
 تطبيق الهاتف النقال «مســار   مـــدرس»

 منظومة مسار للتدب= المدر>

ل     :    األستاذ(ة) ــ  ــ  المستعم



 يقــــدم تطبيـــق مســـارالمدرس  ، حزمـــــة من الخــدمــات ألجـــل تدبيـــــر  أهــم 

المعطيـــات الخــاصة باألنشطــــة التعليميـــة لكل يــوم و خـــالل مدار   السنـــة الدراسيــــة. 

يِمِكــن التطبيـــق من تسجيــــل و نشــــر الغيابـــات بصفــة مرنــة و سهـــلة ، ويسمح كذلك  

بمسك نقط التقييم الخاصـــة بكل تلميــــذ و تلميـــذة، باإلضـــافة إلـــــى خدمــــات أخـــرى 

تخص  برمجــة حصص ألجـــل المراقبـــة المستمــرة، و تحييـــــن دفتـــر النصـــــــوص، و كذا 

متابعــة انجـــاز التالميــذ للتماريــن المlليــــــة.

  منظومة التدبير المدرسي
ــدرس ــ ــار مـ ــ مسـ

Démarrer

Massar Canal
Mobile
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قائمـــة الخدمـــات «مســـار مـــــدرس»

 الواجبات املنزلـيــة

برمجة و تسجيـل وتتبع 
الواجبات املنزلية

  الغيابـــــــات
مســك و نشر الغيابــات 

 دفتـــــــر النصـــوص

 قائمـــــة التالميـــذ
اإلطــالع على مســار 
التلميذ(ة) و النتائج 

 املراقبــة املستمــرة
جدولة املراقبة املستمرة حسب 

استعمال الزمن

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

AWARENESS
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

PURCHASE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

ADVOCACY

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

INTEREST
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

RETENTION

01 03

02 04

05

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

AWARENESS
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

PURCHASE
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

ADVOCACY

Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetur

INTEREST
Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur

RETENTION

06 08

07 09

10

      

تتبــع  املقــرر جــــدول النقــــط التوجـــيـــه

املفكـــــرة

إعـــدادات التطبيـــق

اإلطــالع على أيام العطل 

الدراسية و األنشطة الدراسية 

املبرمجة

التعبيـــر عن الرأي بخصـــوص 
اختيار التلميـــذ(ة).

مسك و نشـــر النقــط ملختلف 

أنشطــــة التقييـــــم

معــاينة مؤشـــر تقـــدم 
انجـــاز املقــــرر 

تحييــن دفتــــر النصــوص 
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يمكن تحميل تطبيق "مسار مدرس" على الهواتف الذكية التي  

 .Play store تتوفر على تطبيق 

 تطبيق "مسار مدرس" 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.

 يمكن استعمال بعض خدمات هذا التطبيق من دون رابط انترنت إذا تعذر 

ذلك خالل وقت معين حيث ان التطبيق يعمل على تحيين 

  المعلومات بمجرد استعادة الربط لشبكة االنترنت.

من المهم جدا القيام بمسك النقط والغياب باإلضافة إلى جدولة  

   المر اقبة المستمرة والواجبات المنزلية إلشعار التالميذ واآلباء  

 على تطبيقاتهم للهاتف النقال.

معلومات هـــامة

8:30

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 :

1

القائمــة الرئيســية
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8:30

يجب إدخــال كلمــة الســر للتعرف على 

املستخــدم. في حالــة تعــذر الولــوج ، 

يجب التأكد من صحــة املعلــومات 

التي تم مسكهــا.

1

2

8:30

بعد إدخــال املعلومــات الخــاصة بالولــوج،  
يتم الضغــط على الــزر»تسجيــل 

الدخــول»

3

8:30

في أعلى الشــاشة ، يمكن الضغــط على 4

صـــورة املستعمــل ، لإلطالع علــى 
املعلومات  الشخصيــة لألستــاذ(ة).

8:30

5

6

7

الضغــط هنــا لإلطالع على الوضعيــة 

املــادية الخاصــة باألستــاذ(ة)

الضغــط هنــا لإلطالع على الوضعيــة 

اإلداريــة و آخــر املستجدات املحينــة

الضغــط هنــا لإلطالع على الوضعيــة 

العائليــة و عــدد األبنــاء

2

3

4

5

6

7

الولــــوج لخدمـات التطبيق و اإلطـالع عq المعلومات الشخصيــة

1

بعد تحميل التطبيق، يجب استعمال 
 Taalim.ma  الحساب االلكترونـي املهني

لتسجيل الدخول وهو نفس الحساب 

املخصص للولوج إلى منظومة "مسار".

