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كيفية التسجيل

املؤسساتوفرتهالذيالرابطعىلالضغطعند•

ستظهر قامئة بالوظائف املتاحة كالصورة التالية



اخرت الوظيفة املناسبة

ك عند اختيارك للوظيفة التي تناسب اختصاص•

ستظهر تفاصيل الوظيفة ورشوط التوظيف 

يرجى االنتباه جيدا للرشوط مثال
–رج التختاريخ -الفئة املستهدفة )

(املعدل-مكان السكن  

للتقدم للوظيفة اضغط عىل
زر تقدم



بعد الضغط عىل  تقدم للوظيفة ستظهر هذه الصفحة

يرجى ادخال رقم الهوية الخاص بك



بعد الضغط عىل زر تقدم للوظيفة

بعد شاشة  تعبئة رقم الهوية سيظهر هذا 
ألول مرةتسجيلك يف حال 1صورة رقم الفورم

يف حال كنت مسجل سابقا يف اي مؤسسة
2صورة رقم أخرى سيظهر فورم اخر 

2صورة رقم 1صورة رقم 



ب النموذج يجتعبئةعند
التأكد من البيانات 

د املدخلة كتاريخ امليال 
والجنس ورقم الجوال

م الربيد اإللكرتوين مه
جدا يرجى ادخال بريد 
الكرتوين صحيح حيث 

كيد سيتم ارسال رسالة تأ
التسجيل وكلمة مرور 

ملتابعة طلبك

يرجى تسجيل العنوان 
بشكل صحيح ألنه عامل

أسايس يف قبول 
الطلب



قيرجى تعبئة البيانات بشكل صحيح ودقي

يرجى االنتباه جيدا 
سيتم تدقيق هذه 
البيانات ويف حالة 

كان احد هذه البيانات
ض غري صحيح سيتم رف

الطلب مبارشة



قيرجى تعبئة البيانات بشكل صحيح ودقي

االنتباه جيدا يرجى 
سيتم تدقيق هذه 
البيانات ويف حالة 

كان احد هذه البيانات
ض غري صحيح سيتم رف

الطلب مبارشة



قيرجى تعبئة البيانات بشكل صحيح ودقي

يجب الضغط 
عىل زر أقر 

قبل  الضغط 
عىل حفظ 

وارسال

الحفظقبل
بنيميكنك التنقل

ملراجعةالشاشات
بيانات



بعد الضغط عىل حفظ وارسال ميكن ان تظهر بعض األخطاء

هذهظهرتحاليف
انكيعنيالرسالة

طلببإدخالقمت
رة ليس بالرضو )سابق

لنفس املؤسسة أو 
( نفس الوظيفة

ولذا يجب عليك اغالق
الصفحة و الضغط عىل

زر طلب تقدم 
للوظيفة مره أخرى 



اذا ظهرت هذه الشاشة 

هذهظهرتحاليف
هناك يعنيالرسالة

ضغط عىل املوقع 
يرجى املحاولة يف 

وقت الحق



وين اإللكرت بريدك رسالة  إىل سيصلكالتسجيلنجاحبعد



وينبعد الضغط عىل الرابط الذي وصلك يف الربيد اإللكرت 

عند نسيان كلمة
املرور 



بعد الدخول 

الوظائف املقدم لها
املؤسسة املقدم 

لها الطلب
حالة الطلب

ملعاينة البيانات 
وتعديلها

ل ال ميكن تعدي: مالحظة 
ية بعض البيانات الرئيس



عند نسيان كلمة املرور

ادخل رقم الهوية 
او الربيد 

اإللكرتوين 

سيصلك كلمة 
مرور جديدة عىل 
الربيد اإللكرتوين
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