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انشئ
سيرتك الذاتية

أهال بك في الفقرة التفاعلية إلنشاء

سيرتك الذاتية، وهي عبارة عن موجز

شامل عن أهم النقاط التي يجب

معرفتها لتبدأ بإنشاء سيرتك الذاتية.
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ستشمل هذه الفقرة النقاط التالية:

الهدف من
السيرة الذاتية

أقسام ومحتوى
السيرة الذاتية

األخطاء التي
يجب تجنبها

تذكر دائمًا أن السيرة الذاتية هي وثيقة توصلك للمقابلة الشخصية وليست قصة
حياتك. لذلك اشرح لمسؤولي التوظيف كيف ستحل مشاكل الجهة التي تقدمت

إليها، واظهر ماتستطيع تقديمه وكيفية إثبات ذلك

وعندما يقرأ مسؤولوا التوظيف سيرتك الذاتية للمرة األولى فإنهم سيقرأونها
قراءة سريعة ولمدة 30 ثانية تقريبًا. لذا فإن أهمية التنظيم والهيكل لسيرتك
الذاتية هي بنفس أهمية المحتوى، وإذا أخطأت في ذلك ففي الغالب سيتم

رفضك عندما تتقدم لجهة عمل ما

ويظهر تنظيمك لسيرتك الذاتية مدى احترافيتك ومهنيتك ومهاراتك في االتصال،
وهذه هي المهارات الضرورية ألغلب الوظائف في سوق العمل

ويكون الترتيب على حسب وضعك، فإذا كنت طالب أو حديث التخرج ستضع قسم
التعليم قبل الخبرة العملية. أيضًا ليس من الضروري أن تضع جميع األقسام في
سيرتك الذاتية وإنما تكتفي بمالديك ويستحق الكتابة، وعلى سبيل المثال، عندما

تضع قسم مهارات رئيسية فهو غالبًا يكفي عن قسم االنجازات والعكس صحيح
 



هناك 8 أقسام يرغب برؤيتها مسؤولوا التوظيف في سيرتك الذاتية لكي
يتمكنوا من معرفة األمور الالزمة عنك، والقيمة التي يمكن أن تجلبها لهم

وماهي انجازاتك، وهذه األقسام هي:

التتجاوز أربعة أسطر، ألن مسؤولي التوظيف يرغبون برؤية من يجيد اإليجاز في

الكالم والكتابة

في السطر األول تحدث عن نفسك واكتب خلفية بسيطة عنك (مثًال خبير في

إدارة المشاريع)

في السطر الثاني اكتب عن مهاراتك التي والقيمة التي ستضيفها (مثًال لدي

مهارات تواصل متميزة اكتسبتها من خالل العمل في قطاع الضيافة)

في السطر الثالث اشرح بوضوح ماذا ترغب عمله وماهي تطلعاتك عندما يتم

قبولك في الوظيفة (مثًال اطمح لبناء مساري المهني في المجال المالي

ضمن منظمة عالمية في مجال التجزئة)

الملف الشخصي:
 

وهو عبارة عن وصف ملخص لمؤهالتك، وخبراتك، ومهاراتك، والمجال الذي ترغب
العمل فيه، عندما تكتب ملفك الشخصي بطريقة ممتازة، ستتزداد فرصة حصولك
على مقابلة شخصية، وفي المقابل ضعف مستوى ملفك الشخصي ربما يكون

سبب برفض سيرتك الذاتية:

مدرب متمكن بمهارات تواصل ممتازة ومهارات تنظيمية رائعة، اكتسبت
خبرتي من خالل العمل في المؤسسات الخيرية، واآلن اسعى لالنتقال إلدارة

الموارد البشرية ضمن شركة في مجال التجزئة

مسؤول مبيعات بخبرة ممتازة في الوصول للهدف المطلوب بتعقب األداء،
اتميز بصيغة العمل الواضحة والعمل الجاد، وماهر جدًا بإدارة العالقات،
واسعى بتطوير منصبي تدريجيًا ضمن مؤسسة متوسطة في مجال تقنية

المعلومات

أمثلة للملف التعريفي/ الشخصي:
 

 



مهارات االتصال، االبداع، القيادة، التحليل واتخاذ القرارات، المعرفة بسوق

العمل،اهتمامات العمالء، العمل الجماعي، التخطيط والتنظيم، إدارة الذات

اشرح مهاراتك وعلى سبيل المثال (مهارات إلقاء فعالة) واعط مثاًال بسيطًا

مثًال (تم تطويرها خالل العمل كمدرس ومحاضر) وبعد ذلك قدم النتائج مثًال

(ارتقت بمستوى المنشأة)

وإذا كان لديك مهارات تقنية مالئمة للوظيفة التي ترغب بالتقديم عليها، فال

مانع من ذكرها

اللغات المكتسبة، أهمها اللغة اإلنجليزية قراءة ، كتابة ، محادثة

المهارات الرئيسية:
 

