المشاركة النسائية
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العمر من ( )18الى ( )65عام
التقديم فقط للمساهمات وبنات المساهمينوالمساهمات.
ان ال يكون لدى المساهمة وكيل يعمل في نفس الموسم وقبل في احدى المكاتب او القطاعات
بالمؤسسة
من حق اللجنة المختصة قبول او رفض أي طلب مقدم
من حق اللجنة وضع المتقدم لمهمة في أي مهمة تراها اللجنة
يشترط في المساهمات المتقدمات للمشاركة النسائية ان يجدن القراءة والكتابة
يشترط حصول وكالء و بنات المساهمين والمساهمات على الشهادة الثانوية كحد ادنى.
المؤسسة غير مسئولة عن تامين االعاشة والمواصالت للمقبولين بالعمل في موسم الحج.
يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.
يشترط االلتزام بالحضور للمقبولين بالعمل في موسم الحج
ان تكون المتقدمة من سكان منطقة مكة المكرمة في موسم الحج
ان تقوم المتقدمة بإحضار أصول الوثائق الشخصية والشهادات عند اجراء المقابلة الشخصية
لمطابقتها.
التقدم برغبة المشاركة للعمل في موسم الحج يعني الموافقة على كافة الشروط اعاله.

الية التسجيل في رغبة المشاركة لموسم الحج
لتسجيل الرغبة في المشاركة في العمل لموسم الحج يتطلب منك النظام القيام بالخطوتين التالية:
 .1ان يكون لك حساب بالخدمات االلكترونية وفي حالة عدم وجود حساب البد من انشاء حساب
 .2الدخول للحساب وتسجيل الرغبة بالمشاركة في اعمال موسم الحج
وهذا الدليل سوف يوضح كيفية انشاء حساب في الخدمات االلكترونية وتسجيل الرغبة بالمشاركةو
استعادة كلمة المرور في حالة نسيانها

أوال  :طريقة إنشاء حساب في الخدمة االلكترونية
•

فضال اضغط على زر( التسجيل) باللون األصفر كما هو موضح في الصورة ادناه.

➢ عند الضغط على تسجيل في الخطوة السابقة عليك ان تضغط على(تسجيل للمشاركة فى اللجنة النسائية)
كما موضح بالصورة دناه.

➢ في الخطوة التالية فضال ادخل رقم السجل المدني والمكون من عشره ارقام والضغط على( تسجيل).

➢ الخطوة التالية سوف يظهر اتفاقية االستخدام والنشاء حساب بالخدمات االلكترونية يجب الموافقة على شروط
المؤسسة بالضغط على (موافق) في حالة موافقتك على الشروط الواردة علما بان اكتمال التسجيل يتوجب
الموافقة على الشروط.

➢ في خطوة تسجيل البيانات تتم على أربعة خطوات .االولى كما موضح بالصورة ادناه يتطلب ادخال بعض
البيانات الشخصية (االسم االول  -اسـم االب  -اسم الجـد -اسم العائلة -االسم باإلنجليزي  -النــوع  -الحــالة
الصورة الشخصية -الصفة -الجنسية) بعد اكمال البيانات فضال اضغط على استمرار .

➢ الخطوة الثانية يتطلب ادخال بيانات السجل المدنى (رقم السجل المدنى  -المصدر  -تاريخ االصدار  -تاريخ
االنتهاء
صورة السجل المدني  -تاريخ الميالد بالهجري  -مكان الميالد) بعد اكمال البيانات فضال اضغط على استمرار
إلكمال الخطوات.







الخطوة الثالثة تتطلب ادخال بيانات المؤهل و العمل ( المؤهل  -صورة الشهادة  -التخصص  -المصدر )
الوظيفة ( اسم الوظيفة  -مكان الوظيفة  -مسمى الوظيفة) بعد اكمال البيانات فضال اضغطعلى استمرار إلكمال
الخطوات.

الخطوة الرابعة تتطلب ادخال بيانات وسائل االتصال (رقم الجوال ويبدا ب  - 9665البريد اإللكتروني -العنوان
 المدينة-الرمز البريدي -صندوق البريد -اسم المستخدم  -كلمة المرور  -تأكيد كلمة المرور) بعد اكمالالبيانات فضال اضغط على (حفظ التغيرات).



نتيجة تسجيل البيانات ستصلك رساله على رقم الجوال الذى ادخلته تحتوى على
اسم المستخدم وكلمه المرور



فضال الضغط على (الرجوع الى صفحة الدخول )لتتمكن من الدخول على حسابك و تسجيل رغبة المشاركة
كما هو موضح في الخطوة الثانية ادناه



.





ثانيا  :طريقة تسجيل الرغبة في تسجيل المشاركة في اعمال الحج

تسجيل الدخول.
 .1ادخل اسم المستخدم فى الخانة االولى وكلمة المرور فى الخانة الثانية كما هو ظاهر في الصورة ادناه ثم اضغط
على زر تسجيل الدخول .

• بعد اتمام تسجيل الدخول تظهر شاشة بها جميع االنظمة المتاحة وتختار منها الوظائف الموسمية.

✓ بعد اختيار الوظائف الموسمية تظهر شاشة بها البيانات الشخصية وأسم القطاع والمهام المتاحة داخل القطاع
يمكن االختيار منها ثم الضغط على زر (حفظ التغييرات).

✓ بعد الضغط على حفظ التغيرات ستظهر رساله تفيد بانه تم الحفظ بنجاح وتظهر الشاشة الموضحة ادناه و
التي تحتوى على بعض البيانات الشخصية وحالة المشاركة وتكون تحت المعاينة حتى يتم القبول من عضو
مجلس اإلدارة المختص.

أخيرا
إذا كنت نسيت كلمة المرور برجاء الضغط على (نسيت كلمة المرور؟).
➢ برجاء ادخال أسم المستخدم أو السجل المدنى والضغط على ارسال كلمة المرور سوف تصلك
رسالة على الجوال تحتوى على كلمة المرور وأسم المستخدم ويمكنك اعادة تسجيل الدخول األن.

