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  كلیة العلوم

  شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئھ
  مكتب متابعة الخریجین

  
  
  
  

   ریجـــــــالخدلیل 
  

  
٢٠١٦  

  
  رسالة الكلیة

  
كلیة العلوم جامعة المنصورة مؤسسة تعلیمیة وبحثیة حكومیة، تقدم برامج دراسیة في 



 ٢ 

یج متمیز وبحث علمى العلوم األساسیة لمرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا إلنتاج خر
  متطور، للوفاء بمتطلبات تطویر المجتمع وتنمیة البیئة.

  

  الكلیةرؤیة 
نسعى في كلیة العلوم جامعة المنصورة أن نكون من بین أفضل عشر كلیات للعلوم األساسیة 

  .٢٠٣٠في الشرق األوسط عام 
  

  األھداف االستیراتیجیھ
  تعزیز وتطویر التعلیم والتعلم. •

  ر برامج الدراسات العلیا.تعزیز وتطوی •

  تعزیز وتطویر البحث العلمي بما یساعد على التنمیة االقتصادیة للمجتمع.  •

  تعزیز وتطویر الخدمات المجتمعیة. •

  تعزیز وتطویر القدرات اإلداریة والتنظیمیة. •

  تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة لتدعیم العملیة التعلیمیة والبحثیة. •

  
  
  
  
  

  مقدمھ
ة تسعى ك        ي العملی ودة ف اییر الج ق مع دة بتطبی ورة جاھ ة المنص وم جامع ة العل لی

زین وذو مستوى عاٍل تالتعلیمیة حرًصا منھا على تخریج طالب م ىمی ھ ف  یساھم بفعالی
ین  ك لتحس دني وذل ع الم ع المجتم روابط م ادة ال یط. وزی ع المح كالت المجتم ل مش ح

ة للخریج بما یتوافق مع متطلبات سوق العملمستوى الخریج  ق فرص حقیقی  وذلك لخل
 وإیجاد مجاالت متنوعة وفرص عمل جدیدة .

ى المستوى  كما تضع الكلیة نصب أعینھا المعاییر المرتبطة باالعتماد األكادیمي عل
أن یكون على ارتباط المحلي والدولي لالعتراف بالخریج إقلیمیًا وعالمیًا. وعلى الخریج 

یم المستمر وزی ة للتعل م بالكلی ل دائ ة فرص العم دریبي ومعرف ادة المستوى العلمي والت
 المتاحة. 

ادل  ى تب عي إل ا، والس وم وخریجیھ ة العل ین كلی اون ب لة والتع ر الص اء أواص بن
م ودعوتھم  ى االتصال بھ دائم عل المعارف والخبرات معھم وذلك من خالل الحرص ال

ي إلى المشاركة في المناسبات المختلفة وتعزیز انتمائھم وحثھم عل ى العطاء واإلسھام ف
  خدمتھا. 



 ٣ 

 
 یھدف مكتب متابعة الخریجین في كلیة العلوم جامعة المنصورة إلى:  األھداف:

ي  -١ راتھم ف ن خب تفادة م ریجین لالس ع الخ ة م ق العالق ل، وتوثی ز التواص تعزی
 العمل.

وق  -٢ ات س ع حاج ق م ا یتف ة بم ة والتدریبی ة والبحثی ط األكادیمی ویر الخط تط
 الجھات.الخریجین في تلك 

ؤتمرات  -٣ تعزیز التعلیم التعاوني مع عدد من الجھات خارج الجامعة لتدریب الم
 والندوات والورش. 

ریجین  -٤ د الخ ل: عی ة مث ا الكلی ي تنظمھ طة الت ات واألنش ي الفعالی اركة ف المش
 وملتقى التوظیف. 

یم  -٥ االستشارات واالستفادة من خبرات الخریجین العاملین بصفتھم مصدًرا لتقی
 لعمل.سوق ا

 تطویر برامج الكلیة ومواكبتھا لخطط التنمیة ومتطلباتھا. -٦
 إرشاد الخریجین وتوجیھھم إلى فرص العمل المتاحة المستقبلیة.  -٧
 بناء شراكة حقیقیة بین كلیة العلوم وخریجیھا في تحقیق رؤیتھا. -٨
 اطالع الخریجین بكل ما یستجد في النواحي األكادیمیة والبحثیة.  -٩

 ات تھتم بالخریجین والتواصل معھم حیثما وجدوا. بناء قاعدة معلوم -١٠
  

  

  نموذج متابعة الخریجین
  

  بیانات شخصیة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالسم رباعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م.  النوع: (ذكر / أنثى):٢٠تاریخ ومحل المیالد:    /   /        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجنسیة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الموقف من التجنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوان الحالي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلیفون ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمحمول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البرید اإللیكتروني: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المؤھل:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الشعبة / التخصص:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــالتقدیرـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م٢٠تاریخ التخرج:    /    /        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقم شھادة التخرج   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات العلیا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدرجة العلمیة:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجال البحث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المھارات الخاصة:



 ٤ 

  ة األجنبیة التي تجیدھا: اللغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمھارات الكمبیوتر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا لت علیھ ي حص ة الت دورات التدریبی : ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخبرة العلمیة:   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  العاملون:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مكان العمل: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوظیفة ومھام الوظیفة: عدد سنوات الخبرة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الرغبات:
: ل علیھاالدورات التي ترغب في الحصو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الخریج/  توقیع  
  

  ماذا بعد التخرج ... ؟؟؟ 
  ھل تخطط لمستقبلك؟ ما العمل الذي ترغب القیام بھ؟ 
 :ھناك عدة خیارات علیك معرفتھا قبل اتخاذك ألي قرار 
 ك، فك ك نفس ن معرفت دأ م تقبلي یب یط المس ك، التخط ل، اھتمامات ب أن تعم ا تح ر فیم

 قدراتك، مھاراتك، وشخصیتك.
  .تعلم كیفیة التعبیر عما یدور بذھنك 
 ماذا تتوقع أن تكون علیھ حیاتك بعد سنة من اآلن؟ 
 ما ھي االنجازات التي تجعلك تشعر بالنجاح؟ 
 ما ھي الخطوة األولى التي تنتظرك لتحقیق طموحاتك؟ 
 یحة أو خاطئة، وأن جمیع اإلجابات تخصك وحدك عما تذكر أنھ لیس ھناك إجابات صح

 ترید تحقیقھ. 
  اة ك للحی ك لتوضیح رؤیت ل ذل ردد بفع ال تت ك ف ر عن رؤیت ي التعبی إذا وجدت ارتیاح ف

