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الموجودة في الجھة الیسرى في أعلى  جامعتيأنقر على  
.الصفحة



سیأخذك ذلك للصفحة التي سیطلب منك فیھا ادخال 
.االیمیل الجامعي وكلمة السر ثم أنقر دخول



في الجھة العلیا من یسار الصفحة، سیكون ھناك مكان 
الصورة الشخصیة ان لم تفتح الحساب سابقا أو صورتك 

.الشخصیة ان قمت بزیارة صفحتك سابقا
.أنقر على السھم الصغیر المحاذي للصورة



.الصفحة الشخصیةستظھر لك قائمة اختر منھا 



تغییر الخلفیة



غب ألضافة الصورة التي ترتغییر الخلفیة أنقر على 
.في أن تكون الخلفیة

ستجد اسمك وصفتك
 

.ةوالقسم المنتسب لھ والكلی

یمكنك تغییر الصورة
من ھنا 

او من االعدادات



ر سیظھر مربع تغیی ،تغییر الخلفیةعند النقر على 
.صورة الخلفیة



اختر
Choose File

. لتدخل لملفاتك وتقوم بتحدید الصورة التي ترید

بامكانك تكبیر وتصغیر 
الصورة باستخدام ھذا



.تعدیلعند االنتھاء، انقر 



اضافة الملخص



عنك وعن خبرتك واھتماماتك  ملخصبامكانك اضافة 
. االعداداتمن خالل الدخول الى 

.سیتم توضیح كیفیة ذلك الحقا



تحمیل
الذاتیةالسیرة

اضافة و
االتصالمعلومات



.طریقة تحمیل السیرة الذاتیة

بامكانك اضافة السیرة الذاتیة من خالل المربع 
.تعدیل السیرة الذاتیةالذي بھ 

عند النقر على تعدیل السیرة الذاتیة، 
.تحمیل السیرة الذاتیةسیظھر مربع 

أنقر على 
Choose file.

اختر مستند السیرة الذاتیة ك بي دي اف من جھازك 
.حفظوعند االنتھاء أنقر 



).1(طریقة اضافة معلومات االتصال 

 معلومات االتصالبامكانك اضافة 
من خالل المربع 

.تعدیلالذي بھ 



).2(طریقة اضافة معلومات االتصال 

یظھر مربع تعدیل عند النقر على 
اضافة صفحة التواصل االجتماعي 

.كما ھي في الصورة التوضیحیة



).3(طریقة اضافة معلومات االتصال 
انقر على السھم الصغیر

 لتظھر قائمة صفحات التواصل االجتماعي
:لتختار منھا كما في الصورة التوضیحیة

Facebook فیس بوك
Twitter تویتر

LinkedIn لینكد ان
Instagram انستاجرام
YouTube الیوتیوب

Researchgate بوابة البحث
Researchgate بوابة البحث

Publons ببلونز



).4(طریقة اضافة معلومات االتصال 

اختر صفحة
ھا التواصل االجتماعي التي ترغب باضافت

.وربطھا بصفحتك
سیظھر مربع یطلب منك اضافة رابط 

.الصفحة التي اخترتھا
انسخ الرابط و قم بلصقھ في الفراغ 

.المخصص لذلك
.حفظثم انقر  



).5(طریقة اضافة معلومات االتصال 

قم باضافة كل صفحات التواصل تباعا 
.بنفس الطریقة السابقة

عند االنتھاء جمیعھا ستظھر كما في 
.الصورة التوضیحیة



اضافة المؤھالت



یجب اضافة . ألضافة المؤھالت +اضافة انقر على 
.كل مؤھل على حدا

عند النقر على اصافة، یظر لك 
.مربع اضافة مؤھل علمي جدید

امأل البیانات المطلوبة،
.حفظثم انقر  



اضافة الخبرة



یجب اضافة . ألضافة خبرة جدیدة +اضافة انقر على 
.كل خبرة جدیدة على حدا

عند النقر على اضافة، یظھر لك 
.مربع اضافة خبرة جدیدة

امأل البیانات المطلوبة،
.حفظثم انقر  



اضافة المنشورات



منشور تحت جامعة ألضافة  +اضافة انقر على 
).1(یجب اضافة كل خبرة جدیدة على حدا . طرابلس

عند النقر على اضافة، یظھر لك  
منشور تحت صفحة اضافة 

.جامعة طرابلس



یجب اضافة . ألضافة خبرة جدیدة +اضافة انقر على 
).2(كل خبرة جدیدة على حدا 

.امأل البیانات المطلوبة
أنقر 

Choose File
ألضافة ملف بي دي اف 

.للبحث المنشور

.اضافةعند االنتھاء، انقر 



تغییر االعدادات



للدخول لألعدادات، انقر على السھم الصغیر المجاور 
.االعداداتستظھر قائمة، انقر . لمكان صورتك



البرید االلكتروني : معلومات االتصالقم باضافة 
.الجامعي، العنوان، ورقم الھاتف



لتعبئة ملخص عنك البیانات الوظیفیة أنقر على 
ان  باللغتین العربیة واالنجلیزیة، رابط موقعك الخاص

.وجد، تواریخ مطلوبة، التخصص، والوظیفة

.یحھنا أخفیت بیاناتي ألني استعمل حسابي الخاص للتوض



یجب مراعاة . لتغییر الصورة الصورةأنقر على 
.الحجم المحدد في البیانات المكتوبة



یجب اضافة كلمة المرور . لتغییرھا كلمة المرورأنقر على 
.تغییرالحالیة وكلمة المرور الجدیدة وتأكیدھا، ثم أنقر 



.شكرا لحسن متابعتكم


