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المحتوى
أنیجبالتيالمعلوماتھيما•

؟الذاتیةالسیرةفيتكون
.ةالناجحالذاتیةالسیرةخصائص•
ماذا یجب ان نتجنب؟•



عن الوظیفة تعتبر السیرة الذاتیة البوابة بین الباحث
وبین المدراء واصحاب العمل، وھي اول وسیلة 

ن مھّمة یقوم باحث العمل باعدادھا حتى یتمكن م
.عرض خبراتھ ومؤھالتھ



متى تستخدم السیرة الذاتیة؟
.عندما تتقدم لطلب العمل►
.عندما تتواصل مع اصحاب العمل►
.عند التشارك مع المجامیع في احداث مختلفة►



انا؟من
.خریجفني،أوعامل،مھندسفنان،اوادیبباحث،،أستاذ

..).؟أم الیعمل (

.ومیسرةبصیغة مفھومة اترجمھا .. بحاجة ان أسوق نفسي



Curriculum Vitae CV  بك صفحة تسویقیة لمختلف خبراتك وإنجازاتك ومراتھي
.أحسنت كتابتھاللحصول على وظیفة أو ترقیة إن إنھا فرصتك العلمیة، 

.نفسكالذاتیة ھي إعالن عن السیرة 

ِعلمیة قة الشخصیة بطریتستعرض فیھا معلوماتك -أو مستندا إلكترونیا-ورق قصاصة 
.منظمة 



ة؟ما ھي المعلومات التي یجب أن تكون في السیرة الذاتی
.نفسكعرف عن ►
.تعلیم►
.اكمال التعلیم►
.المحترفأو العمل ►
.خبرة►
.تجربة التطوع►
.أنشطة►
.مھارات الحاسوب►
.الجمعیات المھنیة►



ةخصائص السیرة الذاتیة الناجح
.المھاراتعلىالتركیز►
متعلقةالخبرتكمعتتناسبفعالةكلماتاستخدام►

.بالوظیفة
.والفھمالقراءةسھلة►
.الغموضمنوخاليبصریًاقوي►
.األكثرعلىصفحتانأو،واحدةصفحة.►
.نحویًاصحیحةاللغة►
.اإلمالئيالتدقیقمنالتحقق►
.الرسميالنمط►



.٪۱۰۰بنسبةصادقةدائًماتكونأنیجب►
غیرشخصیةمعلوماتعلىیحتويال►

.الئقة
.كمبیوترجھازعلىأنتجت►
.زمنيبترتیبالمقدمةالبیانات►
.سیةالرئیالكلماتأوالتصنیفاتاستخدم►
.التصمیمبساطةعلىحافظ►
.االختصاراتاستخداممنقلل►

ةخصائص السیرة الذاتیة الناجح



قائمة التحقق األساسیة

.أخطاء إمالئیة أو نحویةال توجد ►
.أنیق ونظیف واحترافيمظھر ►
.صفحات۳-۲أن یكون الطول یجب ►
.على الجانبین واألسفلالھوامش ►
.  یجعل القراءة سھلةالتخطیط ►



.المھمةالعناوینعلىالتأكیدیجب►
ومائلغامق؛واألنماطالخطوطتجربة►

.مختلفةأحجام۳أو۲عنیزیدال.وتسطیر
.منطقیاالمعلوماتتسجیلیتم►
.والنتائجلإلنجازاتالعملأفعالاستخدم►
.لإلنجازاتممكناذلكیكونعندمانقاط►
.االھمیةحسبالمحتوىنظم►
.زمنيترتیب-شكل►



كل فعالكیفیة كتابة صفحة العنوان بش
:القواعد

.ئالقارقدم معلومات كافیة إلثارة اھتمام ►
ھة معین او جالرسالة إلى شخص توجیھ ►

.معینة
٪ ٥۰على اإلعالن إذا كان لدیك أجب ►

ھا من المھارات أو الخلفیة التي یتطلب
.اإلعالن

الشخص الذي أحالك إذا كان ذلك اذكر ►
.مناسبًا



والبریدالھاتفورقمالكاملالعنوان►
.االلكتروني

.تاریخ►
والشركةالوظیفيوالمسمىاالسم►

.إلیھتكتبالذيوالعنوان
.بنقطتینمتبوعةتحیة►



المحتوى
:۱الفقرة ►

.ما ترید■
.عرفت عن المنظمةكیف ■
.الضمیمة من سیرتك الذاتیةأذكر ■
:۲الفقرة ►

.شأنھا أن تساعدك على أداء الوظیفةوالمھارات من موجزة عن تاریخ العمل لمحة ■
:۳الفقرة ►

.في قدرتكحالة الثقة ■
.بكمعلومات حول كیفیة االتصال قدم ■
:٤الفقرة ►

.التعبیر عن التقدیر■
.اإلغالق والتوقیع واالسم المكتوب■



تجنب 
.السیاسیةانتماءآتك تذكر شیئا عن ال ►
.تجنب االخطاء►
.عن شؤونك العائلیةشیئاال تذكر ►
.جسدیةمرضك أو أي إعاقاتعن شیئاال تذكر ►
.تجنب طریقة االستجداء►
.ال تتفاخر بنسب عشائري او قربك من شخصیات مرموقة►
.إن عدم الموضوعیة وعدم الصدق قد تضیع الفرصتذكر ►



مثال
.۱٦الى ۱٤الكتابة خط •
.سمیكبخط العناوین •
).إختصار وتكثیف(التبویب •
.ركلمات قلیلة توصل الكثی•
.ضمیر المتكلماستخدم •
.لألقدممن األحدث التواریخ •





اعلن عن نفسك باحترافیة



اجعلھا سھلة القراءة والفھم



شكراً لحسن إصغائكم
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