


إليك ....

نعم أنت
  يا من أبصر واقع أمته ورأى تب أعدائه فلم يضى مع اللهي ... ل

 تأسره هتافات التافهي ليكن إل الدعه والمول ...  ول صرخات
 البطي ليغرق فى اليأس والستسلم .... ول دروشة البطالي  لتدفعه

Aولوطنه عزا Aإل الضحالة والسطحية ...  بل وقف يشيد لمته مدا 
مستمسكاA بالق وسائراA على طريق النبياء والصلحي  .
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مقدمة
 تكQQاد تكQQون القابلQQة الشخصQQية هQQى الQQدد الوحيQQد للقبQQول للوظيفQQة  ولكQQى تكQQون مQQن
 الرشحي لدخول القابلة الشخصية لبQد أن يكQون قQد ت اختيQارك عQن طريQق سQيتك
 الQQذاتيه الQQتى قمQQت بارسQQالا  فالسQQية الذاتيQQة هQQى الداة الرئيسQQية ف البحQQث عQQن
 وظيفQQة، وهQQي نقطQQة التصQQال الول فسQQيتك الذاتيQQة تمQQل النطبQQاع الول عنQQك عنQQد
 صاحب العمل  لذلك من الضروري أن تعطي سيتك الذاتية النطباع اليد عنQك بQا
 تتQQويه مQQن البيانQQات والعلومQQات ولبQQد أن تعبQQpر بشQQكل واضQQح ودقيQQق عQQن تعليمQQك

ومعارفك وخباتك وإنازاتك ومهاراتك ومؤهلتك .

 وفى وسط هذا الكم الغي متناسب بي عدد الوظQائف وبي عQدد التقQدمي لشQغل هQذه
 الوظائف يب أن تكون سيتك الذاتية ميزه جدا حتى تvلفQuت انتبQاه القQائم بالختيQار
 فيقQQوم بتشQQيحك لعمQQل القابلQQة الشخصQQية فكمQQا تعلQQم أن هنQQاك عQQدد كQQبي يصQQل إل
 الئات بل واللف فى بعض الحيان من التقQدمي عنQد العلن عQن أحQد الوظQائف ول
 يكن أن يتم القيام بقابلة كل التقدمي نظرا لكQثرة العQدد وقلQة الQوقت التQاح لختيQار

الوظف الناسب .

 وإن كنت أنصح القائمي بعملية الختيار بقابلة الميع أو الكثريQة منهQم علQى القQل
 اختيQQار الQQوظفي ( الQQزء الثQQاني) وقQQد ذكQQرت أسQQباب قQQول لQQذا الكلم فQQى مقQQال بعنQQوان

ستجد فيه الكثي من النصائح الهمة .

بعد النتهاء من قراءتك لذا الكتاب  ستكون إن شاء ال قادراA على :

 Aيتك: أولQQQQQQQQة سQQQQQQQQكتاب 
 الQQذاتيه بنفسQQك وبصQQورة

احتافية
 

 حيQQQQQث سQQQQQتتقن فQQQQQن
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: ع�ل�ى�   س�ت�ك�و�ن� ق�ا�د�ر�ا� 
كتابة سيتك الذاتيه بنفسك وبصورة احتافية . 

 صياغه سيتك باللغه العربية واللغه النليزية .

 التعامل مع برامج ومواقع تكنك من كتابة الوصف
الوظيفى .

http://www.4lead.net/
http://www.4lead.net/blog/?p=35
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 كتابة السية الذاتية وتتمكن من كتابة سيتك الذاتيQة بنفسQك ويكنQك التعQديل عليهQا
فى أى وقت  

 Aن: ثانياQQثر مQQى أكQQة  وفQQه النليزيQQستكون قادرا على صياغه سيتك الذاتيه  باللغه العربية واللغ 
 نوذج

 فبعض الشركات تفضQل أن تكQون السQية الذاتيQة بQاللغه العربيQة وبعضQها يفضQل أن
 تكون باللغه النليزيه وبعضها يفضل أن تكون فى ورقة واحدة هذا بالضافة إل أن
 عQQدد أوراق السQQية الذاتيQQة مرتبQQط بالسQQتوى الQQوظيفى كمQQا سQQنبي لحقQQا ويQQب أن

تدرك ذلك حتى تتمكن من كتابه سية ذاتيه مناسبة لستواك الوظيفى .
 AاQة: ثالثQة كتابQQك عمليQهل عليQQك وتسQة تكنQع متلفQج ومواقQQع برامQل مQى التعامQQادرا علQتكون قQس 

 سيتك الذاتيه  من خلل معرفتك للوصف الوظيفى اللئم

 سنتعامل مع بعض البامج التى تكنك من التجة من لغQه إل أخQرى وكQذلك بعQض
 الواقع التى يتوفر بها عدد كبي جدا ومتنQوع مQن الوصQف الQوظيفى لكQثر مQن وظيفQة

حيث يكنك الختيار من بينها لعمل سيتك الذاتية . 

الاور التى سنتحدث عنها ستكون :
نصائح مهمه قبل  إعداد السية الذاتيه 

مكونات السية الذاتية 

خ�طوات كتابة السية الذاتية

ناذج السية الذاتية
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السية الذاتية

نصائح مهمه 
قبل  إعداد

الذاتية  السية 

ناذج السية 
الذاتية 

مكونات
 السية الذاتية 
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 قبQل البQدء يQب أن تQدرك أن
 هQQQذه العلومQQQات مبنيQQQه علQQQى
 خQQQQبه عمليQQQQة مQQQQن عمليQQQQات
 اختيQQQار سQQQابقه حيQQQث قمQQQت
 بعمليQQQQQQQQات اختيQQQQQQQQاروفلتة
 للسQQQQQQي الذاتيQQQQQQة  وإجQQQQQQراء
 مقابلت شخصية لسQQتويات
 وظيفية متعدده وفى أكثر من
 مQQال  وبالتQQال مQQا سQQأنقله
 إليQQك هQQو خلصQQه مQQا يQQدور
 عنQQQد عمليQQQه اختيQQQار السQQQي
 الQQQQذاتيه لنتقQQQQاء الرشQQQQحي
 للمقQQابله الشخصQQية وكQQذلك
 الQQQQQزء التعلQQQQQق بQQQQQا يتQQQQQم
 مناقشQQته مQQن خلل السQQية
 الQQQQQQQQQذاتيه فQQQQQQQQQى القQQQQQQQQQابله
 الشخصQQQية وهQQQذا سQQQيفيدك
 فQQى تكQQوين رؤيQQة عQQن مQQا هQQو
 الهم فيكتب فى السQQية ومQQا
 هو غي مهم فيجب أل يكتب

فهيا لنبدأ على  بركه ال .

