
1 
 

 احرتافيةأكتب سريتك الذاتية بطريقة عند التقدم للوظيفة .. 

 5102سرتورش  6: فٖ رشٗذٓ أخرحس جلخل٘ذ تحسٗخ جلٌشش

 صوشٗح خٌزٖ وتَسذجلذملن: 

 

فٖ ػولٖ ووستشحس فٖ جلشثَى جإلدجسٗٔ ٗتظل ذٖ ذ٘ي جلفٌ٘ٔ ٍجألخشى 
هؼظن ذؼغ أٍل٘حء جألهَس فٖ شأى تَظ٘ف أذٌحتْن ٍذٌحتْن. لألسف، ئى 

تله جلشىحٍى تىَى ذسرد ػذم تَظ٘ف أذٌحتْن أٍ ذٌحتْن فٖ 
جلوإسسٔ جلفالً٘ٔ سَجء وحًت تله جلوإسسٔ خحطٔ أٍ حىَه٘ٔ، 
ٍأححٍل أى جستوغ لَلٖ جألهش ٍهي حن أرلس هغ جلَلذ أٍ جلرٌت ألسوغ هحرج 

 .ٗمَل

دل٘مٔ ٍذؼغ جلزلسحت ال  02تختلف جلزلسٔ، ذؼؼْح توتذ ئلى حَجلٖ 
هي دلحتك هؼذٍدٓ، ٍّزج ٗتَلف ػلى لذسٓ ّزج جلَلذ أٍ جلرٌت  توتذ أوخش

فٖ جلتحذث ٍجلتؼر٘ش ػي جلزجت، ٍأًح فٖ جلحم٘مٔ ّذفٖ ػٌذ جلزلَس هغ 
جلشرحخ ذحإلػحفٔ ئلى هؼشفٔ لذسجتِ ٍئهىحً٘حتِ ٍذحلتحلٖ تَرِْ٘ ئلى 
جلَظ٘فٔ جلتٖ ٗوىي أى تٌحسرِ، جى أذحج ػي أهش هْن ٍَّ و٘ف سَّق 

ػٌذ جلتمذم للَظ٘فٔ، ألظذ ذْح؛ تسَٗك جلٌفس، فْل  جلشحخ ًفسِ
توىي ّزج جلشحخ جلزحلس أهحهٖ أى ٗسَق ًفسِ هي خالل وتحذٔ س٘شتِ 
جلزجت٘ٔ ٍأحٌحء جلومحذلٔ جلشخظ٘ٔ أم ئًِ فشل؟ ٌٍّح ٗمغ هشذؾ جلفشس، 

 .ووح ٗمحل
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هؼظن جلشرحخ ٍخحطٔ حذٗخٖ جلتخشد ٗخزلَى هي تسَٗك أًفسْن، 
ى أًفسْن ػلى أًْن أطححخ لذسجت ٍئهىحً٘حت، ٍذحلتحلٖ ال ٗمذهَ

ٗشتره ٍال ٗؼشف هحرج « تحذث ػي ًفسه؟»فؼٌذهح ُٗسأل فٖ جلومحذلٔ 
« لوحرج ٗزد أى ًَظفه أًت ٍل٘س صهالءن؟»ٗمَل، ٍػٌذهح ُٗسأل 

ٗشٗذٍى  -إٔ جللزٌٔ  -ٗؼترشّح جستفضجصج، ٍأًْح جلَجسـٔ لذ ػولت ٍأًْن 
جلفالً٘ٔ أٍ جلفىش جلفالًٖ أٍ ألى ٍجلذُ  فالًح هي جلٌحس ألًِ هي جلـحتفٔ

فالى هي جلٌحس، ٍّىزج. ٍحتى ًىَى ٍجلؼ٘٘ي، فاًٌح ال ًٌىش ٍلغ هخل ّزُ 
جألهَس شثٌح رله أم أذٌ٘ح، ٍلىي رضءج ور٘شج هي جلؼدء ٗمغ ػلى جلشحخ 
جلوتمذم للَظ٘فٔ ًفسِ، فَْ ذحختظحس لن ٗؼشف و٘ف ٗسَق ًفسِ 

