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كتابة السيرة الذاتية






كيف تكتبين سيرتك الذاتية
تعن%%ي  :C.V.أنھ%%ا اختص%%ار للكلم%%ة الالتيني%%ة  Curriculum Vittaeأي
“مسار الحي%اة “  .وبإمكان%ك أيض%ا ً اس%تخدام مص%طلح) Resume :خالص%ة(،
 )Job Applicationطلب وظيفة(  ،أو س%يرة ذاتي%ة  ،تق%ديم وظيف%ي أو طل%ب
وظيفة.
إن الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على وظيفة يتعين علي%ه /عليھ%ا س%يرة
ذاتية جاھزة مع صور من الشھادات ،سجالت العالمات وخطابات توصية.
إن الشيئ األكثر أھمية في السيرة الذاتية ھو عملية كتابتھا ،عند كتابة الس%يرة
الذاتي%%ة فإن%%ك ف%%ي الواق%%ع تفص%%ح ع%%ن ق%%در كبي%%ر م%%ن المعرف%%ة بق%%دراتك الذاتي%%ة
وثقتك بإنجازاتك وقدرتك على اإلسھام بفعالي%ة ف%ي خدم%ة المؤسس%ة الت%ي ت%ود
االلتحاق بھا في المستقبل.

الھدف من كتابة السيرة الذاتية
 إقناع صاحب العمل بأنك األفضل لشغل الوظيفة.
 خلق صورة مھنية لشخصك وتعزيز موثوقيتك.
 تقديم نموذج لمھاراتك في مجال االتصال الكتابي.
 إقناع صاحب العمل إلجراء مقابلة معك.

نقاط تؤخذ بعين االعتبار عند كتابة السيرة الذاتية
 يجب عليك أخذ نوعين من القراءة في االعتبار.
 القارئ السريع ) الذي يتصفح بصورة عابرة (.
 القارئ المتفحص ) الذي يدقق في كل ما يقرأ (.

اإلستراتيجية األساسية
 تصميم الصفحة على النحو الذي يتيح القراءة السريعة
والقراءة الناقدة .
 التأك%%د م%%ن أن س%%ير ت%%ك الذاتي%%ة مكتوب%%ة بطريق%%ة تجع%%ل
قراءتھا سھلة وسريعة.

تنظيم أجزاء السيرة الذاتية
 لتسھيل عملية قراءة سيرتك الذاتية ،يجب عليك البحث
في إمكانية إعداد نص من مستويين باستخدام :
 العناوين لمساعدة القارئ السريع على استخالص
بسرعة..
المعلومات المطلوبة بسرعة
 التقاصيل الالزمة إلقناع القارئ المتفحص بأنك تتمتع
فعالً بالمؤھالت المطلوبة.
 إنظري المثال التالي حيث تعرض كتابة السيرة في ٧
خطوات.

خطوات كتابة السيرة الذاتية
 -١األھداف-:
 يجب كتابة موجز عن مھاراتك ،مؤھالتك العلمية ،وقدراتك الشخصية في
 ٤-٣سطور .بإمكانك أيضا اإلشارة إلى أھدافك وخططتك المتعلقة بمھنتك
 -٢البيانات الشخصية التفصيلية-:
 يجب أن تتضمن مثل ھذه البيانات المعلومات الشخصية الالزمة:
أ .االسم.
ب .الجنسية.
ج .تاريخ الميالد.
د .وسائل االتصال – العنوان – البريد االلكتروني – رقم الجوال.

تتمة خطوات كتابة السيرة
 .٣الخبرة العلمية:
يجب توضيح ما يلي فيما يختص بخبراتك العلمية:
أ .اسم جھة العمل.
ب .تاريخ االلتحاق بالعمل وتاريخ تركه.
ج .الوظيفة التي كنت تشغلھا والمسئوليات األساسية.
• يحب وصف األعمال التي أنجزتھا خالل فترة عملك.
• أذكر الخبرات المتعلقة بأي عمل تطوعي .فصاحب
العمل يھتم بنوعية العمل سواء كان بأجر أو بدونه.
• وضع سيرتك العلمية حسب التاريخ بدءاً بآخر وظيفة.

