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 البوابةن ع

من امعة طلبة وخريجي  الج  لتسهيل ربطلكترونية هي بوابة توظيف أنشأتها جامعة بيرزيت بوابة مساري اال

 :والتقدم لـ عملية البحث عن لهم لتيسر  و ،بسوق العمل كافة التخصصات

 كاملجزئي أو بدوام  فرص عمل -

 القدراتتدريب وتطوير  -

 تدريب مؤسس ي -

 عمل تعاوني -

 عمل تطوعي )مدفوع وغير مدفوع( -

 منح -

 

 او عمل تعاوني ،او فرص تدريب ،بدوام كامل او جزئي فرص عملمكن للشركات والمؤسسات اإلعالن عن ي  

تيح البوابة  ومن بعدها استقبال طلبات لهذه الفرص.
 
ع للطلبة والخريجين بناء سيرهم الذاتية ومشاركتها مت

 للتنافس على الفرص المتاحة.للتقدم و المشغلين 

 .https://careerpath.birzeit.edu/arرابط البوابة: 

ي واحدة ه ، والتيطحطة االمسار المينياس  ملاز املخرج الرئيجهذا وتسهم البوابة أيضا وبشكل أساس ي في  ان

حول مساعدة الطلبة على املطحطة من  محطتي التعلم  في السنة األولى في اطار برنامج ا مساريا، تتمحور 

 و .وضع تصور لمسارهم الميني واألكاديمي بشكل عام، ووضع خطوات واضطحة للوصول الى أهدافهم المهنية

-E ملف الشخص ي االلكترونيمن انشاء الالملتحقين  الطلبة أن يتمكنهو الرئيس للمحطة  املخرج

portfolio) والذي يشمل خطة مهنية، وأكاديمية مستقبلية. السيرة الذاتية، وملفات ذات عالقة محملة  ، )

وفقا للمحطات الالحقة للبرنامج ، حيث تمكنهم  على بوابة مساري للتوظيف، قابلة للتعديل والتحديث

 الكفاءات الشخصية، و ادراج االعمال التطوعية و التدريبات التي  الكتابة التأملية في محطةالبوابة من 

مواطنة الفاعلة ، و المبادرات املجتمعية سواء داخل الطحرم الجامعي او خارجه في محطة اليشاركون بها 

طلبة ملفا يفترض ان يمتلك ال في محطة الريادة املجتمعية. في نهاية البرنامجينفذونها واالعمال الريادية التي 

 مكتمال وثريا بالخبرات المتنوعة,

https://careerpath.birzeit.edu/ar
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 :بوابةلل الترويجآلية 

 للمؤسسات الشريكة: -0

 تروني:اإللكالتواصل مع المؤسسات الشريكة عبر البريد ب تقوم وحدة اإلبداع والريادة وبشكل دوري -

masari@birzeit.edu   ،  وبمزاياها بالوحدة وبالبوابة تعريفهمحيث يتم. 

 

 نص الرسالة:
 إطالق بوابة امساريا االلكترونية للتشبيك بين المشغلين وطلبة وخريجي جامعة بيرزيت

 

يسر جامعة بيرزيت اإلعالن عن إطالق ابوابة مساريا الصفحة اإللكترونية التي تم تطويرها كمنصة للتشبيك بين المشغلين وطلبة 

 :اآلتيوخريجي جامعة بيرزيت على الرابط 

http://careerpath.birzeit.edu/ar 

 :توفر المنصة للمؤسسات اإلمكانيات اآلتية

  اإلعالن المفصل عن توفر شواغر وظيفية، فرص تدريب مؤسس ي، عمل تطوعي -

 بكافة التخصصات  -
ً
الع على السير الذاتية المنشورة على المنصة لكل من الخريجين الجدد والطلبة الملتحقين حاليا

ّ
االط

 الطلبة المتوقع تخرجهموأ
ً
  يضا

 التواصل المباشر مع الطلبة والخريجين الذين يتم فرزهم من ِقبل المؤسسات وتتناسب مؤهالتهم ومتطلبات العمل -

  وتخضع حسابات المؤسسات واالعالنات المدرجة على البوابة ألنظمة الجامعة -

 

لة موظفة، بإ
ّ
دخال اسم المستخدم وكلمة سر، مع األخذ بعين االعتبار أن نرجو االطالع على البوابة والتسجيل كمؤسسة مشغ

 .التسجيل على البوابة مجاني ال رسوم عليه

 

، 4724194تثبيت التسجيل، يرجى التواصل مع وحدة اإلبداع والريادة على الرقم إنشاء حساب أو في في حال واجهتم اية صعوبات في 

 career.services@birzeit.eduأو من خالل البريد االلكتروني 

 

ة والمساعدة في حال واجهتهم أي ،لتأكيد إتمام عملية التسجيل اتيتم التواصل المباشر مع المؤسس -

 صعوبات.

