
 CVإسشاداخ إلػذاد س١شج راذ١ح 
 

ذٍؼة اٌس١شج اٌزاذ١ح دٚسا سئ١س١ا ١ِّٚضا فٟ سحٍح اٌثحس ػٓ ٚظ١فح ج١ذج فٟ سٛق اٌؼًّ ٌمذسذٙا ػٍٝ جزب 

أرثاٖ اٌّسؤ١ٌٚٓ ػٓ إداسج اٌّٛاسد اٌثشش٠ح ٚأطحاب األػّاي ٚدػٛذُٙ إلجشاء ِماتٍح شخظ١ح ِؼه، ِٚٓ شُ 

ِحرشف، إر أٔٙا أطثحد ذّصً ٔمطح اإلٔطالق ت١ٓ طاحة اٌؼًّ  تشىًعمل سيرة ذاتية ذرضا٠ذ أ١ّ٘ح 

 .ٚاٌثاحس ػٓ ٚظ١فح

ٚاٌىص١ش ِٕا ١ٌس ٌذ٠ٗ اٌذسا٠ح اٌىاف١ح تطش٠مح ػًّ س١شج راذ١ح ٚو١ف١ح وراترٙا تطش٠مح س١ٍّح، ٠ّٚىٓ اٌمٛي أْ 

٘ٛ أِش غا٠ح فٟ اًٌٍّ تإٌسثح ٌٍثؼغ، ٌٚىٓ فٟ ٔفس اٌٛلد فاال٘رّاَ تؼًّ س١شج راذ١ح دل١مح  ػًّ س١شج راذ١ح

. ٠حًّ لذسا وث١شا ِٓ األ١ّ٘ح فٟ تحصه ػٓ ٚظ١فح األحالَ

١ِّضج ِٚصا١ٌح فاٌّمظٛد تزٌه ػًّ س١شج راذ١ح ذمَٛ ترمذ٠ُ اٌّؼٍِٛاخ  ػًّ س١شج راذ١حٚػٕذ اٌحذ٠س ػٓ 

س٠مح ذسًٙ لشاءذٙا فٟ إؽاس ِٕاسة، ٚتّا ٠ؼّٓ ػًّ س١شج راذ١ح ذحمك اٌرٛاصْ ت١ٓ ٚاٌث١أاخ اٌؼشٚس٠ح تؾ

. احر١اجاخ ِٚرطٍثاخ اٌٛظ١فح ٚت١ٓ ِؤ٘الذه ٚلذساذه اٌشخظ١ح

ذؼرثش فشطح ذأ١ِٓ اٌٛطٛي إٌٝ ِشحٍح اٌّماتٍح اٌشخظ١ح فٟ سٛق اٌؼًّ اٌحاٌٟ أوصش طؼٛتح ِّا وأد 

فٟ حذ راذٙا  (CV)، فس١شذه اٌزاذ١ح  جاهزة (CV)د٠ه س١شج راذ١ح ػ١ٍٗ ف١ّا سثك، ٌٚزٌه ٠جة أْ ذىْٛ ي

جا٘ضج فأٔد تاٌرأو١ذ ٌٓ ذرّىٓ  (CV)غ١ش لادسج ػٍٝ أْ ذىفً ٌه ٚظ١فح، ٌٚىٓ إرا ٌُ ذىٓ ٌذ٠ه س١شج راذ١ح 

 .ِٓ اٌٛطٛي ٌّشحٍح اٌّماتٍح اٌشخظ١ح

اٌّمذِح إ١ٌٗ، ٌٚىٓ إرا وأد اٌس١شج ٠ٚمَٛ طاحة اٌؼًّ فٟ اٌغاٌة تئٌماء ٔظشج سش٠ؼح ػٍٝ اٌس١ش اٌزاذ١ح 

فزٌه لذ ٠ٍؼة دٚسا وث١شا فٟ إػطاء أطثاع أٌٟٚ إ٠جاتٟ ػٕه ٚلذ ٠ؼّٓ ٌه اٌٛطٛي  جا٘ضج (CV)اٌزاذ١ح

 CV ػًّ س١شج راذ١حٌّشحٍح اٌّماتٍح اٌشخظ١ح، ٕٚ٘ان ِجّٛػح ِٓ اإلسشاداخ ٚإٌظائح اٌرٟ ذساػذن فٟ 

 …ٌرفاط١ً ٕ٘ا جا٘ضج ٌخٛص ِاساشْٛ اٌثحس ػٓ ٚظ١فح ٚسٕرٕاٌٚٙا تاٌؼش ع ٚا
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 …جاهزة، تأكد مه  CVلكي تكون سيرتك الراتية 

 أٔه ذؼغ اٌث١أاخ األوصش أ١ّ٘ح فٟ تذا٠ح اٌس١شج اٌزاذ١ح .

  ِٓ أٔه لّد ذشذ١ة اٌخثشاخ اٌٛظ١ف١ح ٚاٌّؤ٘الخ اٌذساس١ح فٟ اٌس١شج اٌزاذ١ح ذشذ١ثا ذٕاص١ٌا

. األحذز إٌٝ األلذَ

  اٌشخظ١ح وشلُ اٌٙاذف ٚاٌثش٠ذ اإلٌىرشٟٚٔ ٚاٌؼٕٛاْ فٟ اٌس١شج أٔه لّد تىراتح اسّه ٚت١أاذه

. اٌزاذ١ح

  أٔه ػٍّد ػٍٝ جؼً س١شذه اٌزاذ١حCV ٌٍرمذَ تٙا ٌٛظ١فح ِؼ١ٕح ترٛظ١ف ج١ّغ إِىا١ٔاذه  جاهزة

