وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين –
دليل مستخدم الباﺣث عن العمل
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نطاق الدليل
هذه الوثيقﺔ هي دليل الباﺣثين عن عمل خاص بوزارة الموارد البشريﺔ والتوطين.

ﻣﻘدﻣﺔ
 -1هذا الدليل سوف يسمح للباﺣثين عن عمل في وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين بالقيام باﻷنشطﺔ التاليﺔ
في بوابﺔ التوطين:
أ -تسجيل الباﺣثين عن عمل
ب -إمكانيﺔ إدارة الﺣساب وخاﺻيﺔ تغيير كلمﺔ المرور
ت -كتابﺔ السيرة الذاتيﺔ باستخدام خيار كتابﺔ السيرة الذاتيﺔ
ث -تﺣميل جميع الوثائق المهمﺔ والسيرة الذاتيﺔ
ج -البﺣث عن الوظائف الشاغرة والتقدم اليها
ح -إمكانيﺔ عرض الوظائف الشاغرة المناسبﺔ وفقا لمجال الدراسﺔ ونوعيﺔ الوظيﻔﺔ والتقدم اليها
خ -قبول او رفض المقابﻼت الشخﺻيﺔ المتاﺣﺔ ارتكازا على توافر الﻔرص
د -البﺣث والتقديم على برامج التدريب المنشورة من قبل وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين

تفاصيل خدﻣﺔ الباحث عن عمل
عند زيارة الموقع اﻻلكتروني  www.mohre.gov.aeاضغط على الخدمات ثم خدمات التوطين ثم البرنامج
الوطني للتوظيف في القطاع الخاص.
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تسمح لك ﺻﻔﺣﺔ الخدمات باستعراض الخدمات المختلﻔﺔ التي تقدمها الوزارة.
تسمح لك خدمﺔ الباﺣثين عن عمل باستعراض البيانات التاليﺔ قبل استكمال عمليﺔ التسجيل:

شروط تسجيل المواطنين
تسمح لك خدمﺔ الباﺣثين عن عمل بالتسجيل مما يساعد وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين في إيجاد الشواغر
المتاﺣﺔ المناسبﺔ في القطاع الخاص المنشورة على موقع وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين.
الباﺣثين عن عمل يستطيعون التسجيل بإدخال رقم الهويﺔ اﻹماراتيﺔ وتاريخ الميﻼد للتﺣقق ان المستخدم الراغب
بالتسجيل هو اماراتي الجنسيﺔ.
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عندما يتم التﺣقق من ان المستخدم اماراتي الجنسيﺔ ،في ﺻﻔﺣﺔ التسجيل ،ادخل اسم المستخدم من دون فراغات،
إذا كان اسم المستخدم مﺣجوز لمستخدم اخر سو يقوم النظام بإخطار المستخدم بان اسم المستخدم مسجل في
قاعدة بيانات وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين.

يجب ان يقوم الباﺣث عن عمل بالتﺣقق من ﺻﺣﺔ رقم الهاتف المﺣمول بالضغط على )ارسال رمز مرور(
وادخال رمز التﺣقق المرسل لرقم الهاتف المﺣمول.
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يجب على الباﺣث عن عمل ان يوافق على الشروط واﻻﺣكام ،لعرض الشروط واﻻﺣكام اضغط على رابط
العرض.
لتقديم معلوماتك اضغط على زر التسجيل ﻹتمام عمليﺔ التسجيل.
بمجرد اﻻنتهاء من التسجيل ،سوف تستلم اخطار بالتسجيل على بريدك اﻻلكتروني لتﻔعيل الﺣساب .سوف يتم
تﻔعيل الﺣساب بالضغط على الرابط بالبريد اﻻلكتروني.

مﻼحظة :بعد ادخال وتسجيل البريد اﻻلكتروني ورقم الهاتف المﺣمول ﻻ يسمح بتعديلهم مرة أخرى ،هذا يسمح
لنا بإبقاء ﺣسابك مميز في قاعدة البيانات الخاﺻﺔ بنا .إذا نسيت او اردت تغيير البريد اﻻلكتروني او رقم الهاتف
المﺣمول ،يمكنك التواﺻل مع فريقنا على الرقم .800 – 60

تسجيل الدخول
في ﺣال تسجيل الباﺣث عن عمل ،يستطيع تسجيل الدخول من خﻼل استخدام المعرفات الشخﺻيﺔ )اسم
المستخدم والرمز السري( .تسجيل الدخول سوف يسمح لك عرض وتعديل ملﻔك الشخﺻي ،نشر السيرة الذاتيﺔ،
التﺣقق من الشواغر المناسبﺔ ،قبول او رفض المقابﻼت ،ﺣضور برامج التدريب المستضافﺔ من قبل وزارة
الموارد البشريﺔ والتوطين.