تتمة خطوات كتابة السيرة
 .٤المؤھالت العلمية-:
أ .توضيح الكلية التي تدرس فيھا.
ب .تاريخ االلتحاق بالكلية وتاريخ التخرج المتوقع.
ج .الشھادة العلمية ومتوسط العالمات ).( G.P.A.
د .الدورات التدريبية  /ورش العمل والندوات  ،ندوات يوم
الخريج مثالً.
ه .األنشطة التي شاركت فيھا.
و .الشھادات الفخرية ودرجات الشرف التي أثرت في حياتك
العلمية وصقلت مھاراتك ،مثل شھادات المشاركة في اليوم
المفتوح ،مھرجانات الطفولة ،يوم المھنة الخ ...

تتمة خطوات كتابة السيرة
 .٥المھارات واالھتمامات:
أذكري المھارات المكتسبة من خالل الدراسة أو المشاركة
في األنشطة والفعاليات المختلفة وكذلك االھتمامات
الرئيسية ،فمن شأن ھذه المعلومات إعطاء صاحب العمل
تناسبك..
قكرة عن شخصيتك والوظيفة التي تناسبك
ال يتطلع صاحب العمل إلى شخص يملك المھارات الفنية أو
األساسية الالزمة للوظيفة المعلن عنھا فحسب ،بل يھتم
أيضا ً بمھارات إضافية قابلة للنقل من بيئة عمل إلى أخرى
وھي التي تجعل الموظف مكسبا ً إضافيا ً للمؤسسة أو
الشركة.

أمثلة على المھارات
 مھارات الحاسوب .
 مھارات االتصال .
 الحافز الذاتي او المبادرة .
 القدرة على العمل ضمن فريق .
 مھارات التواصل والتفاعل مع اآلخرين .

مھارات )خطوات كتابة السيرة(
 المرونة والقدرة على التكيف .
 تحدث لغة أجنبية بطالقة .
 العقلية التحليلية وقدرات حل المشكالت .
 القدرة على إدارة الوقت .
 التنظيم الجيد والقدرة على مالحظة

خطوات كتابة السيرة الذاتية
 .٦األنشطة والشھادات الفخرية:
 الجوائز األكاديمية والبعثات .
 العضوية في الجمعيات والتنظيمات الوطنية والعالمية .
 الوظائف القيادية التي ش%غلتھا ف%ي الجمعي%ات والتنظيم%ات الوطني%ة
والعالمية .
 تاريخ منح الجائزة وتاريخ المشاركة في األنشطة والفعاليات .
 مثال:
 محرر  ،مطوية دورية لطالب جامعة الملك سعود ١٤٢٧ھـ
 عضو في لجنة أصدقاء القسم بقسم الدراس%ات االجتماعي%ة بجامع%ة
الملك سعود .
 تطوع في مخيم صيفي لشابات صيف ١٤٢٨ھـ

خطوات كتابة السيرة الذاتية
 .٧قائمة المزكين )األشخاص الذين يمكن الرجوع اليھم
بخصوصك(:
 عادة ما يطلب إضافة ھذا الجزء أو توفيره بعد إجراء
المقابلة الشخصية  ،وھي عبارة عن قائمة بأسماء
األشخاص الذين قد يجري االتصال بھم لمعرفة المزيد
من المعلومات عنك كاألستاذات أو من عملت معھم .
وغالبا ما يتم االتصال بھم لالستفسار عن خبرتك
ومستوى أدائك ومخصصاتك المالية.

إضافات على الخطوات الرئيسية





اإلصدارات والتقديمات:
ھ%%ذا الج%%زء ال يض%%اف م%%ا ل%%م تك%%ن إص%%داراتك ق%%ادرة عل%%ى
اإلس%%%ھام ف%%%ي تعزي%%%ز موقف%%%ك م%%%ن الحص%%%ول عل%%%ى الوظيف%%%ة
المعل%%%%ن عنھ%%%%ا ،فعل%%%%ى س%%%%بيل المث%%%%ال  ،إذا تق%%%%دمت بطل%%%%ب
الحص%%ول عل%%ى وظيف%%ة مح%%رر أو مت%%رجم ول%%ديك إص%%دارات
فباإلمك%%ان ذكرھ%%ا وك%%ذلك إذا تق%%دمت للحص%%ول عل%%ى وظيف%%ة
بھيئ%%ة الت%%دريس أو األبح%%اث العلمي%%ة وف%%ي الغال%%ب ي%%تم إدراج
المطبوعات واإلصدارات في حالة التقديم لوظائف األبحاث
واالستش%%%ارات .ويس%%%مى ھ%%%ذا الج%%%زء أحيان%%%ا ً “ االص%%%دارات
والتقديمات”
ومرة أخرى يفضل إدراج التقديمات فق%ط إذا كان%ت س%تعزز
إمكانات حصولك على الوظيفة.