يمــكن إظهـــار أو حــجب كلمـة الســر 

Pas

 في حالة عدم توفركم على الحساب 
املرجو ربط االتصال بإدارة مؤسستكم 

التعليمية قصد امدادكم بالبريد 
االلكتروني والقن السري

هــــام جـــدا

هــــام جـــدا

2

القائمــة الرئيســية
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تسجيــــــل الغيابـــــات

8:30

5

8:30

3

4

2

 في البــداية، يتـم اختيـــار 
إحـــدى  األيـام الدراسية

فـي أسفـــل الشاشــة يتم عرض 

الحصــص املبرمجــة لهــذا  اليـــوم 

حســب جدولة  استعمال الزمن. بعد 

ذلك يتم الضغــط على  الحصــة  
ملباشــرة عملية  تسجيل  الغياب .

3

4

في هذه النافذة يتــم عــرض  
معلومــات عامة حول  الحصـــة  

 التي تم النقــر عليهــا.

وإلنجـــاز مســـك الغيابـــات يتم 

الضغــط على الزر «تسجيل 

الغياب» 

8:30

7

6

في هذه الشاشة يتم عـــرض أسماء 

 التالمـــيــذ املسجليـــن بالقسم .

ملســك غياب أحــد التالميذ ، يتم  التعرف 

عليـــه من خـالل القائمــة ، و بجانب اسمه 
يجب الضغط علــى اإلشارة   

لتسجيل الغياب.

لنشـــر  كل الغيابــات التي  تم مسكـــها 

، يجب الضغــط على الـــزر «نشــر 
الغيــاب». 

5

7

6

8:30

تأكيــد نجــاح  عمليـــة مسك 
غيابـــات تالمــيذ القســـــم.

8:30

على صفحــة خدمــات 1

التطبــيق، يتم الضغط على 

الخدمـــة «جدول الغياب»

28

القائمــة الرئيســية

محتوى الحصـــة

القسم

املــادة

الحصة

2BACSPA-1

الفلســفة

08:00 - 10:00

الفروض منزليـــة

تسجيـــل الغياب

قائمــــة التالميـــذ

الرجــوع >

لقد تم سجيل الغياب للحصة املبرمجــة ليوم 
السبت 18 يوليوز 2020 الخاصة بالقسم 

2BACSPA-1

اغـــالق

3 غيـــابـــات 

نشــر الغــيــاب
8

1

3
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تحــــديث الغيـــاب

8:30

5

8:30

4

2

 في البــداية، يتـم اختيـــار 
إحـــدى  األيـام الدراسية

ثــم النقــر على الحصـــة  لتحــديث 
الغيــاب الذى تم تســـجله ســابقــا.

3

4

 في هــــذه النــافدة يتم  عـــرض 
 أسمــاء التـــالميذ الذيــن هم  

 مسجلــني ضمن جــدول الغيــــاب.

وللقيــام بتغييـــر  الغيابـــات يتم 
الضغــط على الزر «تحديث  

الغياب» 

8:30

7

6

في هذه الشاشة يتم عـــرض أسماء 

 التالمـــيــذ املسجليـــن بالقسم .

ملســك غياب إحــدى التالميذ ، يتم  التعرف 

عليـــه من خـالل القائمــة ، و بجانب اسمه 
يجب الضغط علــى إشارة املربع  

لتسجيل الغياب.

لنشـــر  كل الغيابــات التي  تم 

تحــديثهـا ، يجب الضغــط على الـــزر 

«نشــر الغيــاب». 

5

7

6

8:30

تأكيــد نجــاح  عمليـــة تحــديث 
غيابـــات تالمــيذ القســـــم.

على صفحــة خدمــات 1

التطبــيق، يتم الضغط على 

الخدمـــة «جدول الغياب»

28

القائمــة الرئيســية

قائمــــة التالميـــذ

الرجــوع >

8

8:30

1

4
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مســـك النقـــط

8:30

 عــــرض الئحـــة األقســام املدرَّســـة،  
 مع معاينـــة عــدد النقــط املتاحــة.

 بعــدها الضغط على أحد الفروض 
التي ال تحتوي على نقــط ممسوكة.

