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 البدء بالعمل .1

 حرصنا على على الرغم من أننا .تجربتك من على أقصى فائدة لمساعدتك في الحصوليكون بمثابة مرجع يهدف دليل المستخدم التالي ل

 في حالة مواجهةالمستخدم  دليلتصفح   نحثك على، نحن أيضا تصميمال كل خطوة منخطوات  فيممكن و سهل االستخدام الموقع جعل

 .أي صعوبات

الشخصية  التفاصيل ى تسجيلتحتاج إل سوف،  منصة خدمات التوظيف في جامعة جازانإذا كانت هذه هي المرة األولى التي تزور فيها 

 .التقدم للوظائف والبدء في الى الموقع الوصول الكامل قبل أن تتمكن منالمهنية الخاصة بك و

 .الوصول إلى هذه التفاصيلقيامك بالتسجيل، فإن أصحاب العمل الباحثين عن مرشحين سيتمكنوا من  بمجرد

 منصة خدمات التوظيف في جامعة جازانالتسجيل على  .2

 
 http://studentcareers.jazanu.edu.sa/ar ، يرجى الدخول إلى الرابط التاليللتسجيل

 

 إذا كنت مستخدم جديد

 .على المنصة لتسجيل  بياناتك مستخدم جديد" تسجيل"انقر على خيار جديد، إذا كنت باحث عن عمل 

 

http://studentcareers.jazanu.edu.sa/ar


 انقر على خيار "أنا باحث جديد عن عمل".بعد ذلك ،

 

 

 :لتعبئة البيانات الخاصة بك التالية صفحةالإلى  يتم نقلك سوف



 

قي البيانات األساسية قم بتعبئة الحقول في النموذج أعاله و قم بإختيار اسم المستخدم و كلمة المرور ، ثم قم بتزويدنا ببا

 .البدء اآلن بإنشاء سيرتك الذاتية""تستطيع الخاصة بك  ثم النقر على خيار 

 .منصة خدمات التوظيف في جامعة جازاناسم المستخدم هو المعرف الفريد الخاص بك على 

 سيتم ارسال رسالة عبر البريد اإللكتروني لتأكيد تسجيلك على المنصة.



 

استكمال ملف لبناء ومن بين الخيارات التالية  حيث يمكنك اإلختيار، الملف الشخصي بناء خيارات إلى صفحةسيتم تحويلك 

 :طرق بسيطة في ثالث التعريف الخاص بك

o محرر السيرة الذاتية 
o انسخ سيرتك الذاتية من لينكد إن 
o انسخ سيرتك الذاتية من بيت.كوم 

 أم ال.إضافة الى أنك تستطيع تحديد فيما اذا كنت ترغب بمشاركة السيرة الذاتية الخاصة بك على موقع بيت.كوم 

 

ملفك ، واستكمال نقطة الصفر من سيرتك الذاتية، يمكنك بناء هذا الخيار باستخدام -محرر السيرة الذاتية الخيار األول : 

 .بخطوة خطوة الشخصي



 إلزامي - . قسم الوظيفة المرغوبة1

 

 إلزامي - . المعلومات الشخصية2

 

 إلزامي - معلومات اإلتصال. 3



 

 إلزامي - الخبرة. 4

 

 إلزامي - التعليم. 5



 

 إختياري - . معلومات الطالب6

 . المهارات7

 . اللغات8

 

 . المعرفون9

 . العضويات10

 إرفاق الملف األصلي للسيرة الذاتية. 11



 

  .سيرتك الذاتية إلستكمال المذكورة أعاله كل قسم من األقسام انقر على

 هذه حقول  .السيرة الذاتية على في اللون األحمر قد تظهر بعض الحقول  .المعلومات المطلوبة، قم بعناية بملء في كل قسم

  .من قبل أصحاب العمل للبحثقابلة  سيرتك الذاتية تصبحيتعين عليك ملئها قبل أن إلزامية و

  .الوردي تظهر باللون ملئها إلزاميا والتي يجبالخبرة، التعليم .. الخ( األقسام التالية ) وبالمثل،

"أقسام السير  لك يسرد إلى يسار الصفحة الجانبي، المربع غير مكتملة التي ال تزال األقسامعلى  إلرشادك ذلك،عالوة على 

  .المضي قدماالمعلومات و لملء من هذه األقسام انقر على كل " . الذاتية اإللزامية المتبقية

وقابلة للبحث من قبل أصحاب  أكثر وضوحا لجعل سيرتك الذاتيةتم تصميمه   منشئ  السيرة الذاتية في إلزامي كل حقل

