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 العمل لصاحب اإلدارية والميزات الخصائص  

  بالعمل البدء .1
 

 المهام مختلف اكتشاف خالل من بك الخاصة الوظيفية القناة من القصوى اإلستفادة على عمل كصاحب مساعدتك الى التدريبي الدليل هذا يهدف
 .وسهلة سريعة التوظيف عملية لجعل الدليل هذا ويهدف بك، الخاص الوظيفي للموقع والوظائف

 
 الدخول تسجيل .2

 
 يرجى لبوابة تكامل، الرئيسية الصفحة الى تحويلك سيتم ،/http://takamul.scth.gov.sa بك الخاص المتصفح في التالي الرابط بكتابة قم

 الظاهرة الحقول في السر وكلمة اإللكتروني البريد لبإدخا قم  ذلك، بعد ، الرئيسية ةيسار الصفح أعلى الظاهر" دخول" خيار على النقر
 خيار على النقر طريق عن وقت أي في اإللكتروني بريدك الى إرسالها إعادة يمكنك المرور، كلمة نسيت قد كنت حال في حسابك، إلى للدخول

 ."المرور؟ كلمة نسيت هل"
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 من  مباشرة التوظيف بعملية الصلة ذات األنشطة من مختلفة بمجموعة القيام يمكنه فإنه كمستخدم، الدخول  بتسجيل العمل صاحب قيام بمجرد
 .حسابه
 .اآلخرى تلو  واحدة األنشطة هذه دليل هذا خالل من  سنشرح

 
 التحكم لوحة. 3
 
 سريعة لمحة يعطيك القسم هذا .التوظيف بوابة على بك الخاصة األنشطة لجميع تحكم لوحة بمثابة يعتبر التحكم لوحة قسم ،اسمها يوحي كما
 الى إضافة بك الخاصة الوظيفية اإلعالنات كافة مؤخرا، به قمت الذي البحث على بناءا بها الموصى السيرالذاتية المرشحين، الوظائف، عن

  .المرشحين توزيع تفصيل
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 الوظائف ملخص •

 
 

 المرشحين ملخص •
 

 
 

 بها الموصى الذاتية والسير الوقت مع التعيينات •

 

 وقت في بتحديدها قمت التي المعايير تطابق التي الذاتية السيرب يوصي النظام األخيرة، البحث عمليات إلى استنادا بها الموصى الذاتية السير

 .مماثلة مرشحين متطلبات على تعمل كنت إذا خاصة التوظيف عملية في والجهد الوقت من الكثير توفرو جدا مفيدة أداة هذه  .سابق

 الشخصية الصفحة .4

 الخيارات بعض مع جنب إلى جنبا بك الخاصة والمهام حسابك إدارة من تمكنك التي الميزات بعض تجد سوف 'الشخصية الصفحة' على

 .اإلدارية
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 حسابي

 

 .واألمن البيانات خصوصية لضمان متكرر بشكل  بحسابك الخاصة السر كلمة تغيير المستحسن من - السر كلمة •

 .الخيار هذا خالل من اتصالك معلومات و بك الخاصة الشخصية المعلومات تعديل يمكنك - الشخصية المعلومات •

 .عناوينها وتفاصيل شركتك معلومات تحديث تستطيع حيث – الشركة معلومات •

 .لشركتك الوظائف إعالنات جميع على يظهر حتى شركتك شعار أضف - الشركة شعار •

 .العربية أو اإلنجليزية باللغة  اإلخبارية النشرات في االشتراك اختيار يمكنك  - اإللكتروني البريد و النشرات اشتراك •
 

 مرشحين عن ابحث .5
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 ابحث. أ

 

 .بهم الخاصة النطاق واسعة المواهب من المرشحين انسب إليجاد الذاتية السيرة عن البحث خدمة استخدام من التوظيف مسؤولي يتمكن
 .مالءمة األكثر المرشحين الى وصوال الفور على للتنقيب  +30تصفية معايير باستخدام التصفية

 ال التي المحددة للمتطلبات البحث كلمات استخدام .اليد متناول في الوظيفي الوصف أساس على واحد وقت في متعددة تصفية معايير تحديد يمكن
 .الضرورة حسب الرئيسية الكلمات من العديد إضافة يمكن كما ، آخر تصفية عامل أي باستخدام عنها البحث يمكن

 

 

 المرشحين استبعاد  عنه سينتج"  البحث خيارات من المزيد" ضمن الموجودة التصفية عوامل من واحدة اختيار - البحث خيارات من المزيد
 .الذاتية سيرهم في الحقول هذه بإدخال يقوموا لم الذين

 
"  البحث خيارات من المزيد"  تظهرأعلى التي  التصفية معايير. الذاتية السيرة إنشاء عند عمل عن للباحثين  إلزامية ليست القسم هذا في الحقول

 .بهم الخاصة الذاتية السيرة إنشاء عند تحديدها عليهم حيث عمل عن الباحثين لجميع إلزامية هي
 

 مرشحين الى بحاجة معينة شركة أن نفترض دعونا  .حقيقي مثال مع للنظام  والقوية الواسعة الذاتية السير عن البحث خدمة شرح المفيد ومن
 :التالي الوظيفي للوصف مناسبين
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 البشرية الموارد إدارة مدير

 صلة ذو تخصص أي /البشرية الموارد/   األعمال إدارة في البكالوريوس درجة :التعليم
 أكثر أو سنوات 10  :الخبرة سنوات عدد

  المتحدة العربية اإلمارات :الجنسية
 واإلنجليزية العربية  :اللغات

 التقييم لنظام هايز شهادة:  التفضيالت

 .صلة ذات منبثقة نافذة عرض يتمس ، الخبرة فئة تحت الوظيفي المسمى بجانب "" خيار على النقر  -الوظيفي المسمى
 

 
 

