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الذاتیة إعداد السیرةحولمالحظات 

·  م 12:56 في 2006, 7مایو 

ا یواجھ حدیثي التخرج كثیرًا م. السیرة الذاتیة لھا أھمیة كبیرة في الحصول على فرصة عمل مناسبة
مشكلة عدم علمھم بأسلوب كتاب السیرة الذاتیة و ال أدري لماذا ال تقوم الجامعات بھذا الدور كما یحدث 

أحاول ھنا تسجیل بعض النقاط الھامة من وجھة نظري و خبرتي الشخصیة. في الخارج

السیرة الذاتیة ھي وسیلتك لتعریف الناس بك فمن المھم أن تدوِّن فیھا كل ما قد یؤثر على قرار : أوًال
وبالتالي فأي سیرة ذاتیة البد و أن تحتوي على بیانات . اختیارك وأن تكون مستوفیة للبیانات األساسیة

 أخرى مثل التدریب، قد تضاف أقسام. شخصیة، التعلیم، خبرة العمل، اللغات، معلومات إضافیة
في الوالیات المتحدة یفضلون كتابة قسم صغیر في بدایة . المھارات الشخصیة، األبحاث والمطبوعات

الحصول على وظیفة مھندس في مجال : السیرة الذاتیة مكون من جملة توضح ما تھدف إلیھ مثل
ن انھ ال داعي لكتابة ھذا القسم ولكن یبدو أن ھذا غیر معتاد في المنطقة العربیة و لذا أظ..…االتصاالت

أصال إال إذا كنت تتقدم لشركة أجنبیة فقد ُتفكر في إضافتھ

یفضل أن یكون عنوان السیرة الذاتیة ھو اسمك و تحتھ مباشرة عنوانك و التلفون و البرید : ثانیًا
ذكر (و النوع في ھذه الحالة یحتوي قسم البیانات الشخصیة على جنسیتك و تاریخ میالدك . اإللكتروني

إن لم تضع اسمك عنوانًا للسیرة الذاتیة . و الحالة االجتماعیة و ربما إن أردت وضع الدیانة) أو أنثى
كثیرًا ما توضع صورة . فأضف اسمك وعنوانك وتلفونك و البرید اإللكتروني إلى البیانات الشخصیة

الدول األجنبیة ال یكون ھناك الحظ أنھ في بعض . شخصیة و قد یكون من األفضل و ضعھا عند الطلب
قسم للبیانات الشخصیة ألنھم یعتبرون العمر و النوع والحالة االجتماعیة أشیاء ال عالقة لھا بعملیة 
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ھذه . وبالتالي فإذا قرأت بعض المواقع باللغة اإلنجلیزیة فالحظ أن ھذه النقطة ال تنطبق علیك. التوظیف
جلیزیةأمثلة للعنوان باللغتین العربیة و اإلن

فریدحسن خالد
شارع خلیل خلیل

 مصر-القاھرة
5644444444: تلفون
com.cv@hkhaleelq

Hassan K. Fareed
4 Khaleel Khalle St.,

Cairo, Egypt
Tel. 5644444444

hkhaleelq@cv.com

 مثال لقسم البیانات الشخصیة بالعربیة ثم باإلنجلیزیةوھذا

البیانات الشخصیة
1985 أكتوبر 26: تاریخ المیالد

متزوج: الحالة االجتماعیة
معاف: الخدمة العسكریة

مصري: الجنسیة

Personal Information
Date of Birth: October 26th, 1985
Marital Status: Married
Military Servcie: Exempted
Nationality: Egyptian

التعلیم یجب أن یوضح آخر دراسة قمت بھا و قد یوضح أكثر من دراسة ولكن إن كنت حاصال : ثالثًا
. على شھادة جامعیة فیمكن أن تذكر الشھادة الثانویة كذلك ولكن ال تذكر شھادة اإلعدادیة أو االبتدائیة

البد من توضیح اسم . ث شھادة تذكر أوال ثم األقل حداثة و ھكذااألشیاء الحدیثة تذكر أوًال بمعنى أن أحد
الجامعة و تاریخ الشھادة أو تاریخ بدء و نھایة الدراسة والتخصص تحدیدا

التعلیم
1997-1992     مصر– القاھرة –الجامعة الھندسیة التخصصیة 

كلیة الھندسة بكالوریوس ھندسة میكانیكیة
جید: تقدیر

1992-1989       السعودیة- الریاض–الثانویة مدرسة العالمیة 
الثانویة العامة
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Education
University of London, Imperial College, UK 1994-1995
MSc in Advanced Mech. Engineering

University of Alex., Faculty of Engineering, Egypt. 1984-1989
BSc in Mechanical Engineering (Very Good Honors)

یجب أن توضح لكل . الخبرة العملیة تكون مسلسلة أیضًا بدایة بأحدث وظیفة ثم األسبق و ھكذا: رابعًا
وظیفة اسم الشركة أو

مثال. المؤسسة، تاریخ بدایة و نھایة التوظیف، المسمى الوظیفي، األعمال و المسئولیات واإلنجازات

خبرات العمل

2000-1995    قطر -الشركة المستحدثة لألعمال 
 مصنع الحامض–مھندس تشغیل 

 طن في الیوم200متابعة عملیات تشغیل مصنع الحامض إنتاجیتھ 
 بالمائة15طورت ماكینة اإلسالة و الذي أدى إلى زیادة اإلنتاجیة نسبة 

قدت تصمیم تقاریر اإلنتاج و الصیانة
 من فنبي اإلنتاج20قمت بتدریب 

 ملیون ریال2 لقطع الغیار و قیمتھا أعددت المیزانیة السنویة
 ریال نتیجة لتحدیث نظام الصیانة20000وفرت 

Work Experience
SAMAA Co., Cairo, Egypt    Jan 1995- Present
Production Engineer – Acid Plant
Supervised the operations of a plant (productivity 200 tons/day)
Modified the main equipment and increased productivity by 15%
Trained 20 production technicians
Saved 200000 LE by improving the maintenance system 

اكتب اللغات التي تعرفھا و . المھارات تحتوي على اللغات و الكومبیوتر و أي مھارات أخرى: خامسًا
مج تجید استخدامھا من البرامج العادیة إلى البرامج المتخصصة وكذلك اكتب أي برا. درجة معرفتك بھا

مثل

اللغات
لغة عربیة اللغة األم

لغة إنجلیزیة جید

مھارات الحاسب
إجادة برامج ویندوز ومیكروسوفت أوفیس

درایة بمبادئ برنامج أوتوكاد
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Languages
Arabic Mother Tongue
English Good

Computer Skills
Highly skilled in Windows, MS Office

Basic Awareness of AutoCAD

التدریب یحتوي على أي برامج تدریبیة قد تكون ذات عالقة بالعمل الذي تبحث عنھ مثل : سادسًا
الدورات اإلداریة و الفنیة و دورات الحاسوب و اللغات

أمثلة. ا في أي قسم آخرقسم المعلومات اإلضافیة یحتوي على أي معلومات لم تستطع كتابتھ: سابعا

جائزة التفوق الثقافي من ..…الطالب المثالي في كلیة كذا…حاصل على الحزام األسود في الكاراتیھ 
عضو في جمعیة المھندسین العرب…كلیة كذا

نصائح عامة: أخیرا 

وكذلك فإن كذبك قد ُیكتشف أثناء المقابلةا لشخصیة وھو ما ! التبدأ عملك بالكذب. ال تكذب
وقد یكتشف الكذب بعد تعیینك وھو ما یعرضك لمشاكل . عل الممتحن یفقد الثقة فیك تمامایج

وبغض النظر عن ھذه المشاكل فإن أخالقك الكریمة ال تسمح لك بالكذب. عدیدة

مثال. ال مجال لألخطاء اللغویة وانتبھ إلى األخطاء الللغویة التي ال یكتشفھا الحاسوب

كثیرًا ما تطلب باإلنجلیزیة ولكن قد یحدث أن تطلب أیضًا . اكتب السیرة الذاتیة باللغة المطلوبة
السیرة الذاتیة ُتكتب بلغة واحدة ولكننا في ھذه المقالة كتبنا كل جزء باللغتین العربیة . بالعربیة

واإلنجلیزیة للشرح فقط
 في السیرة الذاتیة” نحن“أو ” أنا“ال تستخدم كلمة
عد إعداد السیرة الذاتیة اطلب من صدیق قراءتھا ثم اسألھ عن انطباعھ و نقاط القوة و الضعف ب

وعن وجود أي أخطاء
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ال تھمل كتابة أشیاء قد تبدو لك بسیطة ولكنھا من وجھة نظر صاحب العمل قد تعني الكثیر .
جوائز في فمثًال إن كنت قد مثلت جامعتك كعضو في فریق في لعبة جماعیة أو حصلت على 

لعبة فردیة فذاك یشیر إلى أن لدیك روح الفریق في الحالة األولى و اإلصرار والعزیمة في 
إن كنت قد عملت في عطلة الصیف كبائع لعب أطفال أو أدوات مكتبیة فھذه . الحالة الثانیة

 كذلك إن كنت أثناء. معلومة ھامة ألنھا توضح خبرة في التعامل مع الناس و خبرة في البیع
عملك السابق قد حسنت من ظروف العمل بإضافة نظام تھویة أو حسنت مستوى العاملین 

بتعلیمھم استخدام الحاسوب فھذه أشیاء تعني أن لدیك حسن إدارة و قدرة على القیادة
 مناسبًا وكذلك ال تستخدم خطوط جمالیة أو 12ال تستخدم خطا كبیرا جدًا فعادة ما یكون مقاس 

