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 خطوات التقديم على الوظائف في موقع مؤسسة العطاء لإلغاثة والتنمية

 يجب أن يكون لديك حساب في الموقع وفي حالة عدم وجود حساب يرجى التسجيل كالتالي:

حتى تقوم بتسجيل الدخول  account-http://alatta.org.ye/myرابط التالي قم بالضغط على ال .1

الصورة  كما هو موضح في لحسابك أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود لديك حساب من قبل

 التالية:

 :كما في الترقيم أعالهالصورة  اجزاء توضيح ييل وفيما

حيث  قبل،وذلك في حالة وجود حساب لديك من  تسجيل الدخول ( يوضح عملية 1الرقم ) (1

 ليتم تسجيل الدخول  LOG INإدخال اسم المستخدم وكلمة السر ومن ثم الضغط على زر يتم 

، حيث يتم إدخال إسم مستخدم وبريدك  إنشاء حساب جديد( يوضح عملية 2الرقم ) (2

 إلكمال عملية إنشاء الحساب. Registerالمرور ومن ثم الضغط على زر االلكتروني وكلمة 

  

 اسم المستخدم أو البريد االلكتروني

 البريد االلكتروني كلمة المرور 

 اسم المستخدم

 كلمة المرور 

 إنشاء حساب

 تسجيل الدخول  إنشاء حساب جديد

http://alatta.org.ye/my-account


 (ARD) خطوات التقديم على الوظائف في موقع مؤسسة العطاء لإلغاثة والتنمية 

 

2   |  

 

في الصورة  كما  My Accountسيقوم الموقع بنقلك الى صفحة أعاله  عد إكمال أي من الخيارينب .2

 التالية:

 

 :عالهأ كما في الترقيم أعالهالصورة  جزاءأ توضيح ييل وفيما

والذي من خالله يتم تغيير بياناتك الشخصية وكذلك  بيانات حسابك( يوضح عملية 1الرقم ) (1

 كلمة السر الخاصة بحسابك.

حيث بعد النقر عليها سيقوم الموقع  للوظائف،اللوحة الخاصة بالتقديم ( يوضح 2الرقم ) (2

 .بنقلك الى استعراض جميع الوظائف المتاحة في الموقع

 (.الخروجتسجيل ( يوضح عملية الخروج من الحساب ) 3الرقم ) (3

 

بنقلك  النظامسيقوم  (Candidate Dashboard) بالتقديم للوظائفالثاني الخاص  إختيار الخيار بعد  .3

 :في الصورة التالية كماالى الصفحة الخاصة بجميع الوظائف 
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 :عالهأ كما في الترقيم أعالهالصورة  جزاءأ توضيح ييل وفيما

 ( يوضح 1الرقم ) (1
 
 .يمكنك إختيار أي من الوظائفوالذي من خالله  الوظائف المتاحة حاليا

يمكنك التقديم على أكثر من وظيفة حيث  عليها،التي تم التقديم  لوظائفا( يوضح 2الرقم ) (2

 .في نفس الوقت

 (.الخروج تسجيل) ( يوضح عملية الخروج من الحساب 3الرقم ) (3

 ( وذلك لمزيد من التوضيح.1( يوضح الوظائف المتاحة كما في الرقم )4الرقم) (4

اصيل بتفنقلك الى الصفحة الخاصة الوظيفة المناسبة لمؤهالتك قم بالنقر عليها ليتم إختيار بعد  .4

 :في الصورة التالية كماالوصف الوظيفي  أسفلبالنزول الى قم ، الوظيفة

 
 :عالهأ كما في الترقيم أعالهالصورة  جزاءأ توضيح ييل وفيما
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، بعد النقر على هذا الزر سيتم فتح نموذج  التقديم على هذه الوظيفة( يوضح 1الرقم ) (1

الذي  التقديم ، وفي حالة الضغط على الزر وال يستجب يرجى تحديث متصفح االنترنت

 .التغيير لمتصفح آخر فقط أو  تستخدمه
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اصيل بتفنقلك الى الصفحة الخاصة الوظيفة المناسبة لمؤهالتك قم بالنقر عليها ليتم إختيار بعد  .5

 :في الصورة التالية كماالوصف الوظيفي  أسفلبالنزول الى قم ، الوظيفة

 :عالهأ كما في الترقيم أعالهالصورة  جزاءأ توضيح ييل وفيما

جب ، أي أنه يإلزاميحيث أن هذا الحقل  للمستخدم،ادخال االسم األول ( يوضح 1لرقم )ا (1

 إدخال البيانات فيه. عليك

، أي إلزاميحيث أن هذا الحقل  للمستخدم، األخير )اللقب(ادخال االسم ( يوضح 2لرقم )ا (2

 إدخال البيانات فيه. جب عليكأنه ي
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 ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إختيار النوع( يوضح 3لرقم )ا (3
 
 .يمكنك تركه فارغا

يمكنك تركه ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إدخال رقم الهاتف( يوضح 4لرقم )ا (4

 
 
 .فارغا

 ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إدخال العنوان( يوضح 5لرقم )ا (5
 
 .يمكنك تركه فارغا

 ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إدخال المدينة( يوضح 6لرقم )ا (6
 
 .يمكنك تركه فارغا

يجب عليك ، أي أنه الزاميحيث أن هذا الحقل  ،إدخال البريد االلكتروني( يوضح 7لرقم )ا (7

 إدخال البيانات فيه.