بعد الضغط على اسم  القسم و املـــادة 
، يمكــن اإلطالع على العرض العام ملختلف 
متوسط النقط   لكل فرض أو نشاط مندمج 

 التى تم مسكهـــا سابقا.

   بعــدهــا  يجــب الضغــط على إحـــدى 
الفــروض لبدأ املســــك أو استكمـــال مســك 

نقــط الفــرض. 

6

8:30

7

7

2
على صفحــة عرض خدمــات 1

التطبــيق يتم تشغيــل الخدمـــة 
«جدول النـقط»

8:30

5

تذكير بالنقطــة املحصـــل عليها في 
آخر مراقبـــة مستمـــرة ملعاينــة تطور 

انجاز التلميذ(ة)

 الئحــة التالميــــذ املسجلني بالقسم. 
 الختيار التلميـــذ (ة) ، يجــب النقـــر 

على الصورة الخاصـــة للتلميذ أو 
التلميذة  ملسك أو تحديث النقطــة

يتم مسك النقـــطة املحصـــل عليهــا 
واملــرور مباشرة ملسك نقطــة التلميــذ 

املوالــي.

4

5

3

3

تتيح هذه الخدمة  للمدرس(ة) مسك نقط التقييم املستمر أو نقط تقييم األنشطة املندمجــة  لكل تلميــذ(ة) مسجل(ة) في فصل دراسي. مســـــك النقــط يتــم 
بواســطة لوحة  مفاتيح رقميــــة مبســطة و سريعــــــة. يمكــن التطبيــق كذلك من التعـــرف على النقطــة التــي حققها التلميــذ خالل ااملراقبــة املستمــرة التــي تم 

 مسك نقطهــا سابقـــا.

الخصـــائص :
القائمــة الرئيســية

8:30

1

6

8:30

8

2

  بعــد الضغط على أحد الفروض التي تم 
مسك نقطها جزئيا أو كليا ، يمكن تحديـث 

النقط بالنقــر على الــزر  
 «تحديث النقط» ، أو النقــر على  

 الــزر «نشر النقط» ليتم تفعيل النقط 
 املمسوكة.

8

  ثم الضغــط على اســـم القســـم  
و املــادة للكشف عن الفــروض 

 و األنشطــة  املندمجــة 

5
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برمـــجـــة المراقبــــة المستمرة

8:30

لبرمجــة مراقبـــة مستمــرة  يتـم أوال 

اختيـــار  إحـــدى أيــام  األسبــوع.
2

3

فـي أسفـــل الشاشــة يتم عرض 3

الحصــص املبرمجــة خــالل  اليـــوم 

حســب الترتيــب الزمنــــي. بعد ذلك يتم 

الضغــط على إحدى الحصـص ملباشرة 

عملية برمجة   املراقبة املستمرة.

يتم الضغط على الـــزر 
«برمجــة االمتحــان» 

4

8:30

تأكيـــد عمليـــة برمجــة املراقبــة 
املستمـــرة

5

8:30

يمكن التعــــرف على الحصص املبرمجة  
إلنجاز املراقبة املستمرة من خالل 

الحصص املؤشرة  بالرمــز «امتحــان».

6

6

 تسمـــح  هذه الخدمة لكل مدرس(ة)، اختيــــار إحــدى الحـــصص الدراسيــــة ألجـــل برمجـــة املراقــبة املستمـــرة. بعـــد إنجــاز هـــذه 
 العمليـــة، يمكـــن لكل من التلمـيــــذ(ة) و األوليـــاء  اإلطــــــــالع على تواريـــخ املراقبــة املستمـــرة املبرمجة لكل مادة قصــد تدبيــر 

االستعــداد و املراجعـــــــة و ذلك باستعمــــال التطبيقــــات : مســــار متمـــدرس و مســــار ولـــــي. 

على صفحــة خدمــات التطبــيق 1

يتم الضغــط على الزر   «جدولة  
املراقبــة املستمــرة»

8:30

معلومات حول االمتحـان

القسم

تاريخ املراقبة

الحصة

2BACSEF-2

االربعاء 22 يوليوز 2020

08:00 - 10:00

برمجة االمتحــان

لقد تمت العملية بنجاح

تم برمجة االمتحان

اغـــالق

5

2BACSEF-2

4

23 22
23 22

2

القائمــة الرئيســية

8:30

1

الخصـــائص :

6
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برمجــــة الواجبـــــات المlليــــة

8:30

 إلضافـــة الرابــط للولـــوج  8:30
للمـــورد  

 الرقمــي،  يجــب اقتراح عنوان و 
إدخــال رابط  الصفحة انترنت ،ثــم 

الضغـــط علــى الــزر «إضافة».

