
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

استمارة الجانبية 

 الدراسية

01 

 

االختيارات 

 الدراسية والتكوينية

04 

االختيارات 

 المهنية

 ابة 03
استمارة الجانبية 

 الشخصية

02 

 االنسجام

05 

تحديد االختيارات املهنية( 3  

  تحديد االختيارات الدراسية والتكوينية( 4

االطالع على االنسجام( 5  

 ؛ "االختيارات المهنية"انقر على البوصلة تم اختر   ❖
 أكتب المهنة التي تحلم بها في الخانة المخصصة لذلك؛  ❖
حسب ميولك  اختر المجاالت المهنية التي ترغب فيها، ورتبها  ❖

 . ورغبتك 

  األسهم  باستعمال المهنية  المجاالت ترتيب ير تغي يمكنك ❖
 ؛األسفلي ف لذلك المخصصة 

  على ضغط ا ، ميولك تناسب  التي  المهنية  االختيارات من  االنتهاء  بعد
 . بنجاح  تمت  الحفظ عملية أن  تأكد و،  " حفظ "  زر
 

 ؛ "االختيارات الدراسية والتكوينية "انقر على البوصلة تم اختر   ❖
  االختيار القائمة بين  من  اختر ثم ، "  إضافة"  زر  على  اضغط ❖

 ؛الدراسي والتكويني الذي ترغب فيه
  إضافة اجل  من  العملية  نفس، وكرر "  حفظ" زر  على  اضغط ❖

 اختيارات دراسية وتكوينية أخرى. 

 مرتبة؛  اختياراتك   لك ستظهر  االنتهاء عند  ❖
  تعلل لذلك   المخصصة لخانةا  يف بسيط  تعليق  إضافة  يمكنك ❖
 (. الزامية ليست   الخانة هذه)  اختياراتك فيه
 

 بين:  االنسجام  نتيجة  ستجد"   االنسجام"   الى الولوج  عند 
 ؛الشخصية الجانبية مع المهنية  االختيارات  ❖
 . الدراسية الجانبية  مع  والتكوينية  الدراسية االختيارات  ❖

 االنسجام يابغ=    األحمر اللون 
 نسبي  انسجام=  البرتقالي  اللون 
 تام انسجام =    األخضر اللون 

تشار في التوجيه التربوي: عبد الصمد سليمانيإعداد املس  
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الولوج إلى فضاء "متمدرس"   * تعبئة استمارة الجانبية الدراسية( 1  
 

تعبئة استمارة الجانبية الشخصية( 2  

 بط التالي: يتم الولوج إلى فضاء المتمدرس عبر الرا
https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris/Account 

  عليه الحصول  يمكنكم  الذي السري والقن مسار  رقم  باعتمادوذلك 
 . مؤسستكم  إدارة من

 ؛ "الدراسية استمارة الجانبية  "انقر على البوصلة تم اختر   ❖
 ؛ عبارة  14ستظهر لك استمارة مكونة من  ❖

  المواد  من مادة كل أمام عالمة ضع  ثم  جيدا التعليمات  اقرأ ❖
 المقترحة.  العبارة مع نها تنطبق التي تعتقد أ الدراسية 

 ؛ "حفظ "جابة على جميع العبارات ال تنس الضغط على زر اإل بعد ❖
الدراسية، حيث    ، يمكنك بعد حفظ اإلجابات ❖ االطالع على جانبيتك 

 ستظهر لك المواد التي تميل إليها أكثر باللون األخضر. 
 

 ؛ "استمارة الجانبية الشخصية"نقر على البوصلة تم اختر  أ ❖
 ؛عبارة 20  بها  الئحة  كل، لوائح 5 من  استمارة  لك ستظهر  ❖
  وذلك الخمس  اللوائح ضمن  المتضمنة  العبارات  جميع على   جبأ ❖

 لشخصيتك.   المالئمة اإلجابة  امام  عالمة  بوضع 

  لك   تظهري ، لكالبوصلة رمزتحمل التي  التوجيه يقونةأ اضغط على 
 : التالية الخيارات 
 ؛والتكوينية  الدراسية االختيارات  ❖
 ؛ المهنية االختيارات  ❖
 ؛الشخصية الجانبية  استمارة ❖
 ؛ الدراسية الجانبية  استمارة ❖
 . االنسجام  ❖

 ؛الئحةال  عبارات  جميع  على  اجابتك من  تأكد  ❖
 ؛الموالية الالئحة  ى إل االنتقال   اجل من" ي لالتا" زر  على  اضغط ❖
  على أ   الموجود  ترتيبال  خالل   من   الالئحة   رقم  معرفة  يمكنك ❖

 ؛ االستمارة

 ؛ "حفظ "  زر  على  اضغط  ،الخمس  اللوائح  جميع ملء    من   االنتهاء   بعد ❖
 ؛بنجاح تمت  الحفظ  عملية أن  من  تأكد  ❖
ك الشخصية،  جانبيتنتائج  جابات، يمكنك االطالع على  بعد حفظ اإل ❖

 . النتيجة   دائرةوذلك بالضغط على  

باللون األخضر: 
مجاالت مهنية تنسجم 

 مع شخصيتي
:  البرتقاليباللون 

مجاالت مهنية تنسجم  
 مع شخصيتي نسبيا 

:  األحمر باللون 
ال  مجاالت مهنية  

 تنسجم مع شخصيتي 
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