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كل ما يحتاج له طالب العلم في مكان واحد

دليل استخدام الموقع
 طريقة فتح حساب جديد لبناء السيرة الذاتية

شرح طريقة كتابة السيرة الذاتية االلكترونية
 امثلة لكتابة سيرة ذاتية مميزة 

نموذج لسيرة مميزة



 طريقة فتح حساب جديد 
لبناء السيرة الذاتية االلكترونية



Smatchsa.com قم بالدخول عىل موقع

https://smatchsa.com/


قم بإنشاء حساب مستخدم جديد

اكمل البيانات

قم بانشاء حساب 

مستخدم جديد

قم بتعديل وتحديث ملف الطالب

بامكان مسؤولي  الموارد البشرية  الوصول اىل ملفك الشخصي مباشرة وتقديم عرض وظيفي لك 

لذلك قم باكمال باقي المعلومات بعناية لتحصل عىل افضل الفرص الوظيفية

ايضا هناك امثلة عديدة لكتابة سيرة ذاتية مميزة في اسفل الملف

مالحظة : 



قم بكتابة نبذة عنك  لجذب انتباه موظفي

الموارد البشرية بحيث ال يزيد عن 200 كلمة

اكتب قائمة بمهاراتك الشخصية

يفضل كتباتها عىل شكل قائمة باستخدام  -

قم بملء جميع الخانات عىل أتم وجه. 

مثال: معلومات المستخدم , التعليم , الخبرة العلمية , السيرة الذاتية , الشهادات  

قم بتحديث ملف الطالب

قم بتحميل صورتك الشخصية اذا رغبت

اوال: قم بكتابة معلوماتك العامة

ثانيا: قم بكتابة نبذة عنك لجذب انتباه موظفي الموارد البشرية 



قم بعمل إشارة عىل نوع رغبتك في العمل ليسهل الوصول إىل

ملفك بسهولة من قبل الموارد البشرية وتقديم عرض وظيفي لك

مالحظة : اكمالك للملف الشخصي يساعدك في الحصول عىل فرص تدريب وتوظيف مناسبة باالضافة اىل وصول الشركات لك بسهولة 

قم بكتابة اللغات التي تتقنها

قم بكتابة نبذة عن ماقمت به لجذب انتباه موظفيالتنسى حفظ أي تعديالت

الموارد البشرية بحيث ال يزيد عن 200 كلمة

قم بإضافة الخبرات العملية والتطوعية 

ثالثا: قم بكتابة اللغات التي تتقنها ونوع رغبتك في العمل 

رابعا: قم بإضافة اخر مؤهل تعليمي حصلت عليه

خامسا: قم بإضافة الخبرات العملية والتطوعية 

نموذج لخبرات عملية تمت اضافتها سابقا

مالحظة : يفضل ادخال الخبرات  ( من االقدم اىل االحدث) 



قم بإضافة وتحميل شهادات الدورات التي تحصلت عليها

قم بتحميل السيرة الذاتية

مالحظة : يفضل إدخال الشهادات حسب تاريخ الحصول عىل الشهادة ( من االقدم اىل االحدث) 

قم بتحميل الشهادة

سادسا: قم بتحميل السيرة الذاتية

سابعا:قم بإضافة وتحميل شهادات الدورات التي تحصلت عليها



من أنت،و إىلأينأنت ذاهبفيمسيرتك المهنية، كيفستجلب قيمة للشركة.

ابدأ بصفة عنك مثال: طموح ، مجتهد,....

قل ما تريد القيام به للشركة للمساعدةفيإقامةعالقات طويلة األمد مع العمالء

والمساعدة في التطوير.

استعن بالنموذج المرفق أدناه و اختر ما يناسب تخصصك.

حدد الكلمات الرئيسية لمهاراتك و هي المهارات المتناسبة و المطلوبة

فيالعرض لوظيفي.

مهاراتك قد تكون مكتسبة من خالل عمل جماعي, أو تطوعي، أو هوايات, أو أي

شغف شخصي.

استعن بالمهارات المالئمة لكل مسمى وظيفي في القائمة المرافقة للرابط

أدناه

ضعوظيفتك الحالية أوال في قسم الخبرات.

إذا لم يكن لديك خبرة عمليةسابقة, اذكر تجاربك التطوعية, أو تدريبك الصيفي

أو بحث التخرج.

جميع الشهادات المكتسبة المحتلفة و احفظها في سيرتك الذاتيه اإللكترونية.

احرص عىل إضافة أي شهادة جديدة في ملفك هنا و احفظها في مكان واحد.

جميع شهاداتك من سماتش ستحفظ آليا.

احرص عىل تحديث سيرتك الذاتية اإللكترونية لتكتسب نقاط و تكون في

مقدمة قائمة توب سماتش. 

في فقرة نبذة عنك اكتب:

 
في فقرة المهارات اكتب:

 
في فقرة الخبرة العملية اكتب:

 
في فقرة الشهادات ارفق:

 

ارشادات عامة 



أمثلة لكتابة نبذة عنك

امثلة لكتابة مهاراتك

امثلة لكتابة خبراتك السابقة  

 



أمثلة لكتابة نبذة عنك 

مثال 1 

مثال 2 

مثال 3 

مثال 4 



امثلة لكتابة مهاراتك 



اسم الشركة

نوع الوظيفة

الفترة الزمنية

مهام الوظيفة

 نوع الوظيفة - اسم الشركة

الفترة الزمنيةنوع الوظيفة

مهام الوظيفة

انجازات الوظيفة

امثلة لكتابة خبراتك السابقة 

المسمى الوظيفي

انجازات الوظيفة

المسمى الوظيفي

مثال 1 

مثال 2 

مثال 3
المسمى الوظيفي

 نوع الوظيفة - اسم الشركة

الفترة الزمنية

انجازات الوظيفة

انجازات الوظيفة
مهام الوظيفة

Supported ,  Improved , Assisted , Created , Identified , Prepared مالحظة : اذا كانت الوظيفة في الماضي , يجب البدء بفعل ماضي



نموذج مكتمل لسيرة ذاتية الكترونية 

 



نموذج مكتمل لسيرة ذاتية الكترونية 

التنسى : بامكانك مشاركة رابط ملفك الشخصي ( سيرتك الذاتية ) مع االخرين 



يتم اضافة الشهادات من منصة

سماتش بشكل تلقائي



info@smatchsa.com
+966560003117

لديك تساؤالت أخرى 
يسعدنا تواصلكم معنا عبر قنوات التواصل المتعددة

شكرا لكم ونسأل هللا لكم التوفيق والنجاح
 التطوير مستمر وهناك مميزات أخرى قادمة !

Smatchsa

www.smatchsa.com


