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 Recruiter تصفية البحث في أدواتكيف تعمل 
 التصفية المتقدمة للبحث  أدواتاستخدام 

ن نتائج البحث. للوصول إىل  أدواتيمكنك استخدام  عىل   Advancedالتصفية المتقدمة، انقر فوق الرابط  أدوات التصفية المتقدمة للبحث لتحسي 

. الجانب األيرس لحقل البحث أو   أسفل اللوحة اليمنن
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 تصفية البحث  أدوات وظيفة 

تصفية البحث بطريقة فعالة للتوّصل إلى    استخدام أدوات معقدة، لكن من المهم فهم كيفية    عمليات بحثبإنشاء    Recruiterتصفية البحث في  أدوات  تسمح لك  
 كما هو موّضح أدناه. Boolean logic (AND, OR, NOT)تصفية البحث باستخدام أدوات النتائج المرجوة. وتعمل 

 

 

 

 

 

 

  

ضمني بين مصطلحات    ORيفصل أمر   

 .ةتصفية معّين  أداة البحث المتعددة ضمن 

وتظهر المصطلحات المستثناة باللون 

األحمر. إلضافة المصطلح مجدًدا إلى  

عملية البحث، يُرجى وضع المؤشر  

  ‘ Øفوق المصطلح والنقر فوق الزر ’

 مجدًدا. 

يُرجى وضع المؤشر فوق مصطلح معين والنقر 

‘ الستثناء  Ø‘ إلزالة المصطلح أو فوق ’Xفوق ’

المصطلح من البحث الذي تجريه بواسطة أمر  

”NOT“ . 

 لحذف البحث.  المهمالت انقر فوق أيقونة 
  ألدواتانقر فوق القائمة المنسدلة  

  أداةلتحديد  التصفية المخصصة 

 .اأو حذفه  اأو حفظه ةتصفية مخصص 

تدعم بعض عوامل تصفية البحث   

األوامر النصية المنطقية، كما يُشار إليه  

 في الوصف. 

ضمني بين   ANDيفصل أمر 

 التصفية المتعددة.  أدوات 

وتظهر االقتراحات الذكية بطريقة ديناميكية في  

تصفية بينما تعمد إلى ضبط البحث   أداة كل 

الذي تجريه. ما عليك سوى النقر فوق  

االقتراح المطلوب إلضافته إلى البحث الذي  

تجريه، أو استخدام ميزة توقع النصوص ضمن  

 بهدف البحث عن مصطلح محدد.  أداة البحث  
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 التصفية المتقدمة للبحث  أدوات  تعريف

 التعريف ونصائح االستخدام   أداة البحثاسم 

All groups  ينضم أعضاءLinkedIn  ي مجال عملهم، أو ضمن المؤسسة  ال عضاء األ إىل مجموعات بهدف التواصل مع
ن
خرين ف

كة  ي يعملون فيها أو مع الذين لديهم اهتمامات مشابهة الهتماماتهم. استخدم أو الرسر
  All groupsأداة البحث  الن 

ي مجموعات 
ن
ن مّمن هم أعضاء ف ن محتملي   . LinkedIn محددة عىل للبحث عن مرشحي 

Applicants  أداة البحث استخدمApplicants  كتك  لتضييق ي شر
ن
موا لوظائف ف

ّ
نطاق النتائج بهدف إظهار األشخاص الذين تقد

كتك عتر موقع  أدوات البحث فقط. ويمكنك استخدام  ي شر
ن
موا لوظائف ف

ّ
ن تقد ي للبحث عن مرشحي 

اضن بشكل افت 

LinkedIn يمكن للعمالء الذين لديهم أنظمة .cross-system awareness ( تعمل عتر نظامATS  لتعقب )

ن ي ن عتر نظام )المرشحي  الستثناء   ’Ø‘  ، أو استخدام الرمز (ATSمكنهم أيضا تصفية نتائج البحث عن المتقدمي 

