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 تحضيرات بيان السيرة الذاتية
 
 
 

 ما هو بيان السيرة الذاتية؟
 اكاديمية او من اجل التقديم على عمل. ألغراض وتستخدمهاخبرتك  وعنبيان السيرة الذاتية عبارة عن وثيقة تعرف عنك 

 
 الذاتية؟ والسيرةما الفرق بين بيان السيرة الذاتية 

 مجال التوظيف يمكننا القول انه ال يوجد اختالف واضح بين االثنين. وفيهذه األيام 
 

في كل مرة تقوم فيها بالبحث على عمل فانت سوف تتنافس مع مرشحين اخرين لهذا العمل. لذلك فإن المسؤولين عن التوظيف 
 إذانطباع األول هو المفتاح. نستنتج أن اال وهكذا المرشحين،الى كل وثيقة مقدمة لهم من  الينظرويقضون بضع ثواني فقط 

 بشكل كفؤ فانت سوف تقنع هؤالء االشخاص لقضاء وقت اكتر بقراءة سيرتك الذاتية. ومنظمةقمت بتقديم وثيقة انيقة 
 للوثائق ضعيفة الترتيب فإنه سوف يتم إهمالها من اول جولة قراءة. وبالنسبةمن جهة اخرى 

 
 مة بالشكل االتي:عادة ما تكون الخطوط العريضة للوثيقة مقس

 . معلومات شخصية ومعلومات االتصال بك1
 . التعليم2
 . خبرة العمل3
 . التحصيالت او االنجازات4
 . القدرات5
 . اقسام اخرى6
 

كنت قد  إذاإذا كنت قد تخرجت مؤخرا من الجامعة فانت عليك ان تقوم بكتابة سيرة ذاتية بدون خبرات عمل سابقة، اما 
 خالل الخمس سنوات الماضية فعندها يفضل ان تضع قسم التعليم فوق خبراتك العملية. ومعروفةقة تخرجت من مؤسسة عري

 عندما تستخدم السيرة الذاتية من اجل اغراض اكاديمية فعليك حينها أن تركز على خبراتك االكاديمية.
 

المعلومات الشخصية: الكثير من األشخاص ينسون وضع اسمهم او البريد االلكتروني او رقم الهاتف او العنوان الخاص بهم 
 وبالنسبةفي السيرة الذاتية. تأكد أن تكون المعلومات السابقة مكتوبة بشكل واضح في بداية ملف السيرة الذاتية الخاص بك. 

 غير مطلوب بالضرورة. شيءللعنوان "السيرة الذاتية" فهو 
 

 في قسم معلومات االتصال بك قم بإدخال المعلومات التالية:
 اسمك الكامل -
 اللقب المهني -
 بريدك االلكتروني الخاص -
 رقم الهاتف -
 عنوانك -
 المشابهة والمواقعصفحتك الشخصية على لينكد إن  -
 

للتاريخ  باإلضافةالتعليم: خبراتك الدراسية يجب ان يتم ادراجها مع التواريخ حيث تبدأ من آخر دراسة قد انهيتها او بدأت فيها. 
 المؤسسة التعليمية. واسميجب ان تكتب الشهادة التي حصلت عليها مع الدرجة 

 
حصلت عليها من خالل العمل بداية آخر عمل قمت به. الخبرة العملية: في هذا القسم يجب أن تدرج كل الخبرات العملية التي 

 الرئيسية. ومسؤولياتك والتاريخالمنظمة  واسمقم بإرفاق كل عمل بالمسمى الوظيفي 
 

 المرشح المناسب للوظيفة التي تقدم عليها. أنك ولبياناالنجازات: هذه هي فرصتك لتظهر ما قمت بإنجازه بخبراتك السابقة 
 

بالموقع الوظيفي الذي تقدم عليه والتي قد تكون مهارات  وخصوصاكل مهاراتك المرتبطة بهذه الوظيفة  المهارات: قم بإدراج
 حاسوبية أو مهارات لغوية او شهادات واعتمادات وما إلى هنالك من مهارات.

 عندما تقوم بإدراج أي مهارة فقم بتصنيفها على سبيل المثال "ممتاز" او "متوسط" او "خبرة اساسية".