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

 هذا الكتاب مبنى على 
 خبرة عملية حيث

 يأخذك إلى مراحل ما
 بعد تقديمك لسيرتك

 الذاتية لتعرف كيف تتم
 عملية فلترة السير الذاتية

للتجهيز للمقابلة
 الشخصية وما هى

 النقاط التى يتم التركيز
 عليها ؟!  لتضمنها

 باحتراف فى سيرتك
الذاتية .

http://www.4lead.net/


اQQQQQلذاتيه   بدايةQQQQ إعدادQQQQ السيQQQQة  قQQبل  مQQQهمه  8|  نصQQQQائح 

  ائح مهم�ه قبل بداية إعدا�د ال�سيرة� الذاتيهنص

 

 نصائح مهمه قبل  إعداد السيرة الذاتيه

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


اQQQQQلذاتيه إQQQQعداد السيQQQQة  قQQبل   مQQQهمة  9|  نصQQQQائح 

نصائح مهمة قبل  إعداد السيرة الذاتيه

  الصدق.1
 الصدق هو الصاحب لك والدال عليك لن يفيدك الكذب أو تضخيم العلومات أو وضع
 أعمال ل تقم بها فالعال أصبح أصغر من قريQQة والوصQQول إل  تاريQQك السQQابق أمQQر
 ليس بالصعب فمن خلل مكالة هاتفية أو حتى البحث على صفحات النQQتنت  يكQQن
 الوصQQول إل تفاصQQيل حياتQQك الهنيQQة السQQابقة كمQQا أن الصQQراحة الطلقQQة فQQى السQQية

 كأن تذكر أسباب تركك للوظيفQQة السQابقة فهQذه  تقلQل مQن الذاتية أيضا غي ضرورية 
 فرصQة اختيQار سQيتك الذاتيQة وهQذه النقQاط سQيتم مناقشQتها فQى القابلQة الشخصQQية

وليس مكانها السية الذاتية 

  ركز على النصب الذي تريده   .2

 من الشياء التى تتك انطباعاA سيئاA هو احساس القائم بعملية الختيار  أنك شQQخص
 غي مQQدد وليQQس لQQديك هQQدف واضQQح تسQQعى للحصQQول عليQQه فبعQQض كQQاتبى السQQية
 الذاتيQQة يتوهمQQون أن كتQQابتهم أنهQQم يسQQتطيعون القيQQام بميQQع العمQQال سQQيحقق لQQم
 فرصQQا أكQQب لQQدخول القابلQQة الشخصQQية والصQQول علQQى الوظيفQQة ولكQQن علQQى العكQQس

تاما فإن هذا يؤدى إل استبعادك من قائمة الرشحي لعمل القابلة 

 لكن إن  كنت تريد أن تقول ذلQك يكنQك صQQياغه العبQQارة كالتQQال " يكننQQى القيQQام بQQأى
 عمQQل أكلQQف بQQه لكننQQى أفضQQل العمQQل فQQى خدمQQة العملء حيQQث أنهQQا تناسQQب مهQQاراتى

وخباتى السابقة "

 ويQQب عليQQك أن  تقQQرأ بدقQQة الواصQQفات الوظيفQQة الQQتى ت كتابتهQQا  عنQQد العلن عQQن
الوظيفة  لكي تتأكد أن لديك الهارات والبة والتعليم الذي يناسب هذه الوظيفة
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   البساطة.3
 مهمQQا كQQانت العلومQQات الوضQQوعه فQQى السQQية الذاتيQQة يQQب أن تبQQدو السQQية الذاتيQQة

بسيطة فى الشكل ومرتبة ويسهل الصول على أى معلومة منها بيسر وسهولة

لذا عليك أن تقوم بالتى :

 اسQQQتخدم ورقQQQا جيQQQدا أبيQQQض اللQQQون ول تسQQQتخدم أبQQQدا الQQQورق اللQQQون أو ذو اللفيQQQQات•
والرسومات.

A4حجم الورق يكون .•

 Open أو WordتكتQQQQب السQQQQية الذاتيQQQQة  باسQQQQتخدام الكمQQQQبيوتر وباسQQQQتخدام برنامQQQQج •
office writerلQري مثQج أخQدا برامQتخدم أبQابهه   ول تسQج مشQأو أى برام Excelأو  
Power point

  تفQQادي عمQQل تصQQحيحات بQQط اليQQد علQQي مسQQتند السQQية الذاتيQQة بعQQد طبQQاعته لنQQه يQQوحي•
بالهمال عليك أن تقوم بالتعديل ثم تطبع مرة أخرى .

ل تستخدم الب السائل أو الاسح ف التصحيح ، إنا اعد الطباعة عند الضرورة .•

الكتابة بالط السود .•

اترك فاصل بي العناوين والتواريخ والفقرات.•

 Power pointل تستخدم  الظلل والطوط الائلة ول تضيف صQQورا أو رسQQومات (مQQن •
أو غيها) فالسية الذاتية ليست الغلف الارجي للة.

 قلQQل مQQن اسQQتخدام السQQطور الثقيلQQة أو السQQطرة أو الQQتى تتهQQا خQQط إل فQQى أقQQل القليQQل أو•
لبعض العناوين فقط .

 ل تسQQتخدم خطوطQQاA غريبQQة أو خطQQوط زخرفQQة واسQQتخدم خطQQا مQQن السQQهل قراءتQQه ذو حجQQم•
  وQQل تسQQQQQQQQQQQQQQتخدم14 أوQQ 12مناسQQQQQQQQQب ومريQQQQQQQQQح فQQQQQQQQQى القQQQQQQQQQراءة  يفضQQQQQQQQQل الجQQQQQQQQQم  

أكثر من حجمي من الروف.