ن ) ب المتقدمي 
ّ
ي نظام تعق

ن
ا ف

ً
ن الموجودين مسبق  (. ATSالمرشحي 

Candidate Sources  ا من ِقبل
ً
ي وغت    اإلدارييتم تحديد المصادر مسبق

ونن يد اإللكت  شيحات والتر )عىل سبيل المثال، الشبكة ومحرك الت 

ويستخدمه فريقك ليحدد المكان حيث   Recruiterعىل الملفات الشخصية عىل   المصدر ذلك(. يظهر الحقل 

ي تعرفت بها إليه. استخدم 
للبحث عن   Candidate Sourcesأداة البحث التقيت بمرشح محتمل أو الطريقة الن 

ي بوابتك باالستناد إىل مصدر محدد أضفته أنت أو أحد أفراد فريقك إىل الملفات الشخصية. مرشح
ن فن  ي 

 Companies أداة البحث ساعد تCompanies   حقل سحب البيانات من  عىلCompany Name  ي
  عىل Experienceقسم فن

ن يعملون لصالح  للبحث عن  companiesأداة البحث الملفات الشخصية لألعضاء. استخدم  ن محتملي  مرشحي 

 . ي
ي الماضن

كة محددة، إّما حالًيا أو فن  شر

Company Followers  أداة البحث استخدمCompany followers   كتك عىل موقع ن يتابعون حساب شر للبحث عن مرشحي 

LinkedIn  بريد   لرسائل. فالمتابعون يكونون عىل إطالع مسبق بعالمتك التجارية ومن المرجح أن يستجيبوا

InMail وأظهرت دراسة أجرتها .LinkedIn  كات ال% من األعضاء يبدون اهتماًما بفرص عمل من 76أن ي  رسر
الن 

 يتابعونها. 

Company Size  أداة البحث استخدمCompany size ن يع كات متعددة األحجام، ابتداًء من  للبحث عن مرشحي  ملون لصالح شر

ي تضم أكتر من 
كات الن   إىل الرسر

ً
كات أصحاب المهن الحرة ووصوال كة إىل  10000شر موظف. يستند حجم الرسر

ي حجم أصحا 
ن فن ن الُمدرجي   الملف الشخصي ألحد األعضاء.  عىل Experienceقسم ب العمل الحاليي 

Company Type أداة البحث ت  يشCompany type  ي يعمل
كة الن  ي الإىل نوع الرسر

كات ذلك مرشح لصالحها، بما فن أو   الرسر

كالعامة أو الخاصة أو غت  الربحية أو التعليمية أو الحكومية أو المسا  المؤسسات   اتهمة أو المملوكة ذاتًيا أو الرسر

كة إىل نوع ا  ي ذات النشاط الحر. يستند نوع الرسر
ن فن ن الُمدرجي  ن الحاليي  الملف   عىل  Experience قسملموظفي 

 الشخصي ألحد األعضاء. 

 Current Companies  أداة البحث استخدمCurrent companies   كات محددة. يمكنك ن يعملون حالًيا لصالح شر للبحث عن مرشحي 

ا استخدام األوامر النصية المنطقية ضمن 
ً
كات محددة.   أداة البحث أيض ن يعملون لصالح شر  هذا الستثناء مرشحي 

  Custome fieldأدوات البحث 

filters 

ي   Recruiter عىل  الملفات الشخصية عىلتظهر  من قبل اإلداري و يتم تحديد الحقول المخصصة 
  Recruitingفن

Tools  .  كتك )عىل سبيل ب المعلومات الفريدة الخاصة باحتياجات شر
ّ
ي تعق

وتساعدك الحقول المخصصة فن

 األمنية وما إىل ذلك(.    ري    حا المثال تاري    خ البدء والراتب المطلوب واالستعداد لالنتقال ومستويات التص

ي عقدك، يمك 
ي حال تفعيل الحقول المخصصة فن

ن ضمن بوابة  أدوات البحث  نك استخدام فن للبحث عن مرشحي 

ي قد أضفتها أنت أو أحد أفراد فريقك إىل  
ا عىل بيانات الحقول المخصصة المحددة الن 

ً
المواهب الخاصة بك استناد

 الملفات الشخصية. 
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 التعريف ونصائح االستخدام   أداة البحثاسم 

