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  دليل 
 
 التسجيل عىل المنصة اإلماراتية   طريقة الباحث عن عمل ف

  والعمل عن بعد( 
 للعمل المرن ) العمل الجزئ 

 

 
 

  دولة  هو أحد برامج مؤسسة اإلمارات ، و برنامج دوام  
ي  هدف برنامج دوام  إىل فتح آفاق جديدة ومناسبة للباحثي   عن العمل لمواطن 

  جميع  
 
 لمتطلبات السوق ف

ً
  أو العمل عن بعد(  وفقا

االمارات العربية المتحدة من خالل توفي  فرص العمل المرنة )العمل الجزئ 

اكات التنظيمية.   القطاعات من خالل الشر

 

 : الهاتفو  الحاسب اآلىل   الصور بالموضحة  المنصة يرجى اتباع الخطوات التاليةعىل لكيفية التسجيل 
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ح الخطوات  شاشة الهاتف   الحاسب اآلىل  شاشة  التفصيلية شر

 

  من خاللالدخول عىل منصة دوام    .1
الرابط 

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

 
 تابع الخطوات 

 

 

العمل الكاملة، تنويه: ال توفر منصة دوامي فرص  .2
ي 
 وعن بعد.  أنما العمل الجزئ 

ي حال عدم استكمال الملف قبل اليوم الثامن   .3
" ف 

من التسجيل سيقوم النظام تلقائيا بحذف  
الحساب، وعليه يرجى استكمال الملف كحد أقىص  

 "  اليوم السابع من التسجيل
 

اختيار الدخول بقم ثم الضغط عىل دخول  .4
 .  باستخدام الهوية الرقمية 

 
 أأ

 

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

 في حال لم يكن لديك حساب الهوية الرقمية يرجى زيارة الموقع الخاص بهم أدناه 

HTTPS://SELFCARE.UAEPASS.AE/LANGUAGE=AR 

 

 

 يرجى إدخال اسم المستخدم .5
تطبيق والموافقة عىل طلب الدخول من خالل  .6

ي الصور التالية
من  الهوية الرقمية كما هو موضح ف 

 خالل الهاتف الخاص بك

 

https://selfcare.uaepass.ae/language=ar
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مارة وتاري    خ الميالد " يسمح دخال ال إيرجى  .7
ي   18بالتسجيل فقط لعمر 

سنة فما فوق من مواطن 
دولة المارات العربية المتحدة وحامىلي خالصة قيد  

 . األرسة 
الضغط عىل رز تابع تم الدخول مرة أخرى من   .8

ي الخطوات السابقة. 
 الصفحة الرئيسية كما ف 
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  تس .9
    الخاص بك ظهر صفحة الملف التعريف 

 
ف

 . الموضحة الصورة
ي جدية ال

م الباحث عن عمل فز ز تسجيل واستكمال يلت 
 : لملفك  التاليةور اجميع المحالملف ل
 المعلومات الشخصية . أ 

 ذا كنت من أصحاب الهمم. إتحديد  . ب
 الوظيفة المرغوبة  . ت

ي  . ث
 الهدف المهنز

ات العملية  . ج  الختر
 التعليم  . ح
 المهارات . خ
 اللغات . د 

ة الذاتية . ذ   ارفاق الستر
 شخصية جديدة. ادراج صورة  . ر 

 . الموافقة عىل سياسة التسجيل والجدية . ز 
تغيتر بعد   تنويه" أي “التأكد من تقديم الطلب  . س 

تقديم الطلب يحتاج إىل تقديمه مرة أخرى إلعادة 
 تفعيل الملف. 
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 المعلومات الشخصية:  .10

يرجر العلم بأن المعلومات الشخصية منعكسة من   •
الرقمية وعليه نرجو استكمال تطبيق الهوية 

وتحديث بيانات اإلمارة و الحالة االجتماعية 
ة من المنصة  اضغط عىل زر  -والعنوان مباشر

 التحديث تم حفظ. 

قد ال تظهر لك الصفحة بحفظ اإلضافة الجديدة ،  •
 حن  يتم   F5وCtrlما عليك سوى الضغط عىل 

ً
معا

 حفظ البيانات الجديدة. 