6.1

6.1

8:30

 بجـانب اسم كل قســم يمكن 
تفعيـل الخيــار إلضافــة القســم 

لقائمــة األقســام املعنيــة  
 بإنجــاز التمريــن املنزلي

7.1

7.1

يتــم أوال إدخـــال نـــص محتـــــوى التمــرين أو من 
خــالل عملــية «نسخ و لصق»  نــص التمريــن.

يــمكن إرفــاق التمــريــن بملف تم تحميـــله و تخزينـــــه سابقــا أو 
برابـــط للولــوج لصفـحة بموقــع باالنترنيت 

 تفعيـــــل الخاصيـــة «إعـــادة الواجب املنزلي»  إللزام 
التلميــذ بإرســال الواجب الذي قــام  بانجــازه

إمكانيــــة اضافــة القســم أو األقســام املعنيــة بالتمريــن . كما 
يمكن اختيــار مجموعـــة مختـــارة من التالميـــذ إلنجــاز 

التمريــن املنزلــي

7

4

5

6

4

5

6

7

1
على صفحــة خدمــات 
التطبــيق يتم تشغيــل 

الخدمـــة «الواجبـات املنزليــة»

تسمح هذه الخدمة ببرمجــة الواجبات املنزلية املقدمة لكل التالمــيذ املسجليـــن في  القسم الواحــد أو مجمــوعة من التالميـــذ من نفس القســم.  

 يمكــن  للمدرس إرفاق الواجب املنزلي  بمورد رقمي واحد أو أكثر  ، أو إضــافة روابط ملوارد رقميــة أخــرى أو صفحــات الويب للولوج إليهــا .

القائمــة الرئيســية

8:30

1

الخصـــائص :

8:30

2

3

لبرمجــة و إدخال تمرين منزلي   يتـم 

أوال اختيـــار  التاريخ و الحصــة 
املقبلة إلرجاع العمــل املنجـــز من 

طــرف التالميذ.

2

3

7
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تتبــــــع انجــاز الواجبـــات المlليـــــة

8:30

انقــــر هنـــا لتحديث محتوى وبرمجـة 
التمريــن الذي تـــم نشـــره سابقـــا.

انقــــر هنـــا لحـــدف التمــــرين املنـــزلي

انقـــــر هنــا ، لتقييم انجــاز التلميــذ(ة) 
الذى تم إرساله ســابقــا.

3

4

5

3

8:30

2

انقــــر على إحدى الحصص املؤشــرة و  املقـررة 
إلرجــاع انجــاز التمــرين .

انقــر هنــا إلختيــار أحـــد األيـــام الدراسيــة. 1

2

8:30

7

8

9

اإلطـــالع على اإلجـــابة املقـــدمة من طــرف 

التلمــيذ(ة)
7

8

9

هنا مسك تقيـيــم انجـــاز التلميـــذ

انقــــــر هنا إلرســـال التقييـــم. بعد ذلك يتـــوصل 
التلميــذ و الولـــي بإشعــار ،يتم اإلطالع عليه من 

خالل التطبيق ولي و التطبيق متمدرس.

كشف لتواريـــخ اإلطـــالع  على التمـــرين، 

و املقــرر إلنجــاز التمــرين

4

القائمــة الرئيســية

1

6

انقـــــر على إحــدى القوائم  ، لتتبـــع مــدى 
إلتــــزام كل تلميــذ بانجــاز التمــــرين 

املنــزلي ، من حيث اإلجابة و اإلطالع .

5

6

8
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تحميــــل تصحيح  الواجب المlلــــــي

8:30

انقــــر هنـــا إلضــافة تصحيح التمريــن 
الذي تـــم نشـــره سابقـــا.

3

3

8:30

1

2

انقــر هنــا إلختيــار أحـــد األيـــام 
الدراسيــة.

1

2

8:30

4

6

انقــــر  إلضافة وصـــف للتصحيح املقــترح 
للتمريــن املنـــزلي.