ركز على أهم اربعة مهارات لديك واحرص على أن تكون مرتبطة بالوظيفة التي
تتقدم إليها، وتشمل المهارات الرئيسية:

 

مهارة عالية في ربط الشبكات الداخلية، وربط اعضاء الفريق للمساعدة في

كسب عمالء جدد

محترف في استخدام برامج وتطبيقات األوفيس (وورد، أكسيل، باوربوينت)،

تطورت خالل فترة الدراسة األكاديمية

مهارات تواصل فعالة، ساعدتني في إدارة فريق المبيعات التنفيذي لتخطي

الهدف الشهري بنسبة 15% ألكثر من 18 شهر

أمثلة للمهارات الشخصية الرئيسية:

 



عند كتابتك لخبراتك العملية، ضع آخر الوظائف التي عملت بها في أعلى

القائمة

واكتب المسمى الوظيفي وأسم جهة العمل وتاريخ االلتحاق وترك الوظيفة

ويفضل أيضًا أن تكتب المهام أو الواجبات أو المسؤوليات التي لها عالقة

بالوظيفة المستهدفة

يستحسن كتابة االنجازات التي حققتها خالل كل وظيفة وليس فقط مهام

وواجبات

الخبرات العملية:
 

يعتبر هذا الجزء مهمًا جدًا في السيرة الذاتية، حيث توضح اإلنجازات قوة ادائك
الوظيفي، حاول اإلختصار دائمًا عند ذكر اإلنجازات، وادعمها دائمًا بالحقائق أو
األرقام التي تستند عليها اإلنجازات قدر اإلمكان، ركز على ذكر أكثر اإلنجازات
المرتبطة بالوظيفة المرغوبة، واستخدم دائمًا صيغة الماضي عند الكتابة، وركز
في كتابة نقاط اإلنجازات للوظيفة األخيرة أو للوظيفة المناسبة للوظيفة

المرغوبة:
 

 «مسؤول عن األموال النقدية في الشركة، ومراقبة الخزنة وكذلك فتح
حسابات لمشاريع الشركة المستحدثة»

«إدارة عالقات الموردين، وضمان جودة خدمة منتظمة للشركة»
«اإلشراف على فريق عمل مكون من 10 أعضاء، وتنظيم وعقد إجتماعات

اسبوعية للفريق»

«تنظيم نشاطات فعالة في جمع األموال لمؤسسة الحرمين الخيرية، والتي
اثمرت عن جمع أكثر من 30.000 ريال في النشاط الواحد»

«تخطي الهدف الشهري الشخصي للمبيعات ألكثر من مرة، والذي ساعد فريق
العمل بتطوير االداء العام وتخطي الهدف الشهري لجميع اعضاء الفريق ألول

مرة منذ 5 سنوات»

أمثلة للمهام الوظيفية:

 
أمثلة لالنجازات:



آخر مؤهل ثم الذي يسبقها

ذكر الدرجة العلمية بالتحديد ومن أي جامعة

سنة التخرج

تجنب ذكر المعدل إذا كان منخفضًا

اكتب كل مايتعلق بالوظيفة المستهدفة من مؤتمرات وورش عمل وغيرها

إذا كنت حديث التخرج فسيفيدك كتابة فقرة تشرح المهارات المكتسبة خالل

فترة الدراسة وترفق في فقرة المؤهالت العلمية

المؤهالت العلمية:
 

اكتب التحصيل العلمي والتدريب وابدأ باألحدث. واكتب الجهة التي تعلمت بها

واسم التخصص أو الدورة وتقديرك إذا كان عاليًا، أما إذا كان متدنيًا فتجنب كتابته:

 

 إهمال مهارات متعلقة بالوظيفة المستهدفة

 كتابة عدد من المهارات أكثر من الالزم

 اإلكثار من الكتابة أو شرح شيء معين (خير الكالم ماقل ودل)

 الخبرات العملية بدون أي إنجازات واالكتفاء بكتابة المهام أو المسؤوليات

 التكلف غير المقبول في زخرفة السيرة الذاتية، مثل الخطوط الغريبة واإلكثار

من األلوان والرسومات والتضليل

 األخطاء في كتابة التاريخ

 كتابة معلومات سلبية، مثل عدم استكمال دراسة أو تدريب أو كتابة

تقييمات متدنية سواء في العمل أو الدراسة

 أخطاء لغوية أو إمالئية

 ترك فجوات زمنية كبيرة في قسم الخبرات العملية

 كتابة معلومات عن الراتب وأسباب ترك الوظيفة

األخطاء الشائعة:
 

هناك العديد من األخطاء الشائعة في كتابة السيرة الذاتية، ومنها:
 



الراعي الداعم

وكانت هذه نهاية الفقرة التفاعلية،
ولكي تتميز عن باقي المترشحين، طبق
هذه األفكار على أرض الواقع، واستفد
من قوالب وأمثلة السيرة الذاتية في

الملف المرفق.
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ونتمنى لك
التوفيق والنجاح!!
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