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 بالعمل البدء .1
 الموقع جعل على حرصنا أننا من الرغم على .تجربتك من فائدة أقصى على الحصول في لمساعدتك مرجع بمثابة ليكون التالي المستخدم دليل يهدف

 .صعوبات أي مواجهة حالة في المستخدم تصفح دليل على نحثك أيضا نحن التصميم، تمن خطوا خطوة كل في وممكن االستخدام سهل

 من تتمكن أن قبل بك الخاصة والمهنية الشخصية التفاصيل تسجيل إلى تحتاج سوف تكامل، منصة فيها تزور التي األولى المرة هي هذه كانت إذا
 .للوظائف التقدم في والبدء الموقع الى الكامل الوصول

 .التفاصيل هذه إلى الوصول من يستمكنوا مرشحين عن الباحثين العمل أصحاب فإن بالتسجيل، قيامك بمجرد

 تكامل منصة على التسجيل .2
 

   https://takamul.scth.gov.sa التالي الرابط إلى الدخول يرجى للتسجيل،

 

 الحاليين للمستخدمين
 :ادناه هرظا هو كما تكامل لمنصة الرئيسية الصفحة على الظاهر دخول خيار على انقر حالي، مستخدم كنت إذا

 

 .تكامل منصة على حسابك الى للوصول  الظاهرة الحقول في المرور كلمة و المستخدم اسم مثل بك، الخاصة الدخول تفاصيل بإدخال قم بعدها،

 الجدد للمستخدمين

 .المنصة على بياناتك  لتسجيل "عمل عن جديد باحث أنا"خيار على انقر جديد، عمل عن باحث كنت إذا

https://takamul.scth.gov.sa/


 

https://takamul.scth.gov.sa -  دليل المستخدم للباحث عن عمل وثيقة" 

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"

 

 :بك الخاصة البيانات لتعبئة التالية الصفحة إلى نقلك يتم سوف

 المستخدم معلومات .1

 

 الشخصية المعلومات .2
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 اإللكتروني البريد إشعارات .3
 .اإللكتروني البريد عبر معك بالتواصل لتكامل السماح الخيار هذا خالل من يمكنك حيث

 

 .بك الخاصة األساسية البيانات بباقي بتزويدنا قم ثم ، المرور كلمة و المستخدم اسم بإختيار قم و أعاله النموذج في الحقول بتعبئة قم

 .تكامل منصة على بك الخاص الفريد المعرف هو المستخدم اسم

 .تسجيلك لتأكيد اإللكتروني البريد عبر تأكيد رسالة ستصلك
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 اآلن البدء تستطيع" خيار على بالنقر الذاتية سيرتك ببناء ابدأ ، بعد للبحث قابلة ذاتية سيرة أي بإنشاء تقم لم ، فقط بالتسجيل قيامك عند أنه بما

 ".الذاتية السيرة بإنشاء

 في بك الخاص التعريف ملف واستكمال لبناء التالية الخيارات بين من اإلختيار يمكنك حيث الشخصي، الملف بناء خيارات صفحة إلى تحويلك سيتم
 :بسيطة طرق أربع

 الذاتية السيرة محرر ▪
 الذاتية سيرتك أضف ▪
 إن لينكد من الذاتية سيرتك انسخ ▪
 كوم.بيت من الذاتية سيرتك انسخ ▪
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 .بخطوة خطوة الشخصي ملفك واستكمال الصفر، نقطة من الذاتية سيرتك بناء يمكنك الخيار، هذا باستخدام - الذاتية السيرة محرر:  األول الخيار

   .المطلوبة المعلومات بملء بعناية قم قسم، كل في .الذاتية سيرتك إلستكمال المذكورة األقسام من قسم كل على انقر

 للبحث قابلة الذاتية سيرتك تصبح أن قبل ملئها عليك ويتعين إلزامية حقول هذه  .الذاتية السيرة على األحمر اللون في الحقول بعض تظهر قد