 Degrees  أداة البحث استخدمDegrees ن يحملون ي الفنون أو  درجة علمية محددة، مثل الماجس   للبحث عن مرشحي 
ن
تت  ف

ي بكالوريوس ال العلوم أو التعليم أو 
ن
ن أو أكتر أو شهادة ثانوية. الشهادات   ف العلوم أو شهادة دراسة جامعية لمدة سنتي 

ي  
ن
ي حال كنت تطلب مرشًحا يحمل شهادة ماجستت  ف

ن
المدرجة عامة وال تخص مجاال بعينه.  عىل سبيل المثال، ف

: شهادة الماجستت  و البحث  أداة الهندسة الكيميائية، فاستخدم  مجاالت الدراسة   أداة البحث الشهادات التاىلي

: الهندسة الكيميائية.   التاىلي

Employment Type  أداة البحث يسمح لكEmployment type   ن بأنواع محددة من ن قد يكونون مهتمي  بالبحث شيًعا عن مرشحي 

ي أو  
ي ذلك الوظائف بدوام كامل أو جزن 

ن
 عمل بعقد أو تدريب. الوظائف، بما ف

 Field of study  أداة البحث يرتبطField of study  ي قسم التعليم  بمجال الدراسة الذي يكم
ن
ن ف ملفه    عىلله أحد المرشحي 

، بل مجال تخصص دراسة   . هذا ليس نوع الشهادة الفعلية، مثل شهادة البكالوريوس أو الماجستت  الشخصي

 ق وما إىل ذلك. المرشح، مثل علوم الكمبيوتر والتسوي

First names  أداة البحث يمكن أن يكونFirst names   ي مناسبة معّينة ولم
ن
ي حال، عىل سبيل المثال، التقيت بشخص ف

ن
ا ف

ً
مفيد

كة حيث يعمل  ي   بها  تذكر سوى اسمه األول ومن المحتمل أن تذكر الرسر
ن من الصفات األخرى الن  أو صفة أو صفتي 

 للبحث عن هذا المرشح المحدد.   أدوات البحث من  . يمكنك استخدام مزي    جتعّرف عنه

Hide previously viewed    ا أداة البحث يسمح لك استخدام
ً
ن عىل النتائج الجديدة، مع إخفاء    إخفاء نتائج البحث المعروضة سابق كت 

بالت 

ا لعرضها. ويمكن أن يكون 
ً
ي نقرت عليها سابق

ي حال، عىل سبيل  أداة البحث  الملفات الشخصية الن 
ا فن
ً
هذا مفيد

ن بالفعل ولم يتطابقوا مع   المثال، إذا قمت بفتح عملية بحث محفوظة وقمت باستعراض عدد كبت  من المرشحي 

ي تبحث عنها.  يمكنك تعديل  
ن للمتطلبات الن  ن الجدد المطابقي  ي استعراض المرشحي 

متطلباتك وترغب فقط فن

ي بشكل يسمح لك باستثناء ال
ي األشهر ال  اإلطار الزمنن

ي استعرضتها فن
السابقة.  6أو ال   3ملفات الشخصية الن 

ي 
ي  أداة البحث ويستثنن

ن الذين سبق واستعرضهم زمالؤك فن ن الذين استعرضتهم أنت، وليس المرشحي  هذا المرشحي 

 الفريق. 

Industries    أداة البحث يستندIndustries  ي قسم المجا
ن فن . ومن   عىل ل  إىل المجال الذي يحدده أحد المرشحي  ملفه الشخصي

وري أن يعكس المجال الذي   ي يريدونها، لكن ليس من الضن
ر أن األعضاء يحددون ذاتًيا المجاالت الن 

ّ
المهم أن تتذك

ي مجال 
ي يملكونها أو وظائفهم. عىل سبيل المثال، قد يقوم محلل قواعد بيانات يعمل فن

يحددونه المهارات الن 

ي مجال  الرعاية الصحية بتحديد مجاله بأ
ن فن ي حال بحثت عن المرشحي 

نه خدمات الكمبيوتر، وسيتم استثناؤه فن

 الرعاية الصحية فقط. 

