الوظائف الموسمية
• تسجيل الدخول.
 .1الحالة االولى اذا كان لديك أسم المستخدم وكلمة المرور فادخل اسم المستخدم فى الخانة االولى وكلمة المرور
فى الخانة الثانيه ثم الضغط على زر تسجيل الدخول .

 .2الحالة الثانية اذا 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.

 .3الحالة الثالثة اذا كانت اول مره تشارك موسمى او اذا كنت تريد التسجيل من جديد اضغط على زر( التسجيل) .

➢ ثم تختار تسجيل فى الوظائف الموسمية كما موضح بالصورة.

➢ فضالً ادخل رقم السجل المدنى وهو عشر ارقام فقط والضغط على تسجيل .

➢ لدخول الى شاشة تسجيل البيانات يجب الموافقة على شروط المؤسسة بالضغط على (موافق) اما اذا
كنت تريد الغاء التسجيل اضغط على( ال اوافق) وتعود الى شاشة الدخول الرئيسية.

➢ تسجيل البيانات على أربعة خطوات االولى كما موضح بالصورة بعض البيانات الشخصية
(االسم االول  -اسـم االب  -اسم الجـد -اسم العاــئلة -االسم باالنجليزى  -النــوع  -الحــالة
الصورة الشخصية) بعد اكمال البيانات فضال اضغط على استمرار .

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

➢ الخطوة الثالثة بيانات المؤهل و العمل ( المؤهل  -صورة الشهادة  -التخصص  -المصدر )
الوظيفة( اسم الوظيفة  -مكان الوظيفة  -مسمى الوظيفة) بعد اكمال البيانات فضال اضغط على
استمرار الكمال الخطوات.

➢ الخطوة الرابعة بيانات وسائل االتصال (رقم الجوال ويبدا ب  - 9665البريد االلكترونى-
اسم المستخدم  -كلمة المرور  -تأكيد كلمة المرور) بعد اكمال البيانات فضال اضغط
على (حفظ التغيرات).

➢ نتيجة تسجيل البيانات ستصلك رساله على رقم الجوال الذى ادخلته تحتوى على
اسم المستخدم وكلمه المرور وبالضغط على (الرجوع الى صفحة الدخول ) يمكنك استخدامهم .

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

• المشاركة فى الوظائف الموسمية.
✓ بعد اختيار الوظائف الموسمية تظهر شاشة بها االسم ورقم السجل المدني وتختار القطاع تظهر المهام
المتاحة داخل القطاع يمكن االختيار منها ثم الضغط على زر (حفظ التغييرات).

• نتيجة المشاركة.
✓ بعد الضغط على حفظ التغيرات وتظهر رساله تفيد بانه تم الحفظ بنجاح تظهر شاشة بها االسم ورقم السجل
المدنى والقطاع والمهمة وحالة المشاركة وتكون تحت المعاينة حتى يتم القبول من عضو مجلس اإلدارة
ويمكن التعديل فى المهمة عندما تكون حالة المشاركة تحت المعاينة.