. تّا ٠رالئُ ِغ ِرطٍثاخ ٚاحر١اجاخ اٌٛظ١فح اٌّؼٍٓ ػٕٙا

  أٔه ذسرخذَ ٔٛع خؾ ِٕاسة ٚحجُ خؾ ِٕاسة ٌٍمشاءج ِٚش٠ح ٌٍؼ١ٓ ٌىً ِٓ اٌس١شج اٌزاذ١ح

.  ٚاٌخطاب اٌرمذ٠ّٟ، ٚذجٕة اسرخذاَ اٌخطٛؽ اٌّائٍح ٚاألٌٛاْ فٟ وراتح اٌس١شج اٌزاذ١ح

  ٠جة اٌرأوذ ِٓ أْ س١شذه اٌزاذ١حCV  جا٘ضج لثً إسساٌٙا ٌّسؤٌٟٚ اٌّٛاسد اٌثشش٠ح

 ِٛس اٌرٟ ٠جة ذجٕثٙا حرٝ ذىْٛ س١شذه اٌزاذ١ح ٕٚ٘ان أ٠ؼا تؼغ األCV ٠ح ِٓ ٚخاي جا٘ضج

األخطاء اٌرٟ لذ ذؤشش تاٌسٍة ػٍٝ فشطره فٟ اٌرأً٘ ٌٍّماتٍح اٌشخظ١ح، ِٚٓ األِٛس اٌرٟ ٠جة 

: ذجٕثٙا ِا ٠ٍٟ

ذجٕة إػافح ذاس٠خ ا١ٌَٛ ٌٍس١شج اٌزاذ١ح، فٙزٖ اٌخطٛج ذمًٍ ِٓ ػّش اٌس١شج اٌزاذ١ح  .1

. ٚذجؼٍٙا ذظٙش وأٔٙا لذ٠ّح ٔٛػا ِا

ػٕٙا فٟ اٌّماتٍح اٌشخظ١ح، ٚذجٕة اٌّثاٌغح فٟ ذجٕة إػافح أٞ أِٛس ال ٠ّىٕه اٌحذ٠س  .2

. اٌحذ٠س ػٓ لذساذه ٚإِىا١ٔاذه

ذجٕة اٌىزب أٚ اسرخذاَ اٌٍغح اٌؼا١ِح أٚ اٌّظطٍحاخ اٌّرخظظح ٚاٌرٟ لذ ال ٠فّٙٙا  .3

. غ١ش اٌّرخظظ١ٓ فٟ ٘زا اٌّجاي

  ٚتؼذ اٌرأوذ ِٓ اٌخطٛاخ اٌساتمح ٚأْ س١شذه اٌزاذ١حCV األِٛس  ٕ٘ان أ٠ؼا ِجّٛػح ِٓ جا٘ضج

 …اٌرٟ ٠جة ِشاجؼرٙا لثً إسساي اٌس١شج اٌزاذ١ح، ِٕٚٙا 

. لُ تمشاءج ِٚشاجؼح س١شذه اٌزاذ١ح ٚاٌرأوذ ِٓ أٔٙا جا٘ضج ِشذ١ٓ لثً إسساٌٙا .1

لُ تّشاجؼح اٌث١أاخ اٌشخظ١ح ِٚؼٍِٛاخ اإلذظاي اٌخاطح ته ٚاٌرأوذ ِٓ أٔٙا س١ٍّح  .2

. ٚطح١حح

جا٘ضج ٚخا١ٌح ِٓ األخطاء اإلِالئ١ح ٚاٌٍغ٠ٛح  CVلُ تاٌرأوذ ِٓ أْ اٌس١شج اٌزاذ١ح  .3

. ٚاٌظشف١ح ٚإٌح٠ٛح

لُ تاالسرؼأح تشخض ١ٌمَٛ تمشاءج ِٚشاجؼح س١شذه اٌزاذ١ح ٚاٌرأوذ ِٓ خٍٛ٘ا ِٓ  .4

. األخطاء ٌٍّشج األخ١شج لثً إسساٌٙا
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  ٓخ شا١ٔح فٟ لشاءج س١شذه اٌزاذ١ح ٌٍّشج األٌٚٝ، ٚإرا جزب ٠30مؼٟ طاحة اٌؼًّ ِا ال ٠ض٠ذ ػ

ػًّ س١شج أرثا٘ٗ خالي ٘زٖ اٌصٛأٟ اٌم١ٍٍح فئٔٗ لذ ٠مَٛ تئػادج لشائرٙا ِشج أخشٜ، ٌزٌه احشص ػٕذ 

ٌه ػٍٝ إشاسج أرثاٖ طاحة اٌؼًّ خالي ٘زٖ اٌصٛأٟ اٌّؼذٚدج ٚإلٕاػٗ تأٔه اٌشخض اٌّصاٌٟ  راذ١ح

. ٚاألٔسة ٌٙزٖ اٌٛظ١فح

ن ٟ٘ اٌؼاًِ اٌشئ١سٟ اٌزٞ ٠حذد ِذٜ لذسذه ػٍٝ ِّٚا سثك ٠رؼح أْ ؽش٠مره فٟ ػًّ س١شج راذ١ح خاطح ب

إلٕاع طاحة اٌؼًّ أٚ ِسؤٌٟٚ اٌّٛاسد اٌثشش٠ح تمذساذه ٚإِىا١ٔاذه ِٓ خالي س١شذه اٌزاذ١ح فٟٙ ٚس١ٍره 

اٌٛح١ذج ٌٍرش٠ٚج ٌشخظه ٚإِىا١ٔاذه، فاحشص أْ ذىْٛ تطالح ذؼش٠ف١ح ِششفح ٚدل١مح 

 