Job Functions  ف    المهام الوظيفيةأداة البحث يتم تحديد
ّ
ي المناسب لهم. يصن

بحسب ما يدرجه األعضاء عىل أنه المسىم الوظيفن

LinkedIn ا إىل كل  المسميات الوظيفية ضمن فئة المهام الوظيفية ال
ً
قياسية. ويتم تحديد المهمة الوظيفة استناد

كة  تصنيف أحد األعضاء عىل أنه مصممالمناصب الحالية، عىل سبيل المثال، يمكن   للتصميمات.   XYZومالك شر

ي حالة تضمن 
ي نتائج البحث فن

إّما   المهام الوظيفيةأداة البحث وهذا سيجعل الملف الشخصي لهذا الشخص يظهر فن

كة(. و ’ريادة األعمال‘ )بصفته مالك جميلة والتصميم‘ أ’الفنون ال   شر

Job Titles  ي قسم  المسميات الوظيفية  أداة البحث يستند
ي يضيفها أحد األعضاء فن

 Experienceإىل المسميات الوظيفية الن 

ي الحاىلي أو ال
د ما إذا كنت تريد مسماه الوظيفن

ّ
. استخدم القائمة المنسدلة لتحد ي أو كليهما. عىل ملفه الشخصي

 ماضن

 Keywords  ويسمح   الكلمات المفتاحيةو  أدوات البحث يمكنك استخدام مزي    ج من . ن نتائج البحث الذي تجريه أكتر لتحسي 

بإدخال سالسل بحث منطقية وتحريرها، وبسحب بيانات من صفحة الملف    Keywordsأداة البحث  لك 

ي الشخصي بأكملها 
ي حال كنت تبحث عن عنض أو معيار محدد غت  مدرج فن

 ، يمكنك إدخاله هنا. أدوات البحث  . فن
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 التعريف ونصائح االستخدام   أداة البحثاسم 

Last names  ي مناسبة معّينة ولم    أسماء العائلةأداة البحث يمكن أن يكون
ن
ي حال، عىل سبيل المثال، التقيت بشخص ف

ن
ا ف

ً
مفيد

كة حيث يعمل أ ي  تذكر سوى اسم عائلته ومن المحتمل أن تذكر الرسر
ن من الصفات األخرى الن  و صفة أو صفتي 

 التصفية للبحث عن هذا المرشح المحدد.  أدواتتعّرف عنه. يمكنك استخدام مزي    ج من 

Location  أداة البحث يسمح لكLocation    بالبحث حسب المناطق الجغرافية بما فيها البلد )عىل سبيل المثال الواليات

ي  المتحدة( ومنطقة العاصمة )عىل سبيل ال
ن
ن ف مثال منطقة نيويورك وضواحيها( والمدينة )عىل سبيل المثال بروكلي 

ي معظم البلدان حول العالم. لدى استخدام ويعمل نيويورك(  
ن
يمكنك البحث عن أشخاص    Locationأداة البحث ف

ي االنتقال إىل منطقتك 
ن
ي المنطقة، أو توسيع بحثك ليشمل أشخاًصا أشاروا إىل رغبتهم ف

ن
، أو حض  يقيمون حالًيا ف

ن المستعدين لالنتقال إىل المنطقة حيث تقيم.   بحثك ليظهر فقط المرشحي 

 Military veterans  أداة البحث يسمح لكMilitary veterans    ا
ً
ا، استناد

ً
ي الجيش األمريكي سابق

ن
ن الذين خدموا ف بتحديد المرشحي 

ا  LinkedIn. ويبلغ أعضاء LinkedInعىل المعلومات المدرجة عىل ملفاتهم الشخصية عىل 
ً
الذين خدموا سابق