 ،المتحدة العربية اإلمارات دولة في المثال سبيل على .الوظيفي للمسمى بدائل أي أو( البشرية الموارد إدارة مدير) الوظيفي المسمى أدخل
 المؤهلين المرشحين أن لضمان بديلة عناوين ذلك في بما .العالقات مدراء أو األعمال تطوير بمدراء إليهم يشار أن أيضا يمكن الحسابات مدراء

 .استبعادهم يتم ال
 على وظيفيال المسمى مع  الذاتية السير النظام سيظهر هذا االختيار مربع على بالنقر - الوظيفي المسّمى سجالت أحدث في البحث إختيار مربع
 عملوا الذين للمرشحين الذاتية السير عرض سيتم ،االختيار مربع على النقر يتم لم إذا  .للمرشح الحالي الوظيفي المسمى يكون أن على المحدد

 .المهني تاريخهم من وقت أي في األدوار هذه في
 معايير من أي مع بدقة تحديدها يمكن ال التي المحددة المتطلبات أو الشروط عند األنسب هو ، محددة كلمات باستخدام البحث  - محددة كلمات
 .النتائج من كبير عدد ويفضل عندما واسعة بحث عملية لتشغيل الرئيسية الكلمات استخدام يتم ،عام بشكل  .القائمة التصفية
 فإن ،المثال سبيل على .مرشح لكل الكاملة الذاتية السيرة فرز يتم حيث النتائج من أكبر عدد إرجاع في يفيد المحددة الكلمات باستخدام البحث
 ."الرئيس نائب" إلى تابعين يكونوا ربما الذين للمرشحين الذاتية السير أيضا تظهر قد "الرئيس نائب" الكلمة

 

 
 

 ."زوهو "أو "هايز تقييم" مثل عالية مهارات أو محددة مصطلحات عن البحث عند فائدة األكثر هو المحددة الكلمات  في البحث
 الذي المثال في .الشاملة المهنية الخبرة من سنوات األقصى والحد األدنى الحد من كل لتحديد هذا التصفية عامل استخدم - الخبرة سنوات عدد

 :ذلك مثل سيبدو أعاله، اتخذناه
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 .الخيارات من واحدة أو األقصى والحد األدنى الحد كل تحديدل التصفية معيار اسم بجانب " " خيار فوق انقر
 طريق عن عبارةال بتوصيل قم  .بينهما للفصل المسافة مفتاح استخدم  .التصفية معيار في المنصب لهذا مطلوبة تخصصات عدة اذكر  - التعليم
 كانت إذا ."الكلمات هذه إحدى" خيار تحديد كافي كونفسي األعمال إدارة أو  البشرية الموارد دبلوم إما كان إذا أما  .الكلمتين بين نقطة إدخال
 ".الكلمات جميع" بإختيار قم ،ضرورية التخصصات جميع

 التصفية عامل استخدام للشركات يمكن  .الجنسيةب  متعلقة إلزامية معايير يتطلب الوظيفي المسمى كان إذا  تحديده يمكن المعيار هذا  - الجنسية
 بلغة للناطقين التفضيالت قائمة على للحصول المعيار هذا تستخدم أن أيضا ويمكن  .بهم الخاصة التوطين أهداف لتحقيق فعال يكون و هذا

 هذا في المتحدة العربية اإلمارات دولة تحديدب نقوم سوف فإننا ،البشرية الموارد مدير لمنصب مواطنا نريد ، أعاله المثال في أنه بما .معينة
 .الحقل
 .الوقت نفس في متعددة لغات اختيار يمكن  ، اللغة مستويات في والمهارة الخبرة أساس على المرشحين فرز يمكن - اللغة

 

 
 
 بينما  .االنجليزية باللغة المتحدثين أو العربية باللغة الناطقينب إما يعود" الكلمات هذه إحدى" واختيار ،اللغات من أكثر أو اثنين تحديد تم إذا

 .اللغتين تماما يتقنون الذين للمرشحين الذاتية السير بجميع يعود سوف" الكلمات هذه جميع" اختيار
 بحسب مصنفة نتائج بعرض النظام يقوم  .النتائج ستعراضإل "ابحث" أيقونة على النقر يمكنك الصلة، ذات التصفية عوامل اختيار بمجرد

 .اختيارها تم التي التصفية بمعايير صلةال
 .النتائج من  25صفحة كل تعرض الصلة، ذات الذاتية السير عدد عرض يتم الصفحة أعلى في
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 نص حقل في الرمز هذا إدخال طريق عن مرشح أو معينة ذاتية  سيرة عن البحث يمكنك  .مميز مرجعي رمز تحمل مرشح لكل الذاتية السيرة
  .المحددة الكلمات

 

 
 

 .البحث نتائج في تظهر التي الذاتية السير قائمة على اتخاذها يمكن متعددة إجراءات هناك
 :الذاتية السير على مختلفة إجراءات باتخاذ العمل ألصحاب تسمح التي" اإلجراءات" تسمى أيقونة على يحتوي الذاتية للسير موجز عرض كل
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 .كاملة الذاتية السيرة فتح سيتم المرشح اسم على وبالضغط

 من أكثر / واحد قدمها التي التوضيحية التعليقات كل الذاتية، السيرةو مرشحلل الشخصي الملف مشاهدة من ستمكنك الذاتية السيرة عرض

 سجل يعتبر وهذا ، واحد مكان في ذلك كل .الخ التقييم، استماراتو االستبيان نتائج/  المرفقات / الطلب وضع تحديثات ،التوظيف مسؤولي

  .للمرشح شامل

 السيرة على" اإلجراءات" خيار على النقر عند تظهر التي لتلك مماثلة الخيارات، من مجموعة العمل لصاحب ستظهر ،الذاتية السير على

 .اآلخرى تلو واحدة الخيارات هذ تفاصيل في نذهب دعونا. عرضال قائمة في الذاتية

 