 بشكل أشمل. 
  دمك ى جھودك وتق ي الضوء عل ك وتلق تعلم كیف توثق جمیع بیاناتك والتي تضم أعمال

ف وانجازاتك، بما في ذلك الشھادات التي  ي مل ا واالنجازات الشخصیة ف حصلت علیھ
ات العمل،  ة، وطلب داد السیرة الذاتی ات الضروریة إلع خاص بك یمنحك جمیع المعلوم
ابالت العمل  ي مق ر ف ة أكب حیث أن كتابة السیرة الذاتیة بمھارة تساعدك على امتالك ثق

ك  ث أن ویساعدك على خلق اتجاه إیجابي وثقة عندما تحاول البحث عن تطویر عمل حی
ین  من مسئولیاتك الشخصیة تسویق نفسك وإقناع الذي سیعینك بمؤھالتك، فالشركات تع

 األشخاص ذوي المھارات الممیزة في إنجاز المھام. 
  ى صاحب دمك إل لذلك علیك االعتناء بكتابة السیرة الذاتیة التي تعبر عن شخصیتك وتق

افز وا دیك الح تم ول خص مھ ك ش ى أن تخدم عل ل أو المس ھ العم یم والتوج دافع والتنظ ل
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 الواضح إلنجاز مھام العمل. 
 السیرة الذاتیة: 

  اة ي حی دًا ف ة ج ة مھم ي ورق ة ھ یرة الذاتی ح أن الس ب أن أوض ة أح ي البدای ف
خص  ى الش ل عل احب العم ا ص رف منھ ي یتع ة الت ي الواجھ ا ھ ان ألنھ اإلنس

 صاحب السیرة الذاتیة بدون أن یقابلھ. 
 تعریف السیرة الذاتیة:

 ي بطاقة تعریف للفرد. ھ 
  .ھي المفتاح للوصول للمقابلة الشخصیة 
  ین ي ب یس إدراج ي ول م بتعیین ل (ق احب العم ول لص ذي یق داء ال ة الن ي بمثاب ھ

 الملفات). 
  .ھي األداة األساسیة التي تستخدمھا لترویج نفسك لجذب انتباه صاحب العمل 

 مثال توضیحي:
 ي فمثًال نحن نرى الیوم اإلعالنات التجا ا ف د ، نراھ ي الجرائ ي تعرض ف ة الت ری

تج  ى المن ذبنا إل ذي یج و ال ذا اإلعالن ھ ثواني بینما ھي تعد في شھور وأكثر فھ
ة أن  ب سیرتھ الذاتی لشرائھ أو حتى معرفتھ ورؤیتھ فیجب على من أراد أن یكت
ك  یھتم بھا وال یكتبھا في یوم ولیلة بل یجب علیھ مراجعتھا أكثر من مرة من قِبل

ل أو  ك مث ا عن ً من قِبل أصدقائك وأھلك ونحو ذلك فھي تعتبر ترویًجا لك وإعالن
 اإلعالنات كما ذكر في السابق. 

  ة ذا (C.V)عندما یتم اإلعالن عن وظیفة خالیة ترسل اآلالف من السیر الذاتی ، ل
اء نظرة  ق إلق ة عن طری ذه السیر الذاتی تقوم الشركة الطالبة بعملیة فرز لكل ھ

ة  (C.V) عابرة على كل ة شخصیة مع أصحاب السیر الذاتی وطلب عمل مقابل
 الجذابة فقط. 

  :لذا یجب أن نھتم بكتابة السیرة الذاتیة وتجزئتھا إلى فقرات ذات العناوین اآلتیة 
: ویشمل االسم ثالثي أو رباعي كبیر واضح (Personal)الجزء الشخصي  -١

ام التلیفو زل وأرق وان المن غیر عن ط ص ا بخ یط وتحتھ د وبس ات والبری ن
 اإللیكتروني الخاص بك وكل ذلك فیما ال یتعدى ثالثة سطور. 

دف  -٢ م  :(Objective)الھ ة أھ ع كتاب ا م دم إلیھ ة المتق ة الوظیف تم كتاب ھ ی وفی
ذه  تالءم ھ اعدك ل ي ستس ة الت یة والعملی ك الدراس یة وخلفیات فاتك الشخص ص

ي  الوظیفة وكیف تستطیع أن تقوم بمھامك للشركة على أكمل وجھ مستخدًما ف
ھ  اء نظرت ذلك العبارات الرنانة والجمل الجذابة التي تستوقف انتباه القارئ أثن

ى  (C.V)السریعة على كل  رة إل ذه الفق ة ھ المرسلة (یستحسن أن تؤجل كتاب
 حیث انتھائك من كتابة جمیع الفقرات لتجعل منھا ملخص لكل ما ھو أٍت. 

وة لحصولك عل -٣ م خط ة: ھي أھ یرة الذاتی رد الس ت مج ي لیس ة، فھ ى الوظیف
ك  فر لنجاح واز س ي ج ل ھ ط؛ ب ك فق ة ب یل متعلق ى تفاص وي عل ة تحت وثیق
المستقبلي وھي أداة تسویق ممتازة، فاحرص دائًما على تسویق نفسك بمھارة، 

 واضبطھا بإحكام. 
 مواصفات السیرة الذاتیة:
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 یجب أن تكون سیرتك الذاتیة لھا تأثیر قوي وإیجابي. -٤
 علومات الواردة في السیرة الذاتیة. الصدق في الم -٥
 تنظیم وترتیب األفكار. -٦
 استخدم العناوین.  -٧
 التنسیق الزمني للسیرة الذاتیة.  -٨
ا  -٩ ھ یعرف م ھ أن الوضوح التام، ال تترك مجاًال لخیاالت القارئ وال تفترض ب

 . Computer Scienceوالذي تعني  CSتعتبره بدیھیًا. مثال: اختصار 
 ئیة، ألن مقدار إتقانك للغة یعكس مدى ثقافتك. تجنب األخطاء اإلمال -١٠
ل  -١١ ي (اإلیمی د اإللیكترون ي البری ا ف ً جل عنوان اب E-mail:س بعض أرب ) ف

ا،  ً ك عنوان ت ال تمل إذا كن األعمال یفضلون االتصال بك عن طریق اإلیمیل. ف
ًا.   فإن حصولك على عنوان برید إلیكتروني ال یكلفك شیئ

ب األعمال ال یحبون رؤیة السیر الذاتیة التي استخدم أسلوب النقاط: فأربا -١٢
 تكتب على شكل فقرات، واستعمل أسلوب النقاط ألنھ یسھل عملیة القراءة. 

