
 
 

                                                                                    
 

 

 (HEM4SY)     لشباب السوريلع التعليم العالي والتوجيه المهني ومشر

 إرشادات إعداد السيرة الذاتية - خطوة بخطوة

 

 ما هي السيرة الذاتية؟

لتقديم معلوماتك الشخصية وخلفيتك التعليمية والمهنية ومستقبلك هي وثيقة إعالمية شخصية تستخدم  (CV) ذاتيةالسيرة ال
 .المستقبلي إلى صاحب عمل محتمل

  

 تتكون سيرتك الذاتية من معلومات أساسية عن معلوماتك الشخصية ؛ .1

 مثال

 خالد محمداالسم واللقب: 

 01.01.1986تاريخ الميالد: 

 سوريالجنسية: 

 الهاتف ، عنوان البريد اإللكترونيمعلومات االتصال: العنوان ، 

123 Street ،Gaziantep NG1 234 ، 0533579511 112 ،Khaled-Mohamad@gmail.com 

 

 هدف المرشح .2 

 المهارات والخبرات األساسية .3

 تتكون سيرتك الذاتية من معلومات أساسية عن خلفيتك التعليمية ؛ .4

 

 سنوات الدراسة -اسم الجامعة 

 سنوات الدراسة -الثانوية اسم المدرسة 

 

 تتكون سيرتك الذاتية من معلومات أساسية عن تجربتك المهنية ؛ .5



 
 

                                                                                    
 

 

 :1الخبرة 

 اسم الشركة / المنظمة

 عملت التمر

 المسمى الوظيفي

  

 :2الخبرة 

 اسم الشركة / المنظمة

 (----------------- --------------)     عملتاريخ ال

 المسمى الوظيفي

 إضافيةمهارات  .6

 اللغة )الرجاء إضافة اللغات المنطوقة ومستواها( -

 الشهادات / اإلنجازات )يرجى إضافة الشهادات والوثائق الفخرية األخرى المكتسبة( -

 عضوية )يرجى إضافة إذا كان لديك أي التزامات طوعية أو أي عضوية أخرى تحدد لك( -

 ات / هوايات شخصية تحددك(اهتمام 3االهتمامات / الهوايات )الرجاء إضافة  -

 

 مرجع األشخاص من التجارب السابقة .7

 .من المهم إضافة أشخاص اتصاالت من تجاربك لضمان اعترافك في النظام األساسي المهني -

 

 :مالحظات سريعة أثناء إعداد السيرة الذاتية

 

 .لذا كن واضًحا وموجًزا إن سيرتك الذاتية هي فرصتك لخلق انطباع أول رائع وتأمين مقابلة شخصية ، -

 



 
 

                                                                                    
 

يرجى تجنب كن حذرا مع المواضيع والخطوط التي تستخدمها في سيرتك الذاتية. يجب أن تبدو السيرة الذاتية بأكملها متسقة.  -
 .متعددةالقسام األالخطية المختلفة في  نماطاستخدام الخطوط واال

   

 .سيكون الهدف مفيًدا إذا كنت تتقدم بطلب إلى شركة تهمك -

 .ولن يعبر عنك بوضوحوظف اجعلها قصيرة ومحددة. من شأن الهدف العام الغامض أن يضيع وقت الم

 

تستخدم العديد من الشركات والجامعات الكمبيوتر للبحث عن المهارات والخبرات التي تتوافق مع متطلباتهم. إن ملخًصا  -
سية" من شأنه أن يضمن ألصحاب العمل أو موظفي القبول مختصًرا لمهاراتك وخبراتك األكثر مالءمةً مع "الكلمات الرئي

 .إجراء مسح دقيق لسيرتك الذاتية وتحديد المزيد من المعلومات عنك

 

كطالب حالي أو خريج حديث ، ربما ستحتاج إلى وضع قسم التعليم بعد ذلك. المتقدمون الذين لديهم الكثير من الخبرة في  -
 .م في سيرتهم الذاتيةالعمل يضعون هذا القسم قبل التعلي

 

 .انتبه الستخدام الترتيب الزمني العكسي مع أحدث تجربة لديك والعمل إلى الخلف -

 

  ل بداية جديدةمعالمرفق كمثال ل CV يمكنك أن تأخذ قالب -

 