الرجاء المﻼﺣظﺔ ،لتسجيل الدخول للملف الشخﺻي يجب اﻻخذ بعين اﻻعتبار المعلومات التاليﺔ:
 -1اسم المستخدم
 -2رمز المرور
 -3السؤال السري والجواب السري
إذا نسيت أي من المعلومات السابقﺔ ،اضغط على رابط نسيت كلمﺔ المرور او تواﺻل مع وزارة الموارد
البشريﺔ والتوطين على الرقم ).(800-60
-
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في ﺣال اﻻنتهاء من التسجيل/تسجيل الدخول سوف تظهر الشاشﺔ الترﺣيبيﺔ بالمﺣتويات التاليﺔ:
 -1ﺣالﺔ الملف الشخﺻي للباﺣث عن عمل المﺣدث من خﻼل عمليﺔ التسجيل.
 -2الوظائف الموﺻي بها.
 -3ﺣالﺔ الوظائف المقدم عليها من خﻼل المستخدم.
الباﺣث عن العمل يستطيع تﺣديث ملﻔه الشخﺻي ،التقديم على الوظائف الموﺻي بها والتﺣقق من تﻔاﺻيل
الوظائف المقدم عليها من قبل الباﺣث عن عمل باستخدام الخيارات أعﻼه.
هذه الشاشﺔ الترﺣيبيﺔ تظهر الخيارات التاليﺔ:
 .1سيرتي الذاتية :هذا الخيار يسمح للمرشح بإدخال/تعديل سيرته/سيرتها الذاتيﺔ.
 .2العثور على وظائف :هذا الخيار يسمح للمرشح بتﺣديد والتقديم على الشواغر ذات ﺻلﺔ بملﻔه
الشخﺻي .على أساس اختياره لهذا الخيار سوف يقوم النظام بعرض  5شواغر تتوافق مع ملف
الباﺣث عن العمل.
عندما يتم التﺣقق من عمل ،يﺣتاج الباﺣث عن عمل بان يتﺣقق من انه تم تعبأة الﺣقول بشكل ﺻﺣيح
لكي يستطيع ايجاد شواغر ذات ﺻلﺔ .هذا التوافق)الربط( سوف يتم بشكل تلقائي ﺣالما يقوم ﺻاﺣب
العمل بنشر شواغر تتوافق مع المعايير مثل الشهادة ،نوع العمل.
 .3العثور على تدريب :في هذا القطاع يستطيع الباﺣث عن عمل التقديم على برنامج تدريب المقدمﺔ من
وزارة التنميﺔ البشريﺔ والتوطين ،عرض ﻻئﺣﺔ برامج التدريب ،الباﺣث عن عمل يﺣضر او ﺣضر.
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تحديث السيرة الذاتيﺔ ﻣن خﻼل اختيار "سيرتي الذاتيﺔ"
يستطيع المرشح اختيار "سيرتي الذاتيﺔ" ﻹدخال/تعديل سيرته الذاتيﺔ للتقديم على وظائف ذات ﺻلﺔ بملﻔه
الشخﺻي .باختيار "سيرتي الذاتيﺔ" شاشات "باني السيرة الذاتيﺔ" سوف تعرض مما يسمح للمرشح بإدخال
ورفع السيرة الذاتيﺔ وكل الوثائق ذات ﺻلﺔ ،الخبرات والشهادات ،الدرجﺔ الخ.

المعلومات التاليﺔ مطلوب تعديلها من خﻼل الباﺣث عن عمل ﻹتمام السيرة الذاتيﺔ .ومن الهام أيضا اﻻستمراريﺔ
بالضغط على رز "ﺣﻔظ" في كل مرﺣلﺔ من مراﺣل تعديل/تﺣميل المعلومات التاليﺔ:
 -1الوظائف المﻔضلﺔ
 -2المهارات المﻔضلﺔ
 -3تﻔاﺻيل المؤهل العلمي
 -4تﻔاﺻيل اللغﺔ
 -5الخبرة العمليﺔ )اﻻﺣترافيﺔ(
 -6معلومات شخﺻيﺔ
 -7معلومات التواﺻل
 -8معلومات الهويﺔ اﻹماراتيﺔ
 -9الوثائق المﺣملﺔ
 -10غطاء الرسالﺔ
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ﻣعاينﺔ السيرة الذاتيﺔ
بعد اﻻنتهاء من انشاء السيرة الذاتيﺔ ،يستطيع الباﺣث عن العمل مراجعﺔ جميع البيانات المدخلﺔ في شاشﺔ واﺣدة
باستخدام خيار عرض السيرة الذاتيﺔ.
فقط بعد انهاء الباﺣث عن العمل من إتمام السيرة الذاتيﺔ والتعديل عليها ،يستطيعون التقديم على وظائف وبرامج
تدريب.
الشاشﺔ الظاهرة باﻷسﻔل توضح المعلومات التي تظهر بالسيرة الذاتيﺔ
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البحث عن وظيفﺔ جديدة باستخدام خيار "البحث عن وظاﺋﻒ"
في هذا المقطع يستطيع الباﺣث عن عمل البﺣث عن عمل استنادا على معامﻼت مختلﻔﺔ والتقديم على وظائف
وﺣﻔظ اليﺔ البﺣث ﻹعادة استخدامها في وقت ﻻﺣق للبﺣث عن شواغر.