ار  -١٣ قدم المختصر المفید: فالعدید من أصحاب األعمال لن ینظروا بعین االعتب
دیري  ذكر أن م دة. وت فحة واح ى ص فحاتھا عل د ص ة تزی یرة ذاتی ألي س

 مئات بل واآلالف من الطلبات. التوظیف یستلمون ال
ات االتصال  -١٤ ك ، افحص وراجع معلوم ة االتصال ب ات كیفی دقق في معلوم

 بك، وأضف رقم ھاتفك المحمول إن وجد. 
ًا جیدًا أبیض اللون وابتعد عن األلوان، وحجم الورق یكون  -١٥  .A4استخدم ورق
 ال تضع صورتك الشخصیة على السیرة الذاتیة.  -١٦

  ة:تقسیم السیرة الذاتی
ف،  المعلومات الشخصیة: -١ ام الھوات وان، أرق ة، العن یالد، الحال اریخ الم االسم، ت

 البرید اإللیكتروني، عنوان صفحة الویب الشخصیة. 
 التاریخ، اسم المؤھل والتقدیر، المؤسسة التعلیمیة، المكان.  المؤھالت األكادیمیة: -٢
ة وتشمل  الخبرة الوظیفیة: الفترة التي بدأت فیھا العمل، الوظیفة، -٣ ام. الوظیف المھ

ل  الخبرة الوظیفیة: الوظائف التي تحتاج تفرغ كامل أو التي ال تتطلب تفرغ كام
 والتدریب العملي والصیفي.

 الفترة، اسم الدورة، المكان المنظم للدورات.  الدورات التدریبیة: -٤
 الفترة، اسم النشاط، المكان الذي أقیم فیھ النشاط. األنشطة: -٥
 المھارات.  -٦
 وایات. الھ -٧
 أشخاص یمكن الرجوع إلیھم: االسم، المسمى الوظیفي، العنوان وأرقام الھواتف.  -٨
 كما یمكن إضافة اللغات، والجوائز التي حصلت علیھا.  -٩

ة األساسیات  ك كتاب ا ولكن علی ي ذكرتھ مالحظة: ال یجب كتابة كل ھذه المواصفات الت
 ت األساسیة التي ینبغي توفرھا).  مثل (االسم، العنوان، المؤھل، ونحو ذلك من المعلوما

  ي ع ف تثمار رائ و اس ة ھ یرتك الذاتی اء س ي إنش ت ف ن الوق د م اء المزی إن قض
 مستقبلك.
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  د ة بع یرتك الذاتی ة س ا بمراجع رین أن یقوم ین آخ ن شخص ل م ى األق ب عل اطل
  طباعتھا.

  رقم ذا ال ك لھ د من كتابت م مرجعي فتأك إذا كنت ترد على إعالن یحتوي على رق
 الظرف. على 

  .تجنب لف السیرة الذاتیة أو تدبیسھا 
  تأكد من أنك قد حصلت مقدًما على تصریح من أي شخص تنوي كتابتھ كشخص

 یمكن الرجوع إلیھ سواء كانت عالقتك بھ مھنیة أو شخصیة. 
  ا ؤھلین لھ ر م دمون لوظائف غی ا األشخاص یتق من أكثر األمور التي یشكو منھ

ة قبل تسلیم سیرتك الذاتیة لص ة بدق احب العمل المحتمل، اقرأ مواصفات الوظیف
 لكي تتأكد أن لدیك المھارات والخبرة والتعلیم الذي یبحث عنھا. 

 ولذلك یكون أھم النقاط التي یجب أن تتضمنھا السیرة الذاتیة:
  ة ة االجتماعی یة والحال یالد والجنس اریخ الم م وت یة: (االس ات شخص معلوم

 والعنوان). 
 :(بدًءا من األحدث ثم األقدم).  التحصیل العلمي 
  .(من األحدث ثم األقدم) :الخبرات العملیة 

 الدورات التدریبیة:
  .المھارات: الحاسب وما إلى ذلك 
  د ك أن تع إن علی ة ف یرة الذاتی تلزم الس ة تس ب وظیف دم لطل ت تتق ات: إذا كن اللغ

ة  ك مراعاة اإلرشا Cover Letterرسالة تغطی ة، وعلی ع السیرة الذاتی دات م
 التالیة في إعداد رسالة التغطیة: 

 اكتب رسالة تغطیة منفصلة لكل وظیفة. -
 استخدم جمل مناسبة مبنیة بناء سلیم وصحیح وانتبھ إلى اللغة واإلمالء.  -
 ابرز حماسك واھتمامك. -
 ابق رسالتك مختصرة ومباشرة. -
ًا أو إلى من یھمھ األمر.  -  وجھ الرسالة إلى شخص محدد إذا كان ذلك ممكن
 ع رسالتك تمیزك واحرص على أن ال تبدو عدوانیًا، أو عالًما بكل شيء.  د -
  ذي أو فكاھیًا: إذا كتبت رسالتك بشكل جید، فإنھا تعطي صورة جیدة عنك وما ال

 بإمكانك فعلھ. 
  ة وإذا نجحت في جذب انتباه صاحب العمل من خالل تسویقك لنفسك بدون مبالغ

 حلة المقابلة الشخصیة. وبشكل واقعي، فقد ضمنت أن تتأھل لمر
  

  لسیرة ذاتیة مقترح نموذج 
Curriculum Vitae: 

  
  
  
  
  

  البیانات الشخصیة:
  ××××الجنسیة: ××××           االسم: 

  ××××مكان وتاریخ المیالد: 
  ××××العنوان: ××××     الحالة االجتماعیة: 

  ××××العنوان البریدي: 
  ××××فاكس رقم: ××××     هاتف رقم: 

  ××××الهاتف المحمول: 
  ××××اإللیكتروني: البرید 

Personal Data:      Name: ×××× 
Nationality: ×××× 
Place and Birth Date: ×××× 
Social Situation: ×××× 
Address: ××××   Post Code: ××××  
Telephone Number: ×××× 
Fax Number: ×××× 
Mobile Number: ×××× E-mail: ××××    
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  ×××× كتابة:
  ××××كتابة: 

  ××××محادثة:  

  المهارات الفنیة: 
  ×××× دام الحاسب اآللي:مهارات استخ

  الدورات التدریبیة التي حصل علیها:
 .التكیف التام للعمل ضمن فریق العمل 
  .القدرة على األداء تحت ضغط العمل 
  التمتع بقدرة جیدة على بناء العالقات االجتماعیة

 البناءة.
  .مهارات أخرى   

   الدورات التعلیمیة والتقنیة: 
 راجعة/المركز الدولي حاصل على دورة في التدقیق والم

 للتدقیق. 
  أدي دورات وورش عمل أو أنشطة ذات عالقة بكلیة

 العلوم. 

