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 تحسين تواجدك على 
المهني وللمشاركة في مناقشات المجموعات وللتواصل مع محترفين   لقراءة آخر أخبار مجالهم  يدخل األعضاء يومًيا إلى 

آخرين. يمكنك استخدام هذا الدليل إلنشاء ملف شخصي يروي سريًعا قصتك االحترافية بطريقة مؤثرة. ستتمكن من منح أعضاء  

مؤسستك. بإمكانك كذلك  اآلخرين لمحة عن هويتك ومن استثارة الحماسة فيهم لمعرفة المزيد عنك وعن فريقك وعن 

 أن تتحلى بالحنكة االستراتيجية باختيار سمة أو سمّتين يعززان قيمتك ويسهالن على اآلخرين تذكرهما.

 بناء ملفك الشخصي  
 . اتبع هذه الخطوات لبناء ملفك الشخصي على 

 

 

 

تمثلك بشكل  صورة ملف شخصياستخدم 

احترافي. يساهم هذا في أن يكون حسابك أكثر 

 حيوية ويجعلك أكثر انفتاًحا للتواصل.

الخاص    قم بتخصيص عنوان 

إلدراجه في بطاقات العمل  بك

وتوقيع رسائلك اإللكترونية، وتأكد  

عنوان البريد  من استخدام 

 . اإللكتروني للعمل 

الحقيقي   اسمكاستخدم  

 حتى يسهل العثور عليك.

، مثل مواقع إلكترونية 3أضف ما يصل إلى 

موقع حافظتك الشخصية وموقع شركتك 

إلى صفحة حياتك المهنية اإللكتروني ورابط 

حتى يتمكن الزوار من معرفة المزيد عنك 

وعن شركتك

 

يمكنك جعل ملفك الشخصي أكثر 

جاذبية من خالل مشاركة مشروعاتك  

. هذه ةالوسائط الغني البارزة باستخدام 

أيًضا طريقة رائعة لعرض العالمات 

 التجارية لشركتك وصاحب العمل.

ض تقديمي"  على أنه "عر  الملخصيمكنك النظر إلى قسم 

عنك. فهو يجب أن ُيخبر مشاهدي الملف بما يمكن أن 

يتطلعوا إليه منك، وبما تقوم به في منصبك الحالي، ولماذا  

 تعتبر شركتك رائعة، ويجب أن يسلط الضوء على نقاط قوتك. 

للصفحة يشرح   عنواًنااكتب 

بشكل إبداعي قيمتك 

 وشغفك بوظيفتك. 
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  "المهارات والمصادقات"تعتبر 

الخاصة بك مثل التوصيات المصغرة 

اراتك. التي تتحدث عن مجموعة مه

فعندما تقوم بإدخال مهاراتك،  

يمكن لزمالئك المصادقة على تلك  

 المهارات.

  المجموعاتوبإمكانك االنضمام إلى 

المعنية بالمجاالت التي تعمل فيها ولديك 

االهتمام لمعرفة المزيد عنها.  

ستساعدك المشاركة في المناقشات  

على تطوير نفسك كقائد من قادة الفكر  

ت. وبإمكانك االستفادة  في هذه المجاال 

من المقاالت التي تظهر في موجز  

األخبار الخاص بك أو التي ينشرها كبار  

المؤثرين لتبدأ بها محادثة في أي من  

 المجموعات. 

ومنافسيك  شركتكويمكنك متابعة 

والشركات التي تهتم بمعرفة المزيد  

عنها. تتم مشاركة التحديثات من  

الشركات التي تتابعها في موجز األخبار  

الخاص بك حتى يسهل عليك مداومة  

 االطالع على أخبار هذه الشركات.

  الخبرةيمكنك استخدام قسم 

لتروي قصتك. ال يعتبر موقع  

لوحة نشر وظائف،   

لذلك ليس من الضروري أن  

يبدو ملفك الشخصي وكأنه  

  3إلى  2سيرة ذاتية. اكتب من 

تصاراتك  جمل موجزة عن ان

الرئيسية في كل منصب، وكيف  

 أضفت قيمة إلى فريقك.