تنب لف  السية الذاتية أو طيها او تدبيسها  من الجناب  أو أن تبدو  أوراقها معده .•

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


اQQQQQلذاتيه إQQQQعداد السيQQQQة  قQQبل   مQQQهمة  11|  نصQQQQائح 

اكتب عناوينك وأرقام الواتف والبيد بوضوح وتأكد من صحتها.•

 لست باجة لذكر مشاريعك الفاشلة.•

 ل تول السية إل موضوع تعبيي ف الفخر، اذكر القائق فقط وباختصار.•

 ل حاجة للصورة الشخصية، ولكن كن مستعداA عند طلبها.•

  تنب كتابة الجور الت كنت تصل عليها من وظائفك السابقة وأجpل الQQديث إل القابلQة•
الشخصية.

 )3 منQQQQ 1ضع ترقيما لرقام الصفحات    مثال:  ( •

  حتى يتم التأكد من وصول الوراق   كاملةFooterوأضف اسك فى أسفل الصفحة 

 إذا كانت الوظيفة التى تقدم لا ت وضع ارقام لا عند العلن تأكد من أنك أضفت الرقQQام•
) .123000ل يتم استبعادها عند الفلتة  (مثال : مندوب مبيعات  فى سيتك حتى

 ل داعى لضافة صور من الشهادات الQت حصQQلت عليهQا، أرسQل سQQيتك الذاتيQQة فقQQط أمQا•
باقي الستندات فأرسلها عندما يتم طلبها منك.

  فى كتابة كل  السية الذاتية  عند الكتابة باللغهCAPITAL LETTERSل تستعمل  •
النليزية واستعملها فقط للعناوين 

  الحتاف والاذبية .4
 مQQن الهQQم جQQدا أن تكتQQب السQQية الذاتيQQة  بصQQورة احتافيQQة بانتقQQاء عبQQارات وجQQل
 وألفQQاظ تQQذب انتبQQاه القQQائم بعمليQQة الفلQQتة  ولQQذلك يQQب عليQQك اسQQتخدام لغQQة قويQQة
 وجلA قصية و كلمات عملية أكثر تأثياA كQQأن تسQQتخدم أفعQQال مثQل (طQQورت ،أدرت ،

أبدعت ،طبقت ، نسقت ، بدأت ، صممت .....) 

 وهQQذه قائمQQة ببعQQض العبQQارات الQQتى يكQQن أن تسQQتخدمها ويكنQQك انشQQاء الزيQQد منهQQا
بقليل من التفكي والروج من اطار الألوف 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


اQQQQQلذاتيه إQQQQعداد السيQQQQة  قQQبل   مQQQهمة  12|  نصQQQQائح 

أدرت ، اختعت ، أسست ،ابتكرت ، أنتجت أ

برمت ، بنيت ب

ترجت ، تعاقدت ، تفاوضت ، تنبأت ، توقعتت

ثنت ، ثبت ث

جعت ، جهزت  ج

حفزت ، حققت ، حصلت ، حللت ، حافظت ، حولت ح

خصصت ،خ

دعمت ، دربتد

راجعت ، رأست  ر

زودت  ز

ساهمت ، سهلت ، سيطرت ، سرعت ، ساعدت س

شيدت ، شاركت ش

صنت ، صممت ص

ضاعفت ض

طورت  ط

عاونت ، عينت ، عززتع

غيت غ
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فتشت  ، فحصت ، فكرت ، فندت ف

قدت ، قللت ، قيمت ، قررت ق

كونت ك

لصتل

مكنت ، مولت م

نظمت ، نسقت ، نفذت ، نيت ن

هندست ه

وفرت ، وسعت  و

 الدول السابق عبارة عن أفعال وعند استخدامها فى السية الذاتيQQة ل تقQQل " كQQونت
 خسQQة فQQرق عمQQل " أو " حصQQلت علQQى جQQائزة أفضQQل موظQQف " بQQل عليQQك اسQQتخدام "
 النجQQاح فQQى تكQQوين خسQQة فQQرق عمQQل " أو " الصQQول علQQى جQQائزة أفضQQل موظQQف "و

ابتعد عن استخدام  " أنا " و " نن " و " هى " و" هو "

 ومن الحتافية أل توضح المور الاليQQة أو راتبQQك السQQابق فQQى السQQية الذاتيQQة  فهQQذه
 المQQور سQQتناقش فQQى مراحQQل متقدمQQة فQQى القابلQQة الشخصQQية وليQQس مكانهQQا السQQية

الذاتية 

  عدد صفحات السية الذاتيه .5
 كما قلنا أن السية الذاتية مهمتهQا هQى ايصQالك إل القابلQQة الشخصQQية فقQط وليسQQت
 وسQQيلة لصQQولك علQQى الوظيفQQة فل تلهQQا بكلم أنQQت الخQQول بالتحQQدث فيQQه خلل
 القابله الشخصQQية كمQQا أن السQQية الذاتيQQة ل تأخQQذ فQQى الغQQالب عنQQد فلتتهQQا لختيQQار
 الذين سيتم مقابلتهم حوال دقيقة واحدة إل دقيقتي فقQQط بالنسQQبة للوظQQائف الوليQQة "
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 كموظQQف السQQتقبال ومنQQدوب البيعQQات والاسQQب والصQQمم والفنQQى ومعظQQم الوظQQائف
 الماثلة وحوال ثلثة دقائق فى الهن التوسQQطة وهQQى الشQQرفي وحQوال خسQة دقQائق
 فى الهن العلى من التوسطة كرئيس قسم أو مدير وحQQوال عشQQرة دقQQائق إل خسQQة
 عشر دقيقة فى الهن العليا كمدير عام ومدير تطQوير العمQQال    كمQا أن القQائم بعمليQة

