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مراجعة الملفات الشخصية التي تمت 
 مشاركتها

أن يطلب تقييمك لملفات شخصية عثر   أثناء أي خطوة من خطوات عملية التوظيف ُيمكن ألي عضو  آخر في الفريق لديه رخصة كاملة الستخدام  منصة 
لشغل  . يساعد ذلك في ضمان أنهم على المسار الصحيح في عملية جذب الكفاءات لوظيفة شاغرة أو في بناء بوابة للمواهب عليها في منصة 

 فرص مهنية مستقبلية.

 البريد الرئيسي وتعيينه    إضافة بريد العمل اإللكتروني الخاص بك إلى حساب 
وني الرئيسي. من  عندما يقوم عضو في الفريق بمشاركة ملفات شخصية أو مشروع معك للمراجعة، ستتلقى إشعاًرا بالبريد اإللكتروني على عنوان بريدك اإللكتر

سي حتى ال يتم تجاهل هذه اإلشعارات في حساب  وتعيينه البريد الرئي األهمية بمكان أن تتم إضافة بريد العمل اإللكتروني الخاص بك إلى حسابك في 
 بريدك اإللكتروني الشخصي. 

 . ُيرجى تسجيل الدخول على  . 1

انقر فوق صورة ملفك الشخصي واختر "اإلعدادات  . 2
 .والخصوصية"

 

انقر فوق "تسجيل الدخول واألمان"   . 3
 . 

الوصول إلى   انتقل إلى قسم   . 4
 الحساب.

بجوار عناوين البريد   انقر فوق تغيير   . 5
 . اإللكتروني

 

انقر فوق "إضافة عنوان بريد إلكتروني" إلضافة عنوان   . 6
 بريد العمل اإللكتروني الخاص بك. 

يمكن أن يكون لديك عناوين بريد  :مالحظة    •
إلكتروني متعددة ترتبط بملفك الشخصي على  

 بريد العمل والبريد الشخصي.  – 

لتحديد   انقر فوق "اجعله رئيسًيا"  . 7
 عنوان البريد اإللكتروني الذي سُترَسل إليه اإلشعارات. 
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 مشاركتها تقديم تقييمات للملفات الشخصية التي تمت  
 يمكنك بسهولة مراجعة وتقديم التقييمات للملفات التي تمت مشاركتها باتباع الخطوات أدناه.

عندما يطلب منك عضو في الفريق مراجعة مرشح محتمل، 
يتم إرسال الطلب إلى حساب البريد اإللكتروني الرئيسي المدرج  

 الخاص بك. في إعدادات حساب 

لبدء عملية   م" انقر فوق "إعطاء تقيي 
 المراجعة.

 

 ستتم إعادة توجيهك إلى شاشة مثل الشاشة أدناه، حيث يمكنك تقديم تقييمك. 

 

 

ُتوّضح معلومات مقدم  الطلب 

هوية من قام بالطلب وأوصاًفا   

 أو تعليمات إضافية.

بالوظيفة  يخبرك عنوان المشروع  

التي يجري ملؤها. انقر فوق انظر التفاصيل 

 لمزيد من المعلومات.  

زمنًيا لجميع الطلبات  توجد على اليمين قائمة مرتبة ترتيًبا 

التي تلقيتها. ستتم إزالة الملفات الشخصية من القائمة  

 بمجرد إرسال التقييمات.

ابدأ عملية التقييم باختيار درجة  

 التقدير.
  الشخصي  سيكون ملف 

الكامل للمرشح بين يديك حتى يتسن لك الوصول إلى جميع  

 المعلومات الضرورية.
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موضوعي وبّناء إلى زميلك في  وبناًءا على اختيارك لدرجة التقدير، سيتم عرض أسئلة مختلفة للمتابعة في نموذج التقييم. استخدم هذه الحقول لتقديم تقييم 
 .الفريق. سيتم حفظ وتتبع جميع التقييمات في حساب  

 .عند االنتهاء من تقديم التقييم، انقر فوق "إرسال"

 

 بعد إرسال تقييمك، ستظهر رسالة تأكيد على الشاشة. 

إذا كان عليك مراجعة ملفات شخصية متعددة، فسيتم عرض الملف  
الشخصي التالي تلقائًيا. عندما ُتكمل جميع الطلبات، ستتم إعادة توجيهك مرة  

 .أخرى إلى 
 

 هل تعرف؟ 
 الشخصي. ال يتلقى المرشح إشعاًرا بأنك شاهدت ملفه   – عند مراجعتك لملف شخصي، تظل أنت مجهول الهوية  •

قد يكون أصحاب تلك الملفات باحثين عن عمل نشطين أو تقدموا لشغل وظيفة شاغرة   –الملفات الشخصية المرسلة إليك للمراجعة قام أحد أعضاء فريقك باختيارها للمراجعة  •
 أو قد ال يكونوا كذلك بالمّرة.


