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 السيرة الذاتية

بعض المعلومات الشخصية عن  السيرة الذاتية بيان أو تقرير شخصي موجز يستعرض

 تاريخ عمل و مؤهالت شخص يرغب في الحصول على عمل أو وظيفة معينة.

أما من الناحية الوظيفية، فهي عبارة عن صفحة تسويقية تعرض شهادات طالب الوظيفة و 

 مهاراته و إنجازاته و خبراته بصورة واقعية مشوقة، و بشكل علمي منظم و جذاب.

 . C.Vو تعرف اختصارا  ب  Curriculum Vitaeاتية باسم    و تعرف السيرة الذ

 :وظائفها

إن الهدف األساسي من السيرة الذاتية هو مساعدة الفرد على الحصول على مقابلة شخصية 

مع متخذ قرار التوظيف في الشركة التي يرغب العمل فيها، و تعمل على تحقيق هذا الهدف 

 من خالل مجموعة من الوظائف، منها:

 عريف الشخص بنفسهت -

تقوم السيرة الذاتية برسم صورة واضحة عن الشخص لصاحب العمل بطريقة منطقية و 

مختصرة عن الجوانب الشخصية و أهم المعلومات عن مؤهالته، و مستواه التعليمي، و 

 خبرته المهنية. 

 دعوة للمقابلة الشخصية -

افرها في طالب الوظيفة، و إن صاحب العمل لديه متطلبات ومعايير أداء خاصة يشترط تو

السيرة الذاتية من خالل إظهار قدرات طالب الوظيفة و مؤهالته و خبراته لصاحب العمل، 

تعمل على مساعدته على الحصول على دعوة لمقابلة صاحب العمل أو المسؤولين عن 

 التوظيف في جهة العمل التي يتقدم إليها.

 أداة تسويقية -



ب الوظيفة في معظم األحوال لمقابلة أصحاب العمل، فهي أداة ألن السيرة الذاتية تسبق طال

 مهمة لتسويقه، لذا فإنه ينبغي أن تؤدي إلى جذب االنتباه إليه و إلى مواهبه و قدراته.

 :عناصر السيرة الذاتية

 تحتوي السيرة الذاتية على عدة عناصر، أهمها:

اللقب، تاريخ الميالد و مكانه، العنصر األول: و يضم المعلومات الشخصية، و هي: االسم و 

 الحالة االجتماعية) متزوج، أعزب(، العنوان، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني.

 العنصر الثاني: و يشتمل على الشهادات العلمية و الكفاءات.

: ال تذكر، عموما، إال الشهادة األخيرة المحصل عليها، فهي األهم. أما بالنسبة الشهادات    

سابقة، فال ترجع إلى ذكرها إال إذا اقتضت الظروف ذلك؛ تجنب عرض تاريخي لدراستك ال

 لدراستك الكاملة.

 و هي معلومات غالبا ما تكون أساسية.    :الممارسة األجنبية اللغات أو اللغة    

 العنصر الثالث: و يشتمل على الخبرة المهنية:

 ...........المؤسسة أو المؤسسات أو اإلدارة أو اإلدارات:....... 

 سنوات العمل:.............

 الوظائف المزاولة أو األعمال الممارسة:..........................

هذه المعلومات األخيرة، يجب أن تكون مفصلة و تقدم في صورة تنازلية أي أنك تبدأ بأحدث 

 النشاطات ثُم األقدم.

دئ؛ أما بالنسبة لموظف سابق، وتجدر المالحظة أن هذه المعلومات ال تهّم الشخص المبت

فيمكنه أن يضيف بعض اإلشارات كتحسين كفاءته بعد دراسة إضافية أو تربصات، أو أنه 

 مارس مسؤوليات أخرى غير مهنية.

العنصر الرابع: المعّرفون، و هم عبارة عن مؤسسات أو أشخاص يمكنهم تقديم معلومات 

المهنية. يكون ذكر هؤالء المعّرفين دقيقا:  عنك فيما يتعلق بدراستك أو تربصاتك أو نشاطاتك

 اسم األشخاص، العنوان الكامل، و رقم الهاتف. 