 بالشرح إلحاق
 

 - فلترة كأدوات تستخدم أن ويمكن معين، عمل عن الباحثين إلى بإضافتها العمل صاحب قام للبحث قابلة حقول هي التسميات - تسمية إضافة
 البحث صفحة في األخرى الحقول مع يتوفر الحقل هذا .مناسب بشكل للتسميات المطابقين المرشحين إلى للوصول البحث صفحة من) ترشيح
  .الذاتية السيرة
 مسؤولي من مجموعة كان إذا خاص بشكل مفيدة الميزة هذه .المالحظات إضافة يمكن ، ومراجعتها الذاتية السيرة فتح بمجرد - مالحظة إضافة

 الذاتية السيرة الى مضافة تبقى أنها حيث كمرجع استخدامها يمكنك إضافتها تمت التي المالحظات ، الوظيفي المسمى نفس يتابعوا التوظيف
 .األولى االنطباعات تسجيل أو الداخلي لالتصال نص إضافة يمكن  .التالية النافذة عرض سيتم األيقونة هذه على النقرب.  دائم بشكل
 جدا فعالة وسيلة وهي للمرشح، إضافية وأعمال ذاتية وسير تصاميم مثل مرشح ملف الى إضافتها يمكن صلة ذات وثائق أي - مرفقات إضافة
 .واحد مكان في للمرشح شامل سجل على للحفاظ
 النماذج مثل المرشحين، قييملت الشركة في االستخدام قيد تكون قد التي منظمة موحدة نماذج ضافةإل استخدامها يمكن  - التقييم نماذج إضافة
 .الخ ، موظفينال لتقييم لوجه جهاو التقييم / الهاتفية اإلتصاالت  تقييم

 
  الذاتية السير أيقونات إدارة

 
 قد .الذاتية السير من المئات وسط تضيع ال بحيث ،الحق وقت في استرجاعها لسهولة منفصل ملف إلى الذاتية السير نسخ يمكن – الى انسخ
 ولكن ،الراهن الوقت في المتوفرة الشواغر من ألي مناسبة ليست وهي جدا جيدة ذاتية سير عبر تأتي عندما ،المثال سبيل على مفيدا هذا يكون
 .المستقبل في لها الحاجة تظهر قد شواغر ألي بها تحتفظ أن تود

 
 المشاركة / التعاون أيقونات

 مدير أو زميل بصديق، الخاص الوارد البريد إلى مباشرة االلكتروني البريد عبر الذاتية السيرة إرسال ميت أن يمكن – الذاتية السيرة مشاركة
 .شخصية رسالة مع الوارد
 واجهة الى اللجوء الى الحاجة دون ،الذاتية السيرة عرض عند الخيارات خالل من مباشرة لمقابلة المرشح دعوة يمكن - لمقابلة المرشح دعوة

 .متكامل مقابالت جدولة نظام خالل من جدولتها يمكن اإلنترنت عبر المقابالت أو لوجه جهاو /الهاتف عبر .منفصلة
 

 أخرى إجراءات
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 .الذاتية السيرة من مطبوعة نسخة على للحصول - الطباعة
 .إكسل ، إف دي بي ، وورد مايكروسوفت ملف على الذاتية السيرة بتنزيل لك يسمح - الذاتية السيرة استخراج
 النهائية القائمة ضمن يكن لم اذا  .مؤسستك داخل متعددة وظيفية شواغر على تقدم قد المرشح كان إذا فيما األيقونة هذه تناقش  -الطلبات مشاهدة

 مسؤولي / مديري لجميع مرئية تكونس و إدراجها سيتم إضافتها، يتم مالحظات أي. أخرى لوظيفة به يوصى أن يمكن ربما وظيفة، ألي
 .التوظيف

 
 المخزنة البحث عمليات. ب

 قائمة تحديد يتمو رشيحالت معايير تحديد بمجرد ، التوظيف مسؤولي على الوقت لتوفير الخيارات من عددا بالشركة الخاصة الوظيفية قناةال توفر
 المحفوظة البحث عمليات جميع المنسدلة القائمة تعرض سوف .مستقبال إليها للرجوع البحث عملية حفظ يمكن المعنيين، للمرشحين مختصرة

 .مسبقا

 
 

 :محفوظ بحث كل مقابل التالية الخيارات ستظهر

  مرجعية إشارة •

 بالبريد إشعارات ووضع ، التصفية ومعايير المحددة، الكلمات الوظيفي، المسمى بتعديل لك يسمح  :  المحفوظ البحث تعديل •
 .شهري أو أسبوعي أو يومي أساس على الجدد المرشحين عن اإللكتروني

  البحث تشغيل •

  حذف •
 الذاتية السير من قصيرة قائمة إلى الوصول يمكن  .أخرى مرة التصفية معايير لتحديد  حاجة هناك يكون لن ، مجددا الدخول تسجيل عند
 .مسبقا المحفوظة البحث خالل من الصلة ذات
 البريد إشعارات تلقي اختيار يمكنك . المحفوظة التصفية معايير تطابق جديدة تسجيالت أي مع تلقائيا الذاتية السير قائمة تجديد سيتم

 .األحيان من كثير في والتحقق الدخول تسجيل من بدال جديدةال الذاتية للسير اإللكتروني
 
 الذاتية السير ملفات. ج
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 السير تنظيمو المرشحين بتصنيف لك يسمح والذي ،الذاتية السير ملفات من جدا مفيدة ميزة البوابةتوفر ، الذاتية السير جميع تنظيم و إلدارة

 .النظام على مسجلين آخرين فرعيين مستخدمين مع الملفات هذه مشاركة يمكن  .بكفاءة الذاتية

 السير تحميل أو الكتروني بريد إرسال طباعة، اآلن يمكنك  .المخزنة الذاتية السير من كاملة قائمة عرض سيتم الملف، اسم على النقر بمجرد
 مرشحين لعدة إلكتروني بريد إرسال الملف، داخل المرشحين جميع إلى رسائل أو استبيانات إرسال خيار أيضا لديك  .كبيرة بكميات الذاتية
 .بإضافتها تقوم  مخصصة رسائل أو مسبقا المحفوظة الرسائل إما تخدامباس
 

