دولة االمارات العربية المتحدة
وزارة الــــــــداخلـــيـــــــــــــة
القيادة العامة لشرطة الفجيرة

خدمت طلب وظيفت
دليل املسخخدم للمخعامل

ًزجى الدخىى على الزابط الخالي " للمىقع إلالنترووي الخاص بالقيادة العامت لشزطت الفجيرة"
https://fujairahpolice.gov.ae

ًزجى الضغط على " حسجيل دخىى " للدسجيل في
ً
املىقع إلالنترووي في حاى وجىد حساب مسبقا

ًجب الحصىى على صالحيت في املىقع إلالنترووي لالطالع على الخدماث املقدمت في املىقع الالنترووي
للقيادة العامت لشزطت الفجيرة

مالحظه :بئمهاهو حسجيل الدخىى بئسخعماى إسم املسخخدم و ملمت السز الخاصت بو في جطبيق الهاجف الذميUAE MOI
.1قم بالدسجيل أو الخألد من جفعيل الصالحيت الخاصت بو
 oقم بئدخاى اسم املسخخدم و الزقم السزي الخاص بو و اضغط على " حسجيل دخىى"

 oفي حالت حسجيل جدًد قم بالضغط على " سجل هىا"

أما في حاى الضغط على سر "سجل هىا"

 .1قم بئدخاى رقم الهىيت الخاص بو ومن زم

اضغط على " جأليد"
 .2سخظهز أمامو هافذة جدًدة جىضح رقم
الهاجف املخحزك الذي سيصل عليه " رمش
الخفعيل" في رسالت هصيت
 .3زم قم بئدخاى رمش الخفعيل
 oفي حالت وسيذ ملمت املزور الخاصت بو قم
بالضغط على " وسيذ ملمت املزور"

بعد " حسجيل الدخىى " سخظهز أمامو
هذه الشاشت قم بالضغط على
"الخدماث املجخمعيت" للحصىى على
خدمت "طلب وظيفت"

سخظهز أمامو  3أًقىهاث أسفل اسم الخدمت

 إبدء الخدمت  :للدخىى على الخدمت و جقدًم الطلب
 بطاقت وصف الخدمت :للحصىى على معلىماث عن الخدمت
 أضف إلى املفضلت  :إلدراج الخدمت في املفضلت لدًو

عىد الضغط على أًقىهت " ابدء
الخدمت " لما هي مىضحت في الصفحت
السابقت ،سخظهز الصفحت الخاصت
بالخدمت و سيظهز أمامو أًقىهاث
بمزاحل جقدًم الطلب و لغاًت الاهتهاء
منها و وسبت إلاهجاس للمعاملت

جظهزبياهاجو الشخصيت عىد
إدراج رقم الهىيت إلاماراجيت و
بئسخطاعخو حغيير رقم الهاجف
املخحزك و البرًد إلالنترووي
الخاص بو

في املؤهالث العلميت:
ًخم اضافت احدر شهادة علميت ،سىت الخخزج،
والخخصص

في الخبراث:
ًخم اضافت الخبرة املىجىدة وعدد سىىاث
الخبرة وهىع الىظيفت سىاء مدوي أو عسنزي

لضافت املشيد من الخبراث ً ،خم الضغط على
" أضف خبرة "

لضافت املشيد من اللغاث املندسبت ًخم
الضغط على
" أضف لغت "

املزفقاث:
ًخم اضافت السيرة الذاجيت  ،وسخت من أحدر
شهادة دراسيت ،والسجل الدراس ي

صىرة من شهادة الخدريب إن وجدث:
في حاى وجىد صىرمن شهادة الخدريب قم
باضافتها ،واهقزسر"أضف شهادة"

ًخم اضافت الشهادة بالضغط على
" أضف شهادة "

جىجد أًقىهاث في نهاًت جفاصيل الطلب و هي :
 oأًقىهت "رجىع" :للزجىع للصفحت السابقت
 oأًقىهت "إعادة حعيين" :لحذف البياهاث التي قمذ بئدخالها
 oأًقىهت "إرساى"  :إلرساى الطلب الخاص بو

