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 إضافة مرشح 
، بحيث يمكن تتبع جميع يمكنك استيراد مرشح واحد أو جدول بيانات يحتوي على عدة مرشحين إلى 

 .المرشحين المحتملين، من أي مصدر، ومشاركة ملفاتهم مع فريقك داخل 

في الجزء العلوي من الشاشة لكي تبدأ. يمنحك نموذج  ، انقر فوق االرتباط  أو  من 

 وابتك. يمكنك القيام باآلتي:عدة طرق إلضافة أفراد إلى ب 

 البحث عن عضو في   •

 إدخال معلومات المرشح يدوًيا  •

 استيراد السيرة الذاتية لمرشح ما •

 استيراد ُمجّمع لعدة مرشحين  •

 

 البحث عن عضو في 

إذا كنت تعرف أن الشخص عضو في  .1
، قم بإدخال اسمه للعثور 

 على ملفه الشخصي.  

 

 وبينما تكتب، سوف يقترح  .2
التطابقات المحتملة من قاعدة بيانات 

. انقر فوق أعضاء 
 الشخص الصحيح في القائمة.

إلضافة الشخص  انقر على  .3
 .بوابتكإلى 
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 يدوًيا إدخال معلومات المرشح  
 إدخال معلومات الشخص يدوًيا في النموذج.من العثور على مرشح مطابق، يمكنك  إذا لم يتمكن 

قم بإدخال معلومات الشخص. تحدد  .1
عالمة النجمة المعلومات المطلوبة. 

وتعتبر جميع الحقول األخرى 
 اختيارية.

إلضافة الشخص  انقر على  .2
 .بوابتكإلى ب

 

 استيراد السيرة الذاتية لمرشح ما 
قم بتحويل السّير الذاتية القديمة للمرشحين لديك إلى ملفات تعريف غنية وُمحّدثة واحصل على بيانات احترافية جديدة عن طريق 

أو ملفات نصية محّولة لصيغة  . تأكد من حفظ جميع السّير الذاتية على هيئة ملفات استيراد السّير الذاتية إلى حساب 

 الممسوحة ضوئًيا. ال يتم استيراد ملفات قبل أن تبدأ.  

بالنموذج، انقر  في قسم  .1
 فوق 
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اذهب إلى مكان مستند السيرة  .2
الذاتية وقم بتحديده على قرص 

 التخزين.

 انقر فوق  .3

 

بمسح المستند  سيقوم  .4
للعثور على المعلومات المطلوبة 

 لمأل النموذج.

قم بالتأكيد أن المعلومات صحيحة   .5
إلضافة الشخص  وانقر فوق 

 .بوابتكإلى 
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 استيراد ُمجّمع لعدة مرشحين 
( يحتوي على معلومات االتصال الخاصة بعدة مرشحين، يمكنك استخدام خيار االستيراد الُمجمع إلضافة أو  أو  إذا كان لديك جدول بيانات بنسق )

 .هؤالء األفراد إلى حساب 

لالنتقال إلى عالمة التبويب  انقر فوق الرابط  . 1
 في مشروعك. 

 

 قم بالتحريك ألسفل إلى قسم   . 2

 انقر فوق  . 3

 

 بتحديده على قرص التخزين.اذهب إلى مكان جدول البيانات وقم  . 4

 انقر فوق  . 5

 

بمسح الملف واستيراد المرشحين تلقائًيا إلى  يقوم  . 6
 . عندما تكتمل العملية، ستتلقى إشعاًرا.بوابتك

 

انقر فوق  قبل قيامك بعملية االستيراد، تأكد من أن تنسيق بياناتك بالشكل صحيح.

 للحصول على مثال حول كيفية تنسيق بياناتك. 


