
الجهوية و النيابات و كذا املؤسسات التعليمية يف مجمل مراحل 

املرشوع.

اعتامد منهجية التجريب لكل مكونات املرشوع قبل مرحلة 

التعميم.

اعتامد منهجية قيادة التغيري عرب التواصل و التكوين و الدعم 

التقني عن قرب عىل جميع املستويات و خصوصا املؤسسات 

التعليمية.

اعتامد تقنية  )Mode off line( متكن من العمل يف حالة عدم 

توفر الربط بشبكة األنرتنيت باملؤسسات التعليمية.

اعتامد منظومة تستجيب للحاجيات التدبريية للمستعملني وتوفر 

الخدمات اإللكرتونية للمستفيدين.

ضامن متكن فرق الوزارة من الربنام املعلومايت يف مجاالت الربمجة 

و التقنيات املستعملة لالستجابة ملتطلبات الصيانة و التطوير 

املستمر.

األهداف و المكونات
يهدف مرشوع منظومة مسار إىل إرساء طرق عمل جديدة 

للتدبري و التواصل باملؤسسات التعليمية من خالل مكونني 

أساسيني :

1. اإجناز املنظ�مة املعل�ماتية لتدبري امل�ؤ�س�سات 
التعليمية

• إحداث قاعدة معطيات التالميذ	

• التتبع الفردي للتالميذ : التمدرس، الحركية، التقويم....	

• تدبري الزمن املدريس والتدبري البيداغوجي للموارد البرشية و 	

تسيري البنيات الرتبوية

• تدبري عمليات الدعم االجتامعي	

2. تط�ير اخلدمات الإلكرتونية لفائدة املتعلمني

• تطوير مونوغرافيا املؤسسات التعليمية و إحداث املواقع 	

اإللكرتونية الخاصة بها 

• إحداث فضاء آباء و أولياء التالميذ	

مراحل المشروع

م�سار  - املنظ�مة املعل�ماتية
املرحلة الأوىل :تدبري الدخ�ل املدر�سي

• نتائج نهاية السنة الدراسية	

• التوجيه	

• البنية الرتبوية و القطاعات املدرسية	

• تكوين األقسام	

• التسجيل / إعادة التسجيل / إعادة اإلدماج	

• اإلنتقال الفردي / اإلنتقال الجامعي	

املرحلة الثانية : تقييم التالميذ
• نقاط املراقبة املستمرة	

• النتائج املدرسية.	

املرحلة الثالثة : الإح�ساء
• تعداد البنية التحتية، خدمات اإلقامة و اإلطعام خدمات 	

الدعم الرتبوي و االجتامعي.

املرحلة الرابعة : امل�ارد الب�سرية و الزمن املدر�سي
• تدبري استعامالت الزمن	

• التدبري الرتبوي للموارد البرشية )تعيينات، النقط اإلدارية، 	

التغيبات و التنقالت(

• تتبع ملف التلميذ	

• تتبع الغياب و التأخر و العقوبات	

م�سار -  اخلدمات الإلكرتونية
املرحلة الأوىل : خدمات الإعالم و الت�ا�سل

• منوغرافيا املؤسسات التعليمية للعموم	

• فضاء التالميذ / فضاء آباء و أولياء التالميذ	

• الربيد اإللكرتوين	

التوجهات
إعتامد منظومة مندمجة تستوعب من بني مكوناتها الربانم 

املعلوماتية املستعملة حاليا

اعتامد التدرج يف تطوير مكونات املنظومة و إرسائها لتمكني 

املستعملني من استيعاب طرق العمل الجديدة و لتسهيل 

االنخراط 

اعتامد املقاربة التشاركية مع املديريات املركزية و األكادمييات 

• املخطط االسرتاتيجي للوزارة الذي يضع املتعلم يف 	

صلب اهتامم منظومة الرتبية والتكوين ويقوي 

دور املؤسسة التعليمية لتعزيز الحكامة يف 

القطاع.

• املخطط االسرتاتيجي ملنظومة االعالم الذي يروم 	

تطوير وإرساء نظام معلومات متكامل ومندمج 

يشمل جميع مجاالت التسيري والتدبري انطالقا 

من املؤسسة التعليمية إىل اإلدارة املركزية مرورا 

بالنيابة اإلقليمية واألكادميية الجهوية للرتبية 

والتكوين.

• مخطط »املغرب الرقمي« الرامي إىل تطوير 	

وتنمية الحكومة اإللكرتونية.

السياق العام



• مواقع املؤسسات التعليمية :	

- دليل املؤسسة

- أنشطة املؤسسة – الئحة العطل - مواعيد - االمتحانات

- املوارد البرشية و البنية التحتية

- الخدمات االجتامعية : املطعم و الداخلية و املنح املدرسية

املرحلة الثانية : خدمات ال�س�ؤون التعليمية
• فضاء التالميذ / فضاء آباء و أولياء التالميذ	

- طلب موعد بالنسبة آلباء و أولياء التالميذ

- تواصل بني املؤسسة و آباء أولياء التالميذ

- التسجل األويل و التوثيق.

• مواقع املؤسسات التعليمية العمومية مختلفة حسب األسالك 	

التعليمية

- خدمات اخبارية بخصوص ملف التلميذ و مسار التلميذ املدريس 

)الشواهد املدرسية( 

- خدمات :  املكتبة / مراكز توثيق داخلية / الئحة الكتب املدرسية

املرحلة الثالثة : خدمات التمدر�س والتقييم
• فضاء املؤسسات	

- خدمات بخصوص ملف التلميذ و تقييمه

- خدمات التدريس : املحتوى البيداغوجي / املوارد الرقمية

املرحلة الرابعة : خدمات التمدر�س والزمن املدر�سي
• فضاء املؤسسة :	

- استعامل الزمن

- تتبع الغياب و التأخر

- اإلعفاء من الرتبية البدنية

- دفرت النصوص