4

5

6

 انقــــر هنــا لتحميــل امللف أو  مسك 
الرابـــط  لتمكيــن التالمــيــذ من اإلطــالع 

على املرفقات الخاصــة

انقــــــر هنا إلرســـال التصحيـــح . بعد ذلك 
يتـــوصل التلميــذ و الولـــي بإشعــار على 

التطبيق الخاص بكل واحــد منهمــا.

5

القائمــة الرئيســية

انقــــر على إحدى الحصص املؤشــرة و املقـررة 
إلرجــاع انجــاز التمــرين .

9



12

عــرض لجـــدول الحـــصص

8:30

جدول الحصص

عـــرض  للبرمجـــة  األسبــوعية للحصص 

لكل قسم ،  مميـــز بلون خاص به

السبتالجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاالثنني

2

2

8:30

يتم النقـــر على إحدى الحصص إلظهـــار 
رمــز   القــــاعة املخصصة التدريس  .

جدول الحصص

القسم

املــادة

الحصة

-S6 (P-Eالقاعـــة

08:00 - 

الفلســفة

2BACSPF-1

تسجيـــل الغياب

2.1

2.1 على صفحــة خدمــات التطبــيق يتم 

تشغيــل الخدمـــة «جدول الحصص»

القائمــة الرئيســية

8:30

1

1

10
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قائــــمـة التالميـــذ

8:30

 اسم القســم

 معلومـــات عامــة حول 
 القســم

يتم الضغـــط على الـــزر 
«معلومـــات حول 

القسم» .

2

3

4

2

3

4

8:30

قائمـــة الوا جبات املنزليـــة 
الخاصــة بتالميذ القسم الــذي 

وقــع اإلختيـــار عليــه من خــالل 
الشـاشة السابقة.

4.1

الحصص املبرمجــة للمراقبــة 4.2

املستمرة الخاصــة بالقسم 

املختــار

4.2

4.3

منحــنى تطــور معدالت املراقبة املستمرة4.3

8:30

يمكــن تمريـــر الئحــة التالميــذ 
املسجليــن بالقسـم، من األعلـــى إلـــى 

األسفــل أو العكــس.

5

 يتــم النقــر هنــا الختيار أحــد التالميذ 6
قصــد اإلطــالع على مساره الدراســـي

8:30

 عــرض للمسار الدراســي للتلميذ(ة) مع 
تبيان املعدالت املحصل عليه  لكــل سنــة 

دراسيــة

تتيح  هذه الخدمة اإلطالع  على املعلومات حول التالميـــذ املسجلـــني في األقســــام املدرًَســة،  باإلضافة إلى املعـــدالت املحصــل عليــها خــالل املســار 
الدراســـي لكل تلميــذ أو تلميــذة  . تمكــــن هذه الخدمــة أيضــا الــوقوف على التعثـــرات و اإلنجــازات التي تم تحقيقهــا خــالل املواســـم الدراسيــة السابقـــة 

.

الخصـــائص:

على صفحــة خدمــات التطبــيق يتم 

تشغيــل الخدمـــة «ال ئحــة 

التالمـيــذ»

5

5

6

4.1

القائمــة الرئيســية

8:30

1

1

11
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تحييـــــن دفتــــر النصوص

على صفحــة خدمــات التطبــيق يتم 

تشغيــل الخدمـــة «دفتــر 

النصــوص»

8:30

 يتم أوال تحـــديــد تاريخ إحــدى الحصص 
املبرمجــة  (أي الشهر و اليوم)،  

 
 

 ثــم اختيــار الحصــة املراد مسك املحتوى 
 الذي تم انجازه خاللهــا.

2

3

8:30

 بعــد اختيــار الحصـــة، يتم الضغط 
على الـــزر »إضــافـة محتــوى الحصـــة« 

ألجــل تحييــن دفتــر النصـــوص 
باملعلــومات الخــاصة باألنشــطة 
 لتعليميـــة و التعلميـــة ااملنجـــزة 

8:30

اضافة محتوى الحصـــة:  

 نوع النشاط : 
  درس 
 تمرين 
 مراقبة 

 تصحيح مراقبة

 تحديد املدة لتحقيق أهداف  
ا النشــاط ،باستعمال الزرين : 

  «+» أو «-».

   تأكيــــد العملية   و متابعة تحيني دفتــر 
النصوص لباقي الحصص .

