
 .جميع الحقوق محفوظة. شركة   2020©  

 تتبع نشاط ملف شخصي
في إمكانية َمركزة جميع المعلومات   الخاصة بك على منصة   تكمن إحدى الفوائد العديدة لبناء بوابة المواهب 

ذات الصلة المتعلقة بمرشح ما وإدارتها ومشاركتها. استكشف المعلومات التي يمكنك الوصول إليها من الملف الشخصي لمرشح ما 

قليل ازدواجية  واإلجراءات التي يمكنك اتخاذها بناًءا على تلك المعلومات حتى يتسن لك العمل بفعالية أكثر وزيادة تعاون الفريق وت

 الجهود.

 البطاقة العلوية للملف الشخصي   
 

 

  

  

الثالثالنقاطفوقانقر

اإلجراءاتمنلمزيد

عرض معلومات االتصال  

 بالمرشح.

اإلطالع على مصدر  

 المرشح. 

عرض درجة  

 الزمالة. 

 المرشح. إرسال رسالة إلى 

أضف مالحظة لنفسك أو استخدم رمز @ لبدء محادثة   –"إضافة مالحظة"   

 مع زميل لك في العمل.

شارك هذا الملف الشخصي مع زميل   –"مشاركة للمراجعة"   

 العمل واحصل على تقييم بشأن المرشح. 

 أضف إشارة لملف المرشح الشخصي. –"إضافة إشارة"

أضف هذا المرشح لبوابة  –"الحفظ في مشروع آخر"   

 في مشروع آخر.   المواهب 

لهذا الملف الشخصي    أنشئ ملف  –" الحفظ بصيغة  "   

 . لطباعته أو لمشاركته مع زميل بالعمل ليس لديه إمكانية الوصول إلى منصة 

ابحث عن مرشحين لهم   – أشخاص مشابهين"  "البحث عن  

 ملفات شخصية مشابهة. 

أضف تقييم للملف الشخصي يوضح مدى   –"تقديم تقييم"   

 شعورك بأن المرشح مناسب للوظيفة أم ال.

انقر فوق الزر 

لتغيير حالة المرشح في بوابة المواهب  

 الخاصة بك. 

"أرشفة" المرشح   

 في المشروع الحالي.

الوصول إلى أية حسابات لوسائل  

اإلعالم االجتماعي التي شاركها  

المرشح أو إجراء البحث عنها في  

 . محرك البحث  
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 بيانات الملف الشخصي 
يمكنك التبديل بين األقسام المنظمة المختلفة في الملف الشخصي للمرشح للتعرف عليه وعلى أنشطة التوظيف المتعلقة بهذا  

 المرشح التي قمت بها أنت وفريقك. 

 

 

 

 

استعرض الملف الشخصي :الملف الشخصي  

وكذا البيانات األساسية، مثل الزمالء  للمرشح على 

المشتركون، والتي يمكن أن تستخدمها في إضفاء طابع 

 شخصي على رسالة إليه.

استعرض قائمة بجميع المشروعات  :المشروعاتا  

التي ُأضيف إليها هذا المرشح وما هي مرحلته في بوابة  

 بكل مشروع.  المواهب 

راجع قائمة بجميع الرسائل :الرسائل  

الصادرة إلى المرشح والواردة منه. تشمل هذه القائمة  

اء،  الرسائل الصادرة منك ومن زمالئك بالعمل على السو

إال أنك لن تتمكن من مطالعة محتوى تلك الرسائل التي  

 . تندرج تحت مسمى "رسالة خاصة"

عندما ُتشارك ملًفا شخصًيا مع  :التقييم  

 زميل بالعمل، يمكنك اإلطالع على تقييماته هنا. 
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 أدوات التوظيف 

 

 

يمكنك إضافة مالحظة ترجع إليها في المستقبل أو تبدأ 

محادثة مع زميل في العمل باستخدام الرمز @. كما  

يمكنك اختيار من له إمكانية اإلطالع على تلك المالحظة  

 عند عرض الملف الشخصي للمرشح.

على قائمة   يمكنك اإلطالع :أنشطة مسؤولي التوظيف 

بجميع اإلجراءات التوظيفية الُمتخذة، حيث يتم عرض  

 آخر تلك النشاطات حدوًثا في أعلى القائمة.

 إنشاء تذكير وتحديد تاريخ ليتم إشعارك فيه.

ذاتية  يمكنك إرفاق سيرة : المرفقات

للمرشح أو أي وثائق ذات صلة.
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إضافة اإلشارات ذات الصلة لتحديد المهارات أو  

الخبرات الخاصة، أو تلك األدوار التي يمكن أن يكون  

المرشح مناسًبا لها، أو سمات خاصة. يقوم اإلداري  

 الخاص بك بإنشاء تلك اإلشارات.

 رابط ذي صلة، مثل الحافظة الشخصية للمرشح. إضافة 

يمكنك تتبع معلومات فريدة تختص باحتياجات  

معدل األجور أو   مؤسستك، مثل تاريخ بدء شيء ما أو

ترخيص عمل. يقوم اإلداري الخاص بك بإنشاء تلك  

 الحقول المخصصة. 

استخدم "الملفات الشخصية المشابهة"  

لرؤية األشخاص الذين تجمعهم خلفيات   

 ومجموعات مهارات متصلة.

 

 

 

 