ھذه . دام خطوط الكتابة العادیة ال تستخدم رسومات أو تضع أشیاء جمالیةمائلة وحاول استخ
ورقة رسمیة ووجود زخرفة وخطوط جمالیة یجعلك تبدو كھاٍو

ال وقت لدى قارئ السیرة الذاتیة لقراءة جمال طویلة . ال تكتب قصصا واستخدم جمال قصیرة
وعقدة وحكایات في السیرة الذاتیة فقد یكون أمامھ مئات السیر الذاتیة التي یجب أن یقرأھا في 

اعات خالل عدة س
 حاول أن تكون السیرة الذاتیة مكونة من صفحة أو اثنین إن كنت حدیث التخرج، ومن صفحتین

إلى أربعة إن كانت لك خبرات طویلة ومختلفة
 حاول اختیار اسم مناسب لبریدك اإلكتروني الذي تكتبھ على السیرة الذاتیة والذي ُتراسل بھ

تعرفھ ثم تجد أن اسم بریده اإللكتروني فعندما تصلك رسالة من شخص ال . جھات التوظیف
: من أمثلة ذلك بالنسبة للرجال. َھزلي أو سخیف فإنك ُتكوِّن فكرة غیر جیدة عن ھذا الشخص

الحلوة، شوكوالتھ، أسراري، : ومن أمثلة ذلك للسیدات.…الروش، الدماغ، الحوت، العبیط
تاد أن یكون اسم بریدك من المع. ھذه األسماء غیر مناسبة للتعامالت الرسمیة.…بنوتة

اإللكتروني مشتقا من اسمك الشخصي

 ركز على الجوانب ذات العالقة بالوظیفة التي تبحث عنھا
 یجب أن تكون على علم بجوانب الضعف في السیرة الذاتیة والتي تحتاج لتوضیحھا في الخطاب

عادة بالسیرة الذاتیة أو أثناء المقابلة الشخصیةالذي ُیرفق 
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 أحیانَا یكون ُمَسمَّى وظیفتك السابقة أو الحالیة غیر واضح أو غیر معتاد ففي ھذه الحالة یفضل
توضیح األمر من خالل شرح مھام الوظیفة

إن كان مشروع التخرج لھ عالقة بالوظیفة المطلوبة فیفضل ذكره
ما قلت أھمیة ذكر أمور تفصیلیة قدیمة مثل مشروع تخرجك من كلما زادت سنین الخبرة كل

عشرین عامًا
 الحظ أن النماذج الجاھزة للسیرة الذاتیة في میكروسوفت ووردMSWorsd ال تحتوي على 

بمعنى آخر فإنھا ُمصمَّمة على . قسم البیانات الشخصیة وتحتوي على قسم خاص للھدف
األسلوب األمریكي

ولیة عنِ سَیر ذاتیة ألشخاص یعملون في نفس المجال لتتعرف على أسلوب ابحث في الشبكة الد
بالطبع ال َتقم بنقل أي شيء من سیرة ذاتیة لشخص آخر ولكن تعرف على ما ُیكتب وما . كتابتھم

ال ُیكتب وأسلوب الكتابة وخاصة باللغة اإلنجلیزیة
تب عنوان القسم األول بخط كبیر ثم استخدم تنسیق موحد لكتابة جمیع أقسام السیرة الذاتیة فال تك

عنوان قسم آخر بخط صغیر وال تكتب اسم وظیفة بخط سمیك واسم وظیفة أخرى بخط عادي 
وال تكتب التاریخ مرة على الیمین ومرة على الیسار

 قد تحتاج إلى إحداث تغییرات طفیفة في السیرة الذاتیة لكي تبدو أكثر مناسبة للوظیفة
ت اآلن تتقدم لوظیفة بیع أنك عملت في مبیعات األدوات الكتابیة عمومًا و أن: مثال. المعروضة

وكذلك قد تكتب …أقالم فمن المھم أن تذكر أن لدیك خبرة في بیع األدوات الكتابیة مثل األقالم
. عن ھذه الوظیفة بتفصیل أقل حین تتقدم لوظیفة لیس لھا عالقة مباشرة ببیع األقالم وھكذا

نھا تكون قلیلة بطبیعة بالطبع في حالة كونك حدیث التخرج فیفضل الكتابة عن كل الخبرات أل
الحال 

 ُكن حذرًا في استخدام األحرف األولى أي االختصارات فربما ال تكون مفھومة للقارئ فمثال
PM ربما تكون غیر مفھومة وبالتالي یفضل كتابة االسم بالتفصیل وھو Preventive 

Maintenance . بعض االختصارات ال یحتاج شرح ألنھ معلوم للجمیع مثلBSC, MSc, 
PhD .

ال تبالغ في تعظیم قدراتك
 خذ في اعتبارك أن لكل بلد بعض األعراف المختلفة في كتابة السیرة الذاتیة فإذا علمت أن شیئًا

ما عادًة ما یكتب أو عادة ال یكتب في السیرة الذاتیة في البلد الذي تود أن تعمل بھ فحاول أن تتبع 
ھذا الُعرف

من آٍن آلخر بإضافة الخبرات واإلنجازات الجدیدةحاول َتحدیث السیرة الذاتیة 
غنٌي عن الذكر أن السیرة الذاتیة و الِخطاب المرفق بھا یكتبان على الحاسوب
ال تكذب

:بعض الروابط العربیة لكتابة السیرة الذاتیة

htm.jk7du1ca/najah/com.balagh.www://http
9=p?/ws.rclub.www://http
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asp.choose-how/com.moheet.trial-jobs://http
htm.14/70issue/newsletter/ARABIC/edu.najah.www://http

395307post#395307=p?php.showthread/com.khayma.hewar://http
html.83800article/26/07/2005/com.alriyadh.www://http

htm.cv/cv/latesnews/ae.ac.uaeu.alumni://http
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العالمأسلوب كتابة السیرة الذاتیة في أجزاء مختلفة من

·  ص 10:11 في 2006, 8مایو 

 في معظم دول العالم فإنھ یوجد كتابة السیرة الذاتیةعلى الرغم من وجود الكثیر من التشابھ في طرق 
لبرید افي الوالیات المتحدة و كندا ال ُتكتب البیانات الشخصیة سوى االسم و العنوان و. بعض االختالفات

وبالتالي ال یوجد قسم للبیانات الشخصیة مثل تاریخ المیالد والجنسیة . اإللكتروني وھذه ُتكتب في العنوان
أما في المملكة المتحدة . في بالد أخرى مثل نیوزیلندا قد َتكتب تاریخ المیالد. والحالة االجتماعیة والنوع

أما في . فتكتب تاریخ المیالد ولكن ال تكتب الدیانة وال النوع و قد تكتب أو ال تكتب الحالة االجتماعیة
أما عن . ات فیجب كتابة البیانات الشخصیةروسیا و فرنسا و بولندا و الیابان و مصر والسعودیة واإلمار

إرفاق صورة شخصیة فذلك ال یقبل في الوالیات المتحدة ولكنھ أمر ضروري في فرنسا والیابان

في الوالیات المتحدة تبدأ السیرة الذاتیة بقسم ُمكون من جملة واحدة یحدد ھدفك مثل الحصول على 
في . عادة ُیكتب قسم بدیل یشرح إمكانیاتك في بضع جملأما في المملكة المتحدة ف. وظیفة مدیر مشروع

الكثیر من الدول في العلم العربي ال ُیكتب أیًا من ھذین القسمین

في الوالیات المتحدة یجب كتابة الخطاب المرفق بالسیرة الذاتیة بعنایة حیث أنھ یستخدم لتوضیح عالقة 
أن یكتب ھذا الخطاب بخط الید وقد یتم تحلیل في فرنسا یجب . خبراتك ومھاراتك بالوظیفة المعروضة

فیكون الھدف منھ تحدید اسم الوظیفة التي یتقدم إلیھا أما في مصر والكثیر من الدول العربیة. خطك
.صاحب السیرة الذاتیة وعادًة ما یكون قصیرًا



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة 11

الذاتیةمثال لنموذج كتابة السیرة

·  ص 7:47 في 2006, 9مایو 

 باللغة اإلنجلیزیة ونموذج آخر باللغة العربیة لمزید CV السیرة الذاتیةُأحب أن أعرض نموذج لكتابة
ضیح عن كیفیة كتابة سیرة ذاتیةمن التو

. مع مالحظات باللغة العربیة باللون األحمر باللغة اإلنجلیزیةتعرض نموذجا الصفحات التالیة: أوًال
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Hameed Sakan اكتب اسمك ھنا

4 Khaleel ABCDEF St, Bldg. A, Apt# 111
DDDD, Cairo, Egypt

Tel: +202 7577577877452
e-mail ………………

http://samehar.wordpress.com

PERSONAL INFORMATION: )قد تضیف الموقف من التجنید في بعض الدول(

Date of Birth: 
Gender:  (Male  …Female)
Marital Status:  ( Single….married…)
Nationality: 
Military Service:  (Exempted…)

EDUCATION: )األحدث ثم الذي یلیھ-المؤھالت العلمیة (

ABCDEF University, Doha, Qatar      البد من اسم الجامعة و التخصص و اسم المؤھل و تاریخھ
MBA (Master’s in Business Administration)
Concentration: Operations Management (GPA: 4.0/4.0)       (concentration (التخصص

2001-2003

University of London, Imperial College, London, UK
MSc in Advanced Mech. Engineering          (MSc اختصار مفھوم للجمیع)

1995-1996

University of ACVBFF, Faculty of Engineering, Cairo, Egypt 
BSc in Mechanical Engineering (Very Good Honors), Ranked third of 104 students.