 
 

 الوظائف. 6 

 الوظيفة عن اإلعالن. أ

 ".الوظيفة عن أعلن" خيار على النقر ثم .الصفحة يمين القائمة ضمن يقع الذي الوظائف خيار على النقر العمل صاحب على ، وظيفة عن لإلعالن
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 .بالتفصيل النموذج هذا مجاالت لكل نذهب دعونا  ، الوظيفي اإلعالن نموذج سيفتح الخيار هذا
 

 الوظيفة إعدادات
 

 الوظيفة تفاصيل قسم
 

 .بفواصل مفصولة إدخالها يمكن بديلة وظيفية مسميات  .للوظيفة المعتمد الوظيفي المسمى أدخل - الوظيفي المسمى
 .المعلومات نشر قبل القسم هذا معاينة يمكن .مسطر أو مائل ،غامق ليكون وتعديله إدخاله يمكن نص  - الوظيفي الوصف
  .المنسدلة القائمة من الصلة ذات الخيارات تحديد طريق عن( المدينةو البلد) العمل موقع تحديد  - الوظيفة منطقة
 .للمرشحين آلية غربلة معيار  جعله يمكن الحقل هذا  - الوظيفي الدور
 إذا "المستبعدون" لملف الذاتية سيرهم نقل سيتم .بذلك الوظيفي اإلعالن في مطلوب هو ما مع مؤهالتهم تتطابق ال الذين المتقدمين إعالم وسيتم
 الوظائف <وظيفة عن أعلن <الرئيسية الصفحة إلى اذهب الذاتية السير هذه إلى للوصول " . للمرشحين آلية غربلة معيار اجعله " بإختيار قاموا

 .المتقدمين قائمة  <بي الخاصة
 ،الجنسية ،الجنس ،اإلقامة منطقة ،الخبرة سنوات ،شركةال  قطاع ، الوظيفي الدور حقول على تطبيقه يمكن للمرشحين اآللية الغربلة معيار
  .والعمر الشهادة
 ما الطلبات لمقدمي مرئية تكون لن االختيارية الحقول .الوظيفي الدورو الوظيفي المسمى مثل إلزامية حقول هي األحمر باللون المميزة الحقول

 .ملئها يتم لم
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 الشواغر، عن لإلعالن .إليها الوصول ليسهل المعتمدة الوظيفية الشواغر لجميع نماذج تحميل النظام لمسؤول يمكن - الوظيفي اإلعالن نموذج
 إجراء يمكن  .للمراجعة اإلعالن نموذج يظهر سوف .المناسب الخيار بتحديد وقم الموجودة النماذج من منسدلةال القائمة لعرض السهم على انقر

 .الوظيفة بتفعيل القيام قبل الوظيفي اإلعالن نموذج على التعديالت من المزيد
 
 .وظيفي إعالن كنموذج اإلعالن حفظ يمكن كما

 
 

 العمل طالب لدى توافرها الواجب الشروط قسم



 

https://takamul.scth.gov.sa -  دليل المستخدم ألصحاب العملوثيقة 

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل"

 
 

 ".وتابع احفظ" خيار على وانقر جزء كل في التفاصيل امأل

 :المتقدم معايير تحديد إلى تحتاج التي التالية الصفحة إلى توجيهك إعادة سيتم اآلن،

 المتقدم معايير •

o الفلترة أدوات 
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 إذا "المستبعدون" لملف الذاتية سيرهم نقل سيتم .بذلك الوظيفي اإلعالن في مطلوب هو ما مع مؤهالتهم تتطابق ال الذين المتقدمين إعالم سيتم

 قائمة  <بي الخاصة الوظائف <وظيفة عن أعلن <الرئيسية الصفحة إلى اذهب الذاتية السير هذه إلى للوصول . الفلترة معايير أحد بإختيار قاموا

  .المفتاحية كلماتال ،شركةال  قطاع ، تحديده تم الذي الوظيفي الدور حقول على تطبيقه يمكن للمرشحين  اآللية الفلترة معيار.المتقدمين

 لن االختيارية الحقول  العربية باللغة.الوظيفي الدورو العربية باللغة الوظيفي المسمى مثل إلزامية حقول هي األحمر باللون المميزة الحقول

 .ملئها يتم لم ما الطلبات لمقدمي مرئية تكون

 

o المتقدمين على األسئلة إطرح 

 أجل من والنفسية العاطفية الصفات وكذلك تقنية دوارأ  / محددة مهارات على المرشحين لتقييم استبيانات الوظائف إعالنات يرافق أن يمكن

  .المنسدلة القائمة ضمن الموجودة تلك من واحدة اختيار أو جديد استبيان على بناء للمستخدمين يمكن  .الثقافي التوافق

  ."تابعو احفظ" على وانقر "جديد استبيان إضافة" خيار على بالنقر قم ،جديد استبيان نشاءإل

 األجوبة عرض على قادرا عمل كصاحب تكون سوف ،الذاتية السيرة مع جنب إلى نباج مرفق استبيان أي على الرد المتقدمين من وسيطلب

  .النظام قبل من تلقائيا المرشحين ردود تصنف .أيضا االستبيان عشراتو

 في"  تعديل" خيار على انقر .للتعديل اإلعالن مراجعة صفحة إلى نقلك يتمس متابعة،و حفظ على والنقر الوظيفي اإلعالن نموذج ملئ بمجرد

 "تفعيل" خيار على انقر ،به القيام وبمجرد .وظيفتك نشرل أخرى تغييرات أية جراءإل الصفحة هذه

 

o التنبيهات إعدادات 
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 بالبريد اشعارات جميع تعطيل سيتم الخيار هذا باختيار التوظيف، طلبات بخصوص بالغات أية لك ترسل لن - تراسلوني ال •
  .المقدمة الطلبات لمتابعة اإللكترونية التوظيف بوابة على حسابك الى الدخول تسجيل عليك سيكون .االلكتروني