الفلتة لديه كثي من العمال الخرى غي عملية الختيار يتوجب عليه القيام بها 

 لذا يب أن ترص أن ل تطيل فى السية الذاتيه فكQQل مQQا سQQتكتبه لQQن يقQQرأ بالكامQQل
 وربا أدى طول السية الذاتيه إل عQدم قراءتهQا مQن السQQاس واسQتبعادها مQن قائمQة
 التشQQيح  لQQذا يستحسQQن أن تكQQون صQQفحة واحQQدة للمسQQتوى الول مQQن الوظQQائف ،
 وصQQفحتان للمسQQتويات التوسQQطة وثلثQQة صQQفحات للمسQQتوى العلQQى مQQن التوسQQط

وأربع إل خس صفحات للمستويات العليا 

    ركز على الشياء الهمه .6
 البيانQQات الشخصQQية والQQبات العمليQQة والQQبات العلميQQة هQQى الشQQياء الQQتى يبحQQث
 عنها القائم بعملية الختيQQار  وسQيكون هنQاك شQQرح بالتفصQQيل لQذه الزئيQQات الثلثQQة
 عنQQد الQQديث عQQن خطQQوات كتابQQة السQQية الQQذاتيه لQQذا رتQQب سQQيتك بيQQث تكQQون هQQذه
 العلومات فى البدايQQة وبطريقQة واضQQحة ومصQاغه بأسQلوب جيQد يفهQم بسQهولة وبQدون

تعقيد 

   أضف من هذه البيانات ما هو مفيد فقط .7
 وأقصد هنا العلومات الضQQافية والQQتى تQQتاوح بي الهمQQة وبي عديQQة الهميQQة أو مQQن
 الشQQو الQQزائد فQQى بعQQض الحيQQان وعليQQك أن تنتبQQه وأنQQت تضQQعها هQQل هQQى مطلوبQQة أم
 وجودهQQا غي ضQQرورى فليسQQت هQQذه البيانQQات عبQQارة عQQن لQQوازم فQQى السQQية الذاتيQQة
 واجبQQارى عليQQك وضQQعها بQQل عليQQك معرفQQة طبيعQQة الوظيفQQة ومسQQتواها الQQوظيفى لتقQQوم
 بكتابتها أو بالتغاضى عنهاويكنك الديث عنها فى القابلة الشخصية إن وجQQدت أن
 هذه المور ستفيدك وتبز صفات فيك تعلQQك مQQن بي الرشQQحي لنيQQل الوظيفQQة  ومQQن

هذه البيانات :
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الوايات : 

 فلQQن يفيQQد القQQائم بعمليQQQة الختيQQQار  إن كنQQQت مربيQQا جيQQQدا للطيQQQور أو صQQائدا مQQاهرا
 للسQQاك أو أنQQك تلعQQب كQQرة القQQدم بQQاحتاف أو أنQQك مهتQQم بمQQع الطوابQQع أو مغQQرم
 بالسفر إل إذا كانت الوظيفه تتطلب التنقل من مكان إل آخر وفيما عدا ذلQQك الوايQQات

عبارة عن حشو وزياده ل فائدة منها

: بعض تفاصيل حياتك 

 فلن يهم القائم بعملية اختيار السي الذاتية كQذلك إن كنQQت العQQائل الوحيQQد لسQQرتك أو
 أنQQك تعبQQت فQQى البحQQث عQQن وظQQائف فل يQQب أن تنسQQى أنQQك تقQQدم لشQQركه وليQQس لQQدار

خييه أو مؤسسه رعايه اجتماعيه 

:الهارات 

أصحاب العمال دائما يبحثون عن نوعية معينة من الهارات مثل:

.اللغات الجنبية

.برامج الاسب اللي 

.امتلك رخصة قيادة الاسب اللي

 اتقان برامج التصميم

القدرة على قيادة الفريق

 فن التعامل مع الخرين
 وتكتب هذه النقاط بصورة موجزة ودون تفاصيل ملة وطويلة ويكنك أن تفرد لا مال

فى القابلة الشخصية

:الوائز والنشطة 
يكن أن تضمن بعض الوائز أو الشياء التى حصلت عليها

 الصول على جائزة أفضل موظف..  QQQQQلعام…
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جوع اليهم ( العرفون ) :رلاأشخاص يكن 

 ل يفضل أن تكتب أساء أشخاص يكن الرجوع إليهم وبدل من ذلك اكتب ( متQQوفرة
عند الطلب)

وإذا أردت كتابة اسم شخص لبد من استئذانه قبل وضع اسه 

البة التطوعية

 يكنك كتابة البامج التطوعية أو الشاركات التطوعية التى قمت بها  لو كنت متقدماA إل
جهة تهتم بالرعاية الجتماعية أو ل يكن لديك خبة سابقة وتريد اضافة خبة .

  العضوية ف  النظمات

عضو فى المعية الدولية  للجودة .•

أمي عام منظمة الفاظ على التاث .•

 رئيس المعية  الدولية لرعاية الوهوبي .•

  تنب العبارات والختصارات الغامضة.8
 بعض الناس يظن أن العال بأسره يعرف الهام التى قام بها فى عمله السQQابق فيكتQQب

assistلQQQك علQQQى سQQQبيل الثQQQال ”   in  developing  of  ADP” العربيهQQQأو ب “ 
 ADP ” مQQن يقQQرأ هQQذه العبQQارات ل يعQرف مQQا تعنQQى كلمQQة ADPساهمت فى تطوير 

 وهQQو يقصQQد أنQQه برنامQQج قQQام بتطQQويره عنQQدما كQQان يعمQQل فQQى وظيفتQQه السQQابقه وهQQذا
 Adaa Database Programالبنامج عباره عن قاعده بيانات 

