
 ــذ  ــي ل     :    التلميذات و  التالم ــ  ــ المستعم

 تطبيق الهاتف النقال «مســار متمــدرس»

 منظومة مسار للتدب< المدر=



 يقــــدم التطبيـــق   حزمـــــة من الخــدمــات لإلطـــالع عH المعلومـــات الخاصــــة بالمســــار الدراســي للتلميـــذ أو 

للتلميــــذة . وكذا  األنشطـــة المقــررة خــالل األسبـــوع ، كالواجبــات المXليـــة أو برمجــة اإلمتحـــانات  خــــالل   

 الحصـــص  الدراسية.

 كما يمكــن الjنامج من الولـــوج إلـــى  جــدول النقــط  لكــــــل مـــادة مقـــررة  c  كـــل أســدس، و كذا  النتائـــج 

التفصيـــلية  المحصــل عليهــا c كل محطـــة دراسيـــة ، خـــــالل السنوات الدراسيـــة الســابقــة. 

من خصـــائص الjنــــامج ، إرســـال اإلشعـــارات الخــاصة بالغيـــابات المســـجلة و برمجـــــة الفــروض و اإلمتحـــانات 

طيــــلة السنــة الدراسيــة. 

 ــة مســار للتدبير المدرسي منظوم
ــدرس » للهاتف المحمول ــ ــار متـم ــ « مسـ

 ــيذات و التالميذ ــل : التلم ــ المستعمـ
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استعمـــال الزمـن

اإلمتحـــــانــات

النتــائج

دفــــp النصــوص

الغيـــاب

النقــط

الواجبات املنزلــيــة

الولــوج للخــدمات

القــائمة	الرئيسيــة



يمكن تحميل تطبيق "مسار متمدرس" على الهواتف الذكية التي  

 .Play store تتوفد على تطبيق 

 تطبيق "مسار متمدرس" هو تطبيق مجاني ال يستهلك رصيدكم 

من االنترنت سوى في التحميل االولي للتطبيق. مع ذلك، فإن 

الحصول  على رابط انترنت أو بطاقة التعبئة يعتبر ضروريا دونما 

 استهالكه.

بعض الخدمات متوفرة تلقائيا في التطبيق الهاتفي مثل النقط 

ومساركم الدراسي، أما فيما يخص بعض الخدمات األخرى فسيتم 

إدراجها تدريجيا بمجرد توفرها على مستوى المؤسسة التعليمية 

 التي تدرسون بها.

معلومات هـــامة

يمكن تحميل التطبيق من خالل البوابة االلكترونية للوزارة 

www.men.gov.ma  ، ثم اتباع الرابط المخصص للتحميل أو 

القيام بمسح القن الرقمي (QR) بهاتفكم النقال للتحميل  

 .Playstore المباشر عبر مسطحة

تحميـــــل و تثبيـــــت التطبيــــق :

8:30

القـائمة	الرئيسية

1
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يجب استعمــال البريــد االلكترونـي  
 املخصص للولوج إلى خدمــات مســـار 

يجب إدخــال كلمــة الســر للتعرف على 
املستخــدم. 

 في حالــة تعــذر الولــوج ، يجب التأكد من 
صحــة املعلــومات التي تم مسكهــا.

1

2

بعد ادخــال املعلومــات الخــاصة بالولــوج،  
يتم الضغــط على الــزر»تسجيــل الدخــول»

3

8:30 8:30
8:30

يمــكن إظهـــار أو حــجب كلمـة الســر 

Pas

1

codeMassar@taalim.ma
مجمــــوع الخدمــات املتوفـــــرة

3

2

في حالة عدم توفركم على القن السري  ، يمكن ربط االتصال بإدارة مؤسستكم التعليمية 
إلمدادكم به، ثم تتبع مراحل تفعيله من خالل «التفعيل األولي للحساب» لفضاء 

 املتمدرس عبر الرابط: 

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris

هــــام جـــدا

القـائمة	الرئيسية الولوج  لخدمات التطبيق : 

2

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris
https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris
mailto:codeMassar@taalim.ma
mailto:codeMassar@taalim.ma
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8:30

3

انقــر علـى أحـــد األيـــام الدراسـيــة،لإلطــالع على 
الغيابات املبـررة أو الغيـــر املبـــررة  خالل الحصص 

املقــررة 

2

4

اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع على  الغــيــابــات 3

املسجلــة مــن طرف األستــاذ(ة)  خــالل الحصــص 

املقــــررة. 

 انقـــر هنـــا للــرجوع إلــى قائمـــة 
خــدمات  مســار متمـــدرس.

2

8:30

جـــــدول الغيـــاب : 

4

إشـــــارة لوجـــود غيابات غيــــر مبررة بهـذا اليــوم26

القـائمة	الرئيسية

3
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8:308:30

انقــر علـى أحد الخيارين :  األسـدس األول أو  األســدس الثــاني 
،لإلطــالع على  النقـــط املحصـــل عليهـــا في جميع املـــــواد 

املدرَّســـة.

اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع على بـــاقي املــــواد 

املـــدرســــة و النقــط املحصــل عليـها

2

2

4

4

 عـــرض عــام  للمعلـــــومات  : اســم املؤسســـة ، القســـم ، 
السنـــة الدراسيــة،.. . إلخ.

3

انقــر علـى الحصيــلة ،لإلطــالع على املعدالت العامــة 
.