 الهوایات: 
  المشاركة في األنشطة. –الریاضة  –القراءة 

 أشخاص یمكن الرجوع إلیهم: 

Read: ×××× 
Writing: ×××× 
Conversation: ×××× 

Technical Skills: 
Computer Skills: ×××× 
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   رسالة طلب وظیفة
  

  .................................... المحترمالسید األستاذ / .......
  مدیر شركة: ...............................

  تحیة طیبة وبعد: 
رات    ارات والخب دّي المھ د أن ل ا أعتق م وأن اص بك ري اإلعالن الخ ت نظ د لف لق

  الضروریة لشغل وظیفة:  ... الذي أعلنت في جریدة: ... بتاریخ: ...
خریج جامعة: ... تخصص: ... لعام: ... ، أكون شاكًرا لكم لو  أفیدكم علًما بأنني  

ي  نكم ف رد م بًا وأرجو ال أتحتم لي فرصة للمقابلة الشخصیة في الوقت الذي ترونھ مناس
ز: المنصورة  ان: أو مرك الي: أول: أو ث وان الت ى العن محافظة  –أقرب وقت ممكن عل

  الدقھلیة. 
  شارع: ... 

  ھاتف رقم: ...
  ...فاكس رقم: 

  الھاتف المحمول: ...
  البرید اإللیكتروني: ... 
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  السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ،،، 
  االسم: ...

  التوقیع: ... 
  
  

  
  
  
  
  
  

  المقابالت الشخصیة:
  هناك نوعین من المقابالت:   

  المقابالت المبدئیة:
  م ل والتحدث معھ ي العم راغبین ف ة ال یقوم المسئول عن شئون الموظفین بمقابل

رغباتھم وطموحاتھم وبإعطائھم فكرة مبدئیة عن المشروع وأعمالھ والقصد  عن
ي  خص ف درة الش ن مق ام ع اع ع ى انطب و الحصول عل ة ھ ذه المقابل ل ھ ن مث م

 التعبیر عن نفسھ وتحكمھ بأعصابھ وقوة شخصیتھ. 
 ًا في نفس المسئول ھم الذین یفتح لھم المجال فاألشخاص ا لذین یتركون أثًرا حسن

 في تتبع الخطوات األخرى كالمقابالت النھائیة. 
 المقابالت النھائیة:

  المقابلة النھائیة ھي إحدى الطرق المستخدمة للحصول على المعلومات اإلضافیة
ھ و ا لوج اء وجًھ ة لق ي طریق ة، فھ ح للوظیف ن المرش ة م یم المطلوب فھیة وتقی ش

ث أن األشخاص  شخصي للمرشح، وتختلف ھذه المقابلة عن المقابلة المبدئیة حی
 الذین یقومون بمقابالتھم مسئولون في المستویات العلیا من اإلدارة. 

  ة دام واللباق ق والھن ث المنط ن حی ر م ة المجھ ت عدس ح تح ع المرش ا یوض وھن
 اعھا وشخصیتھ بشكل عام. والكفاءة العلمیة وحركاتھ وتصرفاتھ بمختلف أنو

  ة ا ھي طریق ات؛ وإنم ى معلوم ط عل ولیس الغرض من ھذه المقابلة الحصول فق
ط  ل وخط ة العم ح لطبیع ف المرش ئول بتعری وم المس ث یق ات حی ادل المعلوم لتب
وظفین  ال والم دمھا للعم ي یق افع الت ور والمن ة األج ھ وسیاس تقبل وإمكانیات المس

 فسار عنھ. وغیرھا مما یرید المرشح االست
 

 خالل المقابلة الشخصیة:
  قم بمصافحتھم وعرفھم بنفسك. كن مھذبًا وودودًا.    بثقة. مكان المقابلھادخل 
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  .انظر مباشرة لعیون من یجري معك المقابلة بمجرد دخولك الغرفة 
 .حاول أن تقیم عالقة مودة بینك وبینھ.       أظھر ثقتك بالنفس 
 اصل ھو طریق ذو اتجاھین. تذكر أن تصغي باھتمام، فالتو 
  .تجنب إجابات نعم أو ال.  أجب على األسئلة بأكبر قدر ممكن من الشمول 
  .سوق نفسك. فكر قبل اإلجابة على سؤال صعب.      تكلم بوضوح 
  رد بسؤال ك ال ا، فیمكن ى سؤال م ة عل ف تستطیع اإلجاب د كی ر متأك إذا كنت غی

ال:  بیل المث ى س ر. عل اورآخ ألك المح اول  إذا س ھ، ح ذي تتوقع ب ال ن الرات ع
اإلجابة كما یلي: "ھذا سؤال جید، ما ھو الراتب الذي قررتموه ألفضل مرشح 

  للوظیفة؟
  عندما یأتي دورك، اسأل األسئلة التي قمت بإعدادھا من قبل، وھذه األسئلة یجب

أن تشمل أي معلومات عن الشركة أو عن الوظیفة لم تستطع الحصول علیھا من 
 بحثك. 

  ان آخر ى مك ال إل ال تسأل أسئلة قد تثیر عالمات استفھام. أذا سألت: "ھل االنتق
ان آخر  ى مك ال إل ي االنتق ك ال ترغب ف ة أن ى المقابل ضرورة؟ فسیفھم القائم عل
ائم  ر الق ا فك د من األسئلة حول اإلجازات فربم على اإلطالق. إذا طرحت العدی

ل بالشركة على المقابلة أنك مھتم بالحصول على إجازة أ ر من اھتمامك بالعم كث
 واإلسھام فیھا. تأكد أن القائم على المقابلة یفھم السبب وراء طرحك ھذه األسئلة. 