 .حتى دخَلِ جلومحذلٔ جلشخظ٘ٔ هٌز لحظٔ وتحذٔ س٘شتِ جلزجت٘ٔ

ٍحتى ًىَى ػول٘٘ي، فاًِ هي جلوٌـك أى ًتؼلن أهشٗي، أٍلْوح: وتحذٔ 
جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ، ٍجلخحًٖ: و٘ف ًستؼذ للومحذلٔ جلشخظ٘ٔ للَظ٘فٔ. ٍفٖ 
ّزج جلومحل سٌتحذث ػي جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ ٍسٌشرة جلومحذلٔ لومحل جألسرَع 

 .جلمحدم

 

 ؟ و٘ف ًىتد جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ

تؼترش جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ ذوخحذٔ ّوضٓ جلَطل ذ٘ي ؿحلد جلؼول ٍأطححخ 
جألػوحل، ٍَّ جلوتحذث جلشسوٖ ػٌه أهحم أًحس لن ٗمحذلَن ٍلن ٗؼشفَج 
شخظ٘ته جلحم٘م٘ٔ، فىي حشٗظًح ف٘وح تىتد ٍدل٘مًح فٖ ٍطفه 
لٌفسه هغ ئذشجص هو٘ضجته ٍلذسجته جلتٖ تٌحسد جلَظ٘فٔ جلوتمذم لْح، 

ذأًه لذ أٍرضت فٖ ًمحؽ هحذدٓ ٍذظَسٓ ٍجػحٔ ول هح ٍوي ػلى حمٔ 
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توله هي هْحسجت ٍلذسجت ٍشْحدجت أوحدٗو٘ٔ ٍهٌْ٘ٔ، فوي خالل 
جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ تستـ٘غ أى تشسل هلخظح ػي ح٘حته جألوحدٗو٘ٔ 
ٍجلوٌْ٘ٔ جلسحذمٔ، ٍجلزٕ ٗت٘ح ألطححخ جلؼول سسن لَحٔ تخ٘ل٘ٔ له 

س٘شته جلزجت٘ٔ َّ هفتحح جلؼرَس لرل جلومحذلٔ، ٍلتؼلن أى حسي وتحذته ل
للحظَل ػلى همحذلٔ شخظ٘ٔ هغ طححد جلؼول، ٍَّ جلخـَٓ جألٍلى فٖ 

 .جلحظَل ػلى ٍظ٘فٔ ر٘ذٓ

فرحختظحس، فاى جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ جالحتشجف٘ٔ تؼترش جلَسلٔ جلتسَٗم٘ٔ 
جألٍلى لوإّالته ٍخرشجته ٍلذسجته جلوختلفٔ ٍهح سَف تؼ٘فِ ئلى 

ْح. ٍجلغشع جلشت٘سٖ هي جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ َّ جلششؤ جلتٖ تتمذم ئل٘
هححٍلٔ جلحظَل ػلى فشطٔ ػول ر٘ذٓ، فىلوح أرذت فٖ وتحذٔ س٘شته 

 .جلزجت٘ٔ وحى حظَله ػلى فشطٔ ػول أسشع هي غ٘شن

 

 ؟ هوح تتىَى جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ

ػٌذ جلرذء فٖ ئػذجد جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ تخ٘ل ًفسه هىحى جلمحسب جلوتلمٖ 
رحج ػي شخض لِ هَجطفحت هتو٘ضٓ تززخ لْزُ جلس٘شٓ، ٍجلزٕ ٗ

، جستٌتذ هحرج ٗشٗذ طححد جلؼول «ّزج َّ هي أذحج ػٌِ»جًترحِّ ل٘مَل: 
جًزحصُ فٖ جلؼول، ٍهي رله جلزٕ ٗشٗذُ إلًزحص ّزج جلؼول، فىش، هح جلزٕ 
ٗزؼلِ ٗتٌحٍلْح إللمحء ًظشٓ خحؿفٔ حن ٗلمٖ ذْح ذال جوتشجث، ٍػلى 

ححد جلؼول َٗجطل جلمشجءٓ ٍٗتوؼي جلٌم٘غ هي رله هح جلزٕ ٗزؼل ط
 ؟ فٖ جلتفحط٘ل
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لزله لٌرذأ فٖ وتحذٔ جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ ًٍتؼشف ػلى جلوحتَٗحت جلوـلَذٔ 
ٍووشحلٔ ححً٘ٔ ٗوىي أى ًستـشد فٖ جلششٍؽ ٍجالشتشجؿحت جلالصهٔ 
لتحس٘ي وتحذٔ جلس٘شٓ ٍجلتؼذٗالت جلتٖ ٗوىي جتخحرّح لرل تمذٗوْح 

