Fanniplus
دليل االستخدام الخاص بموقع فني بلس ،الرجاء قراءة ما يلي لتتمكن من التسجيل واستخدام املوقع
دون مشاكل.

أوال ..في حالة الدخول للموقع ألول مرة والرغبة بالتسجيل وإنشاء حساب على موقع فني
بلس ،يرجى القيام بالخطوات التالية/
 .1الضغط على كلمة "الدخول" املوجودة في الشريط األصفر في أعلى الصفحة ثم الضغط على "إنشاء حساب جديد".
 .2يوجد لديك خياران ،إما أن تسجل كفني أو (كمورد /شركة) ،وبحال طبيعي فإن أكثركم سوف يختيار التسجيل كفني.
 .3بعد ذلك امأل الفراغات التي أمامك لتكتمل عملية التسجيل الخاصة بك (رمز الدولة  -األردن هو الخيار األول)  ،وال
تنس ى وضع عالمة صح أمام سياسات الخصوصية بعد قراءتها بشكل جيد ثم الضغط على زر التالي.
 .4بعد ذلك سيظهر لك خياران إلرسال رمز التحقق ،قم بالضغط على خيار الهاتف وانتظر حتى يأتيك رمز (عبارة عن
رقم) على هاتفك.
 .5قم بإدخال هذا الرقم في الفراغ املوجود ومن ثم الضغط على االشتراك.
 .6اآلن ستكون أتممت التسجيل بنجاح وستظهر لك صفحة البيانات الشخصية الخاصة بك (معلومات شخصية) ،يرجى
تعبئة الفراغات املوجودة (انتبه على رمز النجمة املوجود بجانب بعض املتطلبات مثل االسم باللغة العربية) هذه
العالمة النجمة (*) تدل على أنه يجب تعبئة هذه الخانة بشكل إجباري وليس اختياري.
 .7بعد تعبئة املعلومات الشخصية بنجاح اضغط على (حفظ) أسفل الصفحة.
 .8اآلن تم تسجيل في منصة فني بلي بنجاح وبإمكانك القيام بالعديد من األشياء مثل رؤية معلومات فنيين آخرين والبحث
عنهم أو البحث عن شركات خاصة تبحث عن فنيين والعديد من األمور األخرى.

ثانيا ...في حالة لديك حساب سابق وتريد الدخول على حسابك الشخص ي في املوقع يرجى
اتباع ما يلي-:

ً
إذا كنت ّ
مسجل سابقا في موقع فني بلس ،فما عليك إال الضغط على "دخول" في أعلى الصفحة ،ثم إدخال رقم هاتفك وكلمة
املرور ،وفي حال نسيت كلمة املرور يتم الضغط على "نسيت كلمة املرور" ليتم السماح لك بإدخال كلمة مرور جديدة.

معلومات مهمة
• في حال أردت الدخول لصفحة معلوماتك الشخصية يرجى تسجيل الدخول ثم الضغط على
العالمة املوجودة بجانب كلمة اتصل بنا (املوجودة أعلى الصفحة في الزاوية اليسرى) ثم
الضغط على كلمة حسابي.
وفي حال أردت تعديل معلوماتك يرجى الضغط على كلمة تعديل.
• ألي استفسارات أو عند مواجهتك ألي مشاكل تواجهك يرجى التواصل على الرقم التالي/
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