  .استخدم أمثلة لتبین إنجازاتك 
  .ة رھم بالحقیق ة،     أخب د الوظیف ك تری م أي سؤال. وضح أن م تفھ استفسر إن ل

الوظائف التي تستطیع  وأظھر قدراتك على أخذ زمام األمور وذلك بالحدیث عن
اعداتك  ن مس ة ع یل دقیق اء تفاص ة وبإعط ذه الھیئ دة ھ ل فائ ن أج ا م ام بھ القی

 ألصحاب العمل السابقین.
  ،ام ل: المھ ة مث ة للوظیف یل الدقیق ض التفاص ن بع أل ع ا أن تس ك أیًض یمكن

ك  ن أدائ ئول ع خص المس ك، والش یعملون مع ذین س خاص ال ئولیات، األش المس
 یك. الوظیفي ویشرف عل

  .اعرض نقاطك الجیدة ومزایاك، وكن إیجابیًا.  أبدو مھتًما 
  .حاول أن تبتسم بود، لكن ال تصطنع االبتسامة 

 ملحوظة: كما أن علیك اإلجابة على أسئلتھم، بإمكانك طرح األسئلة علیھم. 
 ال تفعل:  

 .ال تجلس حتى یقوموا بدعوتك للجلوس 
 .ال تترھل وتتمایل على الكرسي 
 .ال تنتقد أصحاب العمل السابق. وال تحلف. و ال تدخن 
  .ال تلفت انتباھھم لنقاط ضعفك.    ال تقاطع كالمھم 
  .تجنب لمس الفم بطریقة متكررة 
  .تجنب إدعاء وجود سعال لحصول على مھلة للتفكیر في إجابة للسؤال 
 .تجنب االبتسامات المقتضبة أو المفتعلة.   تجنب عض الشفة 
  القدم. تجنب ھز الساق أو 
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  .تجنب ثني الذراعین أو وضعھما متشابكین 
  .تجنب الحركات العصبیة باألصابع 

 تذكر أن معظم أصحاب األعمال یحبون
  .األشخاص الذین یأتون مستعدین للمقابلة 
 .األشخاص الذین یبدون واثقین 
 .األشخاص الذین ینصتون 
  .األشخاص الذین یدعمون إجاباتھم بأمثلة 
 جزون ما یجب إیجازه. األشخاص الذین یو 

 بعد المقابلة الشخصیة:
  شخص المسئول على وقتھ. القم بإنھاء المقابلة بالمصافحة بالید، واشكر 
  .كرر اھتمامك بالوظیفة ومؤھالتك لھا 
  ع اد المتوق أدب عن المیع إذا عرضوا علیك أن یقوموا ھم باالتصال بك أسألھم ب

 لھذا االتصال. 
 تطیع االت ت تس أل إذا كن ك اس ع طلب رف وض ام لتع دة أی د ع ا بع ال ھاتفیً ص

 بالوظیفة. 
  ث ابعث برسالة قصیرة بھا: "شكًرا على المقابلة الشخصیة" حاول إرسالھا بحی

تصل قبل أن یكون االختیار قد تم، وھذه الرسالة ستذكر القائم على المقابلة بمدى 
ي ر أي من الموضوعات الت رت  صالحیتك لھذه الوظیفة، وال تتحرج من ذك أثی

 خالل المقابلة. 
  د ت أو البری ي اإلنترن ة ھ ذه الوظیف بة لھ ال بالنس یلة االتص ت وس إذا كان

اإللیكتروني فأرسل رسالة شكر بالبرید اإللیكتروني بعد المقابلة مباشرة ثم أرسل 
رار  ل أسبوع من ق ث یصل قب خطابًا ثانیًا بالبرید العادي وحاول أن ترسلھ بحی

 التوظیف. 
 مة ھاتفیة إذ لم یتصلوا بك خالل أسبوع إذ وافقوا على ذلك. تابع بمكال 

  
  
  
  

  

  الوصایا االثنى عشر: عند إجراء مقابلة شخصیة 
 

  التمرین: -١
  إن ة ف ورة عام اه، وبص ا كررن ا مھم رین كافیً ة التم ى أھمی د عل ون التأكی ن یك ل

أصحاب األعمال متمرسون في فن إجراء المقابالت إذ ما كانوا یجرون مقابالت 
واء  ى أج دد عل دًا للج عب ج ن الص یكون م ذا س وظفین، ل ن م ا ع ً رة بحث ذ فت من
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ا  ة وم اء المقابل رف أثن ة للتص ن طریق ا أحس یأتي، وم ا س وا م ة أن یتوقع المقابل
 علیھم قولھ لیعكس عنھم الصورة اإلیجابیة المرجوة.

   ًرار ابالت تك ا اقرأ مقاالت عن مجریات المقابلة وحضر أجوبة ألكثر أسئلة المق
ویستحسن أن تتدرب على قولھا مع صدیق أو شخص من نفس اختصاصك یمثل 
ة  المقابلة معك ویحلل أداءك وأجوبتك أثناء المقابلة، یجب أن تحفظ سیرتك الذاتی
ردد. أن  ا دون أي ت ى أي أسئلة بھ ة عل ى اإلجاب ادًرا عل ب لتكون ق عن ظھر قل

على كم ال ینتھي عند حد  الوصف لمتطلبات الوظیفة والمھارات المطلوبة یطلعنا
من المعلومات. احرص على أن تقدم كل واحدة من تلك المھارات المطلوبة بذكر 

 مثال ضمن مھاراتك الشخصیة عند إجابتك على أسئلة المقابلة. 
 عن اختصاص الشركة وإنتاجھا: قم ببحث شامل ومفصل -٢

i.  ي ت یمكنك على األرجح إقناع صاحب العمل بمالءمتك لشغل الوظیفة ف حال كن
وق  ي الس ا ف بة ألقرانھ ا بالنس یل الشركة وموقعھ ن تفاص ب م الع قری ى اط عل
رى  ا استطعت أن ت ى م دورك. مت ا ب ھ لھ وب أن تقدم وإنتاجھا وما الدور المطل
ك بصورة أحسن  نفسك جزًءا من "الصورة األكبر" ستتمكن من صیاغة إجابات

ا یتماش ة بم ة منمق ك بطریق ص نجاحات ك وقص ذكر مھارات ات وت ع متطلب ى م
 الشركة. 

 الوصول المبكر: -٣
i. ة د المقابل رم موع ل احت ول قب اول الوص د  ١٥، ح ن الموع ل م ى األق ة عل دقیق

اء  ك الشركة أثن ل تل ص عم راءة أي شيء یخ ة واشغل نفسك بق المحدد للمقابل
ي  ة الت ة واألجوب یرتك الذاتی ة س ك بمراجع ك استغالل وقت ا ویمكن انتظارك. كم

اء أعددتھا لیساعدك ذل ف أثن ى الموق ك على أن تشعر باالسترخاء والسیطرة عل
الغ  ال وإب ك االتص تؤخرك علی ق س ي الطری ة ف لت كارث و حص ة. ول المقابل

  الشخص المسئول عن إجراء المقابلة معك.
 حافظ على أھمیة االنطباع األول: - ٤

i.  ى فرصة ن تحصل عل ك ل ي السابق فإن دة ف كما مر على مسامعك ولمرات عدی
یًا  ثانیة لتترك ا حماس انطباعك األول، تأكد من أن انطباعك األول سیكون ناجًح