 مرة كل شهر.يعاد تذكير المؤسسات عبر البريد اإللكتروني باستخدام البوابة  -

 

 

mailto:career.services@birzeit.edu


5 
 

 للطلبة: -4

يتم اإلعالن عن بوابة مساري والوظائف الشاغرة من خالل رتاج وصفحة الوحدة على الفيسبوك  -

(https://www.facebook.com/acsbzu )مرة كل اسبوع. 

 لقاءات أسبوعية في الجامعة للتعريف ببوابة مساري. 2يتم إجراء  -

وبالتنسيق مع  ساعة من لقاءات برنامج مساري )القيادة والمواطنة الفاعلة( ربعيتم تخصيص  -

ا ، واالطالع على االعالنات المدرجة عليه ، و االستخدام والية التسجيل  ،لبوابةللتعريف با  الميسرين

لبرنامج املختلفة سواء لبناء السيرة الذاتية ، أو ، حيث يتم استخدامها في محطات ا     تقدم لهاوال

تسجيلها بتي يقوم الطلبة الدراج الفيديوهات ال flogللكتابة التأمليةأو ك blog استخدامها كمدونة 

  وفقا للمهام المناطة بكل محطة

الخاصة   www.facebook.com/acsbzu على بوابة رتاج وصفحة الفيسبوك االتي يتم نشر اإلعالن  -

 بالوحدة بشكل دوري:

 

 

 

 بوابة مساري للتوظيف

 

بوابة مساري هي صفحة إلكترونية طورتها جامعة بيرزيت لتعمل كمنصة للتشبيك بين المشغلين وطلبة وخريجي 

 جامعة بيرزيت

 

لعمل امن خالل بوابة مساري، يمكنكم بناء سيركم الذاتية ليطلع عليها المشغلون والتقديم للعديد من فرص 

 .والتدريب بمجرد تسجيل الدخول باستخدام الرقم الجامعي وكلمة سر حسابكم على رتاج

 

 :يمكنكم زيارة بوابة مساري بالنقر على الرابط

 

https://careerpath.birzeit.edu/ar 

 

 .مرفق نشرة عن طريقة البدء باستخدام بوابة مساري للطلبة والخريجين*
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التسجيل:  آلية  

 طلبة:لل -0

لدخول ا يتطلب تسجيلهم فقط  ريجوها إلنشاء حساب جديد على البوابة.  ال يحتاج طلبة جامعة بيرزيت وخ

خاص بالطالب/ ال الجامعي الرقمالشخص ي من أي جهاز حاسوب أو هاتف ذكي باستخدام  الطحساب الى

 وكلمة سر حسابه على رتاج. الخريج

 لمؤسسات الشريكة:ل -4

 معلومات وتعبئة ،التسجيل خالل من جديد كمشغل البوابة على بالتسجيل المؤسسة تقوم -

فّضل) المسؤول للشخص االتصال  ،المؤسسة ومعلومات ،( وجد إن البشرية الموارد قسم من ي 

 دةالوح على أن مفادها التي و اإللكتروني البريد عبر التالية الرسالة للمؤسسة ترد    . وشعارها

 والفرص  الشواغر عن اإلعالن من المؤسسة تتمكن حتى الطحساب وتفعيل الطلب على الموافقة

 . الطلبات واستقبال الذاتية السير على ااالطالع و المتاحة
 

 رسالة إنشاء حساب جديد:

 

 أهال وسهال،

 

 الهتمامك في االنضمام الى 
ً
مؤسسات ببوابة مساري، النظام المتكامل لتشبيك طلبة وخريجي جامعة بيرزيت شكرا

 سوق العمل في فلسطين وخارجها.

 .بقرار تفعيل حسابكم في اسرع وقت موإعالمك مسنقوم بمراجعة طلبك

 

 .هل هذه الرسالة وقبول اعتذارناااذا لم تقم بتقديم طلب لالنضمام لخدماتنا، نرجو منك تج

 

 والتقدير، مع االحترام

 وحدة اإلبداع والريادة

 جامعة بيرزيت

  



7 
 

من  عمل تفعيل الطحساب خالل يومينو   ،تقوم الوحدة بالتحقق من معلومات المؤسسة المدخلة -

 من النظام التسجيل ويتم إرسال بريد إلكتروني 
ً
 اب.بتفعيل الطحس إلعالم المؤسسةاوتوماتيكيا

 

 رسالة تفعيل الطحساب للمؤسسة:

 

 المستخدم،عزيزي 

 تم تفعيل حسابكم على مساري وأصبح بإمكانكم تسجيل الدخول على الرابط: 

 

https://careerpath.birzeit.edu/ar/user 
 

*يمكن استخدام الرابط لتسجيل الدخول ألول مرة فقط لتأكيد معلومات الطحساب. أما بعدها، فيصبح بإمكانكم 

 تسجيل الدخول على الموقع أو عبر الرابط: 

 

https://careerpath.birzeit.edu/ar/ 
 

 باستخدام المعلومات التالية:

 اسم المستخدم:

 كلمة السر:

تقدموا وي ليطلع عليها طلبة وخريجو جامعة بيرزيت متوفرة لديكم وفرص تدريب لفرص عماإلعالن عن  يمكنكم اآلن

 اليها.