 

 

 أصحاب الهمم :  .11

كنت من أصحاب الهمم، ثم ما  ذا إيرجر اختيار  •
 الضغط عىل حفظ

قد ال تظهر لك الصفحة بحفظ اإلضافة الجديدة ،  •
 حن  يتم   F5وCtrlما عليك سوى الضغط عىل 

ً
معا

 حفظ البيانات الجديدة. 
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 الوظيفة المرغوبة:  .12
عليك باستكمال جميع البيانات المذكورة ثم  

 . الضغط عىل حفظ
 : ةمالحظ 

ي ترغب بها عىل سبيل المثال )   •
اضافة المهنة الن 

 منسق ، محاسب، مهندس ، خدمة العمالء ....الخ( 

 إ •
ً
  -شهري  وليس لديك راتب ن كنت ال تعمل حاليا

 قم باختيار )ال أعمل(

 راتب تقاعديولديك  وال تعمل  ن كنت متقاعدإو  •
  ادخال الراتب ا  اختيار ) متقاعد ( و يرجر  شهري

ات العمليةو  التقاعد / راتب  الحاىلي   . الختر

نود التنوية أن كنت تعمل وعىل رأس عمل حاليا،  •
ز من  شيح للباحثير ي التسجيل و الت 

بأنه األولوية فز
 .  ليس لديهم عمل حاىلي

 -قامة الحاىلي ) مقر السكن الحاىلي توضيح محل اإل •
 . مارة (اإل 

 
 
 
 
 
 
 



 

2021/  أغسطس  –  (4)النسخة     

 

13.  :  
 الهدف المهن 

ي العمل أو عليك  •
الهدف إضافة أسباب رغبتك فز

ي 
ية المهنز ز ز العربية واالنجلتر ثم الضغط عىل  باللغتير

 حفظ

حرف األ  أو  اتف يرجر تجنب استخدام ) المسا •
 (أو الرموزرقام األأو المتشابكة 

قد ال تظهر لك الصفحة بحفظ اإلضافة الجديدة ،  •
 حن  يتم   F5وCtrlما عليك سوى الضغط عىل 

ً
معا

 حفظ البيانات الجديدة. 
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ات العملية:  .14  الخيى
عليك استكمال جميع البيانات المذكورة  ثم  

 الضغط عىل حفظ
 : ظةمالح

ة عىل حدةإيرجر  • من األقدم حن    دخال كل ختر
 األحدث

حرف ات_ األ ف يرجر تجنب استخدام ) المسا •
 رقام ( األ أو المتشابكة 

 استكمال البيانات بشكل منظم و مفهوم •

ن كنت تعمل وعىل رأس عمل حاىلي يرجر اختيار ) إ •
ي استكمال الملف أو طلب  ، (حن  اآلن

والجدية فز
ي 
نامج المذكور  فز حذف الحساب برسالة إىل بريد التر

 الدليل.  آخر 
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 التعليم :  .15
عليك استكمال جميع البيانات المذكورة ثم 

 الضغط عىل حفظ
 : ةمالحظ 

عند   واحد  علمي تر عن مؤهل أكدخال إيمكنك  •
، عىل سبيل المثال ) دبلوم  اختالف المؤهل العلمي

، .... الخ (  ، بكالوريوس ، ماجستتر

أدخل اسم الجهة أو مؤسسة التعليم المناحة   •
 للمؤهل بشكل واضح كما هو معتمد لديهم 

ن لم يكن التخصص الخاص بك مدرج، عليك إ •
ي ا

الخانة التالية )   ختيار أخرى ثم إدراج التخصص فز
ل صحيح ومفهوم حسب شهادة  بشك أخرى (

 .  المؤهل العلمي

،  ن كنت ما تزال عىل مقاعد الدراسة الجامعيةإ •
 اختيار ) غتر مكتمل(.  كعلي

•  . ي الموهل العلمي
 يرجر عدم تكرار االدخال فز
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 المهارات :  .16
ستكمال جميع البيانات المذكورة  ثم  اعليك 

 الضغط عىل حفظ
 : ةمالحظ 

المهارات بشكل جيد قبل يرجر اإلطالع عىل قائمة  •
ي تتوفر 

اإلضافة وإثراء ملفك بجميع المهارات الن 
 لديك. 

