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إجرإءإت إس تعامل إملنصة الالكرتونية عطةل للجميع
تقدمي عام
تشلك إلبوإبة الالكرتونية عطةل للجميع منصة رمقية لتدبري إلربانمج إلوطين عطةل للجميع ،ويه هتدف إىل
حتقيق وظيفيتني أساس يتني:
 إلتوإصل مع خمتلف إملهمتني وإملعنيني ابلشأن إلتخيميي وإعالهمم مبختلف إملس تجدإت وإملعلوماتذإت إلصةل بربانمج إلتخيمي؛
 توفري قاعدة إلكرتونية للتدبري إلرمقي للربانمج إلوطين للتخيمي ،بدءإ بتسجيل إمجلعيات إلرإغبة يفإملشاركة يف إلربانمج ،مرورإ مبرحةل إلتعبري عن إلرغبات (حسب مرإكز إلتخيمي ،وإملرإحل وإلفئات
إلعمرية) ،وصوال إىل موإكبة معليات الاس تفادة (تسجيل إجملموعات إخملمية ،حتميل لوإحئ إلتأمني ،تتبع
وصول ومغادرة إجملموعات إخملمية.)..
يمت إلولوج للمنصة الالكرتونية عطةل للجميع عرب إلرإبطني إلتاليني:
 https://vacances.mjs.maأو vacances.mjs.ma
تتشلك إلصفحة إلرئيس ية من الحئة تضم فقرإت قارة هتم خمتلف جوإنب إلربانمج إلوطين عطةل للجميع ويه:
 تقدمي عام للربانمج إلوطين للتخيمي. برانمج إلتخيمي :جماالت إلربانمج ،إلهيئات إملس تفيدة ،رشوط الاس تفادة ،وإلفئات إملس هتدفة. ش بكة إملرإكز :مرإكز إلتخيمي ،ومرإكز الاس تقبال. إجلامعة إلوطنية للتخيمي :تقدمي للجامعة ابعتبارها إلرشيك إلسايس لوزإرة إلش باب وإلرايضة يفتنفيذ إلربانمج.
 فضاء إمجلعية :يمت من خالهل تسجيل إمجلعيات وإلولوج لفضاء إملشاركة يف إلربانمج. -أجندة :تقدم هذه إلفقرة خمتلف إلتوإرخي وإلآجال إملتعلقة مبرإحل إلربانمج إلوطين للتخيمي.
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وابالضافة إىل إلقامئة إلرئيس ية ،تعرض إلصفحة إلرئيس ية إعالانت هتم مس تجدإت إلربانمج إلوطين عطةل
للجميع ،يمت حتييهنا بشلك دوري وفق تقدم تنفيذ إلربانمج إلوطين عطةل للجميع.

إملرحةل إلوىل :إنشاء وتفعيل إحلساب
يمت إنشاء إحلساب من خالل ولوج فضاء إمجلعية ،وإتباع إخلطوإت إلتالية:
 إدخال إمس إملس تخدم إخلاص ابمجلعية (عنوإنإلربيد إاللكرتوين حيث سيمت إرسال رساةل للتأكد)،
مث لكمة إملرور.
 إدخال إلحرف إليت تظهر يف لكمة إلتحقق (حتتويإلصورة عىل أحرف  E, D, C, B, Aأو F
وإلرقام من  0إىل )9؛ إحلروف التينية ،وإلبايق
أرقام O ،إليت ميكنمك رؤيته يه صفر.
 -إذإ مل تمتكنوإ من فك رموز هذه إحلروف ،إملرجو إلضغط عىل إليقونة للحصول عىل سلسةل جديدة.

وأخريإ إضغطوإ عىل تأكيد إنشاء إحلساب ،بعد ذكل ستتوصلون تلقائيا برساةل لتفعيل إحلساب.
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إذإ مل تتوصلوإ برساةل تأكيد إنشاء إحلساب ،إحبثوإ عهنا يف ملف  SPAMأو .Courrier Indésirable
إضغطوإ عىل إلرإبط إملبني يف نص إلرساةل ومن مت س تعودون إىل إملنصة اثنية مع ظهور هذإ الاشعار.

أدخلوإ بريدمك إاللكرتوين مث لكمة إلرس إليت إخرتمت عند إالنشاء مث إضغطوإ عىل إتصال.

بعد إلتأكد من حصة إملعطيات س تظهر لمك إلشاشة إلتالية :
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قوموإ بتعبئة إس امترة إمتام معلية إنشاء إحلساب من خالل رقن إمسمك ابلعربية وإلالتينية؛ بعد حفظ إلبياانت
س تلجون إىل إس امترة إمجلعية.

من هنا تبدأ معلية ملء الاس امترة إخلاصة ابمجلعية من خالل تعبئة خمتلف إملعطيات إملتعلقة ابمجلع إلعام،
إلرئيس ،أعضاء إملكتب وكذإ حتميل إلواثئق.