 .للزْحت جلوؼٌ٘ٔ

 

ٗزد أى تتؼوي جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ جالسن،  جلشخظ٘ٔ:لر٘حًحت ج .1
ٍتحسٗخ جلو٘الد، ٍهىحى جإللحهٔ ذحإلػحفٔ ئلى ٍسحتل جالتظحل 
جلخحطٔ ذه وشلن جلْحتف جلخحص ٍحسحذه ػلى هَجلغ جلتَجطل 
جالرتوحػٖ ٍجلوحوَل ٍطٌذٍق جلرشٗذ ٍجلرشٗذ جإللىتشًٍٖ ٍجلوَلغ 

 .جإللىتشًٍٖ ئى ٍرذ
ش ٌّح هإّالته جلذسجس٘ٔ جلححطل ػلْ٘ح ٍتزو لتؼل٘ن ٍجلوإّالت:ج .2

هغ هشجػحٓ جلتسلسل جلضهٌٖ هي جألحذث ئلى جأللذم، هغ جألخز فٖ 
جالػترحس جى تزوش جلزْٔ جلتٖ دسست ذْح ٍسٌٔ جلتخشد ٍهسوى 
جلشْحدٓ جلححطل ػلْ٘ح، ٍوزله ول جلشْحدجت جلذسجس٘ٔ جلتٖ 
حظلت ػلْ٘ح هٌز تخشره، ذحإلػحفٔ ئلى هزحل تخظظه 

 .ذحلؼرؾ
ٌٍّح ٗزد أى تزوش خرشته ذإٔ ػول لوت ذؼولِ  رشجت جلؼول:خ .3

سحذمًح، ٍلىي ػل٘ه أى تىترْح ذـشٗمٔ أوخش رحرذ٘ٔ ٍال تؼتوذ ػلى 
جأللَجل جلشٍتٌ٘٘ٔ جلوحفَظٔ وحاللتضجم ٍجلوححفظٔ ػلى جلٌظحم 
فمؾ، ذل جذتىش فٖ ٍطفه لٌفسه أحٌحء تأدٗٔ ػوله جلسحذك 

جلف ٍجلوشىالت ذأًه؛ دل٘ك ٍهرتىش فٖ ػوله ٍلحدس ػلى حل جلوَ
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جلتٖ تَجرْه فٖ ػوله ٍجلمذسٓ ػلى جلتفحٍع ٍجإللٌحع ذوح ٗؼوي 
جلٌزحح ٍجلتو٘ض للوىحى جلزٕ تتَجرذ فِ٘ ٍجروش وزله ول جألػوحل 

 .جلتٖ لوت ذْح ٍهمذجس جلخرشٓ جلتٖ جوتسرتْح هي ول ػول
ححٍل أى تزوش رو٘غ خرشجته جلوٌْ٘ٔ جلوشترـٔ ذحلَظ٘فٔ جلوتمذم 

لتشت٘د هغ هشجػحٓ جلتسلسل جلضهٌٖ هغ شْحدجته لْح أٍالً ٍذح
جلؼلو٘ٔ ٍخرشجته جلوٌْ٘ٔ جلَجلؼ٘ٔ، فال ٗؼمل أى تىَى لذٗه 

سٌَجت ووذٗش ئدجسٕ فٖ ششؤ فٖ دذٖ هخالً،  3شْحدٓ خرشٓ لوذٓ 
ٍفٖ ًفس جلتَل٘ت تزوش أًه ححطل ػلى شْحدٓ أوحدٗو٘ٔ هي ذلذ 

رِ، ٍخحطٔ ػٌذ ػشذٖ، فْزج جلخـأ ٗوىي أى ٗحذث هي غ٘ش أى ًٌت
ذؼغ هي ٗمَم ذىتحذٔ س٘شتِ جلزجت٘ٔ للوشٓ جألٍلى، ح٘ج ٗوىي أى 

 .ٗمغ فٖ ّزج جلخـأ لؼذم هشجػحتِ جلتسلسل ٍجلتَجفك جلضهٌٖ
 –ٗؼتمذ جلرؼغ أًْح  لذ –ّزُ جألهَس  جالّتوحهحت ٍجإلًزحصجت: .4

