
 

 
 

                                              تقنيات التعبري الكتايب  املادة:                                                       الّسنة األوىل ل م د         املستوى:
 ج -ب األفواج:                                                                                    بكوش  األستاذة:

 

 : درس خاص ب 

 السرية الذاتية والرسالة اإلدارية 

 السرية الذاتية:-1
اتية بوَّابًة يتّم من خالهلا العبور حنو عامِل الوظائف؛ فهي مبَثابتعترب   ة َتسويٍق السِّرية الذَّ
م مهزة وصل بينه و  لشخصيَّة الفرد اانعكاسابعتبارها للوظيفة عند ُمدارء التَّوظيف،  للُمتقدِّ

  .إعدادها بطريقٍة ُمناسبة وجبودة عاليةوبينهم. ومن هنا كان لزاما على الطالب تعّلم 
 / تعريف السرية الذاتية: 1-1

م   تقدِّ
ُ
تُعّرف السرية الذاتية أبّّنا ورقة حتتوي على مؤهالت وخربات وقدرات الشَّخص امل

مّيزات املتوافرة في
ُ
ه لوظيفة ما؛ ففيها يشرح الشخص عن َمهاراته وُقدراته العلميَّة والعمليَّة، وامل

إجنازاته على و ُملخَّص حلياِة الشَّخص إّّنا واليت جتعله مؤهاًل هلذه الوظيفة أكثر من غريه. 
ستوى األكادميي واملهين حسب التسلسل التَّارخيي هلا، ابإلضافة إىل أّّنا جمموع خرباته اليت 

ُ
امل

  -إن ُوجدت-اكتسبها يف رحلته املهنية 
 تُعطي السرية الذاتّية انِطباعاً أولّياً عن الشَّخص، وَتستعرض َمهاراته الشَّخصية وإجنازاته 

ملخص منظم للمعلومات احلقيقية الواقعية عن الشخص، وتتكفل  أي أّّنا. بشكل ُمنسَّق
بتقدمي صاحب العمل مبعلومات تفصيلية عن املؤهالت اليت يتمتع هبا الشخص الذي يتقدم 

 للوظيفة ابإلضافة إىل خرباته وقدراته ومهاراته. 
 / عناصرها: 1-2
 :العنوان )االلكرتوين( ابلتفصيل، ورقم اهلاتف االسم الكامل املعلومات الشخصية ،

 اخلاص. 
 :آخر درجة علمية مت احلصول عليها وما قبلها. وقت احلصول عليها، اجلامعة اليت  التعليم

 خترجت منها املعدل اجلامعي، التقدير الذي وصلت إليه.



 :آخر وظيفة عملت هبا، اتريخ التعيني، اللقب الوظيفي، مكان العمل،  اخلربة العلمية
 املسؤوليات اليت تقلدهتا. 

 اإلجنازات 
 .شهادة التقدير واجلوائز 
  العضوية املهنية 
 النشاطات 
  االهتمامات 
ملقابلة ا للسرية الذاتية أمهية ابلغة، فهي تعكس شخصية الفرد وتساعده إجرائ /أمهيتها:1-3

 الشخصية بشكل سريع، وابلتايل تزايد فرص احلصول على وظيفة. 
 جيب أن تتميز السرية الذاتية جبملة من الشروط أمهها: / شروطها: 1-4
  .أن تكون سهلة القراءة ، وخالية من األخطاء اإلمالئية 
  .أن تكون جذابة ومتسلسلة تسلسال منطقيا 
 استخدام الرتاكيب اللغوية الصحيحة. 
  .خمتصرة مع ذكر كافة املعلومات املطلوبة 
   .االبتعاد عن اإلطالة والشرح 
  :/ منوذج السرية الذاتية للباحث اجلامعي1-5
 :املهنة احلالية-اتريخ ومكان االزدايد-اسم ولقب الباحث املعلومات الشخصية-

الربيد  -اهلاتف الشخصي -وجامعة االنتساب قسم -آخر رتبة –التخصص يف الدكتوراه 
 اإللكرتوين. 

