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 فضاء المتمدرس:إلى الولوج  -1

 

 عبر الرابط:  المتمدرسفضاء الستعمال خدمة تدقيق يجب الولوج إلى 

https://moutamadris.men.gov.ma 

 

على فضاء  النقرو http://www.men.gov.maللوزارة كما يمكن الولوج عبر البوابة اإللكترونية 

 .المتمدرس

 

 

 :"تدقيق"الولوج لخدمة  -2

 

 ارخدمات مسعبر الضغط على وذلك  المتمدرسب للفضاء الخاصلخدمة، يتوجب الولوج من هذه ا لالستفادة

 ."CodeMassar@taalim.ma)ة( " للمترشححساب البريد اإللكتروني واستعمال 

 

 

https://moutamadris.men.gov.ma/
https://www.men.gov.ma/
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 تدقيق المعلومات: -3

 :على المعطيات االطالع -أ

التي و على المعطيات التي يجب التحقق منها االطالع"تدقيق المعلومات" يمكنكم أيقونة بعد الضغط على 

كما هو  حول الولي ومعلومات حول النقط تتضمن معلومات شخصية، معلومات حول التمدرس، معلومات

 .مبين أسفله
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 مسك المعلومات:  -ب

الضغط على  يمكنجب تصفح كل المعلومات على حدة، وفي حالة وجود خطأ بإحدى المعطيات توي

 .إللغاء العملية الضغط على األيقونة كما يمكن ما يتيح عملية المسك. م األيقونة المجاورة لها 

 

ن مانطالقا تحميل الوفي المكان المخصص للصورة لتحميل الصورة، يجب الضغط على الرابط المعني 

 الحاسوب الخاص بكم.
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 تدقيق معلومات الولي:  -ت

ائلي الع االسمومن المعلومات المهمة التي يجب التحقق منها، تلك المتعلقة بالولي، ال سيما نوع الوصاية، 

 كما هو مبين. وليالوطنية للورقم البطاقة والشخصي 

 

 حفظ الطلب:  -ث

 ستالحظون أن .""حفظ الطلبجوع إليها الحقا بالضغط على زر ريمكنكم في أي لحظة حفظ المعلومات وال

 .غير مصادق عليهاالمعطيات ما زالت في حالة 
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 المصادقة على الطلب  -ج

من عملية التدقيق  االنتهاءوذلك بعد  بعد الضغط على زر  تمعملية التدقيق الفعلية ست

 .المعلومات وبعد التأكد من صحة المعطيات الممسوكة كلفي 

  مالحظة:

  بعد المصادقة على الطلب، تعتبر المعلومات نهائية وال يمكن تغيير المعطيات سواء منها األصلية أو

 ها.حالتي تم تصحي

 صحيحة وال يوجد كل المعطيات األصلية  أنعلى الرغم من  المصادقة على الطلب من الضروري

 .بها خطأ

 طبع الطلب:  -ح

بعد المصادقة على الطلب، يتغير وضعه إلى مصادق عليه كما هو مبين أسفله. يمكن حينها طبعه بعد 

 ."طبع الطلب"الضغط على زر 

 

 

 .يظهر المعلومات األولية والتعديالت المراد تنفيذها ، كما هو مبين،مطبوع الطلب

 ،التوقيع عليه من طرف التلميذ وولي أمرهبعد  ،لدى إدارة المؤسسة على المترشح)ة( إيداع هذا المطبوعيجب 

 مصحوبا بالوثائق الضرورية حتى يتسنى للمسؤولين بالمؤسسة تصحيح المعلومات بمنظومة مسار.
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بات لتصحيح لذين وضعوا طلبعد مصادقة مدير المؤسسة التعليمية، يخبر النظام المعلوماتي تلقائيا المترشحين ا

 معطياتهم، عبر البريد اإللكتروني، بإتمام عملية تصحيح األخطاء الواردة في بطاقة الترشيح اإللكترونية.

 عبر خدمة التدقيق.معاينة المعطيات المصححة يمكن للتلميذ عندئذ 

 