افح،  ین تص م ح ق. ابتس ل الفری ى ك النفع عل یعود ب رف س ي محت لوب مھن وبأس
ة ألن  ك المقابل ذي سیجري مع خص ال دودة للش ائل  %٦٠وبقبضة مش ن وس م

ك  دك وإیحاءات ة جس ى لغ ھ إل ة، انتب ك الحال ي تل ة ف ر كالمی ون غی التواصل تك
ن و ة ع ل أھمی ات ال تق ا المعلوم ي بھ ي تلق ة الت ذكر أن الطریق وتك وت رة ص نب

ك بنفسك ًا ومركًزا واستعرض ثقت ي  المعلومات نفسھا. كن ھادئ ك المھن واحتراف
ا ویجب أن  ً ا بحت دو مھنیً ى مظھرك أن یب ا. عل ة إلقائھ ك وكیفی من خالل أجوبت

زل ة  تظھر بأحسن ھندام من أجل المقابلة، فأفضل لك أن ت اء المقابل وتخطئ أثن
على أن تصل إلیھا مرتدیًا المتسخ من الثیاب وتتكلم باستصغار وقلة احترام عن 

    عمل الشركة ومبادئھا وتوجھاتھا.
 لتكن أجوبتك مختصرة وفي صلب الموضوع: - ٥
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i.  ي ع ف ھب وتتوس ق وال تس ارع ودقی لوب ب ك بأس ة ل ئلة الموجھ ن األس ب ع أج
رت كالمك عن مواضیع غیر مترابطة  ا أكث وغیر مرتبطة بمحور السؤال، فكلم

ي  ًا ف عف ر ض انك لتظھ زل لس ة أن ی ھ إمكانی ا زادت مع ؤال م ة س الم إلجاب الك
ي من األفضل  ة والت اء المقابل مھارات التواصل عندك أو ذكر أشباه الحقائق أثن
عدم ذكرھا في مرحلة المقابلة لتظھر صفاء عقلك وفكرك علیك اإلجابة ببساطة 

ن وتتطرق لص ر م ات أكث دیث بإجاب ل روح الح ى أن ال تقت وع، عل لب الموض
ل  رة مث م/ال)،مختص ادل  (نع رام المتب وده االحت دیث یس ى ح اء عل اول اإلبق ح

ي  واك وتبق ي ستجسد ق ك الت والمھنیة على أن ال تفارقھ البھجة من خالل أجوبت
ًا لتعلم المزید.    الشخص الذي یدیر معك المقابلة شواق

 

 ئق والبیانات من خبراتك السابقة لتدعم بھا إجاباتك:استخدم الحقا -٦
i.  ة لتكسب مصداقیة ام الدقیق ائق واألرق ك بالحق ل إجابات دعیم ك د من ت علیك التأك

ة  ة لجوھری ك الثاقب ھ نظرت ر ل ة وتظھ ك المقابل ري مع ذي یج خص ال ام الش أم
ن  دث ع ا وتح دعت فیھ ا وأب ي أنجزتھ دافك الت ل أھ ل. اشرح بالتفاصیل ك العم

م ھ أو بص ذي جنیت ربح ال ث ال ن حی ت م ا كان اركاتك أی ا ومش ي تركتھ تك الت
ا  ً ل، كن دقیق ذا القبی األموال التي تم توفیرھا أو خسارة تم تفادیھا أو شيء من ھ
 محددًا فیما یخص مھاراتك واسرد قصص نجاحاتك السابقة التي تثبت كالمك.  

 
 تعرف على نقاط القوة لدیك وأتي على ذكرھا ولو مرة: -٧

یتطلع من یجري معك المقابلة إلى توظیف الشخص الذي یحمل الورقة الرابحة 
اء الوظائف السابقة، كن مستعدًا  ي نفس االختصاص أثن الذي سجل نجاحات ف
لتشرح باستفاضة قصصك عما حققت من نجاح في الماضي والخبرات المكتسبة 

ل  ة العم رة بطبیع ورة مباش رتبط بص ذي ی اح وال ذا النج الل ھ ن خ الي م الح
ات  ي معلوم یكن ف ا ل ي یتطلبھ ارات الت ھ والمھ احبة ل ئولیات المص والمس
صاحب/صاحبة العمل یسعى لتقلیص المخاطر شخص كان قد عمل في الماضي 
ة  رات لتغطی ك الخب ترجاع تل ن اس ھ م ا یمكن ة مم ابھة أو مطابق ة مش بوظیف

بقدر كبیر عن  احتیاجات الوظیفة الحالیة. فحتى لو كانت وظیفتك السابقة مختلفة
الوظیفة الحالیة فیمكنك رغم ذلك ذكر بعض قصص النجاح التي ترتبط بصورة 
ارات  ث السمات الشخصیة والمھ ة من حی ة الحالی ات الوظیف ع متطلب مباشرة م
ي  رة ف اكل والخب ل المش ى ح درة عل ادرة والق داع وروح المب یة كاإلب األساس

  من تلك الصفات.المبیعات وأسلوب التفاوض والتواصل وإلى آخره 
 ال تكثر الكالم عن أمورك ومشاكلك الشخصیة: -٨

i.   ل ة العم اء مقابل ا أثن ك التطرق إلیھم ب علی ین ال یج اك منطقت اھن ط انق : وھم
ك الشخصیة. ة عن  ضعفك وحیات دیث عن أمورك الخاصة واإلجاب ب الح تجن

األسئلة حول جوانب الضعف لدیك سواء من حیث اإلجابة بصورة مختصرة أو 
ین أو إعادة  من ك ضمن مجال مع حیث اإلفصاح عن رغبتك في تطویر خبرات
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االة  د المغ الذكر مراًرا وتكراًرا إلحدى نقاط القوة لدیك والذي قد یصل معك ح
 سیظھر ذلك أي من مھاراتك یتوجب علیك العمل على تطویرھا وإما الثاني أوًال 

ر  ك ذك ا ویمكن دیك، كم وة الرئیسیة ل اط الق دیك ال فتؤكد على نق نقطة ضعف ل
 تمت بصلة إلى الوظیفة التي ستشغلھا. 

ii.  فیمكنك ذكر كون  التحالیل الطبیھمثال ذلك: لو كنت مقدًما على وظیفة في مجال
ائج طرق  ن أو. التحالیل واالجھزه الحدیثھمھاراتك في طرق  ة النت لیست  میكن