 الشهادات احملصل عليها : 
 .......البكالوراي: سنة احلصول عليها، التخصص
 .......الليسانس: سنة احلصول عليها، التخصص

 .......: سنة احلصول عليها، التخصصاملاسرت
 .......: سنة احلصول عليها، التخصصاملاجستري
 ، نوعها )دولة/علوم/ ل م د( .......: سنة احلصول عليها، التخصصالدكتوراه

 .......: سنة احلصول عليها، التخصصالتأهيل اجلامعي
 األستاذية: سنة احلصول عليها، التخصص.......

 املشاركات العلمية : 



 -قادسنة االنع-عنوان امللتقى-صاحبها-ملتقيات دولية خارج الوطن: )عنوان املداخلة-
 اسم الدولة(. -االنعقاد مكان

مكان  -دسنة االنعقا-عنوان امللتقى-صاحبها-ملقيات دولية داخل الوطن: )عنوان املداخلة-
 االنعقاد(. 

 االنعقاد(.  مكان -سنة االنعقاد-عنوان امللتقى-صاحبها-ملتقيات وطنية: )عنوان املداخلة-
مكان  -سنة االنعقاد-سيعنوان اليوم الدرا-صاحبها-أايم دراسية: )عنوان املداخلة-

 االنعقاد(.
اسم  -مكان االنعقاد -سنة االنعقاد-عنوان الندوة-صاحبها-ندوات: )عنوان املداخلة-

 الدولة(. 
 :املؤلفات واملطبوعات البيداغوجية 
 البلد .  -دار الطبع-سنة الطبع -رقم االعتماد )ردمك( -صاحبه -عنوان الكتاب-

هار سنة النشر على املواقع اإللكرتونية او اجلامعية مع إظ-داغوجي:)صاحبهطبوع البيعنوان امل
 العنوان االلكرتوين .

  :النشر العلمي/ 1-6
دار -سنة النشر–عنوان اجمللة -صاحب املقال-لخارج الوطن :)عنوان املقا _املقال الدويل:

 lSSN، رقم اإليداع القانوين)ردمد(-البلد-الطبع
صاحب -دار الطبع-سنة النشر-عنوان اجمللة-صاحب املقال–املقال الوطين :)عنوان املقال -

رقم اإليداع القانوين ·····-وحدة حبث، مركز حبث، خمرب، جامعة، النشر اإلصدار)دار
 lSSN،)ردمد(

 PRFUاملشاركة يف برامج البحث املعتمدة-
 عمال البيداغوجية:األ /1-7

يلة السنتني ط )تدريس( املهام البيداغوجية ،سنتني األخريتنياملمارسة طيلة الاملهام اإلدارية 
 . هم املقاييس املتخصص فيهاحتديد أاألخريتني مع 

 الرسائل اإلدارية:  -2             
 / تعريف الرسالة اإلدارية: 2-1

الرسالة اإلداريّة نوع من أنواع الرسائل، اليت يقوم من خالهلا املوظف أو مؤسسة رمسّية،  
أو غري رمسية، إبرسال رسالة لطلب أو استفسار عن موضوع حمّدد، إىل جهات ختّص العمل، 

 .رد على هذا الطلب أو االستفسارالأو 



ال الكتايب أحد طريف االتص يكونحبيث من أنواع الكتابة الوظيفية،  انوع كما تعترب أيضا
ب نوعية وهي ختتلف حس تتسم ابلرمسية وأتخذ طابعا إداراي رمسيا. جهة إدارية على األقل.

 :ثالثة أنواع من اخلطاابت اإلداريةمضموّنا، وحسب نوعية املتلقي، وتنقسم إىل 
 .ي أعلىى إدار أّواًل: الرسالة اهلابطة؛ وهي الرسالة اإلدارية الرمسية املوجهة من رئيس مستو 

 .اثنًيا: الرسالة الصاعدة؛ وهي الرسالة اإلدارية الرمسية املوجهة من رئيس مستوى إداري أدىن
 .اثلثًا: الرسالة املوازية؛ وهي الرسالة اإلدارية الرمسية املوجهة من رئيس مستوى إداري مشابه

 : / فوائد الرسالة اإلدارية2-2
أهم وسيلة من وسائل االتصال ولذلك فهي وسيلة التخاطب  اإلدارية تعترب الرسالة 