 وفى كل الالتي سواء كتبQQت الكلمQQة متصQQرة أو كتبتهQQا كاملQQة بQQدون اختصQQار فQQإن
 القائم بعملية الختيار ل يفهم ما تعنى هQذه الكلمQQات لنهQا ليسQQت لغQQه متعQارف عليهQا
 فل تفQQتض أن الميQQع يعQQرف مQQا تعنيQQه باختصQQارك وكQQذلك ل تكتQQب بعQQض الهQQام
 الاصة التى كنت تؤديهQQا فQQى شQQركتك باقتضQQاب إن ل تكQQن شQQيئا متعارفQQا عليQQه لQQذا
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 قدم تفسياA بسيطاA غي مطول وهادف وكذلك ل تذكر كل ما قمQت بQه مQن مهQام فليQس
 هناك الوقت للقراءه لذلك ركQز فيمQا هQو مفيQد ومQا يرغ»Qب مQديرو الشQركه لعمQل مقQابله
معك ثم بعد ذلك فى القابله يكنك أن تتكلم بشىء من التفصيل حسب الوقت التاح 

  الراجعة   .9
 يفضQQل أن تقQQوم بكتابQQة سQQيتك الذاتيQQة بنفسQQك، وإن تلقيQQت أي مسQQاعدة، تأكQQد مQQن
 تعريف نفسك بكل جزء فى السية الذاتية لتكQQون جQQاهزاA لي إستفسQQار أثنQQاء القابلQQة
 الشخصية ومن الضرورى جدا أن تقوم بعمل مراجعه لسيتك الذاتية وأن تتأكد  من
 خلوها  من الخطاء اللغوية والنحوية لذا قبل ارسالك لسيتك الذاتية  قQم براجعتهQا

وأطلع أحد زملئك عليها ليقوم براجعتها ولفت نظرك لى أخطاء يكن أن توجد 

  جدد سيتك الذاتية بصفة دورية.10
 تتQQاج السQQية الذاتيQQة  إل التجديQQد بصQQورة مسQQتمرة لضQQافه خQQبات جديQQدة أو

التعديل على بعض المور لتناسب الوظيفة التى ستقدم لا

 أعد قراءة سيتك الذاتية عQQدة مQQرات لتتأكQQد أنهQQا كاملQQة وراجعهQQا  كQQل ثلثQQة إل سQQتة
 أشهر حتى وإن ل يطرأ عليها أي تغيي فربا وجدت صياغة أفضل لبعض العبارات
 أو أحسسQQQQت مQQQن خلل خباتQQQك التزايQQQدة باسQQQQتمرار أن تقQQQديم أو تQQQأخي بعQQQض

. Aالعلومات هو أكثر تأثيا
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مكونات ال�سير�ة الذاتية 

مكونات السيرة الذاتية
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 مكونات السيرة الذاتية  
 انتهينا من بعض النصائح الهمQQه والQQتى مQن الضQQرورى جQدا أن تراعيهQا عنQد كتابتQك

لسيتك الذاتيه ننتقل الن إل معرفة مكونات السية الذاتية 

هذا  نوذج لسية ذاتيه مكتوبة باللغه العربية ومكونه من صفحة واحدة :
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وستجد أنها مكونة من أربعه أجزاء 
الزء الول:  البيانات الشخصية ..1

الزء الثانى : البات العلمية ..2

.البات العملية: الزء الثالث .3

الزء الرابع : معلومات إضافية ..4

 وكما ذكرنا سابقاA فإن العلومات الضافية  على حسب الشركة التى ستقدم لا وهQQل
 هQQذه العلومQQات مطلوبQQة فQQى هQQذه الوظيفQQة أم ل كمQQا أن  عQQدد أروراق السQQية الذاتيQQة

يتحكم فى طول أو قصر هذا الزء أو حتى عدم إضافته من الساس 

الزء الول : البيانات الشخصية

 ويتم فيه كتابة العلومQات والبيانQات الشخصQQية  كالسQم ، النسQية ، الQاتف ، تاريQخ
 اليلد ، بريQQدك اللكQQتونى  وهQQذه العلومQQات مهمQQة جQQدا خاصQQة البيQQد اللكQQتونى

والاتف ليتم التواصل معك فى حالة اختيارك لبلغك بوعد القابلة الشخصية   

 فى إحدى الرات  وبعد اختيار التقدمي فوجئت أن أحدهم نسى أن يكتQQب رقQQم هQQاتفه
 أو بريده اللكتونى و ل يذكر أى وسيلة يكننا التصال بQQه مQQن خللQQا  ول نسQQتطع
 الوصول إليه رغم أن سيته الذاتيه كانت رائعه ومن يQQدرى ربQا كQان أحQد الرشQQحي

لنيل الوظيفة 
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 آخر ما فى البيانات الشخصية هو الوقQQع أو الQدونه فيمكنQك اضQQافة موقعQQك إذا كنQQت
 قد أبليت فيه بلءاA حسناA يعزز من نقQQاط قوتQQك فربQQا يكQQون هQQذا الوقQQع أو الدونQQة هQQى
 مQQور الQQديث  و النقQQاش  خلل القQQابله الشخصQQية  مQQا يتتQQح لQQك فرصQQة لتصQQول

وتول وتعرض امكاناتك با يدم جدارتك للفوز بالوظيفة .

 لكن فى هذا الزء كQQن علQQى حQQذر مQQن الQQوض فQQى أمQQور  شخصQQية بعيQQده عQQن نطQQاق
 الديث ترك إل نقاط خلف مع القائم بالقابلة الشخصية أو تكشف عQQن مشQQكلت
 فى التواصQQل مQع الخريQQن فهQQذا يQQؤدى إل  هQQز فQQى الثقQQة ويQQتك انطباعQQاA لQQدى القQائم

بالقابلة الشخصية  يؤثر على تقييمك وعلى فرصتك فى الفوز بالوظيفة 
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الزء الثنى : البات العلمية

 الQQزء الثQQانى وهQQو  الQQبات العلميQQة وتتQQوى علQQى الشQQهادات الQQتى حصQQلت عليهQQا
 وكذلك التدريبات والبامج الQQتى قمQQت باللتحQQاق بهQQا  ويكنQQك أن تلحQQظ أنQQه يتQQوى

على جزئي 

الزء الول وهو الؤهلت و الدرجات العلمية التى حصلت عليها

 والQQزء الثQQانى وهQQو الQQدورات والتQQدريبات الQQتى التحقQQت بهQQا وكQQن حريصQQا علQQى ذكQQر
 الQدورات والتQQدريبات الQتى لQا صQلة بالوظيفQة ول تكتQب دورات أخQذتها لكQن ليQس لQا

علقة بالوظيفة التى ستتقدم إليها 

الزء الثالث : البات العملية

  وهذا الزء هو  أهم الجزاء التى ت�ظهر خباتك وقدرتك علQQى أداء الهمQQه الكلفQQة بهQQا
 لذلك لبد أن تراعى هذه الزئية بزيد من الهتمام والتكيز حتى تسQQتطيع أن تصQQل

إل القابلة الشخصية وتفوز بالوظيفة التى تلم بها إن شاء ال .

