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 مرحبا بكم على المنصة الرقمية 

 لمصلحة الشؤون الطالبية

 .طب و الصيدلة بأكاديرلابكلية 

 

 ومراجعة المعلوماتيلي شرح مبسط لمراحل تفعيل  فيما

 الشخصية للطالب.

ى الولوج إل  مكنكيFirefox  أوChrome  ـــــمن أي متصفح ك  

 التالي:المنصة عبر الرابط 

http://scolarite.uiz.ac.ma/fmp-agadir 

ى ـلـط عـغــ، اضالهــة أعــنــيــبــمــة الــحــفــصــا الــدهــعــر بــهــظــتــس

إطار التسجيل على الظاهرة أسفل  "ال أتوفر على حساب"

 اليمين.
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الرابط إلى صفحة تأكيد الحساب وذلك لملء  سينقلك

 المعلومات المميزة لحسابك الجديد:

  الرقم الوطني للطالبCNE أو رقم مسار 

  رقم بطاقة التعريف الوطنيةCIN 

 تاريخ االزدياد 

 البريد االلكتروني وإعادة التأكيد 

 التأكيد كلمة المرور وإعادة 

ال حيث غ  ومشيجب أن يكون حسابك االلكتروني موجودا 

 تجدر اإلشارة إلى أن كلمةستتوصل عبره برسالة التفعيل، و 

عتمد للولوج لحسابك الجديد، ولست مجبرا بأن المرور ست  

 ها كلمة المرور الخاصة ببريدك االلكتروني.تكون نفس  

 وانتظر توصلكاضغط على زر التأكيد أسفل االستمارة، 

 لة.بعد ثوان قلي برسالة التفعيل على بريدك االلكتروني
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 لنموذج أعاله، ما يعنيستتوصل برسالة كما هو مبين في ا

بملئها سابقا، وربطها بقاعدة  توصلنا بالمعلومات التي قمت

 لتأكيد مطابقتها. بيانات المسجلين بالمؤسسة

إلى صفحة  لينقلك Cliquez iciمباشرة على رابط  اضغط

 تسجيل الدخول كما هو مبين في الصفحة الموالية.

تجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن إرسال جواب أو أي رسالة 

عد الضغط لمرة واحدة على رابط لعنوان المصدر، كما ي  

 وأي استعمالصفحة التسجيل كافيا لتفعيل الحساب، 

 غير ذي جدوى.يصبح للرابط مرة ثانية 
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 الدخول كما هو مبين أعاله حيث اإلطارصفحة تسجيل 

 .األخضر يتضمن تأكيد تفعيل حسابك

يكفي إعادة رقن عنوان بريدك االلكتروني مكان اسم 

بملئها في  ي قمتالمستخدم، متبوعا بكلمة المرور الت

 استمارة تأكيد الحساب.

 ةلمصلح اضغط على زر الدخول للولوج إلى المنصة الرقمية

 الطالبية. الشؤون
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 لحساب الطالب على ةيالصفحة الرئيسالنموذج أعاله  بيني

 .الطالبية الشؤون لمصلحة الرقمية لمنصةا

تتضمن الصفحة الرئيسية بطاقًة للمعلومات الشخصية، 

وفضاًء لإلشعارات، ومساحًة للروابط نحو مختلف العمليات 

 اإلدارية والمعطيات البيداغوجية الخاصة بالطالب.

" للولوج إلى صفحة المعطيات حسابيعلى زر " اضغط

 الشخصية قصد معاينتها والتأكد من صحتها.
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 ، حيث تميبين النموذج أعاله صفحة المعطيات الشخصية

إدراج المعلومات التي قمت بتقديمها خالل التسجيل 

 بالمؤسسة مرفقة بالصورة الخاصة بك.

 تجد أسفل جدول المعطيات زر "تصحيح المعلومات"،

والذي يسمح بالولوج الستمارة الصفحة الموالية، حيث 

 يمكنك تعديل وتحيين المحتوى.
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االستمارة أعاله تمكنك من تعديل وتحيين المعطيات التي 

 سبق وأدليت بها خالل التسجيل بالمؤسسة.

يجب في هذا اإلطار األخذ بعين االعتبار الشروط التالية قبل 

 القيام بأي تغيير:

 المعلومات الشخصية مرة واحدة فقط. يسمح بتعديل 

  إن أي خطأ في المعلومات الشخصية يترتب عنه إصدار وثائق

 إدارية وشهادات غير صالحة.

  ون بشرط أن تكيمكن تغيير الصورة الشخصية بأخرى حديثة

 مستوفية للمعايير المبينة في الصفحة الموالية.واضحة و
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 المعتمدة يجب أن تستجيب الصورة الشخصية للمعايير

وتحديد الهوية نظرا لالستعماالت ذات  إجماال بصور التعريف

الصلة بإثبات ملكية الوثائق لصاحبها، مما يتطلب االلتزام 

 بالخصائص التالية:

  120قياسx150px على األقل. 

  300دقةdpi على األقل. 

  2حجمMo .على األكثر 

  الصدر ال يتجاوز اإلطار أعلىالوجه يتوسط الصورة و. 

 بدون بقع او فلتر ملونة صورة صافية. 

  مناسبة بدون أثر فالش أو ظالل.إضاءة 

  تفادي الخلفيات الطبيعية أو المزركشة مع األفضلية لخلفية

 ذات لون فاتح موحد.

 .تفادي تغطية مالمح الوجه من أسفل الذقن إلى أعلى الجبهة 

  ومباشرة للوجه ومالمح الحفاظ على وضعية مستقيمة

 محايدة.وتعابير 

  كنة الحفاظ على العينين مفتوحتين وعدم وضع النظارات الدا

 وتفادي بروز انعكاس للضوء على زجاج النظارات الشفافة.

 

 هائيةن تعتبر عليها والموافقة تحيينهاالمعطيات و  تعديل بعد

 لتتحم ال، و لتصحيحها طلب أي قبول أو يمكن تغييرها وال

 .المعلومات في خطأ ورود عن مسؤولية أي اإلدارة

 

 

 يتم تسجيل الخروج عبر أيقونة المستخدم أعلى الصفحة.


