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نوع المقعد والصالحيات على مستوى  
 المشروع

، يحدد نوع مقعدك، إلى جانب مستوى الصالحيات الممنوحة لك في مشروع ما، الخصائص الوظيفية التي يمكنك الوصول إليها  في منصة   
 واإلجراءات التي يمكنك اتخاذها. 

 : ومقعد مدير التوظيف  هما مقعد خبير التوظيف   النوعان األساسيان من المقاعد في منصة 

بكاملها، واالتصال بأي مرشح   هو مقعد مدفوع األجر يمنح مستخدميه القدرة على البحث في شبكة :مقعد خبير التوظيف  . 1
 ، وإنشاء المشروعات والتعاون فيها، والوصول إلى التقارير. ة بريد باستخدام أرصد

( وهو يمنح مستخدميه  هو مقعد مجاني )باعتباره مشموالا في عقد شركتك الستخدام منصة :مقعد مدير التوظيف  . 2
ات حول المرشحين، ومراسلة المتقدمين والمرشحين المحتملين في وسائل  القدرة على التعاون مع فريق التوظيف عندهم من خالل تقديم مالحظ

لى منصة  اإلعالم اإلجتماعي، واتخاذ بعض اإلجراءات بشأن الملفات الشخصية للمرشحين. ليس لدى هذين المقعدين إمكانية الوصول إلى خاصية البحث ع
 وال يمكنهما إنشاء مشروعات أو مطالعة التقارير. 

 مستويات لصالحيات المشروع: 3ك هنا

 الوصول الكامل للمشروع/مالك المشروع   . 1

 فقط  الوصول إلى بوابة المواهب  . 2

 وصول العرض فقط . 3

ا للصالحيات الوظيفية المتاحة لمقعد خبير التوظيف  ا تفصيليا في كل   مقابل مقعد مدير التوظيف  تستعرض الجداول أدناه توزيعا
 مستوى من مستويات صالحيات المشروع. 

 البحث 
يمكنها استخدام خاصية البحث عبر   بالنسبة إلى خاصية البحث في أن مقاعد  ومقعد  بين مقعد  االختالف األساسي يتمثل 

صالحيات الوصول إلى   ( بينما ال يملك مستخدمو مقاعد  )مما يمنح المستخدمين صالحيات وصول كاملة على شبكة  

 نظر عما لديها من صالحيات المشروع(. )بغض ال خاصية البحث عبر 

 صالحيات المشروع

   مدير التوظيف   خبير التوظيف

الوصول الكامل 
 للمشروع/مالك المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 
الوصول الكامل 

 للمشروع/مالك المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

 استخدام خاصية البحث على منصة  
      

الوصول إلى عالمة تبويب البحث ضمن مشروع  
       على منصة 

حفظ المرشحين من نتائج البحث على منصة  
بمشروع   إلى بوابة المواهب  

 ما 
      

 " استخدام تفصيل البحث "
      

 مشروع ما الوصول إلى تفصيل البحث داخل 
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 الرسائل 
بإمكانها مراسلة جميع أنواع المرشحين   ومقعد مدير التوظيف في أن مقاعد  في خاصية الرسائل بين مقعد االختالف األساسي  يتمثل

ا ألن لديهم أرصدة بريد   ، بينما يمكن فقط لمقاعد مدير التوظيف مراسلة  )المرشحين الذين تم جذبهم، والمتقدمين، والمرشحين المحتملين( نظرا

 .د المتقدمين والمرشحين المحتملين )من غير المرشحين الذين تم جذبهم( وليس لديهم أرصدة بري

 صالحيات المشروع

   مدير التوظيف   خبير التوظيف

الوصول الكامل 
للمشروع/مالك  

 المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

الوصول الكامل 
للمشروع/مالك  

 المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

 لديه أرصدة بريد 
      

مراسلة أي مرشح من عالمة تبويب البحث ضمن  
       مشروع على منصة 

مراسلة المرشحين في عالمة تبويب المتقدمين  
       ضمن مشروع 

مراسلة المرشحين المحتملين في عالمة تبويب  
       المرشحين المحتملين ضمن مشروع

مراسلة المتقدمين والمرشحين المحتملين الذين تم 
       بمشروع ما  حفظهم في بوابة المواهب 

ُمراسلة المرشحين الذين تم جذبهم )من نتائج البحث  
( والمحفوظين في بوابة على منصة 

 المواهب بمشروع ما 
      

الذين تم حفظهم في   الدرجة األوليمراسلة الزمالء من 
       بمشروع ما  بوابة المواهب 

مراسلة المرشحين ضمن ملف مستورد والذين تم  
       بمشروع ما  حفظهم في بوابة المواهب 

       واستخدامها وتحريرها   إنشاء نماذج بريد  
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 المشروع والملف الشخصي 
بإمكانها إنشاء   فيما يخص الخصائص الوظيفية للمشروع في أن مقاعد  ومقعد  بين مقعد   االختالف األساسي  يتمثل

التعاون في نطاق المشروعات المشتركة. وبصرف النظر عن هذا االختالف، فإن اإلجراءات   المشروعات ومشاركتها، بينما يمكن فقط لمقاعد 

 يمكنك رؤيتها، تحكمها الصالحيات المحددة لك في إطار المشروع.  التي يمكنك اتخاذها في مشروع ما، والمعلومات التي

 صالحيات المشروع

   مدير التوظيف   خبير التوظيف

الوصول الكامل 
 للمشروع/مالك المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 
الكامل الوصول 

 للمشروع/مالك المشروع 

الوصول إلى بوابة 
فقط  المواهب 

 داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

  تغيير مرحلة بوابة المواهب في 
       للمرشحين

أرشفة ورفض المرشحين في بوابة المواهب  
       بمشروع ما  

حفظ الملفات الشخصية للمرشحين في ملفات  
       بصيغة 

إضافة واستعراض المرفقات والروابط في ملفات  
       المرشحين الشخصية

استعراض معلومات االتصال )البريد اإللكتروني، 
       رقم الهاتف( في ملفات المرشحين الشخصية

 مشاركة مشروع 
      

 الوصول إلى إعدادات المشروع 
      

 إنشاء مشروع 
      

 أخرى 

 صالحيات المشروع

   مدير التوظيف   خبير التوظيف

الوصول الكامل 
للمشروع/مالك  

 المشروع 

الوصول إلى بوابة 
 المواهب 

 فقط داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

الوصول الكامل 
للمشروع/مالك  

 المشروع 

الوصول إلى بوابة 
 المواهب 

 فقط داخل المشروع 
وصول العرض  

 فقط/المشروع العام 

 الوصول إلى التقارير
      

       الوصول إلى مركز التعلم 


