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 مزيد من الكفاءة باستخدام 
حيث تستطيع إجراء عمليات بحث عن المرشحين وحفظ كل عملك في مكان مركزي  المشروع هو مساحة تنظيمية في 

لك وألعضاء فريقك الوصول بسهولة إلى كل ما تحتاجه في مكان واحد. يمكنك استخدام المشروعات لمعالجة  ىواحد، حتى يتسن

 وظائف مستقبلية داخل مؤسستك. بناء فرص العمل الحالية، أو لبناء بوابات مستقبلية للمواهب، أو لتتبع الموظفين الحاليين من أجل 

 عالمة تبويب 
في ذلك المشروع، بناًء  تلقائًيا بإجراء عملية بحث مدمجة داخل عالمة تبويب  عند إنشاء مشروع، يقوم 

بأكملها ويمكنك  ، يمكنك إجراء البحث بسهولة في شبكة على المعايير التي أدخلتها. من عالمة تبويب 

البحث. إذا أردت التوقف عن البحث أو إجراء بحث مختلف، فيمكنك العودة إلى عالمة تبويب استخدام عوامل التصفية لتحسين 

بحفظ كل ما أدخلته هنا وحتى الصفحة التي تتصفحها، حتى يمكنك متابعة بحثك  في أي وقت، وسيقوم  

 بسهولة من حيث توقفت. 

 

 

 

  

 فوق انقر

 
 الملفات لعرض

 التي الشخصية

 هذا في أخفيتها

 . المشروع

 الزر فوق انقر

 إخفاء  وسيتم 

 الشخصي الملف

 هذا سياق في عنك

 – فقط المشروع

 الملفات أن غير

 المخفية الشخصية

 الظهور في ستستمر

 البحث  عمليات في

 خارج المستقبلية

 .المشروع هذا

 history search عرض

 لمعرفة بك الخاص

 السابقة البحث  عمليات

 والتي بإجرائها قمت  التي

.المشروع بهذا تتصل  

 استخدم

 للتركيز

 المرشحين على

 المرّجح المحتملين

.لك استجابتهم  

 تبويب  عالمات بين التنقل

 .المختلفة المشروع

 ذلك في بما ما، مشروع داخل متعددة توظيف مصادر إدارة 

 بها الموصى والمطابقات  داخل من البحث  عمليات

 .يدوًيا إضافتهم تمت  اللذين والمرشحين للوظائف والمتقدمين

 الزر فوق انقر

 إلى شخصي ملف إلضافة 

 .سريًعا المشروع بوابة

 عوامل استخدم

 لتحسين التصفية

 .البحث 
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 عالمة تبويب 
الخاص  في مشروعك. يتكون  عند حفظ ملف شخصي إلى مشروع، تتم إضافة الملف الشخصي إلى عالمة تبويب 

بك من المرشحين الذين حددت أنهم يستوفون معايير البحث الخاصة بك وأنك مهتم بالمتابعة معهم. يمكنك هنا سريًعا مشاهدة 

م طبًقا للمرحلة المتواجدين فيها في نطاق عملية التوظيف باستخدام ارتباطات حالة جميع المرشحين الذين تهتم بهم أو عرضه

ستختلف الحاالت المعروضة بناًء على اإلعدادات اإلدارية في لوحة إدارة في الشريط األيمن من عالمة تبويب  

. 

 

 

 

 قائمة لتضييق  تصفية وعوامل بحث  استخدم 

 الوظيفي والمسمى باالسم المعروضة المرشحين

 .وغيرها الخبرة وسنوات الجغرافي والموقع والمهارات

 فرز كيفية حدد 

 في المرشحين

 .مشروعك
 من عامة نظرة الق

 على عال   مستوى

 بها يمر التي المرحلة

 في المرشحون

 انقر. التوظيف عملية

 مرحلة أي فوق

 المرشحين لعرض

.فيها المتواجدين  

 واحًدا شخصًيا ملًفا حدد 

 إجراء  باتخاذ  وقم أكثر أو

.جماعي  

 تم التي األنشطة راجع

 شخصي ملف في تعقبها

 التقييمات ذلك في بما

 والرسائل المستلمة

 والمالحظات المرسلة

 والمشروعات المضافة

 حفظ تم التي األخرى

 .فيها المرشح
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 عالمة تبويب 
 المكان الذي يمكنك فيه تعديل وإدارة جميع اإلعدادات والتفاصيل على مستوى المشروع. يعتبر عالمة تبويب 

 

 

 

 

 

 

  

 عندما مشروعك بأرشفة قم

 .الوظيفة تشغل

  المشروع تفاصيل تعديل يمكنك 

 ووصفه المشروع اسم مثل

 والموقع الوظيفية والمهمة

 .األقدمية ومستوى الجغرافي

 في وظيفة نشر تم إذا 

 تعديل يمكنك مشروعك،

 الرفض ذلك في بما ،

 من الطلبات لمقدمي التلقائي

  تشغيل تستطيع. البلد خارج

 اإلشعارات إرسال ميزة وإيقاف

 تلقائًيا، المرفوضين للمتقدمين

 خطاب تخصيص ويمكنك

 .اإلشعار

 المرشحين أفضل دعوة يمكنك 

 لكل بالفيديو مقدمة إلرسال

 .طلباتهم تلقي بعد منهم

 للمرشحين يمكن سؤالين اختر

 أو فيديو بتسجيل عليهما الرد 

 .المكتوبة بالردود 

 الدعوة رسالة تخصيص يمكنك 

 .المرشحين إلى إرسالها قبل هنا
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 هذه  بّدل

 للتحكم اإليقاف أو التشغيل بين

 ومراحل المرشح إشعارات في

 .التوظيف

 مع مشروعك مشاركة يمكنك

 أو بأكمله فريقك أو شخص

 كفاءة لزيادة التوظيف مدير

 .التوظيف عملية خالل العمل

 في وظيفة نشر تم إذا

 مشاركة يمكنك مشروعك،

 على الوظيفة لتلك منشورك

 كي االجتماعي التواصل وسائل

 من المزيد إلى يصل

 .المرشحين

 المجّمع االستيراد  يمكنك

. بيانات جدول من للمرشحين

 عينة ملف تنزيل يمكنك

 .به الموصى التنسيق لعرض

 في وظيفة نشر تم إذا

 إدارة يمكنك مشروعك،

 في بما الوظيفة، منشور

 الوظيفة منشور تحرير ذلك

 .وإغالقه وتجديده

 في وظيفة نشر تم إذا

 ربطها يمكنك مشروعك،

 يظهر وبذلك آخر بمشروع

 يتقدمون الذين المتقدمون

 ضمن الوظيفة ربط بعد

 ذلك مواهب  مجموعة

 .أيًضا المشروع