1984-1989

EXPERIENCE: ) الخبرات العملیة بدایة باألحدث ثم الذي یلیھ(

ABCDEF Co., Cairo, Egypt   البد من كتابة اسم الشركة أو المؤسسة و تاریخ بدایة و نھایة العمل 

Business Excellence Department- Section Chief  في و المسئولیات و اإلنجازاتو المسمى الوظی

Dec 2001-
Present 

 Analyzed the company procurement process based on historical data and questionnaire 
results which led to the identification of the weak points in the system.

 Applied simulation techniques on the ……… that helped in the study of an expansion 
project of $10million cost.

 Participated in the Electronic Requisition system development.

 Automated the ……..Planning which resulted in shorter preparation time and less waste.

 Developed an optimization model for …….. to minimize the waste which saved 50% of 
the unnecessary material waste and more than 90% of the planning time.

 Designed Information System; database and program logic for ……

GHIJKL Co., Cairo, Egypt  في بدایة حیاتك العملیة لن تجد الكثیر لتكتبھ فال تنزعج من ذلك 

Utilities Maintenance and Operation- Engineer

19..-2001

 Managed maintenance, repair & troubleshooting of 200 mechanical Equipment 

مكان الصورة 
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including compressors, pumps, cooling towers & piping.    ام األرقام شئ جیداستخد

 Supervised the start up and operation of an air separation plant and trained 20 
technicians on  operation of plant.

 Prepared and managed an annual spare parts budget of $300,000 for 6000 items.

 Increased technicians’ motivation by redesigning the workshop layout, improving 
workshop facilities and application of QCC (Quality Control Circles).

 Saved $250,000 loss of production by modifying the cooling water system of  ….. 

 Decreased equipment failure and spare parts consumption by  application of ……

 Worked as a TPM (Total Productive Maintenance) coordinator for the Utilities section.

توضیح االختصار الذي قد یكون غیر مفھوم

 Increased the utilization of manpower by having a monthly & annual plan, good 
preparation and storage of spare parts and monthly training of technicians.

 Achieved zero sudden stoppage of utilities supply and less than 2 injuries per year. 

TRAINING:  )تسویق- نواحي فنیة – إدارة – لغة – حاسب -أي دورات تدریبیة لھا عالقة بالعمل (

APAPAPA Corporation, Qatar

Training on Advanced Simulation  Topics

Sept. 20…

NOPQRS AG, Dubai, UAE

Training on Maintenance of Mechanical Equipment

(Jul- Aug) 
19..

SKILLS: ) یمكن إضافة مھارات أخرى لھا عالقة بالعمل بشكل مباشر أو غیر مباشر-مھارات اللغة و الحاسب  (

Language -Fluent in Arabic and English               یمكن كتابتھا على سطرین                            

Computer knowledge  Windows, MsOffice, SPSS, Visual Basic for Applications, VB, Fortran 
programming, MSProject.

OTHER INFORMATION: ) أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة– تفوق – منح - مسابقات–اكتب أي جوائز  )
 ABVFGTTTTT Co. Achievement Award 2004
 DDFFFFFFV Organization MBA scholarship 2001-2003
 A member of a team that ranked 12th out of 232 teams from different Egyptian 

universities in ………… Competition
May 2003

REFERENCES: )  ھذا الجزء لیس إلزامي -اكتب اسم اثنین ممن یعرفون مستواك العلمي و المھني (

1- name….., Associate Professor, University of xxxxxxxxxx, Qatar, abscdefggg@cvblog.com , 
Tel ………………….
2- name….., Section Manager, ABCDEF Co.,  hthy@abcdefgh.com.eg, Tel………

 وال ھو أفضل نموذج في العالم و لكنھ یعتبر جید و یحتوي على األجزاء ھذا النموذج لیس ھو األوحد: ملحوظة
قد یكون مقبوال بعض التغییر مثل كتابة اللغات في قسم و مھارات الحاسوب في . األساسیة و یراعي أسلوب الكتابة

 الیسار و باقى قد تكتب العناوین الرئیسیة في أقصى. یمكن أیضا إضافة مھارات أخرى في قسم المھارات. قسم آخر
عموما یفضل أن ترى مجموعة نماذج على الشبكة الدولیة....الوصف في باقي الصفحة
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انتبھ إلى أن الجداول ال تظھر في الطباعة ولكنھا مستخدمة فقط لتنظیم الصفحة. ال تستخدم جدوال یظھر عند طباعة 
السیرة الذاتیة

بعض الجمل ال یصح استخدامھا في السیرة الذاتیة الحقیقیة وإنما في ) .......(انتبھ إلى أن النقاط المستخدمة ھنا 
ھي مستخدمة ھنا مكان بعض الكلمات ألن ھذا مجرد مثال توضیحي 

في . حدیثي التخرج قد یكون لدیھم خبرات محدودة مثل بائع في السوبر ماركت أو یكون أمضى فترات تدریب صیفي
كن في حالة التدریب الصیفي أن تكتب نقطة أو اثنان عن كل فترة تدریب یم. ھذه الحالة التھمل كتابة ھذه األشیاء

مثلما نكتب في قسم الخبرات

 المسمیات المستخدمة في ھذا المثال لألشخاص والمؤسسات ھي مسمیات وھمیة غیر حقیقیة * 
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.نموذجًا باللغة العربیة مع مالحظات باللون األحمرحتويت لصفحات التالیةا: ثانیًا
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حمید عباس سكین 
111 شقة – شارع خلیل فرید 4

 مصر- القاھرة -حي األزھار
asadddffdfd@yahoo.com :البرید  اإللكتروني

+202 7577577877452 :الھاتف

: البیانات الشخصیة

1981 - أكتوبر  26: تاریخ المیالد
ذكر: النوع

 متزوج:الحالة االجتماعیة
مصري: الجنسیة

إعفاء: یةالخدمة العسكر

)األحدث ثم الذي یلیھ( :المؤھالت العلمیة

2000- 2002 البد من اسم الجامعة و التخصص و اسم المؤھل و تاریخھ      كلیة الھندسة –جامعة األسكندریة 
ماجستیر ھندسة كیمیائیة

ھندسة عضویة: تخصص
1994- 1999

 كلیة الھندسة–جامعة القاھرة 
بكالوریوس ھندسة كیمیائیة

جید جدا : التقدیر

) الخبرات العملیة بدایة باألحدث ثم الذي یلیھ(: الخبرة العملیة

و المسمى الوظیفي و المسئولیات و  البد من كتابة اسم الشركة أو المؤسسة و تاریخ بدایة و نھایة العمل   حتى اآلن– 2001
اإلنجازات

 مصر-األسكندریة –الشركة المستحدثة لألعمال 
مصنع الحامض–شغیلمھندس ت

طن في الیوم200إنتاجیتھ متابعة عملیات تشغیل مصنع الحامض 
بالمائة15إلى زیادة اإلنتاجیة نسبة طورت ماكینة اإلسالة و الذي أدى 
اإلنتاج و الصیانةقدت تصمیم تقاریر

 مصر-لقاھرةا – الدولیة كیمامیكالشركة  1999-2001
ألسمدةع امصن -وصیانة مھندس تشغیل

 اإلنتاج من فنبي20قمت بتدریب
 جنیھملیون 2أعددت المیزانیة السنویة لقطع الغیار و قیمتھا

 الصیانة نتیجة لتحدیث نظامجنیھ 20000وفرت

) تسویق- نواحي فنیة – إدارة – لغة – حاسب -أي دورات تدریبیة لھا عالقة بالعمل( :التدریب

2004  مصر-إلداري المتطورة  شركة التدریب الفني وا

 أسبوعان-إدارة اإلنتاج  

 –مكان الصورة 
 إن كانت مطلوبة
أو أردت وضعھا
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2000  مصر- المصریة الھولندیة للحاسبات الحدیثة

 أسبوع-برنامج إكسل 

) یمكن إضافة مھارات أخرى لھا عالقة بالعمل بشكل مباشر أو غیر مباشر-مھارات اللغة و الحاسب  ( :مھاراتال

األم اللغة   :غة عربیة ل-

جید:یةلغة إنجلیز -

                            اللغة

إجادة برامج ویندوز ومیكروسوفت أوفیس -

درایة بمبادئ برنامج أوتوكاد -

الحاسب

 أو أي أشیاء أخرى ذات – تفوق – منح - مسابقات–اكتب أي جوائز -" جوائز"یمكن أن تسمي ھذا القسم بـ 
)قیمة )  :معلومات أخرى

2004 مصر-ي بالشركة المستحدثة لألعمال المھندس المثال 
1998  جامعة القاھرة–جائزة النشاط الثقافي 
1995 o الحزام األسود في الكاراتیھ

)  ھذا الجزء لیس إلزامي -اكتب اسم اثنین ممن یعرفون مستواك العلمي و المھني (: المعرفون

: ............... برید إلكتروني-: ............. تلفون- كلیة الھندسة–ریة  جامعة األسكند- أستاذ مساعد -......................أحمد. د
:  برید إلكتروني-: ............. تلفون- الشركة الدولیة للكیماویات كیمامیك- مدیر إدارة اإلنتاج -......................خالد

...............