 
 اقسام اضافية: يمكنك إضافة أقسام إضافية إلى ملف السيرة الذاتية مثل:

 
 قد تكون مرتبطة بالمنصب الذي تقدم عليه. والتياي وسام او جائزة حصلت عليها  أضف: والجوائزاالوسمة 

 
إلى أي عرض  إلضافةباالتقديمية: أدرج جميع المقاالت والمنشورات العلمية التي ساهمت فيها  والعروض والمقاالتالبحوث 

 والمشاريع والمقاالتتقديمي مختص قمت بعرضه أو المشاركة به. طبعا يمكنك تقسيم هذا القسم إلى اقسام فرعية مثل الكتب 
 …والخالبحثية 

 
بطة ذكر األشياء المرت ولكندائما في ملف السيرة الذاتية  واهتماماتك: ليس بالضرورة أن تدرج هواياتك واالهتماماتالهوايات 

 كانت ال تضيف اي قيمة للملف فال تقوم بإدراجها. إذامن بين المرشحين االخرين أما  ويدعمك وقدراتكقد يدعم خبراتك 
 

كنت تمتلك اي لقب فيها وقم بإدراج ذلك اللقب  وإذاالعضويات االحترافية: قم بذكر كل أسماء المنظمات التي أنت عضو فيها. 
 أيضا.

 
 نقاط اضافية:

 
. اذهب باتجاه الخطوط المعتادة وواضحان الخط المستعمل في الملف خط مقروء  تأكدقم باختيار خطوط واضحة.  .1

 .sans-serifإذا كنت تفضله ايضا يمكنك استعمال خطوط  Helveticaاو  Tahomaاو  Arialمثل 

 السابقة.ال تقوم بذكر اي تفاصيل تتعلق بسبب تخليك عن عملك السابق أو عن مرتباتك  .2
 ال تضع صورتك بملف السيرة الذاتية إال في حال طلب منك ذلك. .3
 . تذكر ليس عليك ان تدخل كل تفصيل من حياتك في هذه الوثيقة.ومقنعةاجعل سيرتك الذاتية مختصرة  .4
بشكل عام لن  والملفلتتأكد أن ترتيب االقسام  PDFعندما تنتهي من الكتابة قم بحفظ الملف على شكل  .5

في  PDFانتبه تماما الى توصيف العمل فإن بعض التوصيفات قد ال تقبل الملفات على شكل  لكنويتغير. 
 .wordعلى شكل ملف  بإرسالهحال كان األمر كذلك فقم 

مسؤولي التوظيف قد يبحثون عنك على الشبكة العنكبوتية )االنترنت( فاذا كانت صفحاتك الشخصية على  .6
لينكد إن الخاصة بك غير مطابقة للسيرة الذاتية فعندها سوف يتم االنترنت غير احترافية او صفحة ال

 رفضك.
 عادة ال يجب ارفاق المراجع مع السيرة الذاتية ألنه يتم تسليم هذه المراجع للموظفين عند طلبها. .7
 يتجاوز صفحتين أو ثالثة كحد اقصى. أالملف سيرة ذاتية جيد يجب  .8
 ووضع والجنسيةيمكن إدراجها مثل تاريخ الوالدة ومكان الوالدة المعلومات الشخصية )تبعا لقوانين البلد(  .9

 الزوجية. والحالة والجنساالقامة 
التوظيف يجب إدراج معلوماتهم بشكل عكسي )من آخر عمل الى أول عمل( مع ذكر  وتاريخالتعليم  .10

 …والخ والمناصب واأللقاب والتفاصيلالتواريخ 
ي هذا القسم أو في حال كانت مناسبة فيمكنك إدراج تدريب ما ف للدكتوراهيمكنك إدراج توصيف أطروحته  .11

 بعد الدكتوراه أو البرامج الجامعية.
تقوم بذكر مدرستك الثانوية  والإذا حصلت على أي تعليم إضافي فقم بإدراجه في داخل ملف السيرة الذاتية  .12

 إال في حال كانت أعلى درجة علمية حصلت عليها.
 الب الجاهزة لتعبئة المعلومات يمكنك استخدامها.يوجد هناك المئات من القو .13
بملف السيرة الذاتية خطاب تغطية. عندها فقم  وترفقفي بعض االحيان قد تحتاج ألن تذهب خطوة اضافية  .14

تشرح فيه للموظف لماذا أنت الشخص الذي يجب أن يحصل على هذه  وقصيربكتابة مقطع ظريف 
 الوظيفة.