وحينما يقدم لك اآلخرون 

التوصيات فهو بمثابة تحقق  

من صحة عملك ومن هويتك  

كمحترف. يمكنك طلب كتابة  

لك من األشخاص   توصية

الذين عملت معهم في  

 الماضي.

األشخاص  ويمكنك تحديد 

لمتابعتهم  المؤثرين

ولمداومة االطالع على ما  

يحدث في مجالك  

 المهني. 

. يرغب العديد من األشخاص  الجامعاتإضافة 

ألن لديك   جامعتهم خريجيفي التواصل مع  

 شيًئا مشترًكا معهم واتصااًل فورًيا. 
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 تفاعل مع شبكتك 
من خالل تكوين الزمالء واالشتراك في المجموعات ومشاركة المحتوى، ومن خالل اإلعجاب بالمحتوى  عندما تنفاعل على 

الذي تشاركه شبكتك والتعليق عليه، فإنك تزيد من عرض ملفك وعالمتك التجارية. فيما يلي بعض أفضل اإلجراءات التي يمكنك  

 . القيام بها يومًيا للتفاعل مع شبكتك على 

 ل بشكل مدروس تواص   

بإمكانك وضع استراتيجية لتكوين الزمالء. يمكنك طلب الزمالة من  

 : األعضاء التاليين على 

 فريقك  . 1

 القادة اآلخرين في مؤسستك  . 2

 األشخاص الذين عملت معهم  . 3

األشخاص الذين قابلتهم في مؤتمرات أو تدريبات أو الفعاليات   . 4
 األخرى المتعلقة بالعمل

 الخدمات الذين تعمل معهم بانتظامأهم مقدمي  . 5

األشخاص الذين تظن أنهم قد يصبحوا مرشحين مميزين   . 6
 للوظائف المستقبلية في شركتك 

إذا كنت تتواصل لطلب زمالة شخص ما ال تعرفه، تّذكر أن ُتقدم نفسك  

 وتذكر سبًبا لطلب الزمالة. 

 مشاركة الملفات الشخصية المميزة   

وتعتقد أنهم قد يكونوا مرشحين  عندما ترى أعضاًء على  

مناسبين لوظائف لدى فريقك أو فريق شريك، يمكنك مشاركة  

ملفاتهم الشخصية وتضمين رسالة مختصرة تذكر سبب اعتقادك أنهم  

 قد يكونون مناسبين للوظائف لدى الفريق. 

 مشاركة الوظائف   

مرات أكثر من الوظائف التي   3يتم عرض الوظائف التي تتم مشاركتها 

لم يتم مشاركتها، بل ويتم التقدم لها بمعدل أعلى. ُيرجى التأكد من 

ومشاركتها   عمل "إعجاب" للوظائف المنشورة على  

 لمساعدة شركتك في ملء الوظائف الشاغرة. 

 

 الشبكي استخدام المجموعات للتواصل  

يعد االشتراك في المجموعات طريقة رائعة لبدء المحادثات وبناء  

العالقات وتوسيع نطاق معرفتك والبدء في وضع نفسك كقائد من  

 قادة الفكر في مجالك المهني. 

 تحديث حالتك   - زيادة عرض ملفك    

بإمكانك إظهار نفسك كقائد في مجالك المهني أمام شبكتك بواسطة  

حديث حالتك. يمكنك مشاركة األنواع التالية من التواصل من خالل ت

 : المحتوى على  

 أخبار الشركة   . 1

مقاالت في المجال  . 2
 المهني

منشورات األعضاء    . 3
 المؤثرين

 أمثلة عن  . 4
 ثقافة العمل في الشركة 

عندما تبدأ في مشاركة المحتوى، ستالحظ أن أعضاء شبكتك سيبدأون  

 في اإلعجاب بما تنشره ومشاركته. 
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 االستفادة من موجز األخبار واألعضاء المؤثرين 

بإمكانك االستفادة من موجز   
األخبار الخاص بك ومتابعة  

قادة الفكر في مجالك لتبقى  
دائًما على اطالع بما يحدث  

 في مجالك المهني. 

 

 تخدام هاتفك الجوال اس 

على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي    يرجي تنزيل تطبيق 

 حتى تتمكن من التفاعل مع شبكتك أثناء تنقلك من مكان آلخر. 

 