:ملحوظة

ل نموذج في العالم و لكنھ یعتبر جید و یحتوي على األجزاء ھذا النموذج لیس ھو األوحد وال ھو أفض
.بةاألساسیة و یراعي أسلوب الكتا

یمكن أیضا . قد یكون مقبوال بعض التغییر مثل كتابة اللغات في قسم و مھارات الحاسوب في قسم آخر
.إضافة مھارات أخرى في قسم المھارات

لجمعیات المھنیة، الھوایات واالھتمامات، المنشورات العضویة أي عضویة ا: یمكن إضافة أقسام أخرى لـ
، العمل التطوعي)أي األبحاث أو المقاالت المنشورة(

عموما یفضل أن ترى .... و باقى الوصف في باقي الصفحةلیمینقد تكتب العناوین الرئیسیة في أقصى ا
مجموعة نماذج على الشبكة الدولیة

ودة مثل بائع في السوبر ماركت أو یكون أمضى فترات تدریب حدیثي التخرج قد یكون لدیھم خبرات محد
یمكن في حالة التدریب الصیفي أن تكتب نقطة أو اثنان . في ھذه الحالة التھمل كتابة ھذه األشیاء. صیفي

عن كل فترة تدریب مثلما نكتب في قسم الخبرات
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الذاتیةمثال ألخطاء في كتابة السیرة

·  ص 11:17 في 2006, 16مایو 

 التي قد تحدث عند إعداد السیرة الذاتیة  لبعض ألخطاء أمثلةانوضح تتان التالیالصفحتان
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Naer Shakir Kamal Salab

1627 El-kHorya Ave. 
Floor 10 Appt. 3  
Hadara
Alexandria - Egypt

Mobile  (002) 012-......
Home   (002) 03- ......
E-mail naershasal@vamail.com

Date of Birth Jan., 30,1960

Education
1980 - 1985 Alexandria University-Faculty Of Engg Alexandria
B.Sc. in Chemical Engineering - Grade: GOOD
1988 - 1990 Alexandria University-Faculty Of Engg Alexandria
Diploma Degree in – Pollution control -   Grade: GOOD
1999 - 2003 Arab Academe for Science and Technology
Diploma Degree in Engineering Management Continue

Languages
Arabic Native tongue  
English Very Good in reading, writing and listening

Work   
Experience

2003- up till now ASDXXFGR Co., Cairo, Egypt
Planning and Control Manager- XXXX Production
 …………
 ………….
 ……………….

1999- 2003 ASDXXFGR Co., Cairo, Egypt
Pickling Line Manager- XXXX  Production
 ……….
 …….
 …………

1999 - 1991 ASDXXFGR Co., Cairo, Egypt
Operations Engineer / Section Chief for …………  
 Responsible for the operating and controlling of cooling water systems including the 

preparation of all the consumable material needs for operation. Also evaluation of the 
applied chemical program in the quality control parameters of cooling water systems

اللغة تأتي بعد الخبرات و التدریب عادة
ال تنس إضافة مھارات الحاسب

Mother استخدم  Tongue
ing   ال تنس 

أین باقي البیانات الشخصیة

استخدم اللون األسود
ال تستخدم اللون األحمر 

اكتب ما حققتھ في كل فترة 
لمث

Improved....
Saved.....
Increased......
Managed...

ال داعي لكتابة االسم رباعي 
یكفي اسمین أو ثالثة 

لترتیب معكوس ابدأ ا
باألحدث ثم الذي یلیھ

 Engg اختصار غیر صحیح 

یفضل ترك مسافة 
رأسیة بین كل 

شھادتین

:اختر خطوط عادیة مثل. الخط غیر مقبول
Arial , Times New Roman 

نموذج یوضح أخطاء في كتابة السیرة الذاتیة 



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة 20

Note:
This period include an interval of PROJECT MANAGEMENT of the ……… project. This was 

an implementation of the water-cooling system need for …… project.

Petroleum and Industrial Consultancy, Alexandria   1991 - 1998
Technical Customer Support for cooling water chemical treatment   
Responsible for the customer support and follow-up the application of chemical program 
application and controlling of cooling water systems performance.

اكتب ھذه الفترة كفترة 
خبرة منفصلة

 أو عن مھارات لماذا ال یوجد أي معلومات عن التدریب
ت إضافیةأو أي معلوما الكومبیوتر 

في الفترات . ال تغیر أسلوب الكتابة
السابقة كتبت التاریخ قبل اسم الشركة
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الذاتیةكتابة خطاب مرفق مع السیرة

·  م 5:11 في 2007, 10یونیو 

 Coverیفة فإنك تحتاج في أكثر األحیان ألن ترسل مع السیرة الذاتیة خطابا مرفقا عند التقدم لوظ
Letterأحاول في ھذه المقالة توضیح أھمیة ھذا الخطاب وكیفیة كتابتھ.  یوضح الوظیفة التي تتقدم إلیھا.

لماذا تحتاج ألن ترسل ھذا الخطاب وما الذي نكتبھ في ھذا الخطاب؟

ِلتقول مالم َتستطع قولھ في السیرة الذاتیة نظرا لشكل السیرة الذاتیة الُمعتاد ھذا الخطاب ھو فرصتك 
بدایة یجب أن توضح الوظیفة التي تتقدم إلیھا ثم یمكنك ان . وعدم السماح بكتابة جمل وفقرات فیھا

 شرح أي أشیاء غامضة -تضیف فقرات عن مھاراتك التي تؤھلك للحصول على ھذه الوظیفة تحدیدا أو 
توضیح تناسب عملك الحالي مع تلك الوظیفة في  السیرة الذاتیة مثل فترات زمنیة غیر مذكورة أوفي

.حالة ما إذا كانوا غیر متماثلین

 ھذا أمر البد أن یكون واضحا في الخطاب بل ربما یكون .  التي تتقدم إلیھااسم الوظیفةتوضیح
وظیفة والرقم الكودي لھا إن كان ھناك رقم بیِّن اسم ال. ھو السبب الرئیسي في كتابة ھذا الخطاب

.اذكر كذلك المكان والتاریخ الذي تم اإلعالن فیھ عن الوظیفة مثل جریدة كذا بتاریخ كذا. كودي
 من األمور األساسیة أال ُتعید كتابة نفس ما كتبتھ في . قدراتك التي تؤھلك للوظیفةتوضیح

. تي اكتسبتھا والتي تجعلك تتقدم لھذه الوظیفةالسیرة الذاتیة ولكن علیك أن توضح الخبرات ال
لكي ُتحسن كتابة ھذا الجزء علیك بمقارنة قدراتك بمتطلبات الوظیفة المذكورة في اإلعالن

 من األشیاء التي ینظر .  مثل فترات انقطاع عن العملأمورا غامضة في السیرة الذاتیةتوضیح
قد تكون قد انقطعت عن العنل .  الموضحةإلیھا قارئ السیرة الذاتیة الفترات الزمنیة غیر

قد تكون الوظیفة . لظروف قھریة أو صحیة أو لكي تدرس فعلیك توضیح ذلك في ھذا الخطاب
تشترط خبرة العمل في بلد ما أو مجال ما وانت تملك ھذه الخبرة ولكنھا لسبب ما غیر موضحة 

.في السیرة الذاتیة فعلیك توضیح ذلك ھنا
في ھذا الخطاب قد تفصل بعض .  ألھمیتھا مذكورة في السیرة الذاتیةزیادة توضیح أمورا

الشيء في بعض ما ذكرت في السیرة الذاتیة من خبرات أو مؤھالت ذات عالقة مباشرة 
.تتحدث عن أسلوب إدارتك أو أشیاء حققتھافمثال قد. بمتطلبات ھذه الوظیفة

 مثل أن تكون الوظیفة تشترط الدرایة بعض األمور التي قد تجعلك غیر مناسبا للوظیفةتوضیح 
لماذا تذكر ذلك؟ لتوضیح . بلغة ما وال یكون لدیك درایة بھا أو تتطلب مؤھل ما وأنت ال تحملھ

األمور ولكي ال ُتضیع وقتك ووقت الشركة الموظفة وكذلك لتوضیح قدرتك على تحمل أعباء 
لللغة أو شرط المؤھل أساسیا فال فإن كان شرط ا. ھذه الوظیفة وإن لم تنطبق كل الشروط علیك

بالطبع أنت لن . داٍع ألن تذھب لحضور اختبارات ومقابالت فھذا سیكون مضیعة لوقتك ووقتھم
ولكن من المؤكد أنك ترى أن لدیك ” أنا ال أصلح للوظیفة ألنني ال أعرف كذا“تقول مثال 

ات األساسیة لھذه الوظیفة إن لدي الكثیر من الخبر“إمكانات تؤھلك لتلك الوظیفة فمثال تقول 
. ”وإن كنت ال أحمل مؤھل كذا فإنني أظن ان قدراتي وخبراتي مناسبة لھذه الوظیفة“.. …مثل

قد یقترح البعض علیك أال تذكر ذلك في ھذا الخطاب ولكن ھذه وجھة نظري
 للعمل في مجال أو رغبتك باكتساب  مثل حبكأسباب رغبتك في االلتحاق بھذه الوظیفةتوضیح

خبرات في شركات ذات سمة معینة
في إعالن الوظیفة مثل الوقت المناسب اللتحاقك بالعمل أو اإلجابة عن بعض األسئلة المطلوبة 

حصولك على تصریح عمل أو إقامة في بلد ما أو المرتب المتوقع
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:مالحظات

ھذا الخطاب ُیكتب في صورة خطاب یبدأ بالتحیة وینتھي بختام مناسب ثم التوقیع.
الشركات العربیة قد التھتم كثیرا بمحتویات ھذا الخطاب سوى اسم الوظیفة التي تتقدم بعض