 الطلبات عدد إجمالي بذكر يوميا اإللكتروني البريد تتلقى سوف  - الجدد للمتقدمين اليومي العدد االلكتروني البريد عبر اتلقى ان اود •
  .بك الخاصة العمل مساحة خالل من الذاتية السير هذه إلى للوصول الدخول تسجيل إلى تحتاج سوف .الجديدة

 إلى أيضا   الرجوع يمكنك. للوظيفة تقدمهم حال في  للمتقدمين الذاتية السير لك سترسل - الجدد للمتقدمين الذاتية السير لي أرسلوا •
 .الجديدة الطّلبات لرؤية الخاصة صفحتك

 
 .الشركة لموظفي فقط أو عامة الوظيفة؛ هذه نشر قنوات لتحديد التوظيف مسؤول يحتاج بحيث ;"المرشحين استقطاب قنوات" هو األخير الجزء
 يكونوا لن العامين عمل عن والباحثين  الشركة لموظفي فقط مرئية تكون الشواغر فإن للتقديم، فقط الشركة لموظفي السماح خيار باختيار
 .الشاغر هذا عرض على قادرين
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 بي الخاصة الوظائف. ب
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 إعالنات جميع عرضست األيقونة هذهو  .بي الخاصة الوظائف قسم تحت تقع مستخدم قبل من المعلنة وظائفال جميع - بي الخاصة الوظائف
 (.الصالحية منتهيةأو نشطة سواء) مسبقا المحفوظة الوظائف

 
 :يمكنك القسم هذا خالل من

 .المنسدلة القائمة من المختلفة الصفحات أرقام اختيار طريق عن سابقة شاغرة وظائف عرض -
 .وظيفي إعالن 15 صفحة كل تعرض - الوظيفي المسمى على النقر طريق عن الوظيفي اإلعالن عرض -

 

 
 
 عدد إجمالي يعرض حيث ،( الوظيفي المسمى بجانب) المرشحين عدد على النقر طريق عن الوظيفي اإلعالن على المتقدمين من التحقق -

  الوظيفي اإلعالن ملفات إلى تحويلك إلى المتقدمين عدد على النقر سيؤدي. الواردة الذاتية السير
 

 
 
 .تلقائيا موجودة تكون نسميها، كما الحاالت أو ، مراحل عدة من المتقدمين ملف يتكون -
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 فترة خالل والمرشحين الطلبات جميع ومعالجة تتبعل فعالة  وسيلة يعتبر . الشركة وعمليات التوظيف ممارسات لتتناسب المراحل هذه نسخ يتم
 .محددة زمنية
 بإرسال لك يسمح النظام .العملية اكتمال إلى لإلشارة ملفات رفضهم أو قبولهم تم سواء المتقدمين جميعل يكون أن يجب التوظيف، دورة نهاية في

 .الطلب حالة ضمن معينة فئة ضمن المرشحين لجميع آلية رسائل
 
 اإلعالن صاحب/  الموقع/  المؤرشفة الوظائف عرض/  الوظيفة حالة حسب الوظيفية اإلعالنات تصفية -
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 (.والمزيد تعديل /عرض /التفعيل إلغاء/تفعيل) الوظيفية لإلعالنات ميزات -

 

 
 

 المسمى جانب إلى الظاهرة النقطة كانت إذا . الخيار هذا باستخدام للشركة التوظيف بوابة من الشواغر إزالة أو نشر – التفعيل إلغاء /تفعيل
 جهة من خضراء نقطة . بك الخاصة الوظائف صفحة يزورون الذين للمستخدمين تنشر لم الشاغرة وظيفةال أن على يدل وهذا ،حمراء الوظيفي
 .عليها الطلبات تقديم يمكن و حاليا نشطة الشواغر أن على تدل أخرى

 . الجديدة التطبيقات من بعدد يتعلق فيما تحديثات تحمل االلكتروني البريد عبر استقبالها يتم اشعارات أي – التنبيهات إعدادات
 استبيان نشاءإل .المنسدلة القائمة في حفظها تم التي االستبيانات عرض سيتم .الوظيفة إعالن من االستبيانات إزالة أو إرفاق اختر   استبيان

 .النافذة من للخروج إلغاء فوق انقر .إضافة فوق انقر ،جديد
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 تعديل ."تعديل" خيار على النقر طريق عن الذاتية السير غربلة معايير أو الوظيفي المسمى ،الوظيفي الوصف على تغييرات إجراء   تعديل

 يتم لن  .إضافية نقطة استهالك طريق عن اإلعالن نشر إعادة يمكن التغييرات، من االنتهاء يتم حالما  الوظيفة، تفعيل إلغاء يتطلب المعلومات
 .الميزة هذه استخدام خالل من الطلب مقدمب تتعلق بيانات أي فقدان
  .جديد إعالن نشاءإل" كرر" خيار على النقر ببساطة يمكنك .المستقبل في الستخدامه وظيفي إعالن تكرار  - كرر
 عملية إلدارة آخر فرعي مستخدم الى الوظيفي اإلعالن إرسال يمكنك ، أيام بضعة يستغرقس ذلك و السفر قررت حال في  - إلى أرسل

 .غيابك في التوظيف
 التوظيف مسؤول كان إذا مفيد وهذا .آخر مستخدم  الى به المتعلقة األنشطة جميعو اإلعالن، هذا ملكية نقلل الخيار هذا استخدم - المالك تغيير
 .ما لسبب المنظمة ترك أو داخليا أخرى وظيفة عن مسؤول أصبح/  إجازة في ذهب

 للمساعدة معا العملو المتقدمين فلترة و واحد وقت في الذاتية السير من مختصرة قائمة خلق العمل فريق أعضاء من ثنينال تسمح - المشاركة
 .الشاغر المقعد ملء في