أصحاب العمل  فرص الوصول اليك من قبل لتحسين وبدقة مهنيةال مختلف األقسام استكمال نحن نشجعكم على  .العمل

  .المحتملين

  .أصحاب العمل بين أفضل الطرق لتحسين ظهوركبوصفها  الشخصية األصلية السيرة الذاتية تحميلأيضا  يجب عليك

الحد  يتجاوز يجب أن ال  .الكلمات المحددة من خالل من قبل أصحاب العمل التي تم تحميلها السير الذاتية البحث عن ويمكن

 ميجا بايت. 1حجم الملف األقصى ل



 

للحفاظ  من وقت آلخر تعديلهو كل قسم دائما النظر بحيث يمكنك وثيقة ديناميكية الخاصة بك أن تكون السيرة الذاتيةعلى 

 .ومحدثة جديدة عليها

 يجب أن ال.  JPEG، JPG  ،GIF لنفسك على صيغة  مهنية صورة، قم بتحميل سيرتك الذاتية لتخصيص كخطوة نهائية

 .ميجا بايت 3 حجم الملف يتجاوز

 .حصول على الوظيفةفرصك لل، كان ذلك أفضل لزيادة سيرتك الذاتية اإلستثمار أكبر في كلما كان تذكر،

 

 

رسالة   . اليسرى من الصفحة إلى الجهة  السيرة الذاتيةدرجة إكتمال ستظهر  الالزمة، جميع المعلومات قيامك بتعبئة بمجرد

 .مكتملة اآلن هي السيرة الذاتية أن إلعالمكستظهر  تأكيد

 

  !تهانينا

  !أصحاب العملجاهزة لمشاركتها مع أصبحت سيرتك الذاتية مكتملة و اآلن

من قبل  للبحثقابلة  اآلن سيرتك الذاتية افتراضيا  .وظائف أبوظبي الخاصة بك على موقع السيرة الذاتيةبناء  بنجاح لقد أكملت

 .رغبوا في ذلك مباشرة إذا واإلتصال بك سيرتك الذاتية قراءة، حيث يمكنهم جميع أصحاب العمل على موقع تداول

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عند إدخال على حدة كل قسم حفظ تذكر  :مالحظة

 



 

 

 

 

 

 

 

 نسخ سيرتك الذاتية من لينكد إن  الخيار الثاني:

  

 نسخ سيرتك الذاتية من بيت.كوم : الخيار الثالث

 

 عليك من خالل هذا الخيار تسجيل دخولك على موقع بيت.كوم من خالل إدخال البريد اإللكتروني المسجل في بيت.كوم و كلمة السر.



 الصفحة الرئيسية للباحث عن عمل
 

حيث  األول باالسم، ستظهر رسالة تحية خدمات التوظيف في جامعة جازان على منصة الدخول إلى حسابك تسجيل .عند1

 .في وقت سابقموجود  تسجيل الدخول كان خيار

 :الخيارات التالية شريط من األيمن الجانب على القائمة مربع يتألف. . 2

 على الموقع أخرى من  أي صفحة الصفحة الرئيسية لموقع تداول للعودة إلى انقر  - الرئيسية. 

 وإعدادات  إدارة طلبات الوظائف، .العملتنبيهات و سيرتك الذاتية أداء لمحة عامة عن احصل على  - لوحة التحكم

 .واجهة واحدة من خالل وما إلى ذلك، معلومات شخصية الحساب،

 

 تتألف لوحة التحكم مما يلي:

التي ظهرت  عدد المرات مثل الخاصة بك، السيرة الذاتية عن إحصائيات موجزة عرض :السيرة الذاتية معلومات .1

 الخ، آخر تعديل للسيرة الذاتية، عرضها المرات التي تم، وعدد في نتائج البحثبها 
 أن تساعدك علىيمكن  اإلحصاءات التي تشير إلى هذه الحقول  :تم بحثها / تم استعراضها /  السيرة الذاتية طلبات .2

 .سيرتك الذاتية أداء قياس

 على المنصة منذ التسجيل بالتقديم عليها التي قمت عدد الوظائفيشير إلى   :الطلبات المقدمة. 

 صاحب العمل كسيرة مطابقة ل الخاصة بك السيرة الذاتيةفيها  ظهرت عدد المرات التي تعرض  :تم بحثها

 .لنتائج البحث

 أحد الشركاتقراءتها من قبل و سيرتك الذاتية تمت فيها فتح المرات التيعدد  حساب  :تم استعراضها. 