ي الجيش األمريكي 
ن
ن عىل   2,2ف ن الفعالي  ن من المستخدمي   LinkedInمليون شخًصا. وُيعتتر الجنود السابقي 

ون إىل الشبكة عىل أنها المصدر رقم و  ي تلت خدمتهم العسكرية. يملك الجنود السابقون    1يشت 
لحياتهم المهنية الن 

كات وتزيد نسبة استجابتهم لرسالة بريد  26عدد أكتر من الزمالء بنسبة  % ويتابعون المزيد من صفحات الرسر

InMail  ا 25بنسبة
ً
.   % مقارنة باألعضاء الخرين ممن ليسوا جنود ن  سابقي 

My groups  أداة البحث استخدمMy groups  ي مجموعات
ي أنت عضو فيها   LinkedInللبحث عن أشخاص أعضاء فن

الن 

ا. 
ً
 أيض

 Network Relationships  أداة البحث استخدم Network relationships   ي
ن الموجودين فن لتضييق نتائج البحث وحضها بالمرشحي 

للبحث عن زمالء من الدرجة األوىل أو الثانية، أو أعضاء المجموعات، أو   لبحث  أدوات ا شبكتك. يمكنك استخدام 

 زمالء من الدرجة الثالثة + أي شخص آخر. 

 Notes search  يمكنك أنت وأفراد فريقك إضافة مالحظات عىل الملفات الشخصية باستخدامRecruiting Tools  .  عىل سبيل

ي 
ي إضافة متطلبات الراتب كمالحظة. يمكنك إدخال كلمة أو جملة فن

البحث  أداة البحث  المثال، قد ترغب فن

ن شخصية تحتوي عىل مالحظات فيها هذه الكلمات. بالمالحظات   للبحث عن ملفات مرشحي 

Past companies  أداة البحث استخدم Past companies   ي
كات محددة فن ي العمل لصالح شر

ة فن ن يملكون ختر للبحث عن مرشحي 

كات   ي لصالح شر
ي الماضن

ن عملوا فن ا، عىل سبيل المثال، إذا أردت البحث عن مرشحي 
ً
. قد يكون هذا مفيد ي

الماضن

ة  ن لديهم ختر كتك أو إذا أردت استهداف مرشحي  كة محددة.  من عملهممنافسة لرسر  لصالح شر

Postal Code / Zip Code ن باالستناد إىل المسافة من منطقة أو مدي   أداة البحث نة معّينة، استخدم لتضييق نطاق البحث عن المرشحي 

Postal Code / Zip Code . كم من منطقة    40عىل سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مرشح ضمن مسافة

ي نتائج  عىل المنطقة كونها   المواقع الجغرافية أداة البحث أصغر، فقد ال يتعّرف 
ة كفاية لتظهر فن ليست مدينة كبت 

الخاص بالمواقع الجغرافية. يمكنك إدخال رمز بريدي/رقم بريدي وتحديد قطر من القائمة المنسدلة   أداة البحث 

(x  .)يدي يدي/الرقم التر ات عن ذلك الرمز التر  من الكيلومت 

Profile languages  أداة البحث يسمح لك  Profile languages   تب فيها
ُ
ي ك

ي تحصل عليها باالستناد إىل اللغة الن 
بتصفية النتائج الن 

إذ يمكن إنشاء الملف  ، Spoken languages أداة البحث الملف الشخصي ألحد األعضاء. وهذا يختلف عن 

ي قسم الشخصي بلغة واحدة فقط، لكن صاحب الملف 
ة لغات ومستويات كفاءة فن

ّ
عىل    اللغاتيستطيع إضافة عد

 .  ملفه الشخصي

Projects Search  أداة البحث استخدم Projects search    ن الذين تم حفظهم لتضييق نتائج البحث وحضها فقط بالمرشحي 