 .النظام من المتقدمين بيانات كافةو الوظيفي الوصف حذف سيتم الخيار هذا على النقرب  - الحذف
 لمحة يعطيك الوظيفة تفعيل تقرير  .الطلب حالة وتقرير الوظيفة تفعيل تقرير وهما تقريران، عرض سيتم التقرير عرض على بالنقر - السجل اعرض
 .التفعيل مدة مع جنب إلى جنبا للمتقدمين الكلي والعدد نشره، الذي المستخدم واسم اإلعالن، تفعيل تم متى سريعة

 
 مختلفة لمعايير وفقا الوظائف ترتيب -

 

 
 
 مقابالت. 7

 .الصفحة يمين إلى القائمة في الرئيسية الخيارات ضمن يقع خيار

 

 :يلي بما العمل لصاحب الميزة هذه تسمح

 وظيفي مسمى لكل جديدة مقابلة إضافة •

 (.الدعوة إرسال ثم تحديد) المرشحين دعوة •

 التأكيدات تلقي بدء •
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 ".جديدة مقابلة إعداد" خيار على الضغط الرجاء ، المرشحين بدعوة البدء و جديدة مقابلة إلضافة

 

 المقابلة، لموعد المرشحين بتأكيد ترغب كنت اذا وفيما المقابلة وضع الى إضافة له جديدة مقابلة بإضافة ترغب الذي الوظيفي المسمى بتحديد قم

 ".المقابلة مواعيد بتحديد وقم احفظ" خيار على النقر ثم

 ".المرشحين بإختيار قم" خيار على الضغط ثم أدناه الجدول من المفضل التوقيت اختيار طريق عن المقابالت مواعيد تحديد

 اختيار عليك ، اثنين مرشحين بدعوة ترغب كنت اذا المثال سبيل على. دعوتهمب ترغب الذين المرشحين عدد حسب مواعيد عدة بإختيار قم
 .  ساعة نصف المقابلة مدة كانت اذا( ١٠٫٣٠ – ١٠ من و( ١٠ –٩٫٣٠ من) موعدين
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 :اختيارهم مكان تحديد خالل من للمقابلة دعوتهم تود الذين المرشحين باختيار قم

 الذاتية السير ملفات من •
 اإللكتروني البريد عبر •
 الذاتية للسيرة المرجعي الرقم عبر •

 .للمقابلة دعوتهم في ترغب الذين المرشحين بإختيار قم
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 اإلتصال" خيار على انقر ثم للمقابلة دعوتها المراد الذاتية السير بإختيار قم ، فيه الموجودة الذاتية السير ستندرج الملف اسم اختيار عند
 ".المدعوين حةالئ الى اإلضافة" ثم" بالمرشح

 

 ".المرشحين بدعوة قم" أيقونة على بالضغط قم ،المدعوين قائمة في المرشحين اسم إضافة سيتم
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 .أرسل على اضغط ثم المدعوين الى تصل أن ترغب التي الرسالة و الموضوع  تعبئة اآلن عليك

 

 .الرفض أو بالموافقة سواء بالرد يقوم ثم ، الوارد بريده على المقابلة الى الدعوة عمل عن الباحث سيستلم

 صاحب تقويم في ذلك سيظهر الحاالت جميع وفي رفضها، أو المقابلة موعد تحديد إما يمكنه المقابلة، لتفاصيل عمل عن الباحث عرض بمجرد
 .رفضها أو المقابلة موعد تحديد تم إذا العمل

 
 .ساعة 24 قبل المقابلة موعدب لتذكيره الخيار اختيار أيضا العمل عن للباحث يمكن

 
 .األخضر باللون العمل صاحب رزنامة على المرشح اسم سيظهر المقابلة لموعد قبوله و عمل عن الباحث تأكيد عند
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 التقارير. 8

 :التالية الخيارات التقارير قسم يعرض اإلدارة، لوحة في . الوظائف بوابة أداء لتحديد استخدامها للمشرف يمكن التي التقارير من عدد هناك

 

 الكفاءات تجزئة تقرير .1

 .المعايير هذه على أمثلة التالي النتائج، وعرض المواهب لتجزئة معايير اختيار يمكنك التقرير، هذا باستخدام 

 

 الجنس -
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 الشهادة  -

 
 

 .النتائج تصدير يمكن
 

 الداللية الكلمات عرض .2

 .استخداما   األكثر الداللية للكلمات االحصائيات بعرض التقرير هذا يقوم سوف
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 تواصل. 9

 

 المرفقة الرسائل. أ
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 مجموعة إلى رسائل إلرسال منها الموجود استخدام أو اإللكتروني البريد نماذج إضافة طريق عن اإلتصاالت أتمتة التوظيف لمسؤولي يمكن
 .بك الخاص اإللكتروني البريد برنامج إلى الوصول دون المرشحين من

 .الضرورة عند حذفها أو وتعديلها منها  المحفوظ استعراض ، جديدة رسالة إضافة يمكنك
 .معك مشاركتها تمت و اآلخرين المستخدمين قبل من إنشاؤها تم رسائل أي المشتركة الرسائل أيقونة تشمل

 ملفات و الوظيفية اإلعالنات وملفات البيانات، قاعدة في البحث مثل متعددة أقسام خالل من وإرسالها إليها الوصول يمكن  المحفوظة الرسائل
 ".جديدة رسالة أضف" رخيا على النقر المستخدم على رسالة، نموذج إلضافة.الذاتية السير

 

 .الخ الرسالة، ومضمون  اسم الرسالة، نوع مثل النموذج، هذا في التفاصيل بملئ قم ، الرسالة نموذج صفحة سيفتح هذا
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 من كبيرة مجموعة الى رسالة بإرسال  تقوم  عندما الطريقة، بهذه. الشركة واسم المرشح اسم إضافة خالل من الرسالة نموذج تخصيص يمكنك
 التفاصيل مع للمرشح المطلوبة البيانات تعبئة وسيتم تلقائيا بذلك  النظام سيقوم رسالة، كل في  المرشح اسم تغيير ذلك يتطلب لن المرشحين،

