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العثور على المشروعات التي تمت 
 مشاركتها في منصة 

مراجعة المرشحين وترك المالحظات على ملفاتهم الشخصية، وتقديم تقييماتك لفريق التوظيف لديك.  إذا كنت    يمكنك باستخدام مقعدك في منصة 

إمكانية المساعدة في تنظيم بوابة المرشحين  تؤدي دوًرا أكثر فعالية في عملية التوظيف، ُيتيح لك كذلك مقعد مدير التوظيف 

والعثور على  باإلضافة إلى مراسلة المتقدمين للوظائف بل ورفضهم. لكي تبدأ في ذلك يجب عليك تسجيل الدخول أوًًل إلى منصة لدى فريقك  

 المشروعات التي تمت مشاركتها معك.

انقر فوق  .سّجل الدخول إلى حسابك في منصة   . 1
أعلى يمين   رمز العدسة الُمكّبرة 
أو اذهب إلى   صفحة حسابك على 

، وقم بإدخال بيانات اعتماد 
 . دخولك إلى 

 
استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى  

  . و  كال حسابي 

. تمنحك الصفحة الرئيسية الوصول بسهولة إلى مهامك والمشروعات التي بمجرد تسجيل دخولك، ستجد أمامك الصفحة الرئيسية في منصة  . 2
 للعثور على المشروعات التي تمت مشاركتها معك. استعرضتها حديًثا. انقر فوق المشروعات 

 

 

 

 

انقر فوق منح تقييم 

للملف الشخصي "

 
لعرض قائمة بملفات 

المرشحين الشخصية التي 

تمت مشاركتها معك 

 لمراجعتها. 

تعرض الصفحة الرئيسية المشروعات التي تصفحتها  

مؤخًرا. لن تظهر في هذه الصفحة المشروعات 

مشاركتها معك ولم تقم باستعراضها إلى التي تمت  

 اآلن.

انقر فوق عالمة تبويب 

 المشروعات 

 …أو انقر فوق عرض الكل 
 لعرض جميع المشروعات التي تمت إضافتك إليها:

انقر فوق عنوان المشروع ًلستعراض 

 المشروع. 

 

http://www.linkedin.com/recruiter
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يمكنك استعراض وترتيب وتصفية وإجراء البحث عن جميع المشروعات التي تمت إضافتك إليها. إذا لم تتمكن من    في صفحة المشروعات   . 3
 العثور على مشروع بعينه، عليك التواصل مع خبير التوظيف لديك حتى ُيساعدك في العثور عليه.

 

 

للعثور على مشروع معين،  

ما عليك إًل إجراء البحث  

باستخدام كلمة  

مفتاحية أو عبارة، أو  

استخدم عوامل التصفية 

بالموقع الجغرافي  

أو مالك   

أو حالة    المشروع 

 .المشروع

ًلستعراض جميع المشروعات التي تتضمن  انقر فوق نشر الوظائف 

  منشورات وظائف أو لتحديد المشروعات المشتملة على منشورات وظائف "متاحة" 

 . أو "قيد المراجعة"  أو "تم إغالقها"   أو في "مسودة" 

 


