
 

 

 

 
 بالغ صحفي

اللنسخة املحمولة من نظام املعلومات "مسار" اةالرسمي ةطالقنالاإعطاء 

ا

ي والتعليم ، وزير التربية الوطنية والتكوين املنهترأس السيد سعيد أمزازي    ،الرباط -2021مارس  3األربعاء 

 ةواملدير   لعسري، االسيدة مليكة ، املغرب-األلفيةوكالة حساب تحدي ل ةالعام ةاملدير  بمعية، العالي والبحث العلمي

 ةاطالقنالاإعطاء  مراسم حفل ،اليوم ،كيري موناهان ةالسيد ،باملغرب لهيئة تحدي األلفية ة املساعدةاملقيم
اعلومات "مسار".املإلى خدمات نظام  لوجالوايسير لتللهاتف املحمول جديدة  تلثالثة تطبيقا ةالرسمي

 اإلطار -تنزيل املشاريع الستراتيجية لتفعيل أحكام القانون  هذه التطبيقات الثالثة في إطار ويندرج تطوير 

تقوية نظام املعلومات " :18املشروع رقم ، خاصة املتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 17-51 رقم
 ".للتربية والتكوين

مكون في إطار    املغرب-وكالة حساب تحدي األلفيةتطويرها من طرف قطاع التربية الوطنية، بدعم من    تمكما  

 قصد تطوير الوطنية التربية قطاع دعمإلى  الهادف "ثانوية التحدي"، " من  مشروع نظام املعلومات مسار"تعزيز 
 له   الذي رصد  امليثاق الثاني""برنامج التعاون    املندرج ضمن  ""التعليم الثانويا  م والذي يأتي في إطار مكون نظاهذا ال

إلى ذلك  حكومة الواليات املتحدة األمريكية، ممثلة بهيئة تحدي األلفية.مليون دوالر من تمويل   450يناهز  لي  ماغالف 

 ةالتقنيت  التخصصاالتابعة لجامعة محمد السادس متعددة    1337مدرسة    الذي قدمتهني  تقالدعم الب  يجدر التنويه
 بن جرير.ب

 لوجالو كذا و ،   www.men.gov.maعبر املوقع الرسمي للوزارة  تحميلها، التي يمكن هذه التطبيقات وتوفر 

الروابط   وتعزيز   ربويةالت  باملنظومة  النهوض، ستسهم في  عمالالهواتف الذكية، أداة جديدة وسهلة االست  عبر إليها مجاًنا  
بالنسبة عن كثب   املسار الدراس ي  لتتبع  هذه التطبيقات فضاءستشكل كما املدرس ي.    الحقلفي    ينبين مختلف الفاعل

 .بالنسبة لألساتذة يسرا وسالسةأكثر  اتخدمالو  شتغاللال  فضاءو  أمورهم،وأولياء  تالميذلل

االطالع األساتذة من    درس"م"مسار اتطبيق    يمكنحيث      .  همأمور أولياء  و والتالميذ    إلى األساتذة    وهي موجهة  

 النقط  مسكوكذا  هم،  حصص  وجداول  وأقسامهم  هميذولوائح تالم  وحركية انتقاالتهم  على أوضاعهم اإلدارية واملالية

 بسهولة.وتنفيذ البرامج  هم  يذمن طرف تالمالواجبات املنزلية  تتبع إنجاز  إلى جانب  املستمرة،    راقبةوبرمجة امل  والغيابات

 املعطيات سهلة لالطالع على  وسيلة التلميذات والتالميذوأولياء أمور  آلباء "ي"مسار وليوفر تطبيق  كما
 املستمرة برسم املراقبة النقط املحصل عليهاو  الزمن استعماالت السيما، وبناتهم ألبنائهم الدراس ي باملسار املتعلقة 

 واالمتحانات.الواجبات املنزلية و  اتوالغياب

املتعلقة  املعطياتبسهولة أكبر إلى  من الولوج التالميذ سيتمكن ،س"درا"مسار متمبفضل تطبيق و 
 على والتعرف املنزلية الواجباتإعداد والنقط و  استعماالت الزمان االطالع على ، وعلى وجه الخصوصتمدرسهمب

 وتتبع الغيابات. االمتحانات املبرمجة