  .العمل أصحاب قبل من
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 اإللزامية الذاتية السير أقسام" لك يسرد الصفحة يسار إلى الجانبي المربع مكتملة، غير تزال ال التي األقسام على إلرشادك ذلك، على عالوة

  .قدما والمضي المعلومات لملء األقسام هذه من كل على انقر " . المتبقية
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 نشجعكم نحن  .العمل أصحاب قبل من للبحث وقابلة وضوحا أكثر الذاتية سيرتك لجعل تصميمه تم  الذاتية السيرة  منشئ في إلزامي حقل كل

  .المحتملين العمل أصحاب قبل من اليك الوصول فرص لتحسين وبدقة المهنية األقسام مختلف استكمال على

 عن البحث ويمكن  .العمل أصحاب بين ظهورك لتحسين الطرق أفضل بوصفها الشخصية األصلية الذاتية السيرة تحميل أيضا عليك يجب

 .بايت ميجا 1 الملف لحجم األقصى الحد يتجاوز ال أن يجب  .المحددة الكلمات خالل من العمل أصحاب قبل من تحميلها تم التي الذاتية السير

 

 .ومحدثة جديدة عليها للحفاظ آلخر وقت من وتعديله قسم لكل دائما النظر يمكنك بحيث ديناميكية وثيقة تعتبر الذاتية سيرتك

 3 الملف حجم يتجاوز ال أن يجب.  JPEG، JPG ، GIF  صيغة على لنفسك مهنية صورة بتحميل قم الذاتية، سيرتك لتخصيص نهائية كخطوة

 .بايت ميجا

 

 .الوظيفة على للحصول فرصك لزيادة أفضل ذلك كان الذاتية، سيرتك في أكبر اإلستثمار كان كلما تذكر،

 

 

 إلعالمك ستظهر تأكيد رسالة  . الصفحة من اليسرى  الجهة إلى الذاتية السيرة إكتمال درجة ستظهر الالزمة، المعلومات جميع بتعبئة قيامك بمجرد

 .مكتملة اآلن هي الذاتية السيرة أن

 المعلومات عند إدخال على حدة كل قسم حفظ تذكر  :مالحظة
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  !تهانينا

 

  !العمل أصحاب مع لمشاركتها وجاهزة مكتملة الذاتية سيرتك أصبحت اآلن

 العمل أصحاب جميع قبل من للبحث قابلة اآلن الذاتية سيرتك افتراضيا  .أبوظبي وظائف موقع على بك الخاصة الذاتية السيرة بناء بنجاح أكملت لقد

 .ذلك في رغبوا إذا مباشرة بك واإلتصال الذاتية سيرتك قراءة يمكنهم حيث تداول، موقع على

 الذاتية سيرتك أضف: الثاني الخيار

 بعد النظام سيقوم". فتح" خيار على والنقر بك الخاص الكمبيوتر جهاز من الذاتية سيرتك تحديد إلى تحتاج فإنك ، الخيار هذا على النقر خالل من

 .والجهد الوقت من الكثير لك يوفر مما ، الذاتية للسيرة المقابلة الحقول وملء الذاتية السيرة بيانات بتوزيع ذلك

 

 إن لينكد من الذاتية سيرتك نسخ: الثالث الخيار
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 كوم.بيت من الذاتية سيرتك نسخ: الرابع الخيار

 

 

 عمل عن للباحث الرئيسية الصفحة

 .حسابك في" التحكم لوحة" صفحة إلى مباشرة النظام سيحولك تكامل، منصة على حسابك إلى الدخول تسجيل عند

 :التالية الخيارات من الصفحة من العلوي الجانب في القائمة شريط يتكون .1
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 .الموقع على أخرى صفحة أي  من تكامل لموقع الرئيسية الصفحة إلى للعودة انقر  - الرئيسية •

 .اإللكترونية الخدمات قائمة من لالختيار تحويلك سيتم – اإللكترونية الخدمات •

 

 شخصية معلومات الحساب، وإعدادات الوظائف، طلبات إدارة .العمل وتنبيهات الذاتية سيرتك أداء عن عامة لمحة على احصل - عمل عن الباحثين