لْح ػاللٔ ذحلَظ٘فٔ، ٍلىي ئى جلححلٔ جلَح٘ذٓ جلتٖ س٘تحتن  ل٘ست
٘ش فْ٘ح فٖ تؼو٘ي هخل ّزُ جلٌمحؽ ّٖ ئرج وٌت ػل٘ه جلتفى

حذٗج جلتخشد ٍلذٗه جلمل٘ل هي جلخرشٓ جلؼول٘ٔ، ح٘ج س٘ىَى هي 
جلوف٘ذ أى تزوش وًَه لحتذ فشٗك جلَْوٖ أٍ وشٓ جلمذم وٖ تُظِْش أى 
لذٗه ذؼغ جلخرشٓ فٖ ل٘حدٓ جٙخشٗي. ٍٗزد أى تمَم ٌّح ذزوش ول 

ج جلزضء لظ٘شًج ٍهختظشًج جّتوحهحته ٍجًزحصجته ػلى أى ٗىَى ّز
فٖ طَسٓ ًمحؽ، هغ روش إٔ دل٘ل ػلى لذسته ػلى جلم٘حدٓ؛ ذأى 
تىَى لحتذ فشٗك ػول هخالً أٍ لحتذ فشٗك لؼرٔ سٗحػ٘ٔ أٍ إٔ شٖء 
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هي ّزج جلمر٘ل حتى تحظٖ ذتمذٗش طححد جلؼول هي ًحح٘ٔ لذسته 
 .ػلى ل٘حدٓ دفٔ جلؼول ذٌزحح

هْحسجته سَجء جلوْحسجت  ٗزد أى تمَم ٌّح ذزوش ول جلوْحسجت: .5
 .جللغَٗٔ أٍ جلوْحسجت جألخشى

هي جلوإوذ أى إٔ ػول تتمذم ئلِ٘ ٗتـلد أى تمذم ئلِ٘  جلوشجرغ: .6
جألٍسجق ٍجلشْحدجت جلتٖ تخرت طذق هح تن روشُ فٖ جلس٘شٓ 
جلزجت٘ٔ، ٍوزله شْحدٓ ذؼغ جألشخحص جلزٗي ػولت هؼْن لرل 

تد فٖ رضء جلوشجرغ رله ووذٗشن جلسحذك هخالً، ٍلزله ٗزد أى تى
 (.ذس٘شته جلزجت٘ٔ )جلوشجرغ هتَجفشٓ ػٌذ جلـلد

هي جلوستحسي ٍػغ  أشخحص ٗوىي جلشرَع ئلْ٘ن لالستؼالم ػٌه: .7
ذ٘حًحت ذؼغ جألشخحص جلزٗي ٗؼشفًَه ر٘ذًج هي خالل ػوله 
حتى ٗتن جالستؼالم ػٌه هي ًَجح ػذٓ لظحلح جلوإسسٔ جلوتمذم 

 .لْح
حط٘ل، ٍجلوتوخلٔ فٖ جلححلٔ ّزُ جلتفجلتفحط٘ل جلشخظ٘ٔ:  .8

جالرتوحػ٘ٔ ٍجلؼوش ٍػذد جألذٌحء ئلى آخشُ، ل٘ست لْح ػاللٔ ذـلد 
جلتمذم للَظ٘فٔ، هخل ّزُ جلٌمحؽ لذ ٗىَى هي غ٘ش جلالتك جإلفظحح 
ػٌذ جلرؼغ، ٍلىي سذوح تىَى هي جألهَس جلتٖ ٗتن جلسإجل ػٌْح ذؼذ 

ل ئلى هح رله. جحزف جلوؼلَهحت جلشخظ٘ٔ جلتٖ ال تش٘ش ذإٔ شى
 .ئرج وحى ذاهىحًه جلم٘حم ذحلَظ٘فٔ أم ال

الذذ أى تزوش فٖ ئٗزحص سؤٗته ٍّذفه هي جلتمذم  جلْذف جلَظ٘فٖ: .9
للَظ٘فٔ ٍهح تتوٌى تمذٗوِ ٍئػحفتِ ئلْ٘ح ػي ؿشٗك هْحسجته 
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أخـؾ للحظَل ػلى هٌظد »ٍلذسجته، فوخالً: ٗوىٌه أى تمَل 
جستفحدٓ لظَى هي  )....( فٖ ششؤ )....(، ح٘ج أستـ٘غ أى أحمك