. على أي حال فإن كتابة ھذا الخطاب بشكل جید یوضح خبراتك ومھاراتك لن َیضر. إلیھا
بالطبع ھناك شركات قد تھتم كثیرا بما تكتبھ في ھذا الخطاب خاصة الشركات األجنبیة

 باللغة المناسبة أو المطلوبةیتم كتابة الخطاب
من المھم أال یحتوي الخطاب على أخطاء إمالئیة أو لغویة
 ھذا الخطاب یعتبر خطابا رسمیا فالبد أن یكون مظھره رسمیا بمعنى أال تستخدم خطوطا جمالیة

أو ألوانا أو تكتبھ بحجم كبیر أو تستخدم كلمات عامیة
أنا شخص : یقة وال تكتب شعارات عامة مثلحاول أن تكتب ھذا الخطاب بما یعبر عنك حق

ولكن اذكر أشیاء محددة خاصة بك ودلل . مجتھد ومثابر وأحب العمل ولدي قدرات عطیمة
نتیجة لعملي أكثر من ثالث سنوات في ھندسة المعمار فإن لدي خبرات “علیھا إن استطعت مثل 

أثناء “أو ” بالخطوات التنفیذیةفي تصمیم المستشفیات والمنتجعات السیاحیة كما أنھ لدي درایة 
عملي في التدریس استطعت تطویر أسلوب التدریس بالتعاون مع الزمالء بما مكننا من 

…”تحقیق
ھذا الخطاب ال یتعدى صفحة واحدة ویتكون عادة من فقرتین إلى أربع أو خمس فقرات
تبھ بخط الیداكتب ھذا الخطاب على الحاسوب ما لم یكن مطلوبا في إعالن الوظیفة أن تك
كتابة ھذا الخطاب حاول تجمیع معلومات عن الشركة الموظفة واقرأ إعالن الوظیفة عدة قبل

مرات وفكر في ارتباط خبراتك بما ھو مطلوب، ثقافة ھذه المؤسسة، ما الذي یبحثون عنھ 
ما الذي تملكھ من خبرات تناسب ثقافة ھذه المؤسسةحقیقة،

ھو أن تكتب فقرة واحدة توضح الوظیفة التي تتقدم إلیھا وفقرة الحد األدني لطول ھذا الخطاب 
ویمكن أن تضیف . ثم تختم بجملة ثم التوقیع. ثانیة ُتجیب فیھا عن أي أسئلة مطلوبة إن وجدت

الحد األدنى یكون . فقرتین أو ثالث لتوضیح إمكاناتك وباقي األمور المذكورة أعاله إن أردت
أما إن علمت أن الشركة . موظفة ال تھتم كثیرا بھذا الخطابمناسبا إن علمت أن الشركة ال

الموظفة تھتم بمحتویات ھذا الخطاب فعلیك كتابة الفقرات التي توضح قدراتك وخالفھ بعنایة
قبل أن ُترسل الخطاب قم بمراجعتھ جیدا واطلب من أي صدیق او قریب مراجعتھ لك إن أمكن
ذاتیة فال تستخدم ظرفا صغیرا لكي ال تضطر لثني استخدم ظرفا مناسبا للخطاب والسیرة ال

الخطاب عدة مرات مما یجعلھ یبدو بمظھر سيء عند قراءتھ

:نموذج عام لمحتویات الخطاب

ال یخفى علیك أنك لن تضع مربعات ومستطیالت في خطابك ولكنھا . ھذا توضیح لشكل الخطاب
طاب المختلفةمستخدمة ھنا لتوضیح األماكن التي تكتب فیھا أجزاء الخ
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مة في الشكل أعاله وإنما ھي مستخدمة ھنا من المعلوم أن الخطاب لیس بھ المستطیالت المستخد
.لتوضیح أجزاء الخطاب المختلفة

قد یكون لدیك الرغبة في رؤیة بعض االمثلة لھذا الخطاب وأقترح أن تطلع على المواقع المذكورة أدناه 
.حیث تجد بھا العدید من االمثلة الجیدة



موقع اإلدارة والھندسة الصناعیة 24

مواقع مفیدة في ھذا الموضوع

Career Service at Virginia Tech     
http://www.career.vt.edu/JOBSEARC/coversamples.htm

The writing center at Rensselaer
http://www.rpi.edu/web/writingcenter/cover_letter.html
 

 Purdue-Online writing lab
http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/Coverletter/index.html
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شخصیةاإلعداد لمقابلة

 م 5:58 في 2007, 10مایو 

ما الذي ُیفترض أن یحدث في المقابلة؟

 ھي وسیلة تستخدمھا المؤسسات التي ترغب في توظیف شخص ما Interviewالمقابلة الشخصیة 
ھذه الوسیلة ُتَمِكن المؤسسة من التعرف علیك وطرح أسئلة علیك للتأكد من . اسبالختیار المرشح المن

المفترض أن الشخص أو األشخاص الذین یقومون . قدراتك والتعرف على ما یؤثر في قرار توظیفك
بمقابلة المرشح یكونون على درایة كاملة بما تحتاجھ الوظیفة ویكونون كذلك قد قرؤوا سیرتك الذاتیة 

المفترض أن ھؤالء . وربما یكونون قد اطلعوا على نتائج بعض االختبارات السابقة للمقابلةبدقة 
 لدیھم حیادیة كاملة بین المرشحین وأنھم یستخدمون المقابلة الشخصیة -إن صح التعبیر-الُممتحنین 

 ینبغي أن ُیعامل المرشح باحترام وأال یسيء إلیھ الممتحنون. لغرض اختیار أفضل المرشحین
.یطرحوا علیھ أسئلة شخصیة ال عالقة لھا بالعملوأال

ما الذي یحدث فعال في المقابالت الشخصیة؟

فقد تذھب إلى المقابلة الشخصیة . قد ال یحدث ما ھو مفترض أن یحدث في بعض المقابالت الشخصیة
قد . المقابلة الشخصیةوُتفاجأ أن الممتحن لم یقرأ سیرتك الذاتیة أو قرأھا منذ زمن ولم یعد قراءتھا قبل 
قد تجد بعض الردود . یحدث أن َیطرح الممتحنون أسئلة سخیفة ال عالقة لھا من قریب أو بعید بالعمل

قد یكون مرجعھ إلى عدم درایة الممتحنین بطریقة إدارة المقابالت الشخصیة ھذا. السخیفة من الممتحنین
قدمین للوظائف أو أخالقیات الممتحن التي تسمح لھ أو إلى أسلوب المؤسسة الُمتعالي في التعامل مع المت

فبعض الممتحنین یستغل المقابالت . باستغالل مركزه للتعامل بصورة سیئة مع المتقدمین للوظائف
الشخصیة لكي یشعر بأنھ صاحب سلطة وھذا أمٌر بالغ السوء خاصة عند التعامل مع األشخاص الذین ال 

ُیفترض بالممتحن أال یزید من ِمحنة ھذا . لتحسین دخلھمیجدون عمال أو یبحثون عن أي فرصة 
نعم لھ أن یقبلھ في الوظیفة أو یرفضھ بناء على المقاییس المرتبطة بالعمل ولكن لیس لھ أن . الشخص

بعض الممتحنین یعتبر أنھ من المفید استثارة المرشح لمعرفة . یستخف بھ أو بمھاراتھ أو أن یستھتر بوقتھ
.مل مع المواقف الصعبةقدرتھ على التعا

ماذا عليَّ ان أفعل كمرشح للوظیفة؟ علیك أن تتوقع أن ُتقابل بعض الُممتحنین ذوي الكفاءة وبعض 
علیك أن تتعامل مع ھذه المواقف بذكاء وبما ال . الُممتحنین الذي لیسوا أھال إلدارة المقابالت الشخصیة

بالطبع .  ولكن حاول أن ترد بردود مھذبة وذكیةفال تنفعل أو ترد بشكل سيء. یجعلك تخسر فرص العمل
.ھناك حٌد لما یمكن أن تتقبلھ

مكان المقابلة

على المرشحین . مكان المقابلة عادة یكون ھو نفس مقر المؤسسة أو قاعة في فندق أو في مكتب توظیف
 التأكد من أن مكان المقابلة ھو مكان عام وآمن- خاصة اإلناث-

لة الشخصیة؟ ھذا ما نناقشھ في ھذه المقالةإذن كیف نستعد للمقاب
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اإلعداد للمقابلة

قبل المقابلة: أوًال

الحظ أن كل مقابلة شخصیة تحتاج استعداد . أداؤك في المقابلة الشخصیة یتأثر كثیرا باستعدادك لھا
ات لالستعداد للمقابلة الشخصیة علیك بتحلیل قدراتك ومؤھالتك ومتطلبات الوظیفة وبیان. خاص بھا

الشركة أو المؤسسة صاحبة الوظیفة

 تحلیل شخصي-1

ما ھي نقاط القوة والضعف لدي
ما ھي نقاط الضعف الواضحة في السیرة الذاتیة
ما ھي نقاط القوة التي أرید اإلشارة إلیھا

 تحلیل الوظیفة-2

ما ھي متطلبات ھذه الوظیفة؟
؟ما ھي الخبرات التي یحتاجھا الشخص لیشغل ھذه الوظیفة
ھل ھذه الوظیفة تركز على الجانب الفني أم اإلداري؟

 تحلیل الشركة صاحبة الوظیفة-3

ما ھي ثقافة ھذه الشركة أو المؤسسة؟
ما ھي طبیعة نشاط ھذه الشركة وما ھو حجمھا؟
ھذه الوظیفة في ھذه الشركة؟ما ھي أھمیة 
ما مستقبل ھذه الشركة، ما مدى نجاحھا؟
ام محدد في تقدیر المرتبات؟ھل ھذه الشركة لھا نظ
ما ھي المرتبات والبدالت التي تمنحھا ھذه الشركة؟