 .واحدة واجهة خالل من ذلك، إلى وما



 

https://takamul.scth.gov.sa -  دليل المستخدم للباحث عن عمل وثيقة" 

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"

 

 التحكم لوحة .أ
 وعدد البحث، نتائج في بها ظهرت التي المرات عدد مثل بك، الخاصة الذاتية السيرة عن موجزة إحصائيات عرض :الذاتية السيرة معلومات .1

 الخ الذاتية، للسيرة تعديل آخر عرضها، تم التي المرات
 .الذاتية سيرتك أداء قياس على تساعدك أن يمكن التي اإلحصاءات إلى تشير الحقول هذه  :المشاهدات / بحثها تم / عملال طلبات .2

 .المنصة على التسجيل منذ عليها بالتقديم قمت التي الوظائف عدد إلى يشير  :العمل طلبات •

 .البحث لنتائج مطابقة كسيرة العمل لصاحب بك الخاصة الذاتية السيرة فيها ظهرت التي المرات عدد تعرض  :بحثها تم •

 .الشركات أحد قبل من وقراءتها الذاتية سيرتك فتح فيها تمت التي المرات عدد حساب  :المشاهدات •

 .الذاتية السيرة على تم تعديل آخر تاريخ يظهر:  تعديل آخر •

 .جديدة إضافة و المحفوظة الوظيفة التنبيهات عرض :الوظائف تنبيهات .3

 البحث بك، الخاص الذاتية السيرة تعديل  / إتمام المثال، سبيل ،على الذاتية سيرتك ألداء بالنسبة التوصيات بعض اظهار  :بها الموصى اإلجراءات .4

 .الخ ... إرشادات و مقاالت الوظائف، عن

 .لها التقديم طلب سحب عمل عن للباحث يمكن حيث السابقة التوظيف طلبات بجميع قائمة  :التوظيف طلبات .5

 أو بك الخاصة الذاتية السيرة تعديل اختيار يمكنك. مسبقًا بإنشائها قمت ذاتية سيرة أي عرض إلى الخيار هذا فوق النقر سيؤدي: الذاتية سيرتي .6

 .آلخر وقت من الذاتية سيرتك وتحديث مراجعة بإعادة يوصى. الذاتية سيرتك العمل أصحاب يرى كيف لترى عرضها ببساطة

. الوظائف وتحديثات تنبيهات قيبتل مهتمون ولكنهم متكرر بشكل تكامل منصة يزورون ال الذين المستخدمين الميزة هذه تساعد - الوظائف تنبيهات .7

 .المتقدمة األداة هذه الستخدام متعددة فوائد هناك

 ،( ذلك إلى وما القطاع ، الوظيفة وموقع الرئيسية الكلمات مثل) متاح فلترة معيار 11 باستخدام بك الخاصة الوظائف عن البحث معايير حفظ يمكنك

 إختياراتك تحديد إلى تضطر ال حتى اختياراتك النظام يتذكر سوف. الدخول بتسجيل فيها تقوم التي التالية المرة في البحث بتشغيل ببساطة وقم

 والتقديم الدخول تسجيل فقط عليك يجب. اإللكتروني البريد عبر إليك شهرية أو أسبوعية أو يومية إشعارات إلرسال الخيار هذا برمجة يمكنك.مجددا

 .مناسب إعالن إيجاد حالة في



 

https://takamul.scth.gov.sa -  دليل المستخدم للباحث عن عمل وثيقة" 

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"

 البريد صندوق .ب
 .الوظائف عروض / المقابالت دعوات وكذلك طلبك بحالة يتعلق فيما العمل أصحاب قبل من المرسل و الوارد البريد تفاصيل الخيار هذا يظهر

 

 .أيًضا المسجل اإللكتروني بريدك عنوان على الرسالة نفس استالم سيتم. حذفها أو أرشفتها / الرد يمكنك ، المستلمة الرسالة فتح بمجرد