 فى هذا السية الوجودة أمامك وفى النماذج التى سأعرضها عليك لحقا جعت لQQك
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أكثر من وظيفه وهذه الوظائف بغرض الشرح فقط . 
 البيانات والعلومات الوجودة فقط لتعليمك كيف تكتب السية الذاتيه وليس بيانات دقيقQQة أو

  متوافقه مع بعضها

وتلحظ أنها تتوى على ثلثة معال رئيسية  :

يتهاQQتى قضQQة الQQدة الزمنيQQا الQQوع أمامهQQدم وموضQQالبات تبدأ من الحدث إل الق  
فى الوظائف الختلفة . 

 السمى الوظيفى أو ما يطلق عليه Title. وهو اسم الوظيفة التى تقوم بها 

 الوصف الوظيفىJob Description. وهى الهام التى تشتمل عليها كل وظيفة 
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 ونصQQQيحه أقQQQدمها لخQQQوانى القQQQائمي
 بعمليQQQQه الختيQQQQار أل يعتQQQQبوا الQQQQده
 الزمنيQQQQه هQQQQى العامQQQQل الاسQQQQم فQQQQى
 الQQQQبة فكQQQQثي مQQQQن الشQQQQركات عنQQQQد
 العلن عQQQQQQن وظيفQQQQQQة تشQQQQQQتط ثلث
 سQQQنوات أو سQQQنتي أو خQQQس سQQQنوات
 كخبه لن يريد أن يعمل بهذه الQQوظيفه
 ومن خبه عمليه كQQثي مQQن الQQوظفي ل
 يقومQQQون بعمQQQل أشQQQياء جديQQQده فQQQتى
 السQQنوات الQQتى قضQQوها فQQى وظQQائفهم
 عبQQاره عQQن تكQرار ل يكتسQQبوا فيهQQا مQا
 هQQو جديQQد وكمQQا يQQذكر أحQQد القQQادة أنQQه

 14تقQQQQدم إليQQQQه مQQQQدرس يعمQQQQل لQQQQدة 
 سQQQنه خQQQبة ولQQQا بQQQدأ  فQQQى اختبQQQاره
 اكتشف أن الدرس يتلك سQQنه واحQQده

  سQQQQQQQQQQQQQQQنه تكQQQQQQQQQQQQQQQرار13خQQQQQQQQQQQQQبة و
 والسؤوليه مشتكه على الوظف الذى
 ل يسQQعى إل تطQQوير وتديQQد خQQباته
 وعلQQQQQى الدارة الQQQQQتى ل تكنQQQQQه مQQQQQن
 التجديQQQQد وأقQQQQل مQQQQده يسQQQQتطيع فيهQQQQا
 الوظQQQف أن يكتسQQQب فيهQQQاخبة جيQQQدة
 حQQتى فQQى الوظQQائف التوسQQطه والفQQوق

  أشQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQهر وأعلQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQى معQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدل لعQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQدد9التوسQQQQQQQQQQQQQQQQQQطه هQQQQQQQQQQQQQQQQQQى 
 سنهQQQ .17سنوات البه لتقان الوظيفه اتقانا كامل هى 
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الزء الرابع :  العلومات الضافية

 وهى معلومات ل تضاف فى كل سية بل حسب الوظيفه 

 و مثالا اللغات التى تتقنها وتكQون مفيQدة فQQى حQQال طلQQب الشQركة العلنQQه عQن الوظيفQQة
 ذلك أو كانت الهنه نفسها تتاج إل لغات معينه حتى لو ل تكتQQب فQQى العلن فيجQQب

ذكرها فى السية الذاتيه

 ومن العلومات الضQافيه أيضQا الQواهب أو  الهQارات الهمQه الQQتى لQديك كقQدرتك علQى
 ابتكار أفكار جديدة و قدرتك على التخطيط وتكون مفيده أكثر فى الستويات الوظيفية
 التقدمة كفوق التوسطه والعليا حيث تضQQيف هQQذه الهQQارات للمتقQQدم ثقل أكQQب وتQQبز

البات الوجوده لديه 

 وفى نوذج الصفحتي والثلث صفحات ستجد هذه الضافات وهذا مثال عليهQQا فQQى
 النموذج  التال  حيث يكنك أن تشاهد أن عدد الصفحات والستوى الQQوظيفى أعطQQى

مال أكب للتوسع فى ذكرها بصورة أكثر تفصيل 

 وترك لنا مال لنتكلم عن الهارات واللغات والدورات التى ت تقQQديها إن كQQانت لQQديك
مهارة التدريب 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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اQQQQQلذاتية 26|     مكوناتQQQQ السيQQQQة 

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQQالذاتية 27|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

خطوات كتابة السية الذاتية

خطوات كتابة السيرة الذاتية 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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 QQQQQالذاتية 28|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

خطوات كتابة السيرة الذاتية 
ننتقل الن إل الور الثالث وهو كيفية كتابة السية الذاتية 

 الجQزاء الثلثQQة وهQQى البيانQQات الشخصQQية أو الQؤهلت العلميQQة والعلومQQات الضQافية
 يسهل اضافتها وقد مرت بك من خلل النماذج السابقة ويكنك مطQQالعه قسQQم نQQاذج

السية الذاتية بالكتاب وستجد انها سهلة الكتابة 

  وهQQى بالتأكيQQد أهQQم جQQزءبالبات العمليQQةالشكلة الرئيسية تكمن فى الزء الاص 
 فى السية الذاتية والذى عليه يتم اختيQار سQQيتك الذاتيQة لQدخول القابلQة الشخصQQية

