إنشاء حساب استمارة التوظيف االلكتروني
الخطوة :1
انقر لتحديد موقع بلدك ثم إذهب إلى الصفحة التالية لهذه األداة المساعِدة.
الخطوة :2
خيار (ا) :انقر على زر "تسجيل الدخول" من قائمة الوظائف الشاغرة المتوفرة حاليا.
خيار (ب) :
 .1انقر على رابط رقم االعالن عن الوظيفة الذي ترغب في التقديم عليها والموجودة بجوار عنوان الوظيفة.
 .2انقر على "التقدبم على الوظيفة الشاغرة" أو "إرسال بريد إلكتروني إلى صديق".
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الخطوة :3
أنقر عىل " إنشاء حساب" من النافذة الظاهرة.
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الخطوة :4
.1

o
o
o
o

امأل المعلومات الشخصية ومعلومات االتصال بما في ذلك؛ االسم األول واسم اللقب الوضع كمواطن
أمريكي  ،العنوان  ،المدينة  /البلدة  ،البلد  ،الوالية  /المحافظة  /المنطقة والرمز البريدي والعنوان البريدي
والزقاق ،نوع الهاتف ورقم الهاتف والبريد اإللكتروني.
استخدم أزرار "السابق" و "التالي" الموجودة في أسفل كل صفحة للتنقل.
ال تستخدم أزرار التنقل أو زر التحديث  ،ألنك من المحتمل ستفقد معلومات مهمة.
جميع البنود التي تحمل عالمة النجمة الحمراء (*) هي إلزامية ويتطلب اإلجابة عليها.
يجب ان يكون لكل حساب استمارة التوظيف االلكتروني عنوان بريد ألكتروني فريد من نوعه؛ ألن النظام
لن يسمح لحسابات المتقدمين على الوظيفة بتبادل عنوان البريد االلكتروني (األيميل).
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 .2أدخل كلمة المرور وقم بتأكيدها ثم اختر ثالثة أسئلة أمان واإلجابة عليها.
 oيجب أن تحتوي كلمة المرور الخاصة بك على( )12رمزا على األقل ويجب أن تتضمن حرفا واحدا على األقل (األحرف
الكبيرة والصغيرة) ورقم واحد ورمزا خاصا واحدا ،وبدون مسافات.
 oيجب أن يكون اختيار كل سؤال أمان فريدا من نوعه.
 oيجب أن تكون كل إجابة سؤال أمان فريدة من نوعها.
 oيجب أال تبدأ إجابات األسئلة و /أو تنتهي بمسافات.
 oاإلجابات على األسئلة تكون حساسة (مميزة).
 .3انقر " التالي"
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الخطوة :5
تلقي تأكيد بأن حسابك قد تم إنشاؤه.
 oعند إنشاء الحساب ،ستتلقى أيضا رسالة في بريدك إاللكتروني تفيد بإنشاء حساب لطلبك.
 oتأكد من ضمان حماية حساب البريد اإللكتروني وكلمة المرور وأسئلة األمان واإلجابات ،حيث ستكون
مسؤوال عن تذكر هذه المعلومات من أجل تسجيل الدخول إلى حسابك في استمارة التوظيف االلكتروني
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