العنصر الخامس: و هو عبارة عن معلومات متفرقة إضافية لها عالقة بالعمل بشكل مباشر 

أو غير مباشر، مثل   ذكر المهارات الشخصية التي تتمتع بها ، كالقدرة على العمل تحت 

على تحمل أعباء إضافية، و غيرها من المهارات. و تعرض مهاراتك في  لقدرةالضغط، أو ا



التعامل مع األشخاص إذا كانت هذه الوظيفة تتعلق بمجال البيع و الشراء، و كذلك مهارات 

 التعامل مع الكومبيوتر، و الدورات التي أجريتها لهذا الغرض.

 :قواعد عامة في كتابة السيرة الذاتية

داقية:  يجب أن تكون كل المعلومات المقدمة صحيحة، فأنت مسؤول الصدق و المص -

 عن كل كلمة في سيرتك الذاتية.

السيرة الذاتية، سواء كانت نسخة مطبوعة أو نسخة إلكترونية، يستخدم فيها ورق  -

أبيض، و لون واحد فقط هو اللون األسود، و عليك أال تستخدم خلفية ملونة، و ال 

ستخدم زخارف، و إذا طلب منك أن ترسل نسخة مطبوعة فإنه تلّون العناوين و ال ت

 يجب أن تطبع على ورق أبيض نظيف و ترسل في ظرف.

 استخدم جمال قصيرة و كلمات فعالة، كلمات تدل على اإلنجاز و الكفاءة و القدرة. -

 راجع ما كتبت و تأكد من عدم وجود أي أخطاء إمالئية أو أخطاء في تركيب الجمل. -

 ا من نوعية جيدة و ابتعد عن الورق البراق أو الملون.استخدم ورق -

اجعل السيرة الذاتية مختصرة و لكن بدون إيجاز، و يعد حجم صفحة واحدة مناسبا  -

 جدا.

 ال توقع في آخر السيرة الذاتية. -

 

 و إليك نموذجا للسيرة الذاتية:

 الحالة المدنية:

 االسم: ...................

 اللقب:...................

 تاريخ الميالد و مكانه:................

 الحالة العائلية:...........

 العنوان: .............

 الهاتف:................



 البريد اإللكتروني:...............

 المؤهالت العلمية: -2

 فيها(الشهادات: ) ال بد من ذكر الشهادة و تاريخها والجامعة المتخرج  

،معهد الترجمة، جامعة 2010-2009ماستر في الترجمة)عربي/ انجليزي/فرنسي(، 

 ، أحمد بن بلة.1وهران 

 اللغة العربية: اللغة األم -اللغات: 

 اللغة اإلنجليزية: جيد جدا -           

 اللغة الفرسية: جيد -          

 اللغة اإلسبانية : متوسط -          

 

 ة:الخبرة المهني -3

 ، مترجم.2015إلى  2012شركة سوناطراك، حاسي مسعود، من  -

، 2012إلى  2010شارع الحرية، وهران، من  4مكتب ترجمة لدى مترجم محلف، -

 مترجم.

 المعّرفون: -4

، أحمد بن 1األستاذ يزيد .......،أستاذ التعليم العالي، معهد الترجمة، جامعة وهران -

 بلة، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني.

شارع الحرية، وهران، رقم الهاتف، البريد  4األستاذ أحمد .......، مترجم محلف،  -

 اإللكتروني.

السيد عمر......، مدير الموارد البشرية، شركة سوناطراك، حاسي مسعود، رقم  -

 الهاتف، البريد اإللكتروني.

 المعلومات المتفرقة: -5

 أمتلك سيارة خاصة.

 دوز و ميكروسوفت.إجادة برامج وين -الكومبيوتر،  



 دراية بمبادئ برنامج أوتوكاد -                  
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 تقدمت بطلب توظيف، و أرفقته بسيرتك الذاتية.      

 اكتب سيرتك الذاتية بكامل عناصرها كما هو مبين في الدرس.المطلوب: 

 

 

 