من الممكن تﺻنيف الوظائف وفقا للمعايير التاليﺔ:
 -1اﻻمارات
 -2المستوى الوظيﻔي
 -3فئﺔ ﺻاﺣب العمل
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من الممكن عرض تﻔاﺻيل المعايير واختيارها من خﻼل قائمﺔ اﻻنزال الذات ﺻلﺔ مع
المعايير.
معايير البﺣث المختارة من الممكن ان يتم ﺣﻔظها من خﻼل الضغط على رز ﺣﻔظ.
في ﺣال اختيار معيار البﺣث ،خيار البﺣث سوف يقوم بعرض كل الوظائف المتاﺣﺔ التي
تتوافق مع معيار البﺣث.
يمكن اﻻطﻼع على التﻔاﺻيل الكاملﺔ للوظيﻔﺔ المتاﺣﺔ من خﻼل فتح الوظيﻔﺔ ذات الﺻلﺔ.
بمجرد فتح الوظيﻔﺔ ،لدى الباﺣث عن العمل خيار التقدم للﺣﺻول على الوظيﻔﺔ من خﻼل
النقر على خيار "قدم اﻵن" أو إرسال تﻔاﺻيل الوظيﻔﺔ إلى ﺻديقه عن طريق النقر على
خيار "شارك".

الوظاﺋﻒ التي تم التﻘدم لها
إخطارا عبر البريد اﻹلكتروني أو
بمجرد ترشيح الباﺣث عن الوظيﻔﺔ لوظيﻔﺔ ،سوف يتلقى الباﺣث عن عمل
ً
الرسائل النﺻيﺔ القﺻيرة .يمكن للباﺣث عن العمل تسجيل الدخول إلى البوابﺔ لعرض قائمﺔ الوظائف المعينﺔ
وتﻔاﺻيلها وبعد ذلك اتخاذ قرار إما بقبول أو رفض الوظيﻔﺔ.
تعرض شاشﺔ عرض "الوظائف المقدم لها" جميع الوظائف التي تم التقديم لها سابقًا من قبل الباﺣث عن العمل
مع التﻔاﺻيل ذات الﺻلﺔ بما في ذلك "المرﺣلﺔ" )المرشﺣﺔ ،المرفوضﺔ ،المختارة ،معلقﺔ ،مرﺣلﺔ المقابلﺔ إلخ(
المتعلقﺔ بالوظيﻔﺔ المقدم لها ذات الﺻلﺔ.
يمتلك مقدم الطلب خيار اتخاذ اﻹجراء الﻼزم بشأن الوظيﻔﺔ المقدم لها عن طريق اختيار الوظيﻔﺔ أي قبول
الوظيﻔﺔ أو ﺣضور المقابلﺔ المجدولﺔ أو إعادة جدولﺔ المقابلﺔ إلخ.
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عرض وتﻘديم طلب للتدريب
بمجرد تسجيل الباﺣث عن عمل وتﺣميل سيرته الذاتيﺔ ،فإنه يتوفر لديه خيار ﺣضور برامج التدريب التي يتم
إجراؤها من قبل وزارة الموارد البشريﺔ والتوطين.

ستتيح لهم خيارات "البﺣث عن تدريب" عرض التدريب المتاح والتقدم بطلب للﺣﺻول عليه .بمجرد تﺣديد هذا
الخيار ،سيتم عرض كل برامج التدريب المتاﺣﺔ ﻻختيارها .يمكن بعد ذلك للباﺣث عن العمل اختيار التدريب
المناسب الذي يرغبون في ﺣضوره والتقدم للﺣﺻول عليه عن طريق النقر على خيار "التقدم بطلب اﻵن".

تسجيل الخروج
للخروج من بوابﺔ  MOHREانقر على أيقونﺔ تسجيل الخروج.

ﺻﻔﺣﺔ |16