في حال كنت تقدم على وظيفة معلن عنها تأكد من تطابق معلوماتك مع معلومات التقديم فبعض الفرص  .15
المتاحة قد تتضمن كيفية التقديم سواء من شكل ملف السيرة الذاتية والتقديم المباشرة على االنترنت او طول 

 ترتيب السيرة الذاتية أو شرط وجود خطاب تغطية وما إلى هنالك.. وطريقة
السيرة الذاتية مع تزايد خبراتك. ال تتردد في حذف المعلومات القديمة في حال  ملفال تنسى ان تحدث  .16

 أصبحت مجرد اضافات ال قيمة لها للمناصب الجديدة.
 أو ترتيب الملف عند االنتهاء. والشكلاالخطاء االمالئية  بإصالح وقمقبل ارسال الملف تأكد منه  .17



يم على فرص عمل فإن أهم قسم سوف يكون الخبرة العملية ألنه سوف التقد وعندفي أغلب األحيان  .18
ما قمت بفعله. فهم يريدون ان يعملوا كيف تطورت  المراجعين ليعرفوايحصل على االنتباه األكبر من 

فقط  وليسالمرتبطة  والتحصيالتستكون مفيد لهم; لذلك قم بالتركيز على األشياء التي يمكن قياسها  وكيف
" "قمت بتطبيق created. قم باستخدام كلمات تعبر عن أفعال مثل "انشأت مسؤولياتك

implemented "تستخدم "كنت مسؤوال عن إنشاء" أو "مسؤول تطبيق" وال 
اربط ملف السيرة الخاص بك بتوصيف العمل الذي تقدم عليه، تأكد من قراءة التوصيف بحذر شديد وأن  .19

قمت به  لشيءعنها و متوقعة منك و في حال كانوا مطابقين التي ستكون مسؤوال  تللمهماتكون مدركا 
 من قبل فقم بإدراجهم حتى لو لم يكونوا جزء من مسؤولياتك.

 
 

 .18مثال تطبيقي للرقم 
 التحصيالت الرئيسية: 

مثال: قدت فريق مشروع لتصميم وتنفيذ استراتيجية شاملة لوسائل التواصل االجتماعي للوصول إلى هدف جديد كمنتج 
خالل اربع اشهر )ارفاق رابط  ألف 12الى  0ألسلوب حياة، وتمكنت من زيادة عدد المعجبين بصفحة الفيس بوك من 

 أشهر. 3ام )رابط االنستقرام( خالل متابع على االنسترغر 35الصفحة( و تمكنت من الحصول على 
 

 "رائع، نريد هذا الشخص أن يعمل معنا"
 هذه االضافة بالتأكيد سوف تحصل على هذا النوع من الرد من مسؤول التوظيف.

 فما الذي يجعلها جيدة لهذه الدرجة؟
ستكون قادرة على إدارة معظم  اوال: أنها مطابقة تماما لتوصيف العمل ففي هذه الحالة فإن المرشحة للمنصب اظهرت انها

 وأهم مهامها المستقبلية ألنها قامت بفعلهم من قبل.
 ثانيا: انها جمل فعلية مبنية )قمت بقيادة وقمت بزيادة( بدل من كنت مسؤولة عن قيادة ومسؤولة عن زيادة.

 
إلنجازات الرئيسية فقم بإدراجها هو في ا -كما مرشحتنا في المثال السابق-التركيز الرئيسي هنا كان أن انجازات المرشح 

 بسيرتك الذاتية واضف ارقام يمكن قياسها عوضا عن قول قمت بزيادة في العدد يفضل قول قمت بزيادة من عدد الى عدد.
 
 

 اخر االفكار
 بعد ان تنجز كل ما سبق ال تفترض أن ملف السيرة الذاتية قد اكتمل.

ر المناسب لكل فرصة تقديم العمل من خالل التدقيق بتوصيف العمل عن كل عمل يختلف عن اآلخر فيجب أن تقوم بالتغيي
 طريق تغيير األشياء المهمة.

 
 يمكنك معرفة تطابق ملف السيرة مع فرصة العمل عن طريق تمييز:

 المهارات الخاصة التي عليك أن تعرضها ●
 التحصيالت واالنجازات ذات الصلة ●
 خبرة األعمال السابقة والدراسة ●
 خصية التي تجعلك مناسب للمنصبالصفات الش ●
 فهم لمتطلبات العمل ●
 وضع المعلومات االكثر ارتباط اوال ●
 انتبه لألخطاء اللغوية واإلمالئية ●
 اطبع ملف السيرة الذاتية على ورق ابيض اال في حال تم طلب ارسالها على شكل الكتروني ●
 تأكد من الخط والترتيب العام ●
 المحتوى نظيف وسهل القراءة اجعل احدا اخر يقرأ الملف لتتأكد أن ●
 ال تنسى ان تكتب خطاب تغطية. ●

 
 



 
 
 
 

من حسن الحظ يوجد الكثير من االمثلة و القوالب على مواقع االنترنت التي يمكنك الحصول عليها بالقيام بالقليل من البحث. 
 يوجد العديد من التنسيقات مثل هذا التنسيق هو التنسيق األميركي:

 
 
 

 ا يعرف بالمثال األوروبي:ومثال آخر وهو م



 

 



 
 

 واالن حان موعد كتابة ملف السيرة الخاص بك!
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