 .جديدة المحفوظة و إضافة الوظيفة التنبيهات عرض :الوظيفية التنبيهات .3

 تعديل  /، إتمام سيرتك الذاتية ،على سبيل المثال بالنسبة ألداء بعض التوصيات اظهار  :اإلجراءات الموصى بها .4

 .الخ ... مقاالت و إرشادات، البحث عن الوظائف الخاص بك، السيرة الذاتية

 .السابقة جميع طلبات التوظيفب قائمة  :طلبات التوظيف .5

 تعديل يمكنك اختيار  .سابقا قمت بإنشائهاالتي  عرض السيرة الذاتيةيمكن  هذا الخيار النقر علىب  :سيرتي الذاتية .6

السيرة  وتحديث إعادة النظر  ."كيف يرى أصحاب العمل سيرتك الذاتية"  أو ببساطة النقر على خيار سيرتك الذاتية

 .بممارسته بشكل دوري خيار يوصى وقت آلخر الخاصة بك من الذاتية



 أبوظبي ولكن وظائفبشكل دوري الى موقع   يترددون الذين ال المستخدمين يساعدالخيار  هذا  - وظيفتي تنبيهات .7

 .الوظائفعن  وتحديثات تلقي تنبيهات يرغبون في

وقطاع  الوظيفةمثل الكلمات المحددة، منطقة خيار للبحث ) 11باستخدام  وظائفالمعايير البحث عن  يمكنك حفظ

 اختياراتك سيقوم النظام بتذكر  .الدخول تسجيل في المرة القادمة عند تشغيل البحثببساطة القيام بوغيرها( و الوظيفة

  .من البداية المناسبة  الشواغر عن ال يتطلب منك ذلك البحث بحيث

 ليس عليك إال الدخول  .أسبوعي أو شهري،يومي بشكل  إلى بريدك اإللكتروني الخيار لتتلقى تنبيهاتهذه  يمكنك برمجة

 ورؤية فيما اذا كان هناك وظيفة مناسبة حازت على إهتمامك.

 البحث عن وظيفة

 قائمة مختصرة البحث و الحصول على   .المتاحة الوظائف الشاغرةمن  قائمة كاملة : تصفحالبحث عن الوظيفة

خيارات البحث اسم الشركة أو ،و، منطقة الوظيفة باستخدام الكلمات المحددةمن الوظائف المهمة بالنسبة لك 

 .المتقدم

  : عن الوظائف بحثك تخصيص عملية يساعدك على المتقدم خيار البحثالبحث المتقدم 
 

 المسمى الوظيفي اختياريتم ذلك عن طريق و نتائج البحث الخاصة بك تضييق المتقدم سيتممن خالل البحث 

، والمستوى المهني، الحالة الوظيفية و الشهري، منطقة الوظيفة، الدور الوظيفي، والحد األدنى للراتب المطلوبة

 / العربية / الفرنسية(نوع التوظيف و لغة اإلعالن )اإلنجليزية 
 .بحثك خيار حفظ، فهو يوفر لك إضافة إلى ذلك



 

  :حيث يستطيع الباحث عن عمل البحث عن إعالنات وظيفية معينة من خالل تحديد البحث من خالل اسم الشركة

 اسم الشركة.



 

  : سيتم توجيهك و  "البحث المحفوظ" بالنقر على خيار  الوصول إليه للبحث، يمكنك حفظك بمجردالبحث المحفوظ

  "تشغيل" يمكنك النقر فوق .كما هو موضح أدناه قمت بحفظها خيارات البحث التي كافة التي تظهر إلى الصفحة

 .مرة أخرى البحث لتشغيل

  

 الوظائف قسم " تحت التي قمت بحفظها الوظيفة اإلعالنات عرض ستكون قادرا على : الوظائف المحفوظة

 عرض التفاصيل اختيار، ولكن يمكنك بشكل مختصرعرض  هذه اإلعالنات سيتم  و بشكل افتراضي  .المحفوظة"

 .كل منهم حذف واحد أو أو يمكنك مزيد من التفاصيل،عرضها مع ل



  

 

 أنشئ سيرتك الذاتية

 تداول منصة من خالل حياتك المهنية دفع نحو كخطوة أولى خاصة بكأنشئ سيرة ذاتية    - سيرتك الذاتية أنشئ. 