ة إ ي وظیف ت ف و كن ر ل ك ستشعر براحة أكب دیك وأن وة ل ة. من جوانب الق بداعی
مھما فعلت فال تفتح على نفسك علبة ملیئة بالدیدان لتنسف بھا أي فرصة لك في 
رتبط  ي ت ة والت ضمان ھذه الوظیفة عن طریق إسھابك ذكر نقاط ضعفك الحقیقی

  مباشرة بقدرتك على العمل وفق ما تملیھ ھذه الوظیفة.
 أسأل األسئلة: -٩

i.  ا إعجاب صاحب العمل مسبقً  تم اعدادھا لیكن لدیك قائمة أسئلة مھمة ر بھ ا لتثی
لیعرف أنك على اطالع بأمور الشركة. إن ھذه المجموعة من األسئلة یمكن أن 
تبدأ محادثة ستعطي صاحب العمل انطباًعا أنك قمت بالمجھود الالزم لتبحث في 

 تفاصیل الشركة بإمعان. 
 تكلم وكأنك جزء من المؤسسة: - ١٠

i. ك لو كنت قمت ببحثك المتعمق عن خطوط الشر ا یمكن كة واختصاصھا وإنتاجھ
ة  ى محادث ر اإلعجاب. حافظ عل ك الشركة بشكل یثی ك جزء من تل تكلم وكأن ال
ر  ا ومنافسیھا لتظھ انسیابیة تخبر فیھا الحقائق التي عرفتھا عن الشركة وإنتاجھ

 كیف تصب تأثیرك اإلیجابي مستخدًما خبراتك ومھاراتك الفریدة. 
 ال تناقش موضوع المرتب مبكًرا: -١١

i.   ،ة ر المرتزق ة منظ ن المقابل رة م ل المبك اء المراح ب أثن ن الرات ؤال ع إن الس
یس عن  ة نفسھا ول ك للوظیف ذي فی ل یبحث عادة عن الحماس ال فصاحب العم
ال تخشى  ب، ف ة للروات ة ثابت ك بنی شغفك لمقدار الراتب. إن أغلب الشركات تمل

ا وأن ال ب كم ت المناس ي الوق ؤالك ف ون س ى أن یك ؤال عل بقة الس ة المس معرف
  لمعدل الراتب الطبیعي یمكن أن توفر علیك أي إحراج أثناء المقابلة.

 ال تعطي الكثیر من الوعود: - ١٢
i.  دھا ن ح دة ع ك الزائ إن ثقت ذھا ف ك بتنفی مح ل ع یس ي موق ت ف ودًا لس دم وع ال تق

ة روج  ًال ترغب بالوظیف ستقودك في الغالب إلى ما ال تُحمد عقباه، ولو كنت فع
 الطریقة التي تعجبك والتزم بذكر الحقائق. لمھاراتك ب
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 Cover Letter            خطاب التغطیة 
ة  ع السیرة الذاتی ان ألن ترسل م ر األحی ي أكث اج ف ك تحت ة فإن عند التقدم لوظیف

ًا  ة  Cover Letterخطابًا مرفق اط اآلتی یوضح الوظیفة التي تتقدم إلیھا. في النق
 طاب وكیفیة كتابتھ:نوضح أھمیة ھذا الخ

 لماذا تحتاج ألن ترسل ھذا الخطاب وما الذي نكتبھ في ھذا الخطاب؟:
قولھ في السیرة الذاتیة نظًرا لشكل  عھذا الخطاب ھو فرصتك لتقول ما لم تستط

ة یجب أن  ا. بدای رات فیھ ة جمل وفق اد وعدم السماح بكتاب ة المعت السیرة الذاتی
ي توضح الوظیفة التي تتقدن إلیھا  ك الت رات عن مھارات ثم یمكنك أن تضیف فق

تؤھلك للحصول على ھذه الوظیفة تحدیدًا أو شرح أي أشیاء غامضة في السیرة 
الذاتیة مثل فترات غیر مذكورة أو توضیح تناسب عملك الحالي مع تلك الوظیفة 

 في حالة ما إذا كانوا غیر متماثلین. 
 توضیح اسم الوظیفة التي تتقدم إلیها:

مر البد أن یكون واضًحا في الخطاب بل وربما یكون ھو السبب الرئیسي ھذا أ
م  اك رق ان ھن ا إن ك رقم الكودي لھ ة وال ین اسم الوظیف في كتابة ھذا الخطاب ب
ل  ة مث ن الوظیف ھ ع الن فی م اإلع ذي ت اریخ ال ان والت ذلك المك ر ك ودي اذك ك

 ...  الجریدة: كذا ... بتاریخ:
ا غامضة في السی  رة الذاتیة مثل: فترات االنقطاع عن العمل:توضیح أمورً

من األشیاء التي ینظر إلیھا قارئ السیرة الذاتیة الفترات الزمنیة غیر الموضحة. 
ك  درس فعلی ي ت حیة أو لك ة أو ص روف قھری ل لظ ون انقطعت عن العم د تك ق
ا  د م توضیح ذلك في ھذا الخطاب. وقد تكون الوظیفة تشترط خبرة العمل في بل

ي السیرة أو مجال  ر موضحة ف ا غی ا لسبب م رة ولكنھ ما وأنت تملك ھذه الخب
 الذاتیة فعلیك توضیح ذلك ھنا. 

ا مذكورة في السیرة الذاتیة ألهمیتها  :زیادة توضیح أمورً
رات  ن خب ة م یرة الذاتی ي الس رت ف ا ذك ض م رح بع د تش اب ق ذا الخط ي ھ ف

ثًال   تحدث عن أسلوب ومؤھالت ذات عالقة مباشرة بمتطلبات ھذه الوظیفة، فم
 إدارتك أو أشیاء حققتھا. 

 
ا للوظیفة:  توضیح بعض األمور التي قد تجعلك غیر مناسبً

ا أو   ة بھ دیك درای ون ل ا وال یك ة م ة بلغ ترط الدرای ة تش ون الوظیف ل أن تك مث
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ك؟ لتوضیح األمور ولكي ال  ذكر ذل اذا ت ھ. لم ت ال تحمل تتطلب مؤھل مت وأن
اء تضیع وقتك ووقت الشركة الم ل أعب ى تحم درتك عل ذلك لتوضیح ق ة وك وظف

ة أو شرط  ان شرط اللغ إن ك ك. ف ل الشروط علی ق ك م تنطب ھذه الوظیفة وإن ل
یكون  ذا س ابالت فھ ارات ومق ور اختب ذھب لحض ال داع ألن ت یًا ف ل أساس المؤھ
ك  ك لتل ات تؤھل مضیعة للوقت لك ولھم. بالطبع أنت أنك لن ترى أن لدیك إمكان

ثًال  ل: ...  الوظیفة فم ة مث ذه الوظیف رات األساسیة لھ ر من الخب دي الكثی ول ل تق
ذه  بة لھ ي مناس دراتي وخبرات ن أن ق إنني أظ ذا ف ل ك ل مؤھ ت ال أحم "وإن كن
الوظیفة" قد یقترح البعض علیك أال تذكر ذلك في ھذا الخطاب ولكن ھذه وجھة 

ك للعم ل حب ة مث ذه الوظیف ي نظري. توضیح أسباب رغبتك في االلتحاق بھ ل ف
 مجال أو رغبتك باكتساب خبرات في شركات ذات سمعة معینة. 

