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على   المهنية  الصفحات  :  إدارة 
 "ما الذي نقوم به"  صفحة

  صفحة. تسمح "ما الذي نقوم به"المنسدلة ثم اختيار  "الصفحات المهنية" ، انقر فوق قائمة "ما الذي نقوم به" صفحةللوصول إلى 

"صفحات الجمهور  لإلداريين بتقديم لمحة خاطفة شّيقة على شركتك وموظفيها ومجاالت خبرتها. باستخدام  "ما الذي نقوم به"

. يمكن  ، يمكنك إنشاء تجربة مخصصة لكل نوع من الجمهور على حدة، بناًء على ملفاتهم الشخصية على  المستهدف"

مرشحين لديك )على سبيل المثال، األشخاص الذين لديهم  لشرائح محددة من جمهور ال "صفحات استهداف الجمهور"إنشاء 

وظيفة معينة أو مستوى خبرة معين( باإلضافة إلى شرائح من جمهور العمالء )على سبيل المثال، العمالء في منطقة جغرافية  

  معينة أو مجال معين(. يمكنك تحديد المحتوى الذي يتم عرضه في كل طريقة عرض. 

انقر فوق أي عنوان 

صفحة لتحرير  

 محتواها. 

"إنشاء  استخدم زر  

إلنشاء    صفحة جديدة" 

"صفحة جمهور  
 جديدة.   مستهدف"

انقر فوق النقاط الثالث 

)...( لصفحة منشورة لـ 

"تحرير اإلعدادات 

"حذف"  أو   المستهدفة" 

أو "تحديد كصفحة  

افتراضية" أو "النقل إلى 

أو  غير المنشور" 

 . "متكرر"

يتم تنظيم طرق العرض حسب  

غير أو  منشورة حالة الصفحة:

 منشورة

انقر فوق النقاط  

الثالث )...( لصفحة  

غير منشورة لـ 

"تحرير اإلعدادات 

المستهدفة" أو  

 . "متكرر"أو   "حذف" 
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 إنشاء صفحة جديدة 
 . ابدأ بتحديد معايير جمهورك المستهدف. "إعدادات الجمهور المستهدف" ، يعرض النظام صفحة  "إنشاء صفحة جديدة"عند النقر فوق  

 

 

 

  

يتم تحديث إجمالي   

"الجمهور المستهدف 

تلقائًيا أثناء ضبط  المقدر" 

 معايير استهداف الجمهور. 

إذا كان في مخيلتك مرشح أو  

عميل مثالي، يمكنك إضافته 

سيخبرك النظام إذا كنت هنا و 

تقوم بإدخال المعايير 

الصحيحة الستهداف جمهور  

 مشابه. 

انقر فوق "حفظ وإنشاء  

الصفحة" لحفظ استهداف 

الجمهور هذا وإنشاء صفحة  

 جديدة. 

ما إذا كنت   أوالً اختر 

  تريد إنشاء صفحة

أو  مستهدفجمهور  

 . عامجمهور  

حدد ما إذا كنت تريد    بعد ذلك،

أن تكون صفحتك المستهدفة  

في مرمي مشاهدة جميع زوار  

الصفحة أو الذين يستوفون  

 المعايير المحددة فقط. 

يمكنك استخدام حقول 

 الجغرافياو اللغة

 المهمة الوظيفيةو

حجم  و  المجال المهنيو

مستوى  و الشركة

لتحديد    األقدمية

 جمهورك المستهدف.

ستتم إضافة صفحتك 

"غير الجديدة إلى قسم  

 . منشور"

"صفحة  انقر فوق 

لتبدأ في    جديدة" 

 إضافة محتوى. 
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صفحتك في أي وقت   "معاينة" إلظهار أو إخفاء المحتوى بكل قسم. يمكنك   "مرئي" يمكنك اآلن إضافة محتوى إلى صفحتك الجديدة. استخدم زر  

 صفحتك.  "نشر" أو   "حفظ" لمشاهدة ما يراه الزوار. عند انتهائك من إضافة المحتوى، بإمكانك  

 

  "نشر" أو  "حفظ" أو   "معاينة" 

 الصفحة. 

يمكنك إضافة صورة أو مقطع  

فيديو جذاب وعالي الجودة  

 الزائرين.لجذب انتباه 

على    "القسم مرئي" يعمل زر  

التبديل بين إظهار وإخفاء القسم  

 على الصفحة المنشورة.

ذي   "اسم صفحة" ُيرجي إدخال  

 معنى ليظهر على صفحتك.

 قادة الشركةيمكنك إضافة 

لعرضهم على الزوار كي يعرفوا  

 من قد يعملون معهم الحًقا. 

بين  سيظهر المحتوى األكثر تداوالً 

"ما نقوم  الموظفين على صفحة  

الخاصة بك عندما تكون الميزة   به" 

قيد التشغيل وعند قيام األعضاء  

بمشاركة ثالث منشورات على 

األقل على ملفاتهم الشخصية على  

باستخدام  

هاشتاغ )هاشتاغات( تم تنشيطها  

 لمعرض الصور الخاص بك. 

   استخداميمكنك 

لجذب الزوار بالصور ومقاطع  

  الفيديو وعروض 

 التقديمية.
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ويمكنك استخدام 

  "شهادات العمالء" 

لمشاركة مصادقات  

 العمالء الذين أعجبتهم. 

يمكنك تضمين دعوة 

للمتقدمين أو العمالء  

المحتملين التخاذ إجراء 

 . "اتصل بنا"باستخدام نموذج  

ويمكنك كذلك استخدام 

  "شهادات المرشحين" 

لمشاركة كيف ساعد  

فريقك الباحثين عن وظيفة 

في العثور على وظيفة 

 أحالمهم. 

"صور ويمكنك إضافة  

لمنح الزائرين  الشركة" 

فرصة لمشاهدة شركتك 

 من الداخل. 

ويمكنك استخدام الـ 

لمشاركة   "شهادات" 

الرؤى الحقيقية عن  

 الشركة من الموظفين.

"آراء  ويمكنك استخدام  

إلظهار القيادة   الموظفين" 

الفكرية التي يتمتع بها  

موظفوك من خالل إضافة 

روابط للمقاالت التي  

 .نشروها على  