 .«هْحسجتٖ جإلدجسٗٔ، ٍػوحى جلزَدٓ ٍهْحسجت جلتذسٗد

ذحإلػحفٔ ئلى رله، فاًِ ٗزد جلتشو٘ض ػلى أسذؼٔ أهَس فٖ غحٗٔ جألّو٘ٔ 
 :ػٌذ وتحذٔ جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ، ٍّٖ

ٗزد جالّتوحم ذتحذٗج جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ ذظفٔ  جلتحذٗج جلوستوش: -1
هستوشٓ، ٍئدسجد إٔ خرشجت ئػحف٘ٔ ذْح أٍ شْحدجت أٍ دٍسجت 
تذسٗر٘ٔ هغ ششح هَرض لٌَع جلخرشٓ أٍ جلذٍسٓ جلتذسٗر٘ٔ جلوىتسرٔ 
ٍهذى جالستفحدٓ هٌْح، ّزج جلتحذٗج ٗزد أى ٗتن فٖ حٌِ٘، 

ح للسَْ ٍٗفؼل تذٍٗي إٔ خرشٓ رذٗذٓ تىتسد فَس حذٍحْح هٌؼً
أٍ ًس٘حى ذؼغ جلتفحط٘ل، ٍحتى تىَى دجتوًح ػلى جستؼذجد 
ذحلس٘شٓ جلزجت٘ٔ ٍّٖ هىتولٔ جلؼٌحطش ٍجلتفحط٘ل حتى جلَلت 

 .جلححػش

جلىزخ أٍ  جلظذق َّ جلظححد له، ٍجلذجل ػل٘ه، لي ٗف٘ذن جلظذق: -2
تؼخ٘ن جلوؼلَهحت أٍ ٍػغ أػوحل لن تمن ذْح، فحلؼحلن أطرح 
أطغش هي لشٗٔ ٍجلَطَل ئلى تحسٗخه جلسحذك أهش ل٘س ذحلظؼد، 
فوي خالل هىحلؤ ّحتف٘ٔ أٍ حتى ذحلرحج ػلى طفححت جإلًتشًت 
ٗوىي جلَطَل ئلى تفحط٘ل ح٘حته جلوٌْ٘ٔ جلسحذمٔ، ووح أى 

زجت٘ٔ أٗؼًح غ٘ش ػشٍسٗٔ، وأى تزوش جلظشجحٔ جلوـلمٔ فٖ جلس٘شٓ جل
أسرحخ تشوه للَظ٘فٔ جلسحذمٔ فْزُ تملل هي فشطٔ جخت٘حس 
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س٘شته جلزجت٘ٔ، فْزُ جلٌمـٔ س٘تن هٌحلشتْح فٖ جلومحذلٔ 
 .جلشخظ٘ٔ ٍل٘س هىحًْح جلس٘شٓ جلشخظ٘ٔ

سْ٘تن هسثَل جلتَظ٘ف ذخرشجته جلحذٗخٔ ذشىل  أػَجم: 01آخش   -3
سٌَجت هي جلخرشٓ جلؼول٘ٔ  01خش هي أورش. لزله ئرج وحى لذٗه أو

ػل٘ه تلخ٘ض جلخرشٓ جلمذٗؤ ذحإلػحفٔ ئلى ئسفحق جسن جلششؤ 
ٍجلوسوى جلَظ٘فٖ ٍتحسٗخ جلتؼ٘٘ي ٍتحسٗخ جلؼول، ٍهي جلووىي 

 .هٌحلشٔ رله فٖ جلومحذلٔ جلشخظ٘ٔ لَ وحى جألهش ػشٍسًٗح

د جّتن أى تمذم جلس٘شٓ جلزجت٘ٔ للوإسسٔ جلتٖ تشغ جلشىل جلؼحم:  -4
جلؼول فْ٘ح فٖ أرول طَسٓ، ٍأًْح هـرَػٔ ػلى جلححسَخ، ٍلن 

 .تمن ذخٌْ٘ح أٍ تىس٘ش جلَسق ٍلن ٗظرْح جلؼشق ٍأًت تٌتظش

ػوَهًح، ّزج ذحختظحس، ٍسٌححٍل فٖ جألسرَع جلمحدم أى ًتحذث ػي 
 .جالستؼذجد للومحذلٔ جلشخظ٘ٔ

 

 

 

 

 