أو يتم استبعادها 

وينقسم هذا الوضوع إل شقي :

الشق الول  وهو كاتب السية الذاتية  الذى ل يسبق له العمل وليس له خبة

الشق الثانى وهو كاتب السية الذاتية الذى عمل قبل ذلك وله خبة سابقه 

 يوجد العديد من الواقع النليزية التى تقدم وصفا وظيفيا لعدد كبي مQQن الهQQن وهQQو
JobمQQا يسQQمى بQQال    descriptionsتطيع أنQQف تسQQيل كيQQك بالتفصQQأبي لQQوس   

تستفيد منها فى كتابة الوصف الوظيفى للوظائف التى عملت بها

أولA : خطوات كتابة  السية الذاتية  باللغه النليزية
 

قم  بالدخول على هذا الوقع 

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

  بالصوت والصورة فى هذا الوضوع قريبا إن شاء ال إذاورشة عمل"ستعقد "
كنت ترغب فى الشاركة  اضغط على هذا الرابط 

http://www.4lead.net/blog/?p=190

وقم بالتسجيل وستصلك رسالة بوعد وتفاصيل الورشة  إل بريدك  

http://www.4lead.net/blog/?p=190
http://www.4lead.net/


 QQQQQالذاتية 29|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

http://www.jobaps.com/sbc/auditor/classspecs.asp 

 وستجد قائمة كبية بها عدد كبي جدا من الوظائف قQQم باختيQار الوظيفQQة الQQتى عملQQت
بها سابقا عن طريق البحث أو عن طريق اختيار الرف الذى تبدأ به وظيفتك 

  ( الاسب )Accountant I ونتار وظيفة Aعلى سبيل الثال سنختار الرف  
وعند الضغط تظهر لنا صفحة تتوى على الوصف الوظيفى لوظيفة الاسبة 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/
http://www.jobaps.com/sbc/auditor/classspecs.asp


 QQQQQالذاتية 30|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

 EXAMPLES OF DUTIESسQQنقوم باختيQQار الQQزء الكتQQوب تQQت عبQQارة 
 نقوم بتظليله ثم نقوم بعمل نسخة منه ومن ثم نقوم بلصقة فQQى نQQوذج السQQية الQQذاتيه

  ثم باتباع الطوات البينة فى الصورة نقQQوم بتنسQQيق الQQزءwordالفتوحة فى ملف 
الذى قمنا بلصقة

 بعد أن تقوم بعملية التنسيق تقوم بالتعديل على الوصف الوظيفى الذى قمت بلصQQقة 
 وذلQQك لن الواقQQع تقQQدم وصQQفا وظيفيQQا يكQQاد يكQQون شQQامل لكQQثي مQQن الهQQام وبQQالطبع
 تتلف الشركات عن بعضها البعض فمنها ما يضيف على هذه الهQQام أو منهQQا مQQن ل
 يقوم بكل هذه الهام وعليك أن تكون أمينا فQQى كتابQQة الهQQام  الQQتى قمQQت بهQQا فقQQط لQQذلك
 عليك أن تقوم بالتعديل عليهQQا لQQذف بعQQض الهQQام الQQتى ل تقQQم بهQQا فQQى وظيفتQQك الQQتى
 قمQQت بكتابQQة الوصQQف الQQوظيفى الQQاص بهQQا أو اضQافة بعQQض الهQام الQQتى ل تQQرد فQQى

الوصف الوظيفى الذى قمت بوضعه

 عدل فى الزء الذى نسخته ، اختصر منه حتى تصل علQQى وصQQف وظيفQQى مناسQQب
وملئم لا كنت تقوم به 

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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 QQQQQالذاتية 31|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

قم بكتابة الوصف الوظيفى لكل الوظائف التى كنت تعمل بها بنفس الطريقة 

  ملحوظة :   

  أصQQQحاب الQQQبات الكQQQثية والQQQذين عملQQQوا فQQQى أكQQQثر مQQQن وظيفQQQة
 يستحسQQن  أن تكتQQب تفصQQيلت عQQن ثلثQQة أو أربعQQه وظQQائف ويتQQم
 اختيار هذه الربعه حسب علقتهQا بالوظيفQة الديQدة الQتى سQتتقدم
 إليها أو إن كانت فى نفس الال يتم ذكر أحدث الوظائف  أما باقى
 الوظQQائف فيتQQم فقQQط كتابQQة السQQمى الQQوظيفى لQQا ويكنQQك أن تتحQQدث

عنها فى القابلة الشخصية 
 

 بعد أن تفرغ من هذا الزء قم باكمال سيتك الذاتية بكتابة الQQدورات الQQتى حضQQرتها
وكذلك العلومات الضافية 

 راجع سيتك أكثر من مرة لتتأكد من خلوها من الخطاء ثم ألقى نظرة علQQى التنسQQيق
وبعد أن تتأكد من أن كل شىء أصبح جاهزا ارسلها لحد زملئك لياجعها 

والن يكننا أن نقول لك 

" تهانينا لقد حصلت على سية ميزة وباللغه النليزية وقمت أنت بكتابتها "

ثانياA : خطوات كتابة  السية الذاتية  باللغه العربية

 ستقوم بفتح نفس الوقع واختيار الوصف الوظيفى كمQQا تعلمنQQا سابقاوسQQنتعلم كيفيQQة
التجة إل اللغه العربية وذلك باستخدام 

  جوجلGoogle Translate

 الوافى الذهبى

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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 QQQQQالذاتية 32|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

Google Translateجوجل  

اضغط على هذا الرابط 

http://translate.google.com/translate_t# 

ثم اتبع الطوات التى فى الصورة

  لكQQن يQQب أن تلحQQظ أنwordبعQQد نسQQخ النQQص الQQتجم قQQم بلصQQقة فQQى برنامQQج 
  أو فQQى برنامQQجGoogle TranslateالتجQQة النQQاته سQQواء فQQى  موقQQع  جوجQQل  