4

املــدة

60 دقيــقة

تمرين

تصحــيـح

مراقبــةفــرض

درس

الرجوع

نـــوع

تأكيــد و متابعــة

6

5

القائمــة الرئيســية

5

6

2

3

4

7

7

8:30

1

1

12
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8:30
8:30

األقســام املدرَّســــة خــالل    الئحــة 
 املوســـم الحالـــي. يتم اإلطـــالع علـــى 

الئحـــة التالميـــذ املسجليـــن 
 بالضغــط علــى اسم القسم.

يُْمكـِــن التوقف عنــد كل  تلميــذ أو تلميـــذة، 
للتعبيــــر عن الرأي  بخصــوص قـــــــــــدرة 
التلميـــذ(ة) على مسايرة الدراســة بــــــدون 

صعـوبة  باملسلك املعبــر عنه. 
يتم تسجيــل تقديــر األستــاذ أو األستــاذة فورا 

ثم اإلنتقــال للتلميذ(ة) املوالي(ة). 
 

 إلنهــــاء العملــية ، يتم الضغط على سهــم   
 الرجـــــوع.

 

التوجيـــــه

الولـــوج لخدمة »التوجــيه«

2
3

8:308:30

3

4

4

5

 عند الرجوع إلـــى الئحـــة األقســام ،  
 يالحــظ تغييـــر في مؤشـــر تقــدم مساهمة 

ا ألستــاذ أو األستــاذة في عملية اإلدالء   
 بالرأي حول اإلختيارات املعبــر عنها من  

 طرف تالميذ القسم. 
 

 يتم حفظ األراء املعبــر عنهــا في 
صيغة مسودة قابلة للتغييـر من طرف 

 األستــاذ أو األستاذة.

 

 في حالــة اختيــار القسم الذي يتوفر 
على مؤشـــر، يتم عــرض الئحة 

التالميذ  من خالل  مجموعات مصنفة 
حسب رأي األستــاذ أو األستــاذة. 

بعدها يتم استعمال أحد الخيارين : 
 

«تحديث» : ألجل مراجعــة األراء املعبر 
عنهــا من خالل املسودة. 

 
«نشر» : ألجــل النشر النهائي ويتم 

اإلطــالع عليه من طــرف اإلدارة 
التربوية. 

6

5

6

7

8

9

8

9

1

القائمــة الرئيســية

8:30

1

2

13
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مفكــــــرة

الشهـــــر الســـابق8:30 الشهـــــر املوالـــي

أيــــام الشهــــر

إشـــارة ليوم عيــد أو ذكـــرى أو 

نشــاط دراســـي كتنظيــم امتحانـــات 

جهــوية أو وطنيـــة

 وصــف للحــدث أو املناسبة 
املقرونـــة باليـــوم   املختــار 

من طــرف املستعمـــل

القائمــة الرئيســية

8:30

14
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8:30

تتبــــع المقــــرر

 يمــكن التعـــرف على تطـــور مـــدى إنجــــاز املقــــرر،  
 ذلك بالضغــط على الـــزر «تتـــبع املقــــرر»  

2

3

  املؤشـــر الشـــامل  لتقـــدم  البــرنامج الدراســي 2
باعتبــاركل فـسم.

  املؤشـــر الخــــاص  لتقـــدم  البــرنامج 
الدراســي باعتبــار كل قســـــم.

3

القائمــة الرئيســية

8:30

1

1

15
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إعــــــــدادات التطبـــــــيق

8:30

 يمــكن الولـــوج إلعــدادت التطبيـــق، 
 بالضغــط على الـــزر «إعــدادات»  

الولـــوج لقائمــة  اإلشعارات بالعمليات 
املنجــزة مــن طــرف  األستــاذة أو 

األستــاذ قصــد التذكيــر أو اإلخبــار، 
كتسجيــل غيابات التالميـــذ خالل 

الحصــــص املـــاضيــة مثــــــال . 

8:30

1

2

1.2

 يمكن اختيـــار إحدى  اللغــتني (العربية أو 
الفرنسيــة) لتغيـيــر لغة عــرض   التطبيـــق.

البريـــد اإلكترونـــي  لحساب 
املستعمــل ألجــل ولــــوج 

لخدمــات  التطبييــق مســار 

مــدرس

تمكــن اإلشعــارات من إخبـــار املستعمل بشكل 
آني  بالعمليـــات الخــاصة باملتابعــة اليوميــة 
للحيــاة الدراسيــة مثـال :تسجيــل الغيـــابات  

  مسك النقــط ...إلخ

1.2

القائمــة الرئيســية

16




