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قائمة التدقيق الستخدام منصة 
 بواسطة مديري التوظيف 

رخصة استخدام  ُيرجى استخدام قائمة التدقيق هذه كتذكير بالخطوات التي يمكنك اتباعها للبدء في تحقيق أقصى استفادة من 

 على الفور. منصة 

 استثمر شيًئا من الوقت في البداية مع فريقك لمراجعة: المزامنة مع فريقك . 

 عملية التوظيف في شركتك  •

 تنسقون العمل مًعا على منصة األدوار والمسؤوليات وكيف س  •

 الذي ترغب في تكوينه  المعايير المثالية لتحديد المرشحين للمنصب الذي تسعى إلى شغله أو ل  •

 أهمية تهيئة تجربة إيجابية للمرشحين واستراتيجية تحقيق ذلك  •

  برجاء .تحسين ملفك الشخصي على
البحث عن فرص لتحسين ملفك الشخصي على  

 . على األقل، يرجى التأكد من:

 استخدام اسمك الحقيقي  •

 تضمين صورة احترافية لنفسك  •

 كتابة ملخص مقنع يثير التفاعل مع جمهورك  •

استخدام الوسائط الغنية لمشاركة مشروع   •
 جماعي أو عرض العالمة المهنية لشركتك 

مل، بما في ذلك منصبك  إدارج خبرتك في الع •
 الحالي وشركتك 

 

   برجاء تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة
أعلى   العدسة الُمكّبرةانقر فوق رمز  .

أو   يمين صفحة حسابك على 
، وقم  اذهب إلى 

 .  بإدخال بيانات اعتماد دخولك إلى  
 

استخدم نفس اسم المستخدم وكلمة المرور 
 . و  للوصول إلى كال حسابي 

 

http://www.linkedin.com/recruiter
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 من داخل المشروع، يمكنك   .إنشاء مشروع
بسهولة استئناف البحث الذي كنت ُتجريه من 

حيث توقفت في المرة األخيرة أو يمكنك إجراء  
بحث جديد. يساعدك المشروع على تتبع حالة  

المرشحين الذين ينتقلون من مرحلة ألخرى في 
عملية التوظيف التي تقوم بها ويمكنك مشاركة  

يز التعاون  مشروعاتك مع أعضاء فريقك لتعز 
والحد من تكرار العمل عندما يقوم عدة  

 أشخاص بتحديد مرشحين لنفس الوظيفة. 

 

 " عند إنشاء مشروع، يقوم   ".استعراض
تلقائًيا بإجراء عملية بحث مبدئية داخل  

في ذلك المشروع،   " " عالمة التبويب  
بناًء على المعايير التي أدخلتها. هذه هي روعة ابتداء  

 بإنشاء مشروع. سير عملك في منصة 

 

    يمكنك تحسين نتائج البحث باستخدام عوامل
يمكنك استخدام عوامل التصفية لتضييق  . التصفية 

نطاق نتائج البحث أو توسيعه إلى أن يتم العثور على  
 المواهب المستهدفة. 
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  يمكنك استعراض  .تفعيل
للعثور على المرشحين المحتملين   

وعرض الذين ُيرجح أن يتفاعلوا معك ومع  
مؤسستك على قمة قائمة البحث، بناًء على  

 .بيانات العالقة والنشاط المقدمة من 

 

  يمكنك استعراض بيانات   .االستفادة من تحليل البحث
التي تعود بها نتائج البحث الذي أجريته   

وتحليلها وتفسيرها باستخدام أداة بيانات البحث.  
بإمكانك استخدام هذه البيانات إلنشاء أو تحسين 
استراتيجية التوظيف التي ُتصّنف وتكتشف أفضل  

 المرشحين المحتملين. 

 

  ويمكنك التحقق من   . استعراض الملفات الشخصية
أن نتائج بحثك تتضمن ملفات شخصية تتمتع  

بالمهارات والخبرة المطلوبة للوظيفة. استعراض 
يتم   الملفات الشخصية من خالل منصة 

دون اإلفصاح عن الهوية لذا ال يعرف المرشحون 
المحتملون أنك قمت باستعراض ملفاتهم  

 الشخصية. 
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   عندما تعثر  : حفظ الملفات الشخصية في
على ملفات شخصية رائعة، يمكنك حفظها في عالمة  

 في مشروعك.  " "  تبويب

 

 " على تنظيم  تساعدك عالمة تبويب "
يمكنك استعراض عالمة   .عملك والتعاون مع فريقك 

داخل المشروع لمشاهدة جميع   " "تبويب  
المرشحين الذين قمت أنت وأعضاء فريقك  

" بحفظهم في ذلك المشروع. تحتوي "
الخاصة بك على المرشحين الذين تهتم بهم وتتواصل 

معهم حالًيا، وعلى اإلجراءات التي اتخذها أعضاء  
الفريق اآلخرون مؤخًرا، وعلى تفاصيل انتقال  

 مرحلة ألخرى في عملية التوظيفالمرشحين من  
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  إلرسال    رسائليمكنك استخدام   .إرسال رسالة
رسائل مباشرة إلى المرشحين المحتملين من داخل 
مشروعك. يرجي اعتبار رسالتك األولى مجرد باعث  
لجذب أطراف الحديث. فلتكن رسالتك موجزة وفي  
صميم الموضوع وتتسم بطابع شخصي تعكس من  

ًئا عن خبرة المرشح أو قاسًما مشترًكا  خالله شي
بينكما. ُيرجى التأكد من اتباع أفضل ممارسات  

 التواصل التي وضعها فريقك. 

 

  مركز  يمكنك الوصول إلى  .االستمرار في التعلم
في أي وقت واستعراض الموارد اإلضافية.   التعلم

ستجد بين يديك نصائح سريعة واستراتيجيات للبحث  
وسيمكنك التفاعل مع   في شبكة 

المرشحين والتعاون مع فريقك ومشاركة الوظائف 
    .الُملّحة مع شبكتك 

 

https://training.talent.linkedin.com/
https://training.talent.linkedin.com/