 الوافى الذهبى والذى سنستعمله بعQQد قليQQل هQQى ترجQQة آليQQة و لبQQد أن تقQQوم بتعQQديلها
 وإعاده صياغتها أدبيا حتى تكون واضحه ومفهومه فما تقQQدمه هQQذا البامQQج والواقQQع

هو فهم لتوى الكلم وعليك أن تصوغه أنت  بلغه أدبية وتنتقى العبارات الؤثرة 

 انتهينا من اسQتعمال موقQع جوجQQل ويكنQك الن أن تسQQتخدمه فQQى كتابQQة سQQية ذاتيQQة
احتافية 

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://translate.google.com/translate_t#
http://www.4lead.net/


 QQQQQالذاتية 33|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

الوافى الذهبى

قم باتباع الطوات كما هو مبي فى الصورة 

  قم بالتعديل عليQQه حQQتى تصQQل إل صQQيغهWordقم بنسخ النص ثم ضعه فى برنامج 
مناسبة ثم قم بتنسيقة كما تعلمت سابقا 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

 الترجمة  الناتجة من المواقع والبرامج  هى ترجمة
 آلية و لبد أن تقوم بتعديلها وإعاده صياغتها أدبيا
 حتى تكون واضحه ومفهومه فما تقدمه هذا

 البرامج والمواقع هو فهم لمحتوى الكلم وعليك أن
تصوغه أنت  بلغه أدبية وتنتقى العبارات المؤثرة 

http://www.4lead.net/


 QQQQQالذاتية 34|  خQQQQطوات كQQQQتابة السيQQQQة 

بعد استعمال جوجل أو الوافى الذهبى قم باكمال سيتك الذاتية ثم  راجعها  أكثر 

 من مرة  لتتأكد من خلوها من الخطاء ثم ألقى نظرة على التنسيق وبعد أن تتأكQQد مQQن
أن كل شىء أصبح جاهزا ارسلها لحد زملئك لياجعها 

والن يكننا أن نقول لك 

" تهانينا لقد حصلت على سية ميزة وباللغه العربية وقمت أنت بكتابتها "

  

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

 للحصول على وصف وظيفى مصاغ بطريقة احتافية يكنك زيارة هذا
الرابط لعرفة التفاصيل 

http://www.4lead.net/blog/?p=178  

http://www.4lead.net/blog/?p=178
http://www.4lead.net/


اQQQQQلذاتية 35|  نQQQQاذج السيQQQQة 

نماذج ال�سيرة� الذاتية

 نماذج السيرة الذاتية

     

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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اQQQQQلعربية مكونةQQQQ  منQQ صفحQQQة واحQQQQدة  باللغQQQQة   QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ36|        ن

       نموذج لسيرة ذاتية باللغة العربية مكونة  من صفحة واحدة

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


اQQQQQلعربية مكونةQQQQ  منQQ صفحQQQة واحQQQQدة باللغQQQQة   QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ37|      ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة العربية مكونة  من صفحة واحدة    

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


باللغQQQQة الQQQQQQQنليزية مكونةQQQQ  منQQ صفحQQQة واحدQQQQة  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ38|  ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة النجليزية مكونة  من صفحة واحدة

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


باللغQQQQة الQQQQQQQنليزية مكونةQQQQ  منQQ صفحQQQة واحدQQQQة  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ39|   ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة النجليزية مكونة  من صفحة واحدة 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQصفحتي QQمن QQQQلعربية مكونةQQQQQا باللغQQQQة   QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ40|  ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة العربية مكونة من صفحتين

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/


QQQQصفحتي QQمن QQQQلعربية مكونةQQQQQا باللغQQQQة   QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ41|  ن

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQصفحتي QQمن QQQQنليزية  مكونةQQQQQQQة الQQQQباللغ  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ42|           ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة النجليزية  مكونة من صفحتين         

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

http://www.4lead.net/
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  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQثة صفحاتQQQQن ثلQQنليزية  مQQQQQQQة الQQQQباللغ  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ44|           ن

نموذج لسيرة ذاتية باللغة النجليزية  من ثلثة صفحات         

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQثة صفحاتQQQQن ثلQQنليزية  مQQQQQQQة الQQQQباللغ  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ45|           ن

       

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 
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QQQQثة صفحاتQQQQن ثلQQنليزية  مQQQQQQQة الQQQQباللغ  QQQQة ذاتيةQQQQوذج لسيQQQQ46|           ن

  QحQاQجQنQلQا   www.4lead.net      أكاديQQQQية 

للحصول على هذه النماذج ماناU اضغط على هذا الرابط

http://www.4lead.net/blog/?p=160

 وقم بالتسجيل وستصلك نسخة قابلة للكتابة عليها إل بريدك السجل 

http://www.4lead.net/blog/?p=160
http://www.4lead.net/
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 فى التام أتنى أن أكون قد وفقت فى طرح ما يساهم فى ثراء
 الكتبة العربية ويعود بالفائدة على القارىء العربى ويساعد فى

تنميته وتقيق سعادته .

عـزيـزى القـارىء
 إذا أعجبك الكتاب و وجدت أنك قد استفدت منه وعندك القدرة الالية

 2لدفع قيمة الكتاب ول يشق عليك ذلك  يكنك ارسال مبلغ 
 ) باحدىQQQQ هQQQQQذه الطرق2QQQQQQQ$ دولر ( 

الملكة العربية السعودية
أحمد سيد على حسانين 

اسم البنك :    البنك الهلى التجارى

05266183000109رقم الحساب : 

جهورية مصر العربية 
أحمد سيد على حسانين

اسم البنك : بنك فيصل السلمى

30201رقم الحساب : 

فرع أسيوط

  للتحويل من باقى دول العال 
المملكة العربية السعودية

أحمد سيد على حسانين 

اسم البنك :    البنك الهلى التجارى

 SA6910000005266183000109رقم الحساب : 

 

  QحQاQجQنQلQا      www.4lead.net      أكاديQQQQية 

لزيد من العلومات حول طرق الدعم  الخرى

تفضل بزيارة هذا الرابط

http://www.4lead.net/blog/?p=211
 

http://www.4lead.net/
http://www.4lead.net/blog/?p=211
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