 ومن أهم فوائدها: الكربى بني كافة اجلهات اإلدارية، 
 .ختتصر اجلهد واملسافة بني مواقع جهات املراسلة -
الرجوع  وثيقة قانونية ميكن تعترب مصدرا ومستندا قانونيا يف حال حدوث مشكلة؛ فهي -

 .ليةو ؤ يد حمررها وبذلك ميكن حتديد املسا ميكن حتدبواسطته، فإليها عند احلاجة
 تبادل األفكار واآلراء بني األفراد  -
 تسهم يف تسيري العمل اإلداري وتوجيهه ابلشكل املناسب. .... -
 / خصائص الرسالة اإلدارية: 2-3

 منها:  صائصللرسالة اإلدارية مجلة من اخل
 . وحسن اختيار األلفاظ البساطة والدقة يف التعبري -
 استعمال املصطلحات اإلدارية، واحلرص على خماطبة األفراد أبلقاهبم الوظيفية.  -
 اإلجياز واللفظ يف املعىن، من دون اإلخالل به.  -
 استعمال أسلوب مقنع يف كتابة الرسالة، بعيداً عن العاطفة.  -
ة بشكل ول يف موضوع الرسالوالدخ جتّنب استعمال أسلوب التبجيل، أو عبارات اجملاملة، -

 احلرص على استخدام معلومات صادقة ودقيقة. . و مباشر
 ةاعتماد أسلوب التسلسل املنطقي بني األفكار. يف حاالت الرّد على الرسائل، جيب اإلشار  -

إىل الشخص املعين برقم الرسالة واتريخ إرساهلا وموضوعها، ويف حال كانت الرسالة للرد على 
ّينة، جيب مراعاة الرد على كل نقطة بشكل تسلسلّي بناًء على ورودها يف الرسالة نقاط مع

 .....األصلية. 
 
 
 



 عناصر الرسالة اإلدارية / 2-4
 البسملة: من خالل كتابة عبارة البسملة، يف منتصف بداية الصفحة. 

ملرسل إليه، مع االتاريخ: من خالل كتابته، يف أعلى الزاوية اليمىن من صفحة الرسالة. خماطبة 
 ذكر اللقب أو الرتبة الوظيفّية، ويكتب أسفل التاريخ مباشرًة.

 التحية االفتتاحية: مثل )السالم عليم ورمحة هللا وبركاته(، أو حتية طيبة وبعد.  
موضوع الرسالة: يكتب املوضوع بعد التحية مباشرًة، كما يبدأ حبرف العطف )الفاء(،  

، 11/11/2011بعد: فقد تلقيت خطابكم املؤرخ بتاريخ كالشكل التايل )حتية طيبة و 
واملتضمن رغبتكم أبخذ عالوة، وعليه أفيدكم ابملوافقة على الطلب(، مع مراعاة عرض املرسل  

 كاّفة معلومات. 
 التحية اخلتامية: مثل )السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته(، أو )تفّضلوا بقبول أطيب حتيايت(

 من عرض املعلومات. وغريها، بعد االنتهاء 
التوقيع: من خالل توقيع املرسل أو الكاتب امسه، ومن مثّ كتابة امسه كاماًل، يف اجلهة اليسرى 

 من أسفل الرسالة. 
عنوان املرسل: يكتب العنوان يف الرسائل التجارية أو غري الرمسية، يف أسفل الصفحة إىل اجلهة 

 .اليمىن، بشكل مقابل للتوقيع
 / منوذج لرسالة إدارية: 2-5
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 يوم.../.../...

 املرسل إليه: السّيد عميد كلية اآلداب والفنون 
 

 الّسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته 
 املوضوع: أتجيل عقد اجتماع

 
 يوم........لألسباب اآلتية:بناء على طلب أساتذة القسم يرجى قبول أتجيل عقد االجتماع الذي كان مقررا 

.......................................................................................................................
......................................................................................................................  

 تفضلوا سيدي قبول الطلب مع فائق االحرتام.           
  اإلمضاء                                                                                                           

 
بيال سريتك الذاتية متتبعا العناصر اليت ذكرانها ما استطعت إىل ذلك ساُكتب  نشاط تطبيقي:

)ميكن أن تستعني بشهادة التعليم االبتدائي وشهادة التعليم املتوسط، وشهادة البكالوراي فيما 
 يتعلق ابلشهادات احملصل عليها(.   



 
 
 

 