ي الفريق. 
ن من ِقبلك أو من ِقبل زمالئك فن وع معي ّ ي مرسر

ا فن
ً
 سابق
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 Project statuses  وع، يحصل كل مرشح عىل حالة مرشح ن لمرسر تم  أو   جديد عندما تقوم أنت أو أحد أعضاء فريقك بإضافة مرشحي 

 عليه أو   االتصال به
ّ
ي األرشيف، أو حالة مخصصة يحددها المسؤول لديكأو   تم الرد

ن
. يمكنك استخدام تم حفظه ف

.    Project Statuses  أداة البحث  ن يتطابقون مع إحدى هذه الحاالت أو أكتر  للبحث عن مرشحي 

Recently Joined LinkedIn  أداة البحث يساعدك Recently Joined LinkedIn ي تضييق نتائج البحث الذي تج
ن
ن  ف ريه للبحث عن مرشحي 

ي األشهر ال   LinkedInانضموا إىل 
ن
ن يوم واحد و 3ف اوح بي  أشهر، مّما   3الماضية. ويمكنك االختيار من فئات تت 

ن يبحثون عن عمل ومن المرجح أنهم انضموا مؤخًرا كونهم يسعون للحصول عىل   يسمح لك بالبحث عن مرشحي 

 فرصة جديدة. 

 Recruiting Activity  أداة البحث يسمح لك  Recruiting Activity  تم أو لم يتم التواصل معهم  بالتصفية بحسب األشخاص الذين

ثم النقر فوق نوع نشاط واحد أو أكتر الستعراض األشخاص الذين    أشخاص لديهم. يمكنك تحديد فريقكمن قبل 

تصفية بحسب األشخاص الذين لم  لل  أشخاص من دون أداة البحث  األنشطة معهم.  انقر فوق  أجرى فريقك هذه

ا من فريقك. 
ً
 يتلقوا نشاط

ة الزمنية الموجودة عىل يسار  الختيار الوقت المحتمل   أداة البحث واستخدم القائمة المنسدلة الخاصة بالفت 

 لحدوث النشاط. 

 Reminders search  أداة البحث يسمح لك  Reminders search   بتضييق نتائج البحث الذي تجريه باالستناد إىل كلمات أضفتها أنت

ات أو أفراد فريقك إىل  ن الذين يقومون بإنهاء   التذكت  . عىل سبيل المثال، قد تتحدث إىل بعض المرشحي  ن لمرشح معي 

ي شهر مارس، لذلك يمكنك إضافة تذكت  للمتابعة معهم بعد هذا التاري    خ. إذا أدخلت ’مارس‘ 
وًعا فن ي  مرسر

أداة  فن

ات  البحث  .  أداة البحث  ، فسيعرض البحث بالتذكت  ن  هؤالء المرشحي 

Reviews search  ا شخصًيا مع أحد
ً
التوظيف، يستطيع مدير التوظيف توفت  تصنيف وإضافة مالحظات  مسؤوىلي عندما تشارك ملف

ي 
ن بواسطة   Reviews search أداة البحث  حول المراجعة. ويمكنك إدخال كلمات مفتاحية فن للبحث عن مرشحي 

ي مالحظات المراجعة الخاصة ب
 التوظيف.  مختصكلمات محددة فن

 Schools  يمكنك التصفية بحسبSchools  ي درس فيها ا
لمرشحون. ويمكنك إدخال اسم جامعة معينة أو التحديد من  الن 

ي القسم هذا   أداة البحث يستند    قائمة من الجامعات. 
من الملف الشخصي ألحد    التعليمإىل الجامعات الُمدرجة فن

 األعضاء. 

Seniority  أداة البحث يتم تحديد Seniority  كبحسب مستوى المن ي الرسر
ي  الحات صب الذي يشغله األعضاء فن

الية الن 

يعملون فيها. عىل سبيل المثال، مبتدئ أو مسؤول أو مالك أو مدير أو متطّوع. ويتم استخراج فئات مستوى  

 األقدمية من المسميات الوظيفية.  