اضافات للسيرة الذاتية
 مثال:
 ترجمة وثائق طبية في مجلة “الترجمة – . “٤٥٨
 تصميم مكتب في دورة خاصة بالديكور الداخلي .
 تقديم بحث متميز في الحقوق االجتماعية للطفل .
 المتحدث باسم الطالبات أم%ام الوف%د األمريك%ي ال%ذي زار
الجامعة .

مالحظات غير ھامشية عند كتابة السيرة الذاتية







مالحظات جديرة باالعتبار:
يجب ان تكون السيرة الذاتية في حدود  ٣-١صفحة .
يجب أن ال تتضمن حالتك االجتماعية أو رقم بطاقة الھوية .
عدم اإلشارة الى الراتب الحالي أو المتوقع .فمن شأن ذل%ك الت%أثير
المالية..
على المخدم فيما يختص بمخصصاتك المالية
ال تكتب عبارة “سيتم ذكر أس%ماء الم%زكين عن%د الطل%ب” ب%ل أذك%ر
أسماءھم في السيرة الذاتية .
كن دقيقا ً وتأك%د م%ن خل%و الس%يرة م%ن األخط%اء اإلمالئي%ة والنحوي%ة
واطل%%ب م%%ن ش%%خص آخ%%ر موث%%وق قراءتھ%%ا ومراجعتھ%%ا إذا أمك%%ن.
كيف تقنع المخدم بأنك تتمتع بقدرات اتصال وتبليغ جيدة وس%يرتك
الذاتية مليئة باألخطاء !.

مالحظات غير ھامشية عند كتابة السيرة الذاتية









يحب تفادي اللغة الدارجة أو العامية واالختصارات أو استخدام
معلومات يصعب فھمھا بواسطة أي شخص غير ملم بوظيفتك أو
المؤسسة التي تعمل بھا.
يجب عدم المبالغة فالعبارات المضللة قد تعطي عكس النتائج المرجوة
استخدام الزمن الماضي ما لم يكن النشاط مستمراً.
تأكد من انسجام العنوان مع محتوى النص قي الجزء العملي
تاكد ان السيره الذاتية أداة للوصول الى المقابلة الشخصية فھي في حد
ذاتھا ال تمنحك الوظيفة
يجب تفادي التفصيل الممل وعدم الميل الى تقييم نفسك .ركزعلى
الجوانب األساسية واستخدم كلمات بسيطة وجمالً ذات مغزى.
تذكر دائما ً تقديم أمثلة ونماذج إلنجازاتك الفعلية ،يجب عليك دعم ھذه
الخبرات التي ذكرتھا بالوثائق الالزمة.

مواقع مھمة على اإلنترنت
http://www.bestsampleresume.com
 http://www.efinancialcreers-gulf.com
 http://www.gulftalent.com/home/index.php
 http://www.jobs11.bayt.com/job/home.adp
 http://www.careerbuilder.com/jobseeker/resu
mes/postresumenew/postyourresume.asp
 http://www.jobstar.org/tools/resume/index.php
 http://www.theresumebuilder.com


ما قبل الوداع
 م%%ع ال%%دعاء ^ ع%%ز وج%%ل أن يكل%%ل مس%%اعيكن الدراس%%ية
بالنج%%اح ويواف%%ق ك%%ل م%%نكن بعم%%ل من%%تج تص%%بح في%%ه ك%%ل
واحدة منكن رمزاً لتطوير ھ%ذا القس%م ولتطلع%ات ال%وطن
نح%%%و المس%%%تقبل األجم%%%ل وك%%%ذلك التوفي%%%ق ب%%%زواج س%%%عيد
وبناء أسرة تنعم بالحب والقيم النبيلة.