 لعرض سيرتك الذاتية التي قمت بتحميلها على المنصة. :السيرة الذاتية الخاصة بي 

 التي تساعدك في بناء سيرة ذاتية مؤثرة و فعالة. :تابة السيرة الذاتيةنصائح لك 

 

 البحث والتقديم على الوظائف

 

 قائمة وظائف أبوظبي ستوفر لك منصة  .التقديم على الوظائفيمكنك البحث و كتملة،م سيرتك الذاتيةأصبحت  اآلن بعد أن

 المسجلين. من قبل أصحاب العمل مباشرة هذه االحتياجات يتم اإلعالن عن المتاحة ، حيث من الوظائف الشاغرة كاملة

بواسطة  يمكن تصنيفها المتاحة والتي جميع الشواغرستتمكن من الحصول على قائمة ب الوظائفالبحث عن  قسم من خالل

لتحديد قائمة   .عدة صفحات علىتظهر و إلى المئات القائمة قد تمتد هذه  .الوظيفيالمسمى  أواألبجدي( ) اسم الشركة التاريخ،

 .المتقدمة أدوات البحث أن تقوم بإستخدام أكثر مالءمةالوظيفية ، قد يكون  الشواغرمن  التفضيالت

 البحث المتقدم"." النقر على خيار سوف تحتاج إلى فرص العمل، و للبحث عن



، قطاع  الوظيفة، منطقة كلمات المحددة المطلوبةال أي يمكنك إدخال أدناه حيث للصفحة الموضحة نقلكيتم  سوف تلقائيا

 .الشركة و طبيعة عملها

 

فرص العمل من خالل اختيار "موعد عن  تنبيهاتو الحصول على   البحث الحاليةحفظ معايير  لديك خيار إضافة إلى ذلك،

، سيتم وظائف أبوظبي على التي اخترتها معايير البحثل مطابقة وظيفة يتم نشر، في كل مرة بهذه الطريقة .وصول الرسائل"

 موعد وصول تنبيهات البريد اإللكتروني التي قمت بتحديدها(. على أساس) بشكل دوري تنبيهك

 .كما هو موضح أدناه النتائج سيتم عرض، النقر على خيار "ابحث" بعد

 



 

 مزيد من التفاصيل. للحصول على على المسمى الوظيفي يمكنك النقر  (1)

     أو   على الفور التقدم إذا كنت ترغب في "اآلناختيار النقر على خيار "تقدم   (2)

  .إلى صديق إرسال اإلعالن الوظيفي " إذا كنت ترغب فيصديق "أرسل إلى (3) 

، من قبل أرباب العمل تم نشرهاكما  الوظيفة كامل لهذه وصف وظيفي يمكنك عرض، على المسمى الوظيفي من خالل النقر

 كما هو مبين أدناه:



 

أو أي معاييرأخرى  الخبرة،، وسنوات معلن عنها مهاراتأي  إلى مع إيالء اهتمام خاص بعناية الوصف الوظيفي عليك قراءة

سيرتك ، وعلى التوظيف حول متطلبات خاصة شكل متزايديهتموا ب أصحاب العمل  .الراتبمع تحديدات  مهمة لصاحب العمل

  .عرضهاأن يتم  أو القائمة المختصرةيتم إضافتها إلى  ألن قوية بشكل كافي  أن تكون الذاتية

 :على النحو المبين أدناه من الخيارات،مجموعه  يمكنك عرض ، الوصف الوظيفيالتي تعرض  على الصفحة

 اآلن تقدم  

 صديق أرسل إلى  

 رجوع إليه في المستقبل(لل اإلعالن ترغب في حفظ )إذا كنت حفظا 

 اطبع 

 )يمكن  التبليغ عن اساءة استخدام في حال احتوى اإلعالن على بيانات مضللة أو غير حقيقية )وهمية

 للباحث عن عمل التبليغ عن ذلك.

طباعة  يمكنك أيضا المعلنة على المنصة.  نفس الشركة األخرى الشواغر تصفح الوظيفي أو اإلعالن يمكنك حفظ

  .مشكوك فيه محتوى إذا وجد اإلبالغ عنه أو عالن الوظيفياإل من نسخة

  شبكةعلى  اإلعالنمكنك مشاركة ، حيث ي  التواصل االجتماعيةكما تتضمن هذه الخيارات البعض من وسائل 

  .تويتر أو الفيسبوك

السيرة الذاتية   يرسلس هذاتقدم اآلن" . " ، انقر على خيار تقديم طلبك للشركةترغب في العمل و إذا كنت ترغب في

  .اإلعالن الحالي نشرقام ب الذيصاحب العمل الخاصة بك ل


