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 المنصة اإلماراتية    المستخدم ألصحاب العمل عىلدليل 

ي والعمل عن بعد( 
 للعمل المرن ) العمل الجزئ 

 
ن عن العمل و  ، هو أحد برامج مؤسسة اإلماراتبرنامج دوامي  ي  هدف برنامج دوامي إىل فتح آفاق جديدة ومناسبة للباحثي 

ي دولة اإل 
  مارات لمواطنن

ً
ي أو العمل عن بعد(  وفقا

العربية المتحدة من خالل توفي  فرص العمل المرنة )العمل الجزئ 

اكات التنظيمية.  ي جميع القطاعات من خالل الشر
ن
 لمتطلبات السوق ف

 

 يرجى اتباع الخطوات التالية: وطرح الفرص الوظيفيةكجهة عمل  المنصةعلى لكيفية التسجيل 
 

 
الدخول إىل منصة دوامي عىل الرابط :   .1

https://www.emiratesfoundation.ae/dawamee/ 
 

 بع الخطوات  تا .2
 
 

 

ي 
 
دد ف ي التسجيل أو التحديث أو رفع الملفات يرجى عدم التر

 
ي حال وجود اي استفسارات أو صعوبات ف

 
ف

ي    عىلالتواصل مع فريق عمل دوامي  
ون  يد اإللكتر عىل مركز    أو اإلتصال info@dawamee.aeالتى

 . 742222-800االتصال  
 

https://www.emiratesfoundation.ae/dawamee/
mailto:info@dawamee.ae
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الضغط عىل جهات العمل ، حتر تتمكن من تسجيل حساب جهة  .3
 عمل جديدة 

إن كان لديك حساب جهة عمل مسبق ، يرجى الضغط عىل دخول ثم دخول جهات   .4
 العمل 

ي وكلمة الس بالدخول  .5
ون  يد اإللكتر  لحساب الجهة.  التى

  
ي سوف تظهر صفحة الملف   .6

 جهة العمل.  اناتستكمال بي ال التعريف 
ي للجهة مع التأكد من   يرجى  .7

رقام التواصل ورفع شعار الجهةـ واستمرارية تحديث البيانات الخاصة بالجهة  أدخال  إ استكمال جميع البيانات الخاصة بالملف التعريف 
 ومحدثة حتر تاريخهصحيحة والتأكد من بيانات التواصل 

 . الضغط عىل تسجيلثم  التسجيل ألصحاب العمل الموافقة عىل سياسية   .8
ي تفعيل حس .9

نامج ف     وصالحيتها.  دخلةاب جهة العمل بعد مراجعة البيانات الميقوم التى

  
ة   ( Zoom in or outكرة الفأرة   باستخدام)  كما هو موضح  للتعديلعند رفع شعار الجهة يرجى التأكد من ظهور الشعار بالشكل الصحيح، يمكن استخدام العدسة المكتى
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 التحكم الخاصة بحساب الجهة لوحة
 

عىل   عمليات التوظيفمحركات و عنارص  واحصائيات  7ة التحكم من تتكون لوح .10
ي الصورة 

 المنصة كما هو موضح ف 
ي أي وقت .11

 من خالل الصفحة الرئيسية   يمكن رفع شعار الجهة أو تعديله ف 
 الرئيسية   . أ 

 الوظائف  . ب
 طلبات العمل  . ت
 المقابالت  . ث
 المستخدمي    . ج
 ملف/ تحرير . ح
 خروج . خ

 

 
  هو مرقم عىل الصورة العنارص التالية كما ال  ) الوظائف( تشمل   تبويبة .12

 

 ضافة شاغر جديدإ •
ضافة شاغر جديد بالضغط عىل الزر  إ يمكن 

 (  1الموضح بالرقم )

 رتعديل تفاصيل الشاغ •
يمكن تغيت  أو تعديل تفاصيل الشاغر قبل  
 ( 2النسر بالضغط عىل الزر الموضح بالرقم )

 الشاغرل عرض تفاصي •
  حي   والمرش يمكن عرض تفاصيل الشاغر  

بالضغط عىل الزر الموضح بالرقم  للشاعر 
(3 .) 

 حالة الشاغر ) نشط   غي  نشط(  •
ىل نشط أو غت   إ يمكن تغيت  حالة الشاغر 

 (. 4نشط من خالل الزر الموضح بالرقم )
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 . إضافة شاغر جديد  .13
ي 1إضافة شاغر جديد بالضغط عىل الزر الموضح بالرقم )  عند 

الصورة السابقة  واستكمال  ( ف 
 . جميع تفاصيل الشاغر كما هو مطلوب عىل التواىلي 

 
ه عىل الصفحة  تغت  حالة الشاغر إىل نشط  يرجى بعد حفظ الشاغر  .14 ليتم عرضه ونسر

 . المسجلي   ن عمل باحثي   علالرئيسية للمنصة ل
 

ي إشعار الباحثي   بتوفر فرصة .15
 عمل جديدة.  تقوم المنصة تلقائيا ف 

 
 
 

 

ي ديقوم برنامج  .16
كات   عمليةوامي ف   :  لضمانالفرز األوىلي للسر

a.   ي فرز العدد
ي عملية الفرز من حيث توفت  الوقت والجهد ف 

كات ف  دعم السر
ة من   الست  الذاتية. الكبت 

b. المرشحي     تقديم أفضل . 

 

  فرز البعد  شحي   المتقدمي   لمتابعة المر  .17
 الشاغر   األوىلي يرجى الضغط عىل

 

ي أعىل الصفحة: بيانات احصائيات الشاغر الواحد.  •
 ف 

 عىل يسار الصفحة:   •
o "قائمة جميع المرشحي   للوظيفة " يمكن استخراج القائمة إىل اكسل 
o تغت  حالة المرشح خالل مراحل التوظيف . 

ي مختلف مراحل التوظيف  •
ي وسط الصفحة: قوائم المرشحي   ف 

 . ف 
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  نشكر لكم جهودكم

 نهاية الملف 

 
 

ي  .18
يمكن إضافة اكتر عن مستخدم لحساب الجهة الواحدة والتعديل ف 

 أي وقت 

 يمكن تحديث بيانات الجهة من خالل ملف/ تحرير  .19
ها عند  كما يمكن لجهة العمل تغت  كلمة الس الخاصة  .20 بحساب الجهة ويرجى تغت 

ف حساب الجهة.   تغت  مسر