 التوظيف طلبات. ج

 .لها التقديم طلب سحب عمل عن للباحث يمكن حيث السابقة التوظيف طلبات بجميع قائمة

 

 

 العمل مقابلة دعوات. د

 .رفضها أو قبولها/  عرضها عمل عن للباحث يمكن حيث ، العمل أصحاب من تلقيها تم التي المقابالت دعوات جميع الذي القسم هذا يعرض

 

 حسابي. ه
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 :يشمل و الحساب بيانات تعديل يمكنك الخيار هذا خالل من

 الشخصية المعلومات -

 

 اإلتصال معلومات -

 

 السر كلمة -

 

 الدورية والنشرة اإللكتروني البريد في اإلشتراكات -

 

 .الذاتية سيرتك على مباشرةً  سيظهر شخصية معلومة أية تعديل أن العلم يرجى
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وظيفة عن البحث

 

 لك بالنسبة المهمة الوظائف من مختصرة قائمة على الحصول و البحث  .المتاحة الشاغرة الوظائف من كاملة قائمة تصفح: الوظيفة عن البحث •

 .المتقدم البحث خيارات أو الشركة ،واسم الوظيفة منطقة المحددة، الكلمات باستخدام

 

 الوظائف عن بحثك عملية تخصيص على يساعدك المتقدم البحث خيار:  المتقدم البحث •

 الدور الوظيفة، منطقة المطلوبة، الوظيفي المسمى اختيار طريق عن ذلك ويتم بك الخاصة البحث نتائج تضييق سيتم المتقدم البحث خالل من
 (.العربية / اإلنجليزية) اإلعالن لغة و التوظيف نوع و الوظيفية الحالة المهني، والمستوى الشهري، للراتب األدنى والحد الوظيفي،
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 .بحثك حفظ خيار لك يوفر فهو ذلك، إلى إضافة

 .الشركة اسم تحديد خالل من معينة وظيفية إعالنات عن البحث عمل عن الباحث يستطيع حيث: الشركة اسم خالل من البحث •
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 البريد خالل من الصلة ذات المهام عن محدثًا ليظل اإللكتروني البريد عبر تنبيه إعداد الخيار هذا استخدام لك يتيح - المخزنة البحث عمليات

 .أدناه موضح هو كما الخيار على بالنقر محفوظ بحث إضافة ويمكنك ، اإللكتروني

 

 :مثل التفاصيل بتحديد قم

 الرسائل وصول موعد •

 

 الوظيفة تتنبيه إعدادات •
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 وظيفة بكل إشعاًرا وستتلقى"  المخزنة البحث عمليات"  صفحة ضمن المحفوظة اإللكتروني البريد تنبيهات جميع وستظهر ،" احفظ"خيار على انقر

 .المحفوظة للخيارات وفقًا مناسبة
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  ."المحفوظة الوظائف" قسم تحت بحفظها قمت التي الوظيفة اإلعالنات عرض على قادرا ستكون : المحفوظة الوظائف •

 يمكنك ذلك ومع ،" مختصر عرض" في عرضها يتم افتراضي بشكل". المحفوظة الوظائف" خيار ضمن بحفظها قمت التي الوظائف عرض يمكنك

 .كلها أو أحدها حذف يمكنك أو ، التفاصيل من بمزيد لعرضها ،" تفصيلي عرض" اختيار

  

 .تكامل منصة خالل من المهنية حياتك دفع نحو أولى كخطوة بك خاصة ذاتية سيرة أنشئ - الذاتية سيرتك أنشئ •

 .العربية إلى اإلنجليزية من الموقع لغة تغيير - اللغات• 

 .النظام من الخروج - الخروج تسجيل• 

 

 الوظائف على والتقديم البحث

 الوظائف من كاملة قائمة أبوظبي وظائف منصة لك ستوفر  .الوظائف على والتقديم البحث يمكنك مكتملة، الذاتية سيرتك أصبحت أن بعد اآلن