5

 عـــرض  ملعــــــدل املراقبـــة املستــــمرة  و املعـــدل 6

3

6

8:30

5

1

انقــر علـى الــــزر «النتـــائج»1

القـائمة	الرئيسيةالنــــتائج : 

4
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انقــر علـى أحـــد األيـــام الدراسـيــة،لإلطــالع 8:308:30
على اإلمتحانات املبرمـــجــة من طــرف 

األستــاذ(ة)  املــادة.

2

3

اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع على قـــائمــة 

اإلمتحانـــات املبرمجــة خــالل الحصــص 

املقــــررة. 

3

1

انقــر علـى الــــزر «االمتحـــانات»1

االمتحانـــــات :

4

1

1

1

 انقـــر هنـــا للــرجوع إلــى قائمـــة 
خــدمات  مســار متمـــدرس.

إشـــــارة لوجـــود امتحــان مـبرمج بهـذا اليــوم10

2

4

القـائمة	الرئيسية

5
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8:30

2

3

انقــــر على أحـــد األيـــام الدراسيـــة، لإلطـــــالع على 
الئحـــة الواجبــات املنـــزليــة املنتظــر إعــدادها لهـــذا 

اليـــــوم، كما هو مبرمج من طــرف األستــاذ (ة).  

 اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع على مجمـــوع  
الواجبــاب املنتظــر  إنجــازها حتى تاريخ هــذا اليــوم 

 انقـــر هنـــا للــولوج إلى محتوى التمرين.4

8:30

4

3

1

1

انقــر علـى الــــزر «الواجبـــات املنزليــة»

الواجبــــات المXليــــة : 

1

1

2

8:30

القـائمة	الرئيسية

االطالع على محتوى التمرين ، مع امكانية 

تحميل الوثائق الرقمية الخاصة باألجوبة على 

التمرين.

5

تحميل األجوبة

5

االطالع عH عH الواجبات المXلية 

6
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القـائمة	الرئيسيةالواجبــــات المXليــــة :

8:30

1

2

1

2
 االطالع على الجواب املقترح  الذي تم تحميــله 

سابقا ، والروابط املصاحبة للجواب

8:30

انقر هنا  لتحميل الوثائق الرقمية الخاصة 
باألجوبة على التمرين.

1

تحميل األجوبة 1

 االطالع على املعلومات الخاصة بالتمرين املبرمج من طرف 
األستاذ(ة).

تحميل األجوبة 

8:30

اذا تم تحميل الحل، يمكن  االطالع عليه 3
من خالل الشاشة أعاله. 

3

3

7
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8:30

انقـــر هنـــا لإلطـــالع على النقــط املحصـــل 
عليهـــــا في كــل التقييمـــات املنجـــزة سابقـــا، 

مرتبــة حسب اســم املـــادة .

2

اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع علـــى باقــي 3

النقــط. 

عــرض لجدول النقــــط  حسب املواد

8:308:30

4

3

5

2

انقـــر هنـــا لإلطـــالع على النقــط املحصـــل 
عليهـــا في كــل التقييمـــات املنجـــزة 

سابقـــا. 

جدول النقــــط  حسب التواريـــخ 
انقـــر هنـــا لإلطـــالع على النقــط املحصـــل عليها في كــل 
التقييمـــات املنجـــزة سابقـــا، حسب الترتيب التنازلـــــــي 

لتواريـــــخ انجــازهــا .

4

اسحب نحـو األسفــل لإلطـــالع علـــى باقــي املــواد و النقــط. 5

 انقـــر هنـــا للــرجوع إلــى قائمـــة خــدمات  مســار متمـــدرس .6

1

1

القـائمة	الرئيسيةجــــدول النـــقـــط :

8

6
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8:30

لإلطـــــالع على الحصـــص املبرمجـــة 

خالل األسبـــوع ، لكل مادة مقــــررة.

8:30

الفرنسية

الفيزياء

الرياضيات

الفرنسية

الرياضة

االجتماعيات

الرياضيات

العربية

االنجليزية

الفيزياء

ع.الحياة و 
األرض

العربية

ع.الحياة و 
األرض

االجتماعيات

انقــر علـى الــــزر «استعمال الزمــن»1

8:30

انقــر علـى الحصـــة، للحصــول على 
معلومات عامــــة حــول الحصــــة، و 

خــاصة منهـــا رقــم قاعــة القســـم

2

3

انقــر خـــارج إطـــار نافـــذة املعلـــومات 
لحجب املعلـــومات العامــــة للحصـــة.

3

استعمـــال الزمـن:

2

1

القـائمة	الرئيسية

9
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دفتــــــــر النصـــــــوص 

8:30

انقــر علـى الــــزر «دفتر النصــوص»1

1

8:30

  انقــر على أحـــد األيـــام الدراسيـــة، 2
لإلطـــــالع على الئحـــة الحصـــص املقــررة 

1

3

8:30

2

  انقــر على أحـــد الحصـــص املقــررة  
للولــوج إلى األنشطـــة املنجـــزة .

  مجمــــوع األنشطـــة املنجـــزة خــالل 
الحصــة املختـــارة.

3

القـائمة	الرئيسية

10
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8:308:30

انقـــر هنــا إلختيـــار لغة عـــرض تطبيــق 
مســــار متمدرس 

انقــــر هنـــا إلختيـــار أو حــدف اإلشعــارات 
الذي تودون التوصــــل بهـــا .

2

3

1
2

انقــــر هنــا،  للولــوج لقــائمـــة اإلعـــدادات1

3

القـائمة	الرئيسيةاالعــدادت : 

11