 .تخصيصا أكثر الرسالة يجعل مما معين، مرشح حول

 األسئلة مكتبة. ب

 .األسئلة نماذج إلى مباشرة وإضافتها حفظها يمكن التي األسئلة بإضافة لك يسمح الخيار هذا

 .األسئلة نماذج إلى توجيهك سيتم ،"األسئلة مكتبة" خيار على النقر بمجرد

 :التالية التفاصيل إضافة في البدء يجب

 السؤال نص •

 الجواب نوع •
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o (ال/  نعم) لإلجابة خياران ستظهر - ال/  نعم 

 

 .إضافتها تريد التي الخيارات على باإلعتماد اإلجابات عدد تغيير يمكنك – متعددة خيارات •

 

 اإلجابة حقل في النص إلضافة مساحة ستظهر – مقترح حر نص •
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 اإلجابة حقل في النص إلضافة أكبر مساحة - حر نص •

 

 ملف إرفاق عمل عن الباحث من تتطلب اإلجابة كانت إذا الخيار هذا استخدام يمكنك - المرفقات •

 

 تصنيف مقياس •

 

 .سابقا المحدد اإلجابة نوع على اعتمادا المطلوبة اإلجابات إضافة

 .األسئلة من المزيد إلضافة" آخر سجل وأضف احفظ" أو للمتابعة" احفظ" خيار على انقر

 .استبيان بإضافة قمت كلما األسئلة نفس كتابة من بدال وقتك سيوفر هذا ألن سؤال، قوالب أي إلى بسهولة المضافة األسئلة هذه إضافة يمكن
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 األسئلة نماذج. ج

 ليتم منفصل بشكل إضافتها أو وظيفة مع اإلستبيانات تفعيل يمكن  .مهاراتهم و اهتماماتهم وتقييم ذلك من أبعد المرشحين لتقييم رائعة وسيلة هي

 .الذاتية السيرة ملف أو الطلب حالة داخل من المرشحين، من فرعية مجموعة إلى إرسالها

 

 :االستبيان إلنشاء طريقتان هناك

 

 اإلستبيان نماذج
 ".جديد استبيان نموذج أضف" خيار على ببساطة النقر المستخدم على ،جديد استبيان إضافة يمكنك

 .االستبيان لملئ للمرشحين إرسالها في ترغب تعليمات أيةو إلستبيان،ل عنوانو اسم تحديدب قم

 ".األسئلة بإضافة البدء" خيار على انقر ثم للنجاح األدنى الحد اإلستبيان، نتيجة حساب خيار بإختيار قم

 

 .المستبعدين ملف إلى نقله سيتم ، للنتيجة المطلوب األدنى الحد من أقل المرشح أحرز إذا

 األدنى الحد تحديد يمكن نتيجة، له كان وإذا ال، أم نتيجة له االستبيان كان اذا فيما معرفة التوظيف لمسؤولي الممكن من تجعل الميزة وهذه
 األسئلة من مجموعة إلى اإلشارة ارخي التوظيف أصحاب لدى سيكون كما. االستبيان هذا في يفشلون الذين المرشحين إلستبعاد للنتيجة المطلوب
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 إجابة ضد العالمة هذه تمكين تم إذا خارجا، تدق عالمة على إجابة كل تحتوي. ملئها دون إجاباته تقديم من الطلب مقدم يتمكن ال حتى إلزامية
 على" السيئة" اإلجابة فيها تكون التي الحاالت في مفيد وهذا. تلقائيا المرشح فحص سيتم ثم اإلجابة، عند الخيار هذا يختار والمرشح معينة،
" طالب تأشيرة" مثل اإلجابة خيارات مع" لديك؟ التأشيرة من نوع أي" ل يستجيب المرشح كان إذا. مثال للمرشح تماما مؤهلة غير معين سؤال

 ".تأشيرة ال" أو

 سيتم ثم اإلجابة، عند المستقصى الخيار المرشح ويختار معينة، إجابة على الخيار هذه تحديد تم إذا ،"إقصاء" خيار على إجابة كل تحتوي
 إذا مثال،. تماما مؤهل غير المرشح يجعل مما معين سؤال على" خطأ" اإلجابة فيها تكون التي الحاالت في مفيد وهذا. تلقائيا المرشح استبعاد
 ".تأشيرة بدون" أو" طالب تأشيرة" مثل اإلجابة خيارات مع" تملكها؟ التي التأشيرة وعن ما" سؤال على المرشح إجابة كانت

 ".احفظ" خيار على انقر للمتابعة،

 .اإلستبيان في إضافته لتتم منها أي اختيار و األسئلة مكتبة في أسئلة اضافة أيضا يمكنك

 

 

 وتتم السؤال بجانب اإلختيار مربع اختيار طريق عن إضافتها ويمكنك الصفحة يمين على تلقائيا ستظهر األسئلة مكتبة في أسئلة حفظ عند
 .تلقائي بشكل إضافته
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 "." األسئلة ترتيب تغيير الى إضافة" " حذف ،" " تعديل العمل لصاحب يمكن كما

 ".جديد سؤال إضافة" خيار على النقر طريق عن بك الخاص االستبيان في تضمينها تريد أخرى أسئلة إضافة في البدء يمكنك ذلك من بدال

 

 ".الجواب نوع" و" السؤال نص" بتحديد قم
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 .الطلب لمقدم سيظهر كما السؤال أدخل  - السؤال نص
 .المناسب اإلجابة نوع لتحديد المنسدلة القائمة على انقر  .جاباتاإل من متعددة أنواع بين من االختيار يمكنك - الجواب نوع
 (.إلخ ،2 الجواب ،1 الجواب) االجابة صناديق في اإلجابة خيارات بإضافة قم

 

 ملف إرفاق عمل عن الباحث من الجواب تطلب إذا الخيار هذا استخدام يمكنك - المرفقات •

 

 .اإلجابة مجال في تظهر سوف النص إلضافة أكبر مساحة - حر نص •
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 .اإلجابة حقل في النص إلضافة مساحة ستظهر - مقترح حر نص •

