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   سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمقامت ب

 التي الوظيفة على للحصول التالية الخطوة هي بها العمل تريد التي المنظمة معرفة

 إلى االنضمام فيها تقرر التي اللحظة في إضافيًا مجهودًا منك يتطلب هذا. تريدها

  .المنظمة

 فعله يمكنك ما كل على تتعرف وأن ، منطقي تفكير لديك ، واقعيًا تكون أن يجب

 مصادر وأي ، السنوية تقاريرها وقراءة ، األسئلة طرح طريق عن المنظمة حيال

 عنه تبحث ما يفهم وال يعرف ال الذي ، الموظف, األيام هذه. عليها تحصل قد أخرى

 يكفي ما يعرف ال ، الموظف يكون أن تريد وكيف ، تعمل هي ولماذا ، المنظمة

  .العمل سوق في مستقرة وظيفة إليجاد

, عملها سير,  المؤسسة ثقافة فهم على ، ما حد إلى ، والنتائج البحث سيساعدك

 خالل. العمل مقابلة في كبير حد إلى هذا سيساعدك ، ذلك إلى باإلضافة. وأهدافها

 للشركة التنظيمي الهيكل مع ستنسجم وأنك مهتم أنك تظهر أن يجب ، المقابلة

  .بذلك القيام في ستساعدك المنظمة معرفة. معه ستعمل الذي والفريق



 أو ، الجغرافي موقعها أو ، العمل سوق في موقعها ، المنظمة حجم معرفة المهم من

 ، الفوائد ، المنظمة أو الشركة ثقافة الترقية، فرصة أو ، تقدمه الذي التدريب

 التي الصعوبات معرفة ، أمكن إن ، حاول ، ذلك إلى باإلضافة.  المحتملة والرواتب

  .مهمة أنها تشعر أخرى معايير وأي ، إدارتها وأسلوب ، المنظمة تواجهها قد

 ويدمج ال أم يناسبك المبتدئين موقف كان إذا ما تحديد على أيًضا ذلك سيساعدك

 لثباتها, المهنية حياتك لتطور أساسي أمر وهو ، وأهدافك واهتماماتك وقيمك مهاراتك

 مقابلتك بأداء قام من يُعجب سوف ، ذلك على عالوة. النفسية ولحالتك لمشاعرك, 

  .والعمل للتعلّم ومستعد ومحفّز منّظم بأنك انطباع لديه وسيكون ، وإعدادك بمعرفتك

 الباحثون يعرف. الذاتية سيرتك إعداد هي التالية الخطوة فإن ، ذلك كل فعلت أن بعد

 بالعمل، المتعلقة للمهارات ملخص على تحتوي وثيقة: "أنها على الذاتية السيرة

 هو يكون وعادة. المتوقع العمل صاحب إلى أرسلت والتعليم ، والخبرة ، واإلنجازات

 ، العمل عن بالباحث يتعلق فيما المتوقع العمل صاحب يواجهه الذي األول العنصر

 البحث عند ، مقابلة بإجراء يتبع غالبا ،و للعمل المتقدمين لفحص يستخدم ما وعادة

 ". عمل عن

 وظيفتك عن للبحث األساسية األداة إنها. مقابلة تأمين هو الذاتية السيرة من الغرض

 والمقاالت الكتب من العديد هناك. فعالة ذاتية سيرة إلعداد مسودات عدة تأخذ وقد

 يفضلها التي الذاتية السيرة كتابة أساسيات فإن ، ذلك ومع ، الذاتية السيرة كتابة حول

 .والمقاالت الكتب هذه في نفسها هي العمل وأصحاب التوظيف شركات من 39٪

 من قسم كل: " وقال. مقاالته إحدى في األساسيات هذه بريدجز ويليام الدكتور قدم

 إلى وما والمهارات ، التعليم ومستوى ، واإلنجازات ، العمل تاريخ - الذاتية سيرتك

 ، ذاتية للسيرة ملف استخدام فإن ، ذلك ومع. جدارته أساس على يبرز أن يجب - ذلك

 فعالة طريقة هو كفاءات بيان أو, الوظيفي الهدف ملخص أو ، شخصي ملف أو

   .بدايته منذ للقارئ تماًما واضًحا الذاتية سيرتك من الغرض يكون أن لضمان

. الذاتية للسيرة حقيقية قيمة الشخصي الملف يضيف ، صحيح بشكل إعدادها عند

 أن يمكن ، سيئ بشكل ومكتوبة كاف   غير بشكل مخططة تكون عندما ، وبالعكس

  ؟ مناسبة الذاتية سيرتك أن تضمن كيف ، إذاً . الفور على استبعادك إلى ذلك يؤدي

 الملف تسمية يمكن ، الواقع في. المصطلحات فهم المفيد من ، بدء ذي بادئ

 ملف" عنوان يحمل ، الذاتية سيرتك رأس على قسم إنشاء ويمكنك ، بدقة الشخصي

 في. مجدي وغير ضروري غير" الشخصي الملف" ب تسميته أن مالحظة يرجى". 

  : التالية العناصر كل أو بعض عرض يمكنك ، الشخصي الملف هذا

  .الحالية أنشطتك على خاص بشكل التركيز مع ، المهنية حياتك عن مختصر موجز• 

 أو معينة بمهارة لتجربتك قصير وصف هو الكفاءة بيان. الكفاءة بيانات قائمة• 

 والمعرفة ، المالية والمعرفة ، المبيعات معرفة ، المثال سبيل على - معينة وظيفة



 إلى وما ، القيادية والصفات ، التحفيزية والمهارات ، التنظيمية والمهارات ، الفنية

  .اإلمكان قدر موجزة الكفاءة بيانات على حافظ. ذلك

 أو السابق عملك تجربة كانت وكيف به القيام تريد ما أي - المهني الهدف بيان• 

 ، رغبتك حسب عاًما أو دقيقًا المهني الهدف بيان يكون أن يمكن. أعددته الذي التعليم

 .إليه تتقدم الذي المنصب نوع على يعتمد ما وعادةً 

 ملف عنوان ضمن جميعها أو أعاله المذكورة الثالثة العناصر من أي دمج يمكن

 ، الحالتين كلتا في. منفصلة أقسام إلى تقسيمها يمكنك ، ذلك من بدال. عام تعريف

  .الذاتية سيرتك في الحقًا لسردها التفاصيل حفظ تذكر

 ورسم كثب عن العمل صاحب متطلبات تحليل في شخصي ملخص عمل مفتاح يكمن

 - حساسة لغة استخدام إن. المستطاع قدر دقيق نحو على وأهدافك ومهاراتك خبراتك

 يعد - يستخدموها التي والمصطلحات اللغة نفس أي العمل أصحاب إلى ذلك يعود

 .ناجح شخصي ملف بناء في العناصر أهم أحد
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