Skills  أداة البحث سمح لك ي Skills   بكتابة مهارة معينة أو تحديد مهارات من الئحة من المهارات الشائعة للمسمى

 على  المهارات عن مهارات محددة أدرجها المرشحون علنًا في القسم   أداة البحث  الوظيفي الذي أدخلته. ويبحث 

خصية حيث من  ملفاتهم الشخصية، باإلضافة إلى كلمات مفتاحية مشمولة في األقسام ذات الصلة من ملفاتهم الش 

 المرجح أن يتم إدراج المهارات. 

Spoken Languages  أداة البحث يساعدك Spoken languages   .ي تطلبها الوظيفة
ي تحديد األشخاص الذين يتحدثون اللغات الن 

فن

ي هذه اللغات. يستند 
ي يجيدها المرشحون ومستوى كفاءتهم فن

ا إىل اللغات الن 
ً
أداة  ويمكنك تصفية البحث استناد

ي يدرجها أحد األعضاء    البحث 
. وإذا حددت لغات متعددة، فيتم التعامل    عىلهذا إىل اللغات الن  ملفه الشخصي

.   “أو”معها بواسطة عامل   ي
ي تم تحديدها. و المنطف 

 ينطبق مستوى كفاءة اللغة عىل كل اللغات الن 
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Tags Search  تتم إضافةTags    من ِقبلك أنت أو أعضاء فريقك إىل الملفات الشخصية، وذلك بهدف تسليط الضوء عىل سمات

ات خاصة، أو عن أدوار   أو مهارات معينة يملكها المرشح. ويمكنك إضافة الشارات للتعريف عن مهارات أو ختر

لإلشارة    Tagsستخدام . يمكن ا “االستعداد لالنتقال”يمكن أن يؤديها العميل المحتمل، أو عن سمات خاصة مثل 

ن نتائج البحث، وكنقطة بيانات ثانوية لدى إقرانها بمعلومات المصدر. وقد   إىل ملكية معلومات مسبقة، ولتحسي 

ورة تعكس الشارات أ ا أموًرا ال تظهر بالضن
ً
، عىل سبيل المثال،  عىلحيان يجيد  أو  مستعد لالنتقالالملف الشخصي

ي   البحث بالشارات حث أداة الب . يسمح لك اللغة اإلسبانية
بتضييق نتائج البحث باالستناد إىل هذه الشارات الن 

 أضفتها أنت وفريقك إىل الملف الشخصي ألحد األعضاء. 

Year of Graduation  نك
ّ
ن باالستناد فقط إىل عام التخرج.  من  Year of Graduation أداة البحث  استخدام يمك البحث عن المرشحي 

ي قسم  أداة البحث  ويستند 
ن
عىل الملف    التعليمهذا إىل تاري    خ االنتهاء الذي تم إدخاله لكل جامعة ُمدرجة ف

 الشخصي ألحد األعضاء. 

Years in current company   أداة البحث يشت Years in current company  ي
ي   إىل عدد السنوات الن 

ن
ن بالعمل ف أمضاها أحد المرشحي 

كته الحالية، وذلك باالستناد إىل تاري    خ البدء الذي تم إدخاله  .   عىلشر  ملفه الشخصي لصاحب عمله الحاىلي

 Years in current position   أداة البحث يشت Years in current position   ، ي منصبه الحاىلي
ن فن ي أمضاها أحد المرشحي 

إىل عدد السنوات الن 

. عىل  وذلك باالستناد إىل تاري    خ البدء الذي تم إدخاله   ملفه الشخصي لموقعه الحاىلي

Years of experience  أداة البحث يأخذ Years of experience   ، ن ي يملكها أحد المرشحي 
ة العمل الن   االعتبار إجماىلي سنوات ختر

ن بعي 

كة. ويتم استخراجه من تاري    خ  ، بغض النظر عنLinkedInوذلك باالستناد إىل ملفه الشخصي عىل  المجال أو الرسر

ي قسم 
ةبدء أول منصب تم إدخاله فن .   الخبر  من ملفه الشخصي

 