ربط تحلیل الوظیفة بالتحلیل الشخصي بتحلیل الشركة -4

ما ھي األشیاء التي أستطیع ان أقدمھا في ھذه الوظیفة؟
ما الذي ُیمیُِّزني عن غیري بالنسبة لھذه الوظیفة في ھذه الشركة؟
لسابقة الُمقاربة لھذه الوظیفة والمقاربة لطبیعة نشاط الشركة؟ما ھي خبراتي ا
ما ھي االمثلة الواقعیة من خبراتي التي یكون من المفید ذكرھا في ھذه المقابلة؟
ما ھي المعلومات التي قد یكون من المفید أن أظھر أني أعرفھا عن الشركةظ

ما ھي األسئلة المتوقعة؟

إعداد ھذه القائمة وإعداد اإلجابة علیھا یجعلك . ى توقع قائمة من األسئلةالتحلیالت السابقة تساعدك عل
ھذه القائمة تشمل . مرتاحا وھادئا في المقابلة الشخصیة ویجعلك قادرا على ذكر األشیاء التي تحب ذكرھا

أسئلة عامة والتي قد تسأل فیھا في أي مقابلة شخصیة وأسئلة خاصة بھذه المقابلة
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األسئلة العامة

عرفنا بنفسك!
ماذا تعرف عن شركتنا؟
لماذا ترید ان تلتحق بھذه الوظیفة؟
لماذا ترید ترك وظیفتك الحالیة؟
ما الذي ستضیفھ لشركتنا؟
ما الذي حققتھ من إنجازات في وظیقتك السابقة؟
ما الذي حدث لك من إخفاقات في العمل؟
ما الذي حدث لك من إخفاقات في حیاتك العملیة؟
 ان تكون في خالل عشر سنوات من اآلن؟أین ترید

ماذا تعرف عن كذا؟ ھل لك خبرة في : أسئلة خاصة بكل وظیفة وھي األسئلة الفنیة المرتبطة بالوظیفة
لكي تتوقع . ھذه األسئلة تختلف حسب الوظیفة وثقافة المؤسسة..…كذا؟ لماذا یحدث كذا؟ بماذا تفسر كذا؟

.لبات الوظیفة وحاول توقع األسئلة المرتبطة بكل نقطةأكبر قدر من األسئلة الفنیة اقرأ متط

قد یكون من الجید أن تقوم بكتابة إجاباتك على بعض األسئلة وخاصة إن كانت لغة المقابلة الشخصیة ھي 
وقد تكتفي بكتابة النقاط األساسیة التي ترید اإلشارة . اإلنجلیزیة فھذا یساعدك على التحدث بشكل أفضل

بالطبع أنت لن تأخذ معك ھذه اإلجابات المكتوبة إلى المقابلة . بة على أٍي من تلك األسئلةإلیھا عند اإلجا
الشخصیة ولن تقوم بتسمیعھا نصًا ولكنھا تساعدك كثیرا

عند تحضیرك لإلجابات حاول توضیح ما تتمیز بھ فیما یخص ھذه الوظیفة وحاول تدعیم إجاباتك 
تِف بأن تقول أنك تحب العمل في مجال التسویق مثال بل أظھر فال تك. وأشیاء محددة قمَت بھابأمثلة

اھتمامك بھذا المجال بتوضیح الدورات التي حضرتھا والكتب التي قرأتھا واألعمال التي أدیتھا في مجال 
ال تقل أن لدیك خبرة في مجال تشغیل المعدات الصناعیة ولكن . األمثلة ُتعطي ثقة فیما تقول. التسویق

.محددة لنوعیة المعدات وما قمت بھاذكر أمثلة 

حضِّر نفسك لتسأل سؤال أو بضعة أسئلة إن سمح لك في نھایة المقابلة

حاول أن تحضر األسئلة التي تظھرك بشكل جید كأن تسأل عن توقعاتھم من شاغل الوظیفة أو تسأل عن 
بل المؤسسة أو عن أسلوب عدد العاملین في المكان الذي ستعمل بھ أو عن الھیكل التنظیمي أو عن مستق

ال تسأل أسئلة جانبیة جدا أو تافھة ألن ھذا قد یعطیھم انطباعا سیئا عنك. العمل

فاختر األسئلة المناسبة. علیك االنتباه إلى ثقافة المؤسسة وطبیعة الوظیفة عند طرحك ألسئلة

****** التمرین*****

قد َتطلب من ذلك الشخص . یل دورك كمرشحاطلب من صدیق او قریب أن یقوم بدور الممتحن وقم بثمث
وإن . أن یقوم بطرح األسئلة التي أعددتھا انت مسبقا وقد تترك لھ المجال لیسأل بعض األسئلة األخرى

كان الشخص خبیرا في موضوع الوظیفة أو في مجال المقابالت الشخصیة فقد تترك لھ حریة اختیار 
ابلة الشخصیة إلى النھایة ثم اطلب ممن یقوم بدور الممتحن في جمیع األحوال، قم بتمثیل المق. األسئلة

.بتوضیح نقاط الضعف في أدائك وفي إجاباتك
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التمرین على المقابلة الشخصیة ھو خطوة مھة ومفیدة جدا وقد تقوم بتكراراھا مرتین أو ثالثا حسب 
بلة الشخصیة بالفیدیو لكي قد تقوم بتسجیل جزء من تمثیل المقا. صعوبة وأھمیة المقابلة التي تستعد لھا

تستطیع مشاھدة طریقة تصرفك وانفعاالتك وحركات جسمك الالإرادیة وھذا یساعدك كثیرا على تالفي 
بعض األخطاء

كیف ستصل إلى مكان المقابلة؟

ھذا یشمل معرفة وسیلة . ادرس طرق الوصول إلى مكان المقابلة خاصة إذا كان بعیدا أو في مدینة أخرى
من المھم أال ُیمثل لك البحث عن مكان . العنوان بدقة واحتمالیات التأخر في المواصالتالمواصالت و

المقابلة في یوم المقابلة أي نوع من القلق

یوم المقابلة: ثانیًا

یجب أن یكون . ارتد مالبس رسمیة أو شبھ رسمیة مع مراعاة طبیعة الوظیفة وثقافة المؤسسة
مظھرك مقبوال بشكل عام

 أن تذھب إلى المقابلة الشخصیة وأنت بحالة ذھنیة جیدة وھذا یتأتى بأن تنام جیدا احرص على
في الیوم السابق للمقابلة وأال تبذل مجھودا كبیرا قبل الذھاب إلى المقابلة

بالطبع من غیر . احرص على أن تكون في موقع المقابلة فبل الموعد بعشر دقائق على األقل
االمقبول بتاتًا أن تصل متأخر

اصطحب معك صورة أو أكثر من سیرتك الذاتیة
معك بعض األشیاء المادیة التي قد تدل على قدراتك فیما لھ قد یكون من المفید ان تصطحب

عالقة بالعمل مثل مقالة كتبتھا أو برنامج أعددتھ
توكل على اهللا

أثناء المقابلة: ثالثُا

ھو اهللاال داعي للقلق فالرزاق . كن ھادئا وحاول أال تتوتر
كن بشوشًا
ال تكذب أبدا
 ال یوجد شخص یستطیع أن یعرف كل شيء فال تنزعج إن لم تعرف اإلجابة على بعض األسئلة

الفنیة
ال تحاول أن ُتجیب على أسئلة ال تعرف عنھا شیئا ألن ھذا ُیظھرك بمظھر سيء
نى ان تذكر األشیاء استخدم كل فرصة لإلشارة إلى األمور التي ُتمیزك كمرشح لھذه الوظیفة بمع

التي ُقمت بھا او تعلَّمتھا مما لھ عالقة بالوظیفة
 من الطبیعي أال یكون لك خبرة في بعض األمور فال تحاول إظھار أنك خبیر في كل متطلبات

الوظیفة مادام ذلك مخالفا للواقع
حاول الجلوس بشكل طبیعي یظھر اھتمامك وجدیتك وتواضعك
ھذا ال یعني أن تجعل نظرك . نظر في السماء أو بعیدا عن مواجھتھمانظر إلى الممتحنین وال ت

مثبتا على أعینھم كما لو كنت تھددھم ولكن انظر إلیھم بالشكل الطبیعي كما تنظر إلى من تحدثھ 
تجنب النظر إلى الممتحنین في بعض األوقات قد ُیفسر على أنك تحاول اختالق . حدیثا جادا

فحاول النظر إلیھم بالشكل الطبیعي الذي یظھر صدقك . او أنك متكبرإجابة او انك ال تھتم بھم 
واھتمامك واحترامك لھم

ال تعبث بیدیك
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استخدم كلمات مناسبة وال تحاول المزاح كثیرا او استخدام كلمات سوقیة
ألن ذلك یعطي انطباعا : أوًال. تجنب اإلساءة إلى شركتك الحالیة أو مدیرك الحالي لعدة أسباب

. ألنھ من الُمحتمل في ھذه الحالة أن تتحدث بنفس الطریقة عن مدیرك الجدید في المستقبلسیئا 
أنت مازلت تعمل في تلك الشركة فال ینبغي أن توضح نقاط ضعفھا للشركات األخرى : ثانیًا

غالبا ما تنطوي ھذه اإلساءة على إساءات ال أخالقیة: ثالثًا. والتي قد تكون شركات منافسة
نھ لیس من حقك إفشاء أسرار العمل في المقابالت الشخصیة كما ھو الحال في أي وقٍت ال تنس أ

إن ُسئلت عن أسئلة خاصة بأسرار شركتك الحالیة فلك أن ترفض اإلجابة موضحُا أ ھذه . آخر
أنت في ھذه الحالة تقوم بما ینبغي أن تقوم بھ من . من أسرار العمل التي ال یمكنك الحدیث عنھا

فقد . أما الدافع إلى السؤال ونتیجة إجابتك فقد تختلف حسب الشخص الممتحن. األخالقیةالناحیة 
یكون الُممتحن یحاول استغالل المقابلة الشخصیة لمعرفة أسرار شركتك وربما ال یفكر في 

وقد یكون یرید تمضیة . وقد یكون یرید بذلك اختبار استعدادك لكشف أسرار العمل. تعیینك
. طائل وراءھاالوقت بأسئلة ال

غالبا ما تكون اإلنتاجیة . ال مانع من استخدام المعلومات الُمعلنة عن شركتك او مؤسستك الحالیة
وفي بعض االحیان قد تكون . وعدد العمالة وطبیعة النشاط والمنتجات من المعلومات المتاحة

.األرقام المالیة لألعوام السابقة معلنة
یقومون باالختیار واالختبار ولكنك في الحقیقة تقوم بنفس األمرقد یبدو أن الممتحنین ھم الذین  .

