة ومستلزمات وم

من جھة أخرى، فقد أشار بالغ صادر عن الوزارة، إلى أن و     

دقیقة ومحینة تطابق معطیاتھا تلك الواردة في ملف الترشیح وفي الوثائق الرسمیة على صعید المؤسسة، بغایة 

الحد من األخطاء التي عادة ما كان

بالنسبة للمترشح أو لإلدارة التربویة

حسب ذات البالغ، فإن و  

الوطني الموحد للبكالوریا

إجراء التعدیالت الضروریة في حالة عدم مطابقة المعلومات الواردة في بطاقة الترشیح اإللكترونیة مع تلك 



 

2 
  آسفي ـ جھة مراكشـ األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  

  ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

   90 06 30 24 05: الفاكس/   38 42 30 24 05  : الھاتف/ مراكش  –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات 

كما ستمكنھم من تتبع تنفیذ طلبات تصحیح المعطیات خالل الفترة . المتضمنة في الوثائق المكونة لملف الترشیح

بتنسیق مع المدیریات اإلقلیمیة  ،ى حین المصادقة علیھا من طرف اإلدارة التربویةالمخصصة لذلك إل

واألكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین، وذلك عبر البوابة السالفة الذكر أو باستعمال البرید اإللكتروني الخاص 

  .taalim.ma) ة(بالمترشح

الوزارة كافة التلمیذات والتالمیذ المترشحین لالمتحان الوطني الموحد للبكالوریا إلى  تدعفي نفس البالغ و    

للتدبیر المدرسي، وكذا صورتھم " مسار"معاینة بطاقة الترشیح اإللكترونیة التي تم مسكھا عبر منظومة 

لذلك، في أجل  الشخصیة وجوبا والمصادقة علیھا إلكترونیا، مع مسك المعطیات الصحیحة في الحیز المخصص

  .2017أبریل  25أقصاه یوم 

وقد اختتم ھذا اللقاء بتوجیھ الدعوة لكافة األطر اإلداریة والتربویة، وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات      

والتالمیذ بمختلف المؤسسات التعلیمیة، وكافة المتعلمات والمتعلمین المعنیین بھذه العملیة، إلى التعبئة الشاملة 

والحرص األكید على إنجاز ھذه العملیة الھامة في وقتھا المحدد، ضمانا لنجاح المحطة اإلشھادیة للبكالوریا 

ومختلف محطات المشوار الدراسي لمتعلمات ومتعلمي السنة الثانیة بكالوریا، باألقسام التحضیریة والمعاھد 

  .العلیا وباقي مؤسسات التعلیم العالي

  

 

 

 

 

 

 




