
Curriculum Vitae 



إن تكون الطالبة قادرة على: 
 

 .توضيح ماهية بيان السيرة الذاتية وأهميتها ومكونتها -1

 

 .تعد وتكتب سيرة ذاتية مؤثرة -2

 



 بيان السيرة الذاتية. 

 أهمية السيرة الذاتية. 

 نصائح لكتابة سيرة ذاتية ناجحة. 

ما يجب تفاديه للحصول على سيرة ذاتية احترافية. 

أنواع السير الذاتية. 

المكونات األساسية للسيرة الذاتية . 



 

 

ما هو بيان السيرة الذاتية 
(C.V)؟ 



 تعرف السيرة الذاتية باصطالح التيني شائعCurriculum Vitae . 

 

Curriculum career                           مهنة 

 

 Vitae                                       Life   الحياة 

 

 

 تختصر السيرة الذاتية بــC.V 

 

E 

 E ع

 ع



تعريف السيرة الذاتية: 

نوع من أنواع االتصاالت المكتوبة  فهي عرض موجز ومنظم 

 .لحقائق تتعلق بالشخص كاتب طلب الوظيفة

 

 السيرة الذاتية لمحة عن حياة المتقدم للوظيفة ويركز فيها

 .االنجازات على

 

 

 

 

 



المهارات واالنجازات وتسويقها في  وتعد فرصة لعرض الخبرات  -1

 .جهة العمل

 

عادة ما تكون هي العامل الفاصل بين ترشيحك لخطوة أكثر تقدما أو -2

 .استبعاد طلبك

 

  





 .اجعل بيان السيرة الذاتية وثيقة تقديم شيقة و جذابة -1

 

 .كن موجزاً و أهتم بالمعلومات المتعلقة بالوظيفة المقدم عليها -2

 

واللون األبيض أو الفاتح الذي يسهل ( A4)استخدام الورق بمقاس  -3

 .على صاحب العمل قراءة المعلومات المكتوبة عليه

 



حسب العناوين  14 -10بحجم من  Arialتوحيد نوع الخط وليكن  - 4

 .  الكبيرة و الفرعية 

 

 (طورت، طبقت ، نسقت ، صممت) كن واضحاً و استخدم أفعاال مثل  -5

 

 .مره كل ستة أشهر  C.Vيكتب  -6

 

أو تحميلها على  PDFبعد االنتهاء لشكل  CVينبغي تحويل صيغة  -7

 .موقع ما أو مدونة فالشكل االحترافي يوحي بالثقة و القوة و الذكاء 

 



المبالغة في مدح الذات واستخدام عبارات نمطية دون دليل ، إال  -1

 .إذا كنت كذلك بالفعل 

 

تجنب استخدام ضمير أنا و كذلك فعل المضارع بل يفضل استخدام  -2

 .صيغة الماضي أو المبني للمجهول

 

ال تكثر من التفاصيل في السيرة الذاتية، بحيث ال تزيد عن  -3

 .صفحتين 

 



لتجنب , ال تتسرع بتقديم سيرة ذاتية قبل مراجعتها  -4

 .األخطاء الغوية ونحوية

 

ال تستخدم اختصارات ألول مرة بدون ذكر مدلول هذه -5

 .االختصارات

 



 الورقية

 االلكترونية 

 الفيديو



 السيرة الذاتية الورقية : أوالا 
 .وهي السيرة التي يتم طبعها وتقديمها للجهة المطلوب التعين بها 

 .وقد ترتب زمنياً أو وظيفياً 



 السيرة الذاتية اإللكترونية: ثانياا 

 .  مثل البنوك. هي التي تكون على الموقع االلكتروني للمؤسسة

 .يمأل ثم يرسل بالشبكة,يتم وضع ملف ذو نسق معين

 



 السيرة الذاتية باستخدام الفيديو: ثانياا 

 المحتوى  في والتوسع اآللي الحاسب استخدام الحديث العصر أساسيات   

 .الفيديو بصيغة الذاتية السيرة إرسال أتاح مما للمعلومات، التكنولوجي

 . انجازاته أهم العمل ألرباب باختصار المتقدم فيه يعرض حيث   



 المكونات األساسية للسيرة الذاتية
 



 البيانات

 الشخصية

 الهدف

 مهارات التعليم

 الدورات

 العضوية الخبرات

 الجوائز

 المعرفون



  البيانات الشخصيةPersonal Data 

 .الحالة االجتماعية,تاريخ الميالد ، ومحل اإلقامة , االسم ،الجنس: تضم

 .الفاكس، البريد اإللكتروني, رقم الهاتف : يليها



 الهدف الوظيفيCareer Objective 

 :  حتى تضع هدفاً مهنياً صحيحاً في سيرتك الذاتية يجب أن 

 .تحدد المكان الذي تريد أن تعمل به 

 .المسمى الوظيفي المتقدم له 

 



  التعليمEducation             

 .يتضمن مؤهالتك العلمية التي حصلت عليها

 :مثال 
2010-2014 المعلومات  و، بكالوريوس شبكات ،كلية الحاسب اآللي  ,

 .4.6المملكة العربية السعودية ، بمعدل , الجامعة األميرة نورة ، الرياض

2006-2009 ، ثانوية عامة، تخصص أدبي ، وزارة التربية والتعليم ،

 %.90المملكة العربية السعودية ، بمعدل, الرياض

 



 

 الخبرات العملية     Work Experience  

   يشمل على مختلف الوظائف التي عمل فيها المتقدم

 

 

 

 :مثال

,  رئيس قسم العالقات العامة، شركة االتحاد الصناعي، دبي 2008 -2006

 .اإلمارات العربية المتحدة

 مدة

 العمل  

 المسمى 

 الوظيفي
 المنظمة

 عرض 

 موجز

 لطبيعة العمل



 الدورات التدريبيةTraining Courses    
 .تاريخ التدريب ،المدة الزمنية, يوضح اسم الدورة ، جهة التدريب 

 :مثال
 :إذا كانت الدورة لمدة يوم واحد تكتب كالتالي*  
-1413/5/07  ........... 
 :إذا كانت لمدة يومين متصلين *
-13-1413/5/14  ........... 
 :إذا كانت لمدة يومين منفصلين *
 ................  1413/5/19و13-
 :إذا كانت لمدة شهرين *

5/07 – 6/07 1435  ............... 

 



 مهاراتSkills 

 ينبغي التركيز على المهارات بشكل جيد وإظهارها بدون مبالغة ألنها

 .ستميزك عن اآلخرين 

 

العضوية Membership    

اكتب العضوية في المنظمات المهنية التي تنضم إليها ،والتي لها عالقة 

 .بموضوع العمل لذي تقدم له ، وحدد نوع العضوية

 

 



 الجوائزAwards 

السنة التي , والجهة المانحة للجائزة , ماهية هذه الجائزة 

 .حصلت عليها

 

 المعرفونReferences 

يستحسن أن يكونوا من معلميك أو المشرفين عليك أو من 

 .عملت معهم

 



 Awards الجوائز

 العضوية

 

Membership 

 مهارات

 

Skills 

  Training Courses الدورات التدريبية 



 أرحب  
 باستفساراتكم  



 شكراً لحسن استماعكم
   

 أتمنى للجميع مستقبل مهني ناجح


