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ويسعدني ان تشاركوني رايكم في الدورة اليت رسني حضوركم فيها

نبذة عن المدربة

مىن عبد المحسن السعيد/ المدربة 
بكالوريوس تربية خاصة تخصص صعوبات تعلم

دبلوم إدارة مؤسسات قرآنية 
مدرب معتمد 

مديرة مركز لتعليم لقرآن لكريم 
قوقلمطورة للمنظمات الصغرية بخدمات 

نائبة مديرة فريق رائدات التدريب 
الملوانفي جمعية عضوة 

عضوة في جمعية خريات
نائبة مديرة فريق رائدات التطوعي

متدرب 2000دربت اكرث من 
قدمت العديد من الدورات في المجال اإلداري التقين

العطاء التقين ويبنارشاركت في العديد من المؤترمات في 
شاركت في العديد من الدورات في التحول التقين

عملت مع العديد الجهات التطوعية والجمعيات بدورات تطوعية 

https://forms.gle/gtXE6nbSwLNmRPpd7

https://twitter.com/_MonaAlsaeed

قناة التليجرام للمدربة

mmona.sae@gmail.com

https://forms.gle/gtXE6nbSwLNmRPpd7
https://twitter.com/_MonaAlsaeed
https://t.me/nhtambek




السيرة الذاتية

ث يتّم من تعتبر السيرة الذاتية من أهّم الوسائل للتعريف عن الشخصية بطريقة رسمية، حي

ملية خاللها رسم صورة أولية للشخص صاحب السيرة الذاتية ومعرفة خلفيته العلمية والع

والمهارات والقدرات التي لديه، ومن السيرة الذاتية يقرر ذوو األعمال بإجراء مقابلة مع 

.الشخص أو ال؛ إذن فهي المفتاح الرئيسي ألّي عمل ُيقدم عليه الشخص
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ماهي السيرة الذاتية

هي ملخص لحياتك المهنية ، ومهاراتك 

الشخصية ، وتحصيلك العلمي ، ومهاراتك 

العملية 

منى السعيد/ تقدمها المدربة 
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خطوات كتابة السيرة الذاتية
.التنظيم والاختصار-1
البساطة-2

.(يمكن وضع بعض المصطلحات اللي يفهمها اللي في هذا المجال فقط) 

.المهارات والخ برات -3
المرونة-4

.(كتابة نماذج مختلفة للسير الذاتية بحسب الوظيفة التي تتقدم لها ) 

.الصدق -5
وضيح عنصر قوي جدا في ت) رقامأوالالاحصائيات -6

.(مهاراتك 
الاحتراف-7

الذاتية كن ان يثري سيرته الخ برة يمالمناص وقليل الهيكل السيرة للانطباع الأول يشجع صاحب العمل لقراءة والتركيز على اهم ) 
يق  يات التطوع عن طر .(وغيرة العضو

.التحديث المستمر -8
جعامر

https://www.youtube.com/watch?v=6-vrCd-4YrM


شكل ومحتوى السيرة الذاتية
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يعرض سير ذاتية اشكال

https://www.myperfectcv.co.uk/

سيرتك الذاتيةينشي
https://www.cvmaker.com/ar?gclid=Cj0KCQj

wlOmLBhCHARIsAGiJg7kDH8dMp78GIjAH

Z5yhFzmdvkrhKKe6WSdQvaWUpfcwqXdW

uyQlQx8aAm8qEALw_wcB

https://www.myperfectcv.co.uk/
https://www.myperfectcv.co.uk/
https://www.cvmaker.com/ar?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7kDH8dMp78GIjAHZ5yhFzmdvkrhKKe6WSdQvaWUpfcwqXdWuyQlQx8aAm8qEALw_wcB
https://www.cvmaker.com/ar?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7kDH8dMp78GIjAHZ5yhFzmdvkrhKKe6WSdQvaWUpfcwqXdWuyQlQx8aAm8qEALw_wcB