 

 .الجواب إلى إضافة إلى تحتاج التي الخيارات على اعتمادا اإلجابات من عدد تغيير يمكنك  - متعددة خيارات •

 

  التصنيف مقياس •
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 (.ال/  نعم) خيارين من إجابة ستظهر – ال/  نعم •

 

 سابقا المحددة اإلجابة نوع على اعتمادا المطلوبة اإلجابات إضافة

 .للمتابعة" احفظ" خيار  على انقر

 من االختيار ويمكنك الصفحة من األيسر الجانب على تلقائيا تظهر سوف فإنها الخيار،" أسئلة مكتبة" في المحفوظة األسئلة بالفعل لديك كان إذا

 .االستبيان إلى تضاف أن بين

 بينها من االختيار ويمكنك الصفحة من األيمن الجانب على تلقائيا تظهر سوف فإنها الخيار،" األسئلة مكتبة" في محفوظة أسئلة لديك كان إذا

 .االستبيان إلى لتضاف

 خيار على انقر االستبيان، هذا استخدام في والبدء قدما المضي في ترغب كنت إذا " .وتابع احفظ" خيار على انقر األسئلة جميع إضافة عند

 ".تفعيل"
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 .الخيار هذا تحت اآلخرين الفريق أعضاء مع مشاركتها تمت مسبقا محفوظة استبيانات أي سرد سيتم - المشتركة اإلستبيانات نماذج
 

 
 

 .النظام نطاق على المستخدمين من لعديدل متوفرا يجعله استبيان مشاركة
 

 :يلي ما يمكنك حيث"األسئلة نماذج" قسم تحت وحفظها إنشاؤها تم التي االستبيانات نماذج جميع تظهر

 اإلستبيان تعديل •

 النتائج استخراج •

 األسئلة تعديل •

 تكرير •

 حذف •
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 اإلستبيان مشاركة إلغاء •

 التقييم نماذج

 ".جديد تقييم نموذج" خيار على النقر خالل من تقييم نموذج إضافة للمشرف يمكن

 

 : التالية البيانات ملئ عليك

 التقييم نموذج عنوان •

 التقييم نموذج وصف •

 القسم عنوان •

 القسم نوع •
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 :خيارات 3 سيظهر ،" القسم نوع" خيار ضمن

 واألسئلة متعدد، من اختياري أسئلة مثل منها، االختيار يمكنك التي األسئلة من متنوعة مجموعة العام التقييم يوفر حيث – العام التقييم •

 !األسئلة من وغيرها خطأ، أم صح وأسئلة المقالية،

•  

 

 .المرشح عالمة بلحسا جمعها يمكن كمية أسئلة اختيار األداء قياس بطاقة لك تسمح - األداء قياس بطاقة •
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 .القسم ُملّخص في وسيظهر% 100 التقييم مجموع فإن ، التقييمات مجموع خيار بإختيار

 .100 من سؤال لكل قيمة تحديد عليك حيث ، كمية إجابات اإلجابات أنواع جميع

 .للمرشحين النهائية العالمة يعرض قسم هو النهائي القرار - النهائي القرار •

 

 :خيارات 4 لك سيظهر ، للمرشح النهائية العالمة عرض طريقة تحديد عليك اآلن،
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 يدوي بشكل النهائية العالمة إضافة عليك سيكون – يدوي .1

 .األداء قياس بطاقة أقسام جميع عالمات متوسط حساب يتم حيث – العالمة قيمة .2

 (5 من) جومكن األداء قياس بطاقة أقسام جميع عالمات متوسط حساب يتم – النجوم .3

 أدناه الترتيب على بناء تلقائي بشكل العالمة حساب - مخصص .4

 

 

 

 ".حفظ" خيار على انقر اإلنتهاء، عند

 ".معاينة" خيار على النقر خالل من األسئلة إضافة أثناء أي في التقييم نموذج معاينة يمكنك

 

 .الذاتية السير الى إضافته من المشرف سيتمكن و التقييم نموذج تفعيل سيتم" تفعيل" خيار على بالنقر
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 :التالية الخيارات ستظهر و التقييم نموذج حفظ سيتم

  تعديل •

   مشاركة •

  تكرار •

  حذف •

  عرض •

 

 .المستخدم يشاهده أن بمجرد ذاتية سيرة أي إلى إضافته يمكن ، النموذج حفظ بمجرد
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\ 

 عنها المعلن الوظائف نماذج إدارة. د

 

 آخرين مستخدمين مع مشاركته يمكن جديد نموذج بإنشاء للمستخدم وسيسمح حاليا عنها المعلن الوظائف نماذج كافة عرض يتم القسم هذا في
 .المستقبل في واستخدامه

 
 .المشرف قبل من الضرورة عند حذفها او تطويرها/  النماذج هذه تعديل يمكن
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 أو مرتفع وظيفي دوران معدل  لها التي الوظائف نشر و إنشاء عند والجهد الوقت من لكثيرا توفير على المستخدمين تساعد الوظيفية النماذج هذه

 .متكررة وظيفية متطلبات

 خيار على النقر ثم المهارات و الوظيفي الوصف/  الوظيفي المسمى تحديد المشرف على يتوجب حيث الوظائف عن اإلعالن نموذج سيظهر

 ".إضافة"
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 :للمشرف يمكن النموذج، حفظ بمجرد

   النموذج استخراج •
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  التعديل •

  الحذف •

 

 متطلبات أو المرتفع الدوران معدل ذات الوظائف عن اإلعالن أثناء والجهد الوقت من الكثير توفير على المستخدمين الوظائف نماذج تساعد

 .المتكررة التوظيف

 وظيفية شواغر أي عن لإلعالن الوظيفة عن اإلعالن  نموذج في تحميلها للمستخدمين يمكن ، وإضافتها الوظائف نماذج تعريف يتم أن وبمجرد

 .األمر لزم إذا الحقول، تعديل إمكانية مع

 

 

 

 


