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خباري   بالغ     ا 

 2020- 2021املوس ادلرايس    ابتدايئ برس ابلس نة أ وىل  القبيل    سجيل ت انطالق معلية ال 

 عرب منظومة مسار للتدبري املدريس 

 

  انطالق عن  قطاع الرتبية الوطنية،    ،وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلميتعلن  

 برس املوس ادلرايس  سكل التعلمي الابتدايئ ابلس نة أ وىل من  قبيلال التسجيل  معلية

 . منظومة مسار" للتدبري املدريس " عرب    ايحص   الابتدايئ، وذكلمؤسسات التعلمي جبميع  ،2020- 2021  

من تفيش جاحئة  كروان  للوقاية واحلدالتدابري الاحرتازية اليت اعمتدهتا الوزارة  يف ا طاريندرج هذا ال جراء و 

"، وذكل من خالل تفادي تنقل الآابء وال همات وأ ولياء ال مور ا ىل املؤسسات التعلميية حرصا عىل حصهتم 19" كوفيد   

 وحصة مجيع  املواطنات واملواطنني.

تفعيال للربانمج احلكويم   ،اجلديدةتدبري التسجيالت املدرس ية  يف    لكرتونيةلهذه الآلية ال    يأ يت اعامتد الوزارةكام  

لكرتونية،   بتطوير منظومة مسار للتدبري املدريس   املتعلقالوزارة    معل  تزنيال لربانمجكذا  و الهادف ا ىل تطوير ال دارة ال 

لكرتونية اخلاصة هبا  املدريس املقبل. وحممك لدلخولمن أ جل حتضري جيد ، وكذا واخلدمات ال 

آابء وأ همات  ب  وهتيب الوزارة  بناهئم وبناهتمل    ال ويل  تسجيلال املبادرة ا ىل    المتدرس  سن  اذلين اس توفواال طفال  أ

 :وفق الطريقة التالية وذكل 

ىل املوقع ال لكرتو -  https://www.men.gov.maللوزارة :  ينالولوج ا 

لشخصية وبياانت احلاةل املدنية اخلاصة ابلتلميذ أ و ا املتعلقة ابملعلوماتاملعطيات والبياانت مسك  -

ىل التلميذة ال خوة وال خوات دون كذا و ابل ب وال م وويل ال مر املعطيات اخلاصة ، ابل ضافة ا 

 .اختيار املؤسسة التعلمية التابعة ملنطقة السكىن، فضال عن سن المتدرس

شعار الآابء وال همات وأ ولياء ال مور، عرب بريدمه ال لكرتوين أ و عرب رسائل نصيةنه سيمت أ   وجتدر ال شارة  ا 

لكرتونيا، سواء. بوضعية طلباهتم قصرية  رفضها مع تعليل أ س باب الرفض. املصادقة علهيا أ و يف حاليت ا 

للحصول عىل اكفة التوضيحات الالزمة خبصوص "  0800.00.11.22ال خرض للوزارة "عرب الرمق    وميكن التصال

  .تلف اجلوانب التقنية املرتبطة هبذه العمليةم 