 .المسجلين العمل أصحاب قبل من مباشرة االحتياجات هذه عن اإلعالن يتم حيث ، المتاحة الشاغرة

 الشركة اسم التاريخ، بواسطة تصنيفها يمكن والتي المتاحة الشواغر بجميع قائمة على الحصول من ستتمكن الوظائف عن البحث قسم خالل من
 يكون قد ، الوظيفية الشواغر من التفضيالت قائمة لتحديد  .صفحات عدة على وتظهر المئات إلى القائمة هذه تمتد قد  .الوظيفي المسمى أو( بجدياأل)

 .المتقدمة البحث أدوات بإستخدام تقوم أن مالءمة أكثر

 ".المتقدم البحث"  خيار على النقر إلى تحتاج وسوف العمل، فرص عن للبحث
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 .عملها طبيعة و الشركة قطاع ، الوظيفة منطقة المطلوبة، المحددة الكلمات أي إدخال يمكنك حيث أدناه الموضحة للصفحة نقلك يتم سوف تلقائيا
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 بهذه ."الرسائل وصول موعد" اختيار خالل من العمل فرص عن تنبيهات على الحصول و  الحالية البحث معايير حفظ خيار لديك ذلك، إلى إضافة

 وصول موعد أساس على) دوري بشكل تنبيهك سيتم أبوظبي، وظائف على اخترتها التي البحث لمعايير مطابقة وظيفة نشر يتم مرة كل في الطريقة،

 (.بتحديدها قمت التي اإللكتروني البريد تنبيهات

 .أدناه موضح هو كما النتائج عرض سيتم ،"ابحث" خيار على النقر بعد

 

 

 .التفاصيل من مزيد على للحصول الوظيفي المسمى على النقر يمكنك  (1)

       أو الفور على التقدم في ترغب كنت إذا "اآلن تقدم" خيار على النقر اختيار  (2)

  .صديق إلى الوظيفي اإلعالن إرسال في ترغب كنت إذا" صديق إلى أرسل" (3) 

 :أدناه مبين هو كما العمل، أصحاب قبل من نشرها تم كما الوظيفة لهذه كامل وظيفي وصف عرض يمكنك الوظيفي، المسمى على النقر خالل من
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 العمل لصاحب مهمة معاييرأخرى أي أو الخبرة، وسنوات عنها، معلن مهارات أي إلى خاص اهتمام إيالء مع بعناية الوظيفي الوصف قراءة عليك
 يتم ألن  كافي بشكل قوية تكون أن الذاتية سيرتك وعلى التوظيف، متطلبات حول خاصة متزايد بشكل يهتموا العمل أصحاب  .الراتب تحديدات مع

 .عرضها يتم أن أو المختصرة القائمة إلى إضافتها

 :أدناه المبين النحو على الخيارات، من مجموعه  عرض يمكنك الوظيفي، الوصف تعرض التي الصفحة على

 .اإللكتروني بريدك على الوظيفة على التقديم طلب استالم تأكيد رسالة ستصلك الوظيفي، اإلعالن على بالتقديم قيامك بعد:  اآلن تقدم •

 

 اإللكتروني البريد الى إضافة اإللكتروني بريدك عنوان و إسمك تحديد يجب حيث ، صديق الى الوظيفي اإلعالن إلرسال:  صديق إلى أرسل •

 .لصديقك

 ".المحفوظة وظائفي" خيار ضمن حفظه يتم حيث ،(المستقبل في إليه للرجوع اإلعالن حفظ في ترغب كنت إذا) احفظ •

 الوظيفة عن اإلعالن من مطبوعة نسخة طباعة يمكنك - اطبع •

 .ذلك عن التبليغ عمل عن للباحث يمكن( وهمية) حقيقية غير أو مضللة بيانات على اإلعالن احتوى حال في  - استخدام اساءة عن التبليغ •

 .تويتر أو الفيسبوك  شبكة على اإلعالن مشاركة يمكنك حيث ،  االجتماعية التواصل وسائل من البعض الخيارات هذه تتضمن كما
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