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دليل استخدام معرض لقاءات للتوظيف االلكتروني

صورة رقم (1) :

بعد الذهاب الى رابط موقع المعرض www.eliqaat.com  تظهر لنا الصورة ادناه كبوابة للمعرض،  تحوي الصفحة على اربع ايقونات و هي 
كاالتي:

تسجيل / دخول :    •
انقر عليها للتمكن من التسجيل، فإن كنت مسجل في برنامج حافز اذًا عليك إدخال رقم الهوية و كلمة المرور في خانة تسجيل دخول   
طاقات، و إن كنت غير مسجل في برنامج حافز عليك النقر على خانة تسجيل جديد لتفتح لك صفحة تطلب منك تعبئة بعض الحقول و 

تحميل سيرتك الذاتية.

األسئلة االكثر تداوًال:   •
صفحه تحوي على العديد من االسئلة و االجوبة المتعلقة في كيفية استخدام المعرض االلكتروني.  

قائمة الوظائف:   •
بإمكانك تصفح هذه الصفحة بعد تسجيل الدخول.  

من نحن :    •
صفحة تحوي على تعريف بالمعرض و آلية المشاركة فية.  

 

صورة رقم (2): 
بعد تسجيل الدخول ستظهر لك هذه الصورة ادناه وهي تحوي على صورة افتراضيه لساحة دخول معرض توظيف. للدخول للمعرض عليك النقر 

على اللوحة التي تظهر في وسط الصورة ذات اللون البرتقالي، و تحوي عبارة (انقر هنا للدخول للمعرض).

وتظهر في اسفل الصفحة 3 مربعات : يحوي االول على شعار قنوات التوظيف (طاقات) ويحوي المربع الثاني على شعار (هدف)   •
واخير يحوي االخير على عبارة (انقر هنا الستراض الوظائف).

 

الصورة رقم (3): 
 بعد دخول المعرض ستظهر لك الصورة ادناه و يحوي الجزء العلوي على صور للمنصات االفتراضية للشركات، بإمكانك التنقل بين المنصات و 
اختيار أي منها للنقر عليها و الدخول و تصفح ما تعرض. و يحوي الجزء السفلي من الصورة على اسماء الشركات و المؤسسات المشاركة حيث 

يمكنك النقر على أي منها للوصول لمنصة الشركة التي تريد بكل سهولة. وعلى سبيل المثال ننقر على منصة فنادق هيلتون للدخول عليها.
 

الصورة رقم (4): 
بعد النقر على منصة فنادق هيلتون، تم الدخول عليها و بإمكانك االن النقر على عدة خيارات في وسط الصورة وهي ( من نحن – وظائف) كي 
تتمكن من التعرف على المنشاة و االطالع و التقديم على الوظيفه المناسبة. و ستجد في الركن السفلي من الصفحة خانة الدردشة الكتابية 

مع ممثل الشركة اذا كان في حالة (متصل).