يمكنك تركه ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إدخال تاريخ الميالد( يوضح 8لرقم )ا (8

 
 
 .فارغا

حيث أن هذا الحقل  ،سكايب )برنامج مثل الواتس أب( عرف اال إدخال م  ( يوضح 9لرقم )ا (9

 ، أي أنه إختياري 
 
 .يمكنك تركه فارغا

، أي إختياري حيث أن هذا الحقل  ،(Cover Letterإدخال رسالة التغطية )( يوضح 11لرقم )ا (11

 يمكنك تركه أنه 
 
حيث يجب التنويه الى أن رسالة التغطية يجب نسخها ولصقها في هذا  ،فارغا

 .التركيز فنرجو الحقل وال يتم إرفاقها كما في السيرة الذاتية 

، أي يجب عليك الزاميحيث أن هذا الحقل  ،(CVإرفاق السيرة الذاتية )( يوضح 11لرقم )ا (11

كما يجب التنويه الى لخاصة بك حتى تتمكن من التقديم للوظيفة إرفاق السيرة الذاتية ا

 .فقط اإلنجليزيةبحروف اللغة تسمية الملف الخاص بالسيرة الذاتية بحيث يكون  إعادة

يمكنك ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،إدخال سنين خبره العمل( يوضح 12لرقم )ا (12

 
 
 .تركه فارغا

)شغل هذه  ما إذا كنت مستعد للعمل في أقرب وقت ممكنإختيار ( يوضح 13لرقم )ا  (13

 ، أي أنه إختياري حيث أن هذا الحقل  ،الوظيفة(
 
 .يمكنك تركه فارغا

 .(إكمال عملية التسجيل) والتسجيل في هذه الوظيفة زر إرسال البيانات( يوضح 14لرقم )ا (14

 

قط ف رفاق السيرة الذاتيةإو  بريدك االلكترونيوكذلك  االسم األول واألخيريمكنك اإلكتفاء بتعبئة  :ظةمالح

ليتم التقديم على أي وظيفة )حيث أن بقية الحقول هي حقول  Send Applicationومن ثم الضغط على زر 

 إختيارية وال يجب عليك إدخالها(.
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الى الصفحة  الخطوة السابقة سيقوم النظام بنقلك في  Send Applicationعلى الزر النقر بعد  .6

 :في الصورة التالية كماالخاصة بإخبارك بأنك قد قمت بالتقديم على الوظيفة بنجاح 

 

مت بالتقديم عليها وذلك في 
ٌ
حيث سيقوم النظام بإرسال رسالة لبريدك االلكتروني تفيد بالوظائف التي ق

في حالة ما إذا كان بريدك يتبع شركة جوجل أما في حالة شركة ياهو   Spamأو  Updateأو  Inboxمجلد 

 وهكذا... Junksأو في مجلد   Inboxفسيكون إما في مجلد وهوتميل 

 

 

  

 توضيح بنجاح التقديم على الوظيفة 
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 المشاكل التي قد تواجهها في التقديم للوظائف كالتالي:بعض 

 كما في الصورة أدناه Send Applicationظهور صفحة خطأ بعد الضغط على زر  (1

 
في المتصفح  F5بالضغط على الزر فقط وذلك في حالة ظهور مثل هذه الصفحة يرجى تحديث الصفحة 

 ، حيث أن هذا الخطأ يظهر بسبب الضغط الكبير على الموقع فقط.

 

ولحل مثل هذه المشكلة يرجى تحديث المتصفح أو  عليه،عند الضغط  يستجيبال  Apply for Job الزر  (2

.ح آخر بحيث يكون تغيير متصف
ً
 محدثا

 Lost Yourعلى الرابط  وذلك بالضغطحيث يمكنك إستعادتها  بحسابك، الخاصةنسيان كلمة السر  (3

Password? :كما في الصورة ادناه 
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الى الصفحة الخاصة باالستعادة بحيث يجب عليك ادخال بريدك االلكتروني الرسال رابط النظام  كسينقلحيث 

 منسية ومن ثم الذهاب لبريدك ومتابعة عملية تغيير كلمة السر.تغيير كلمة السر ال

 

 

 

 

 

 الموفق والله

 

 

 

 

 

 

 إعداد

 دارة الموقع الخاص بالمؤسسةإ

 أسامة صالح م.

 

 