فعلیك أن تستغل المقابلة الشخصیة للتعرف على طبیعة العمل بتلك المؤسسة وثقافة العمل وغیر 
یمكنك الحصول على الكثیر من تلك المعلومات عن طریق تحلیل ما یحدث في المقابلة . ذلك

سلوب االستقبال، طریقة إدارة المقابلة الشخصیة، نوعیة األسئلة تنظیم المكان، أ: الشخصیة مثل
المطروحة، طریقة الجلوس في المقابلة الشخصیة، مدى استعداد الممتحنین، المالبس التي 

كذلك یمكنك معرفة بعض االمور المھمة من خالل . یرتدیھا الممتحنون، أسلوب إنھاء المقابلة
في نھابة المقابلةاألسئلة التي قد ُیسمح لك بطرحھا 

بعد المقابلة: رابعًا

قد تذھب إلى الكثیر من الُمقابالت وال تجد فرصة العمل المناسبة فال تنزعج من ذلك
حاول االستفادة من المقابلة الشخصیة بأن تقوم بتقییم تلك الشركة وما إذا كانت تناسبك أم ال
تفید منھا في مقابالت أخرىفكر فیما فعلت من أشیاء جیدة أو سیئة في المقابلة لتس
المقابالت الشخصیة قد نساعدك على اكتشاف األشیاء التي قد یكون من الجید أن تتعلمھا
المقابالت الشخصیة قد توضح لك نوع الوظائف األكثر مناسبة لخبراتك
ال تنزعج إن كانت المقابلة لم َتسر بشكل جید وال تفقد ثقتك بنفسك
تنصحك بأن ترسل رسالة تشكر فیھا الممتحنین بعد المقابلة سوف تجد المواقع األجنبیة 

الشخصیة ولكن ھذا أمر غیر معھود في عالمنا العربي حسب علمي

مواقع ذات صلة بالموضوع  

مھارات االتصال في فن إجراء المقابلة الشخصیة
المقابلة الشخصیة

 Virginia Tech-Interviewing
Job Interview Questions

Monster Career Advice
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Interview Preparation Guide
Work  BBC-Interviews 

Interview Preparation
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التخرجنصائح لموظف حدیث

·  م 8:57 في 2008, 5أكتوبر 

لذلك . األمین الذي یدلھ على الخیر وعلى ما فیھ مصلحتھاإلنسان في بدایة حیاتھ العملیة یحتاج للناصح 
.فكرت في كتابة بعض النصائح العامة لتي قد تفید الموظف قلیل الخبرة

إن بدأت في فلسفة األمور وتبریر الخطأ فإن ھذا یصل بك إلى . احذر أن تنزلق: أخالقیات العمل-1
ال تستمع إلى . ل أمام عینك وال تقبل التنازل عنھاولكن ضع أخالقیات العم. المال الحرام وربما لن تعود

.نصائح الفاسدین ولكن استمع إلى نصائح الشرفاء

ال …ال تقبل ھدایا من العمالء أو الموردین…حاول تأدیة العمل كما ینبغي…ابذل مجھودا في عملك
ب ال تكذ…كن أمینا مع كل الناس…التزم بتعلیمات العمل…تستغل منصبك لمصلحتك الشخصیة

ال …ال تكتب تقاریر مزورة…ال تعط وعودا كاذبة…ال تخدع رؤساءك…ال تخدع العمالء…مطلقا
كن متعاونا…ال تتكبر على أحد…تقسم أیمانا كاذبة

ومھام كل من المھم أن تتعرف على المؤسسة وأنظمتھا: تعرف على المؤسسة وأنظمتھا وثقافتھا -2
یجب أن . ك داخل المؤسسة والتعامل مع اآلخرین بثقةھذه ھي وسیلتك للتحر. إدارة وما لك ما علیك

ما یتاح لك من أنظمة المؤسسة، اھتم بفرص اسأل زمالءك، اقرأ. تعرف مھامك جیدا كي تؤدیھا
عدم معرفتك . وواجباتك كي تؤدیھاتعرف على حقوقك كي تحصل علیھا! التدریب على أنظمة المؤسسة

ن قصد وھو ما قد یعتبره اآلخرون إھماال أو عدم احترام بنظم العمل قد یجعلك تخرق ھذه النظم دو
.للنظم

تعرف على أسلوب التعامل وثقافة . تعرف على ثقافة المؤسسة فالمؤسسات تختلف في ثقافاتھا
بعض المؤسسات تتسم بالرسمیة وبعضھا یتسم بالالرسمیة وبعضھل یھتم بالسرعة . االجتماعات

حاول . علیك التعرف على مدیرك وأسلوب عملھ وما یحب وما یكره. وبعضھا یھتم بالجودة إلى غیر ذلك
.التوافق مع ثقافة المؤسسة وأسلوب عمل مدیرك بما ال یخل بأخالقیات العمل

االنطباعات األولى لھا تأثیر كبیر وقد تستمر لفترة طویلة فاحرص على خلق : االنطباعات األولى -3
أظھر . كن ملتزما بالمواعید وبالزي المطلوب وبقواعد العمل. انطباعات جیدة في األیام االولى لعملك

أظھر احترامك . اشكر اآلخرین على مساعدتھم وتوجیھھم لك. اھتمامك وجدیتك وكن حریصا في تعاملك
لیس المقصود أن تخدعھم وإنما أن تكون حریصا بعض . لزمالئك وال تحاول الدخول في صراعات

. اعتبارھا وألنھ ینظر لك بحساسیة في الفترة االولىالشيء ألن االنطباعات األولى لھا

على سبیل المثال فإن طلبك للحضور متأخرا نصف ساعة عن العمل قد یحمل على أنك شخص غیر 
ملتزم بینما قد یكون طلبك للحضور متأخرا ساعة عن العمل مقبوال جدا بعد مرور أشھر على التحاقك 

 بالتعلیمات في أول أیامك على أنك شخص مستھتر بینما قد یكون وقد یحمل عدم التزامك الدقیق. بالعمل
.عدم االلتزام مقبوال في المستقبل حسب ظروف العمل

. قد تظن أن رئیسك وحده ھو الذي یتابعك ولكن في الحقیقة فإن كل من حولك یكونون انطباعا عنك
نقل انطباعھ لمدیرك وبعضھم قد فبعضھم قد ی. انطباعات الزمالء والمدیرین اآلخرین تؤثر علیك كثیرا

.أفضل تحت رئاستھیساعدك في المستقبل على االنتقال لعمل
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یجب أن تمر النصائح أنت بحاجة لخبرات من ھم أكثر منك خبرة ولكن: ابحث عن النصح والتوجیھ -4
ثال قد م. التي تتلقاھا بفلتر داخلي یستخرج النصائح المفیدة ویھمل النصائح غیر الجادة أو المضرة

ھذه نصیحة قد تؤدي لفصلك وال . ینصحك شخص ناقم على مدیره أن تتعامل بشكل عدواني مع مدیرك
إن وجدت ناصحا أمینا فھذه نعمة فحاول استشارتھ واالھتمام . یقصد منھا ذلك الشخص سوى شفاء غلیلھ

.بنصائحھ

تدریب وقد یساعدك من ھم أكثر قد تساعدك المؤسسة التي تعمل بھا بإتاحة فرص لل: التطویر الذاتي -5
على أي حال، حاول تنمیة نفسك . قد تجد مساعدة كبیرة وقد ال تجد مساعدة كافیة. منك خبرة في العمل

ال تكتف بما تسمعھ من . ال تتعلل بضعف فرص التدریب ولكن ابحث عن المعلومة ھنا وھناك. ذاتیا
حاول تمحیص . لیة واسأل زمالء آخرینالزمالء ولكن ارجع إلى الكتب وابحث على الشبكة الدو

قد تجد مراجع لدى الزمالء . قد تجد مكتبة في المؤسسة فحاول استغاللھا مھما كانت ضعیفة. المعلومة
.قد تجد نظم للعمل أو كتالوجات أو مواد تدریب فاقرأ منھا. فحاول استعارتھا

نا ولكن طور نفسك لتقوم بعملك مثل ال تقض الساعات الطوال في العمل تتندر على تخلفنا وأسلوب عمل
.أو أفضل مما یمكن أن یقوم بھ أجنبي من بلد متقدم