امسح على الباركود وكن اسرع 

الفائزين

https://www.wordwall.net/play/24146/504/291





...  أخطاء في السيرة الذاتية تجنبيها
والت الحاسب كتابة السيرة الذاتية ببساطة شديدة فال توضح مهاراتك في استخدام فنون الحاسب اآللي خاصة لمصممي الجرافيك او مسؤ-1

.االلي او مصممات الفوتوشوب 

ية التي األخطاء الكتابية وخصوصاً اإلمالئية منها، وجودها وتكرارها يعني أن صاحب ملف الذي أمامي ال يهتم حتى بأبسط األمور البديه-2

كذلك أثناء كتابة التواريخ والتقيد حسب اللغة المستخدمة والمنطقة Spell Checkerأداة تدقيق إمالئي ! يمكن التعامل معها بكل سهولة

.ال تكثر في الثناء على نفسك ركز على األشياء التي تميزك في مجال عملك ال أي شيء آخر! كتابة معلومات شخصية أقل عنك-3

.إلكترونياً ال داعي ألي أيكونات أو صور في السيرة الذاتية، وتذكر أن السير الذاتية كثيراً ما ُتطبع حتى لو كانت مرسلة●

ات مثل هناك أيضاً مجموعة من اإلضافات ليست ذات معنى حقاً، مثل ذكر الراتب السابق أو الُمتوقع من العمل، كتابة كلم●

إلخ… المراجع متوفرة تحت الطلب أو كلمات شكر في مكان ما في الملف 

الذاتيةاحرص دائماً على كتابة اسمك في الرسالة وكود الوظيفة إن وجد، واألهم كتابة اسمك بشكل واضح في ملف السيرة●

أو أي صيغة تتغير بحسب docxأو docأو odt، ال ترسلها (ما لم ُيطلب غير ذلك)PDFأرسل سيرتك الذاتية بصيغة ●

البرنامج الذي ُتفتح به

فابتعد تماماً عن أن يكون ملف سيرتك الذاتية ! PDFحتى وهو Textيجب أن يكون محتوى ملف السيرة الذاتية نصي ●

تماماً من كأنه فارغ)هذا يجعل الملف عديم الفائدة ! مكتوب عليها النص وليس نص حقيقي قابل للنسخ" صورة"عبارة عن 

 Applicant Tracking)ـ ATSللبرامج التي تقوم باستخراج البيانات من الملفات أو ما تعرف باسم ( أي محتوى

System )والتي تستخدمها الكثير من الشركات والمؤسسات.
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...  أخطاء في السيرة الذاتية تجنبيها

تحافظ ا يجب أن السير الذاتية المبهرجة غالباً ما ُتوضع في آخر قائمة المراجعات، ال أحد يود أن يفقد تركيزه أثناء مراجعة أي سيرة ذاتية، لذ

.على بساطة السيرة الذاتية

.اتيةالتنسيق البسيط يساعد على إظهار النقاط المهمة في سيرتك الذ. ابق التنسيق العام للملف بسيطاً وواضحاً ●

في ال تستخدم أكثر من خطين، خط للعناوين الرئيسية وخط لباقي النص، واألهم أن يكون الخط سهل القراءة خصوصاً ●

.األحجام الصغيرة

.استعمل خطاً رسمياً ال تستعمل مثالً خطاً خاصاً بالرسوم الهزلية ●

.ال تستعمل ألواناً، وإذا أردت إضفاء بعض الحداثة على سيرتك الذاتية استخدم لون واحد فقط بجانب األسود●

.رونيةتذكر دائماً أن هناك الكثير من الشركات ما زالت تطبع السير الذاتية التي تأتيها حتى لو وصلتها بصيغة إلكت●

صر للسيرة الذاتية وال تقم بعمل الملف من الصفر إال إذا كنت تعرف ما تعمل تماماً، هذا سيختTemplateاستخدم قالباً ●