 

 مع االحترام،

 وحدة اإلبداع والريادة

 جامعة بيرزيت

 

 

مكن للمؤسسات - ب وطلب حسا ،اإلبداع والريادةوحدة   التواصل معأو  ،د إلكترونيإرسال بري كما وي 

د عبر البري بيانات التسجيل حساب جديد للمؤسسة وإرسال وتفعيل جديد. تقوم الوحدة بإنشاء 

 بمجرد التسجيليفعل الطحساب  وفي هذه الطحالة،  .اإللكتروني

https://careerpath.birzeit.edu/ar/user
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، يمكن للمؤسسة تعديل/ اضافة اية معلومات كيفما ة دبعد انشاء الطحساب وتفعيله من قبل الوح -

 .ما تشاءووقت

  ناء السيرة الذاتيةب
 
 :رص مدرجةوالتقدم لف

 https://careerpath.birzeit.edu/ar/user/loginالوصول الى البوابة من خالل الرابط:  -0

 الولوج الى البوابة باستخدام معلومات حساب رتاج )اسم المستخدم وكلمة المرور لطحساب رتاج( -4

 عند الولوج للمرة األولى تظهر للمستخدم الرسالة التالية: -3

 

رجى تعبئة كافة المعلومات الضرورية.    يرة الذاتيةالسبناء سيرتك الذاتية غير مكتملة، ي 

 

 ويبدأ بإضافة المعلومات عند الطحقول التالية:يضغط المستخدم على رابط ابناء السيرة الذاتيةا  -2

 المعلومات الشخصية -

 الوظيفة المفضلة لديك -

 التعليم -

 الخبرة المهنية/العملية -

 المهارات الطحياتية -

 الدورات التدريبية -

 اللغات -

 مهارات تكنولوجيا المعلومات -

 التعاونيالعمل  -

 المرفقات -

 

البحث عن للتقدم لفرص عمل أو تدريبات مدرجة على البوابة، يمكن للمستخدم الضغط على ا

 ا كما هو مبين في الشكل اآلتي.تقدم بطلبا من القائمة الرئيسية ومن ثم الضغط على اعمل

https://careerpath.birzeit.edu/ar/user/login
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ارسال  يمكن اآلن اضافة رسالة تغطية و/أو اضافة نسخة عن شهادات او رسائل توصية ومن ثم

 .)أنظر الشكل التالي( الطلب
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 : نشر فرص عمل وتدريب )للمؤسسات(

 https://careerpath.birzeit.edu/ar/user/loginالوصول الى البوابة من خالل الرابط:  -0

حال نس ي في وكلمة المرور الخاصة بالمؤسسة.  والولوج الى البوابة باستخدام اسم المستخدم  -4

اطلب كلمة يمكن الضغط على زر ا  كلمة سر حسابه على بوابة مساري، من المؤسسة المستخدم

  بزيارتها التواصل مع وحدة اإلبداع والريادة إما    أو، ا سر جديدة
ً
  ،أو عبر البريد اإللكتروني ،شخصيا

 أو الهاتف. وستعمل الوحدة على حل المشكلة خالل أسبوع.

 اأضف شاغر او فرصة تدريباضغط على زر ا -3

 اضغط على زر اإدارة الوظائفا واختر احدى الخيارات المتاحة -2

 اضف وظيفة من خالل ادراج رابط -

 الرابط هناو لصق يمكن نسخ   في حال كان الشاغر منشورة على موقع الكتروني آخر

 اضف وظيفة من خالل تحميل ملف -

 PDFفي حال كان الشاغر على شكل ملف بصيغة 

 اضف وظيفة من خالل قالب -

 Text Editorالـ يتم  استخدام  متطلبات والشروط تفاصيل الشاغر من حيث الصياغة   في حال أما 

عليها والتقدم لها.  تصل الطلبات للمؤسسة والخريجين االطالع للطلبة  يمكن  بعد نشر الشواغر،  -5

 من خالل الضغط على رابط ا ،من خالل البريد االلكتروني
ً
 ا.  طلبات التوظيفوأيضا

 ا إدارة الطلبات بشكل الكتروني.طلبات التوظيفيوفر رابط ا -6

 

 يمكن التواصل مع:، للمزيد من المعلومات

 وحدة اإلبداع والريادة

 4ط –مبنى نجاد زعني )القبة الزرقاء( 

ieu.head@birzeit.edu 

02-2982072 

https://careerpath.birzeit.edu/ar/user/login
mailto:ieu.head@birzeit.edu

