
 

 كلمة المرور الخاصة بمنظومة مسار استرجاع
 مرحبا بالجميع في هذا الدليل الخاص باسترجاع كلمة المرور الخاصة بمنظومة مسار.

إلى واجهة منظومة مسار، وهي إمكانية استرجاع كلمة المرور  خاصية جديدة وغاية في األهميةإضافة  تتم
 الخاصة بمنظومة مسار دونما الحاجة إلى طلب أخرى جديدة من المديرية اإلقليمية.

 المراحل التي يجب اتباعها:

 المعلومات الشخصية الخاصة باسترجاع كلمة المرور أوال: ✓

o  معلومات ضرورية السترجاع يجب ملء بعض المعلومات الشخصية عند ولوجك منظومة مسار. وهي
 .كلمة المرور في حالة نسيانها

o  بعد ولوج موقع منظومة مسار، نضغط على االسم أعلى الصفحة على اليسار ثم نقوم بالضغط على
 ي.الملف الشخص

 
o حفظثم نضغط على  أسفله في الصورة نقوم بملء المعلومات كما: 

 

سارعوا إلى ملء هذه 
المعلومات الضرورية 
السترجاع كلمة المرور 

 في حالة نسيانها.



 

 في حالة نسيان كلمة المرور :ثانيا ✓

o  :نقوم بالولوج إلى موقع منظومة مسارhttps://massar.men.gov.ma 

o  :استرجاع كلمة المرورنضغط على الرابط 
 

 
 
 

 ستظهر هذه النافذة.
o :نقوم بمسك البريد االلكتروني الخاص بمنظومة مسارprenom.nom@taalim.ma  

o نختار البريد االلكتروني 
o  ارسال كلمة مرور جديدة إلى هذا البريد  )سيتم شخصي فعال بريد الكترونيثم نقوم بإدخال

 (اإللكتروني
o  تأكيدثم بالضغط على زر 

 

 



 

 .إغالقستظهر الرسالة التالية، اضغط فقط على زر 

 
 

 بعدها سنتوصل برسالة إلى البريد االلكتروني تحتوي على كلمة المرور الجديدة
 

 
 

o بفتح موقع منظومة مسار والدخول مرة أخرى باستعمال كلمة المرور الجديدة نقوم 
 

  
 



 

 انتهاء صالحية كلمة المروربعد الضغط على الزر تسجيل الدخول، ستظهر لنا رسالة 
o تغيير كلمة المرورفقط بالضغط على الزر:  نقوم 

 

 
 

o ذلك: بعد 

 
 هنيئا،

 
 
 
 

 نقوم بإدخال كلمة مرور جديدة تتكون من حروف وأرقام ورموز.

 نقوم بمسك كلمة المرور التي توصلنا بها عبر البريد اإللكتروني

 نقوم بتأكيد كلمة المرور

 ثم الضغط على



 

 مالحظة:
تحتوي على كلمة  sms، حيث سيتم إرسال رسالة رقم الهاتفترجاع كلمة المرور باستعمال يمكن اس

 مرور جديدة إلى رقم الهاتف الذي ستقوم بإدخاله كما في الصورة أسفله.

 
 

 

 بالتوفيق ..
 
 
 
 
 
 

 وكلمة المرور الخاصة به: "taalim.ma"المواقع التي يمكن ولوجها باستعمال البريد االلكتروني 
o  :استعمال البريد االلكترونيwww.taalim.ma 

o  :موقع مسارhttps://massar.men.gov.ma 

o  :موقع الحركة االنتقاليةhttps://haraka.men.gov.ma 

o :موقع الوضعية اإلدارية  https://notifrh.men.gov.ma/NOTIFRH 

o  :موقع التقاعد النسبيhttps://retraite.men.gov.ma/Account 

o  موقعesise النسخة الثانية  :https://sise.men.gov.ma/esisev2 