على تجدهم على اإلنترنت بسهولة بمجرد البحث! عليك الكثير من الوقت والمجهود وسيضمن أن يظهر الملف بشكل مميز

●Resume template وCV templateأو ما شابه.
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...  أخطاء في السيرة الذاتية تجنبيها

ل بشكل كبير ابتعد تماماً كتابة فقرات طويلة متالحمة، اكتب دائماً المعلومات في السيرة الذاتية على شكل نقاط، هذا أسه

.في القراءة

.أظهر النقاط المهمة وضعها في البداية●

ذاتية ، من يراجع سيرتك ال(أي آخر وظيفة لك في أعلى القائمة)رتب الوظائف السابقة من األحدث لألقدم ●

.مهتم أن يعرف أين كنت تعمل خالل السنتين الماضيتين أكثر من خمس سنوات مرت

ومهما كانت خبرتك في سن -صفحات 3قلل عدد الصفحات قدر المستطاع، إذا كانت سيرتك الذاتية أكثر من ●

!فهناك بالتأكيد الكثير من الحشو عديم األهمية-مبكرة

.وقتاكتب دائماً في مكان ما في سيرتك الذاتية آخر تحديث لها، هذه النقطة هامة لتقييم وضعك في أي●

ا تكون إذا كانت بيانات المراجع مطلوبة أو مزيد من التفاصيل، ارفقها دائماً في ورقة منفصلة، وغالباً م●

.آخر ورقة

.
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باركود الذاتيةالسيرة
https://me-

qr.com/?bannerid=6508652506&campaignid

=12684073166&adgroupid=125720849452&f

eeditemid=&targetid=kwd-

1437022821&loc_interest_ms=&loc_physical

_ms=9076971&matchtype=b&network=g&de

vice=c&devicemodel=&gclid=CjwKCAjw092I

BhAwEiwAxR1lRjNgKk1c8R96vV80FYUkzg

WP29wR4vbsjlzNS_L1iQNhA3DgB0jx2BoC

R50QAvD_BwE&ifmobile:[value]=&ifnotmobil

e:[value]=[value]&ifsearch:[value]=[value]&ifc

ontent:[value]=&creative=517756745505&ke

yword=quick%20response%20code&placem

ent=&target=&param1=&param2=&adpositio

n=&gclid=CjwKCAjw092IBhAwEiwAxR1lRjN

gKk1c8R96vV80FYUkzgWP29wR4vbsjlzNS

_L1iQNhA3DgB0jx2BoCR50QAvD_BwE

https://me-qr.com/?bannerid=6508652506&campaignid=12684073166&adgroupid=125720849452&feeditemid=&targetid=kwd-1437022821&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9076971&matchtype=b&network=g&device=c&devicemodel=&gclid=CjwKCAjw092IBhAwEiwAxR1lRjNgKk1c8R96vV80FYUkzgWP29wR4vbsjlzNS_L1iQNhA3DgB0jx2BoCR50QAvD_BwE&ifmobile:[value]=&ifnotmobile:[value]=[value]&ifsearch:[value]=[value]&ifcontent:[value]=&creative=517756745505&keyword=quick%20response%20code&placement=&target=&param1=&param2=&adposition=&gclid=CjwKCAjw092IBhAwEiwAxR1lRjNgKk1c8R96vV80FYUkzgWP29wR4vbsjlzNS_L1iQNhA3DgB0jx2BoCR50QAvD_BwE


االلكترونيةالذاتيةالسيرة



السيرة الذاتية
ختام 

!  اً أنا مؤمنة تماماً بأن التفاصيل دائماً تصنع فرق

ذاتية قد التفاصيل الصغيرة هنا وهناك في ملف سيرتك ال

!  تميزك عن غيرك إذا تساوت القدرات والخبرات

االنطباع األول ألي شيء يدم طويالً، لذا كلما كانت 

ى من سيرتك الذاتية دقيقة ومنمقة كلما كان انطباعها لد

.يقرأها أكبر وأقوى بشكل ال إرادي
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