 مهارات.  3، كحد أدنز كتر عن مهارةأ دخال إيمكنك  •

ي المهارات.  •
 يرجر عدم تكرار االدخال فز

 

 

 اللغات:  .17
اضافة اللغات وتستطيع إضافة اللغات األخرى غتر  

ية إن وجد.  ز  العربية واإلنجلتر
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ة الذاتية : رفع  .18  السي 

ة  •   PDFأو  Word بصيغة الذاتية عليك رفع الستر
 فقط 

ة  بضعويرجر اإلنتظار ل • ي لتحميل ملف الستر
ثوانز

 الذاتية

فقد   Xعند تحول المؤشر إىل اللون األخضز وأشارة  •
ة بنجاح.   تم تحميل الستر

 

 

يرجر الضغط عىل  إضافة الصورة الشخصية:   .19 
الصورة الشخصية المحدثة الصورة وتحميل ملف 

 ثم حفظ الصورة. 
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 نسبة اكتمال الملف  .20

عليك التأكد بأن جميع الحقول مدخلة بشكل  •
 .  صحيح وكامل

التسجيل  والجدية عىل   سياسةعىل  الموافقة .21
 المنصة. 

 . الضغط عىل تقديم الطلب  .22

ي "  •
حالة عدم استكمال الملف قبل اليوم الثامن   فز

من التسجيل سيقوم النظام تلقائيا بحذف  
كحد أقىص   ملفكالحساب، وعليه يرجر استكمال 

 اليوم السابع من التسجيل" . 

ي حال تحديث أي بيانات عىل ملفك“ •
بعد تقديم   فز

 الطلب 
ً
يصبح الملف تلقائيا غتر مفعل وعليه  سابقا

مرة أخرى بعد  تقديم الطلب إعادة  يجب التأكد من
ة  . ”التحديث مباشر

 

 

 تم تقديم طلبك بنجاح  .23
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 الحساب  تفعيل .24

 . شعار فريق عمل دوامي بطلبكإ يقوم النظام ب •

ي خالل   نرجوا  وعليه •
ونز مراجعة بريدك اإللكت 

من  يتم تفعيل حسابكسبعة أيام عمل، حن  
 . خالل فريق عمل دوامي 

 مالحظة : 
o  بنجاح  ولكن" قد تواجهة مشكلة  تفعيل ملفك

ظهور رسالة لك عىل المنصة تفيد بأن حساب غتر 
 . 20مفعل" وعليه يرجر التأكد من البند 

o  ي لإلستكماملفك مرجع
ل لألسباب الموضحة فز

 .
ً
يد المرسل إليك تلقائيا  التر

ي عدم   •
قد ال تظهر لك زر تقديم الطلب، فهذا يعنز

 . طرأ عىل ملفكأو تحديث  وجود أي تعديل 

ي حالة غتر مفعل أو مرجع   •
عندما يكون الملف فز

التقديم عىل الوظائف   كيمكنلالستكمال ال 
ز استكمالالمدرجة   وتفعليه.  هلحير

 

 

 

والبحث عن   -العودة إىل الصفحة الرئيسية .25
 الوظائف 

تتتوفر الوظائف الجديدة عىل الصحفة  مالحظة  •
 الرئيسية. 

يرجر التأكد من انتهاء تاري    خ الوظيفية المعروضة   •
 قبل التقديم عليها. 

ي جدية التقدم للوظائف   •
م الباحث عن عمل فز ز يلت 

وط وأحكام سياسة التسجيل  وسيتم تطبيق شر
 عليه. 
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، التفاصيلالوظيفة لعرض عىل الشاغر /  الضغط  .26
 ة وظيفالال يمكن التقدم للوظائف بعد تاري    خ انتهاء 

 
 
 
 
 

عىل تفاصيل الوظيفة المعروضة  االطالع .27
 وظيفة للوالتقدم 

ز عن عمل عن •   د سوف تقوم المنصة باشعار الباحثير
 . توفر فرص عمل مطابقة 
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  حال ظهور  .28
 
" حسابك غير التنويه  رسالةف

وتفعيله قبل التقدم  مفعل" عليك استكمال ملفك 
 للوظائف. 

 
 
 
 

 

 

 للوظيفة  تم تقديم طلبك بنجاح .29

من قبل فريق عمل   الذاتية للستر  الفرز األوىلي يتم  •
ي من النظام عند عدم تطابق  

دوامي مع اشعار تلقان 
وط الوظيفة    . أخرى أسباب أو أيالمرشح مع شر

 . أصحاب العملتحديد المقابالت من قبل يتم  •
 

 
  
وئ  يد اإللكير   التواصل معنا عىل اليى

 
دد ف   التسجيل أو التحديث أو رفع الملفات يرجى عدم الير

 
  حال وجود اي استفسارات أو صعوبات ف

 
 info@dawamee.ae     ف

 تفاعلكم وتعاونكم غايتنا 