ال . ساعد زمالئك. كن متعاونا مع زمالئك. شجع العمل الجماعي فھو أساس النجاح: العمل الجماعي -6
. ال تتكبر على أحد. وفر لھم ما یساعدھم…ساندھم…دربھم…ساعد المرؤوسین. تخف عنھم المعلومات

إن نظم اإلدارة الحدیثة تعتمد على التعاون الداخلي بین موظفي . حاول أن تشعر أنك جزء من الفریق
.المؤسسة وعلى تعاون المؤسسة مع الموردین والعمالء بل وأحیانا المنافسین

إن كنت فعال علیما . ال تحاول أن تخفي المعلومات لكي تظھر كأنك الوحید القادر على حل مشاكل العمل
إن كنت تحاول أن تراعي . فإنھ لن یضرك أن تعلم غیرك ألن لدیك الكثیر من العلم فھو لن یتفوق علیك

إن كنت مؤمنا باهللا . ضمیرك في العمل فإن علیك إنجاح المؤسسة ولیس من حقك احتكار المعلومات
.فلیست ھذه الطریقة التي تبحث بھا عن الترقیات

التحقت بعمل ما افترض أنك مھندسا. مھمة جدا ألداء العمل وتطویرهالمعلومات ھي أداة : المعلومات -7
وفجأة حدث . منذ أسبوع ثم إنك تواجدت في العمل في أجازة العید وحدك بدون المھندسین ذوي الخبرة

كیف كان الحال في األیام السابقة؟ ھل حدث ھذا العطل :ماذا تفعل؟ ھناك عدة أسئلة ستسألھا. عطل ما
 كان العالج؟ ما خطورة ھذا العطل؟ ھل حدثت أعطال أخرى؟ أین ھي األدوات التي من قبل وكیف

إن تجدھا سنستخدمھا لعالج ھذا العطل؟ أین الرسومات؟ أین الكتالوجات؟ إنك تسأل عن معلومات وإما
إن كنت طبیبا في . وتعالج العطل بسرعة وإما أال تجدھا وتواجھ صعوبة بالغة في عالج المشكلة

عالج ھذا فإن وجدت تاریخیزور المستشفى كل شھر لعالج مرض مزمن، وحضر لك مریضمستشفى
المریض فإنك تكون على بینة من أمرك وإال فإنك تجتھد وقد یكون اجتھادك ھو خطوة تجاوزھا 

.المریض منذ شھور

. لعملالمعلومات ھي الدعامة التي تساعدنا ألداء العمل بسرعة وبكفاءة وھي الدعامة التطویر ا
خدمة العمالء ولیس لدینا معلومة عن مدى رضاء العمالء عن الخدمة؟ كیف نقصر ومن نطوركیف

نطور المنتج ولیس لدینا تسجیل لمشاكل االنتظار ولیس لدینا تسجیل لزمن االنتظار الحقیقي؟ كیف
العمالء في استخدامھ؟

حافظ على تسجیل المعلومات . ایة عملكحاول المجافظة على المعلومات التي تجدھا في المؤسسة عند بد
احفظ الملفات .فكر في المعلومات األخرى التي ینبغي تسجیلھا. المھمة بدقة واھتم بحفظھا بشكل جید
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اكتب تقاریر تدون فیھا المشاكل المھمة وكیفیة عالجھا وإن لم . بشكل منظم یجعل البحث فیھا یسیرا
 التقاریر لمعرفة ما حدث ألنك ستكون قد نسیت تفاصیل یوما ما قد تبحث أنت عن ھذه. یقرأھا أحد

الموضوع ویوما قد یبحث موظف آخر یاتي بعدك عن مثل ھذه المعلومات ویشعر حینھا بان شخصا 
.محترما كان یعمل قبلھ في ھذا المكان

ف تؤدي فكر كی! ال تكن متجمدا! ابحث عن األفكار الجدیدة. حاول أن تكون مبدعا: اخلق جوا إبداعیا -8
شجع غیرك على . العمل أفضل مما یؤدیھ كارل أو دیقید أو فرانك في الوالیات المتحدة أو فرانكفورت

إن كان لدیك مرؤوسین فشجعھم على التفكیر وشجعھم على ! أشرك اآلخرین معك في اإلبداع! التطویر
 الجماعي ھو أفضل والتفكیر. األفكار اإلبداعیة تأتي من أي شخص مھما قل شأنھ! توضیح المشاكل

.وسیلة للتطویر

ھناك من سیقول لك إن علیك أال تقدر المرؤوسین وأال . ھناك أعداء للتطویر وھناك مقاومة للتغیر! تذكر
. ھناك من یقول لك إن المرؤوسین على مستو ضئیل من العلم وأفكارھم بالیة. تسمح لھم بإبداء آرائھم

نم . كل الناس لدیھم عقل وھم قادرون على اإلبداع.ى البعضوأنا أقول لك ھذا ھراء وأمراض نفسیة لد
.مرؤوسیك واسمح لھم بالتفكیر وساعدھم ودربھم لكي تطورھم وتطور عملك

ال یمكنك تجنب . كلنا یحاول تجنب الخطأ وكلنا نقع في الخطأ بین الحین واآلخر: امنع تكرار الخطأ -9
عندما یحدث خطأ منك او من غیرك . مكنك منع تكرارهالوقوع في الخطأ تماما ولكن یمكنك تقلیلھ وی

قد تظن أن السبب الحقیقي ھو إھمال . فابحث عن سببھ الحقیقي وفكر في كیفیة تالفي حدوثھ في المستقبل
األسباب الحقیقیة . الموظف أو أنھ غبي وھذا ھو مجرد أسباب ندعیھا لكي ال نبحث عن السبب الحقیقي

 العمل غیر سلیم، أدوات العمل غیر متوفرة، ھناك نقص في االتصاالت، الموظف محبط، أسلوب: منھا
.……ھناك خطأ في النموذج المستخدم، ھناك ضعف في اإلشراف، ھناك خطأ في نظام المعلومات

حفز الموظف، طور النموذج، وفر األدوات، : مثال. بعد معرفة السبب الحقیقي فكر في أسلوب منعھ
على سبیل المثال فإنك قد ترسل مذكرة إلدارة أخرى ثم . م المعلوماتصحح أسلوب العمل، طور نظا

ما المشكلة وما عالجھا؟ المشكلة انك عندما تكتب شیئا ثم تراجعھ فإن . تكتشف أن بھا خطا فادح وساذج
العالج ھو أن تطلب من أي زمیل قراءة المذكرة قبل أن ترسلھا فالعین الجدیدة . ھناك أخطاء لن تراھا

قد تجد انك نسیت خطوة من الخطوات، ماالعالج؟ اكتب الخطوات أمامك .  ال تراه العین األولىترى ما
!اجعل منع الخطأ ھدف شخصي. وتأكد من إتمامھا في كل مرة تؤدي فیھا العمل

األوقات الفارغة في ال تضیع وقتك في األحادیث التافھة وغیر المثمرة ولكن استغل: اسنثمر الوقت -10
أنقن عملك وتعلم مھارات ! ال تجلس بدون عمل فیموت عقلك.  التعلم والتحسین والتطویرالعمل في

إما أن یفیدك ھذا في عملك وإما ان یفیدك في . اكتسب خبرات من الزمالء وتعرف على أعمالھم. جدیدة
.البحث عن عمل آخر

النظام ھو دعامة . لفاتكن منظما في وقتك، حاول تنظیم مكان العمل، حاول تنظیم الم: التنظیم -11
التنظیم یأخذ . ال تترك المكتب مليء باألوراق ولكن ضعھا في ملفات بطریقة منظمة. مھمة جدا للنجاح

ضع . وقتا اآلن ولكن عدم التنظیم قد یأخذ أضعاف ھذا الوقت الحقا في وقت تكون في حاجة فیھ للوقت
مل مع العمالء فحاول توفیر ما تحتاجھ في إن كنت تتعا. كل شيء مكانھ لكي تصل إلیھ بسرعة وسھولة

مرة أخرى ال تجلس مع زمالئك وتتحدث عن تنظیم األجانب . التعامل معھم مسبقا لكي تقلل وقت الخدمة
لوقتھم ومكان عملھم ولكن تحدى نفسك في أن یكون مكان عملك أكثر نظاما ونظافة من مكتب فالن 

.وفالن في واشنطن أو لندن أو طوكیو
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إن كنت تعاني من . إن كان العمل تافھا فحاول خلق مھام أخرى أكثر تعقیدا:جھ إحباطات العملوا -12
إن كنت تعاني من عدم تحقیق ذاتك في العمل فحاول القیام . الفراغ فحاول استغالل الوقت في التعلم

اط فإنك تستمر عندما تواجھ إحباطات العمل وال تستسلم لإلحب. بأعمال أخرى خارج العمل لتحقیق الذات
المھم ھو أن تستمر في . في العمل بدون ان یؤثر ذلك على صحتك وحالتك النفسیة وربما تجد عمال آخر

.العمل والعطاء

الطریق لیس ملیئا بالزھور ولكن علیك مواجھة الصعاب لخلق بیئة عمل أفضل ألبنائك وأحفادك ولكي 
.أنك ترى شخصا تحترمھتقف أمام المرآة بعد عمر طویل إن شاء اهللا وتشعر 

ھل لدیك نصائح أخرى تنصح بھا ھذا الزمیل؟. ھذه بعض نصائح أظنھا مھمة

:مواقع ذات صلة

Your first Days working
http://www.quintcareers.com/first_days_working.html