ت المناسب  ل: الوق ة مث ي إعالن الوظیف ة ف ة عن بعض األسئلة المطلوب اإلجاب
ب  ا أو المرت د م ي بل ة ف ل أو إقام اللتحاقك بالعمل أو حصولك على تصریح عم

 المتوقع. 
 مالحظات:

i.  ة دأ بالتحی ام مناسب ھذا الخطاب یكتب في صورة خطاب یب وینتھي بخت
 ثم توقیع. 

ii.  م وى اس اب س ذا الخط ات ھ ًرا بمحتوی تم كثی د ال تھ ة ق ركات العربی ض الش بع
د یوضح  الوظیفة التي تتقدم إلیھا على أي حال فإن كتابة ھذا الخطاب بشكل جی
ي  ھ ف ا تكتب ًرا بم تم كثی د تھ خبراتك ومھاراتك لن یضر. بالطبع ھناك شركات ق

 ركات األجنبیة. ھذا الخطاب خاصة الش
iii. .یتم كتابة الخطاب باللغة المناسبة أو المطلوبة 
iv.  .من المھم أال یحتوي الخطاب على أخطاء إمالئیة أو لغویة 
v.  ھذا الخطاب یعتبر خطابًا رسمیًا فالبد أن یكون مظھره رسمیًا بمعنى أال تستخدم

ًا أو تكتبھ بحجم كبیر أو تستخدم كلمات عامی  ة. خطوًطا جمالیة أو ألوان
vi.  :ل ة مث حاول أن تكتب ھذا الخطاب بما یعبر عنك حقیقة وال تكتب شعارات عام

ر أشیاء  ة ولكن اذك درات عظیم دي ق أنا شخص مجتھد ومثابر وأحب العمل ول
ر من ثالث  ي أكث ل: "نتیجة لعمل ا إن استطعت مث محددة خاصة بك ودلل علیھ

فیات والمنتجعات سنوات في ھندسة المعمار فإن لدي خبرات في تصمیم المستش
دریس  ي الت ي ف اء عمل ة"، أو "أثن السیاحیة كما أنھ لدي درایة بالخطوات التنفیذی

 استطعت تطویر أسلوب التدریس بالتعاون مع الزمالء بما مكننا من تحقیق". 
vii.  ھذا الخطاب ال یتعدى صفحة واحدة ویتكون عادة من فقرتین إلى أربع أو خمس

 فقرات. 
viii.  ھ اكتب ھذا الخطاب على ة أن تكتب الحاسوب ما لم یكن مطلوبًا في إعالن الوظیف

 بخط الید. 
ix.  قبل كتابة ھذا الخطاب حاول تجمیع معلومات عن الشركة الموظفة واقرأ إعالن

ذه  ة ھ وب لثقاف و مطل ا ھ ك بم اط خبرات ي ارتب ر ف رات وفك دة م ة ع الوظیف
رات تن ھ من خب ة المؤسسة وما الذي یبحثون عنھ حقیقة، ما الذي تملك اسب ثقاف
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 ھذه المؤسسة. 
x.  ي ة الت رة واحدة توضح الوظیف ب فق الحد األدنى لطول ھذا الخطاب ھو أن تكت

تتقدم إلیھا وفقرة ثانیة تجیب فیھا عن أي أسئلة مطلوبة إن وجدت ثم تختم بجملة 
ور  اقي األم ك وب ثم التوقیع. ویمكن أن تضیف فقرتین أو ثالث لتوضیح إمكانات

اله إن أ ذكورة أع ركة الم ت أن الش بًا إن علم ون مناس ى یك د األدن ردت. الح
تم  ة تھ ركة الموظف ت الش ا إن علم اب. أم ذا الخط ًرا بھ تم كثی ة ال تھ الموظف
 بمحتویات ھذا الخطاب فعلیك كتابة الفقرات التي توضح قدراتك وخالفة بعنایة. 

xi.  ب دیق أو قری ن أي ص ب م دًا واطل ھ جی م بمراجعت اب ق ل الخط ل أن ترس قب
 تھ لك إن أمكن. مراجع

xii.  ا صغیًرا لكي ال ً ال تستخدم ظرف ة ف ًا مناسبًا للخطاب والسیرة الذاتی استخدم ظرف
 تضطر لثني الخطاب عدة مرات مما یجعلھ یبدو بمظھر سيء عند قراءتھ. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج عام لمحتویات الخطاب 
  ھذا توضیح لشكل الخطاب:

  
  

  

  االسم:

  العنوان:

  التاریخ:

  دة: السید/السی

اذكر اسم الوظیفة التي تتقدم إلیها واكتب مقدمة  –الفقرة األولى 

  لباقي الخطاب.

Name: 

Address: 

Date: 

Dear Sir/Madam: 

First paragraph-introduction 
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اء االحتفال السنوى الذى أقیم بمناسبة تخریج دفعه جدیده من خریجى كلیة العلوم صوره تذكاریه أثن

د/  عزه اسماعیل عثمان والساده الوكالء ومجموعه  بحضورسعادة الدكتور/ عمید الكلیة أ. ٢٠١٥
  من الساده رؤساء األقسام وأعضاء هیئة التدریس بالكلیه
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 : د من التواصلیلمز
ة العلوم) ی(بكل ھئیة البیلشئون خدمة المجتمع وتنمة یل الكلیمكتب وك 

  ى االداره الدور الثانى ـ نمب
كترونى ید االلیالبر ٠٥٠٢٢٢٤١٣٢فاكس :  ٠٥٠٢٢٢٤١٣٢فون:یتل

ة العلومیلكل  Sciqau@mans.edu.eg ن س الجامعة لشئویمكتب نائب رئ
٢٣٨٤٩٧٦ئة یة البیخدمة المجتمع وتنم فـــونیتل : ٢٣٩٦٠٧٥ -    

muvpe@mans.edu.eg : دیااللكتروني البر    


