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مواقع تصميـم 
السيرة الذاتية

@adsh_5sعبد الله ظافر

يمكنك زيارة الموقع من خالل النقر على الرابط

https://twitter.com/adsh_5s


قـــد تكون واحـــدة من أهم المســـتندات التي تصف 

فيهـــا خبراتـــك وانجازاتـــك المختلفـــة فـــي المجـــال 

المهني وكذلك تأهيلك التعليمي ولهذا المســـتند 

معـــــــايير عالميـــة فـــي طــــــريقة كتابتـــه وإخراجـــــــه 

سيرتك الذاتية

فـــي هـــذا الملـــف ســـتجد مجموعـــة مـــن أفضـــل 

المواقـــع العالمية والمحلية التي ستســـاعدك في 

وجـــذاب احترافـــي  بشـــكل  الذاتيـــة  ســـيرتك  بنـــاء 



يحتوي على أكثر من 50  تصميم احترافي
 متوافـــق مـــع تطبيقـــات مايكروســـوفت

resumelab.com

قوالب مجانية متاحة ، كما يوفر قوالب بأســـعار مناســـبة 

إمكانيـــة تنزيـــل القوالـــب علـــى الجهـــاز والتعديـــل عليهـــا

https://resumelab.com/resume/free-templates-word


 توفــــــر مكتبـــــــة مــــايكروســـــــوفت قوالـــب جاهزة
لتصميم السيرة الذاتية مع إمكانية التعديل عليها

قوالـــب مجانية  متنوعـــة تلبي مختلف الرغبـــات واألذواق 

ســـهولة  بـــكل  الجهـــاز  علـــى  القوالـــب  تنزيـــل  إمكانيـــة 

متوافق مع برامج مايكروسوفت مثل الوورد والبوربوينت

templates.office.com

https://templates.office.com/en-us/resumes-and-cover-letters


 موقع رائع يوفر أكثر من 5000  تصميم
لالســـتخدام جاهـــزة  الذاتيـــة   للســـيرة 

قوالب مجانية متاحة ، كما يوفر قوالب بأسعار مناسبة 

إمكانيـــة تنزيـــل القوالـــب على الجهـــاز كملـــف وورد أو 
بوربوينت والتعديل عليها 

قوالـــب مميـــزة مصنفـــة حســـب المجـــال والتخصـــص  
( وغيرهـــا  اإلعالمييـــن   – المحاســـبين   – للمحاميـــن   )

template.net

https://www.template.net/editable/resumes


 موقع متخصص لبناء السيرة خطوة بخطوة , ابتداء
التدقيـــق ثـــم  التصميـــم   , المحتـــوى  كتابـــة  مـــن 

  قوالـــب تصميم مجانيـــة  متنوعة

الســـيرة لبنـــاء   خطـــوات واضحـــة 

ســـهل فـــي التعديـــل واإلضافـــة

flowcv.io

https://flowcv.io/


 يحتـــوي على مجموعـــة من القوالـــب الرســـمية االحترافية.
 يصل عدد المستخدمين فيه إلى أكثر 1,500,000 مستخدم

zety.com

الذاتيـــــــة  الســـــــيرة  اســـــــتخراج  فـــي  ســـرعة 

الذاتيـــة  الســـيرة  لبنــــــاء  واضحـــة  خطــــــــــوات 

تنــــــــــــوع رائــــــــع فـــي الخطـــــــوط والقـــــــوالب 

خدمة عمالء تساعد في تحسين إخراج السيرة

https://zety.com/


 يعـــد هـــذا الموقع أكثر من مجرد أداة إلنشـــاء الســـيرة ,  يوفر
نماذج  وقوالب عديدة تلبي احتياجات المستخدمين المتنوعة

seirah.com

العربيـــة اللغـــة  ويدعـــــــم  لغــــــة  مـــن  أكثــــــر  يدعـــم 

يمكـــن مشـــاركة الســـيرة علـــى شـــكل رابـــط ســـريع 

ســـهل التحديـــث والتعديـــل علـــى الســـيرة الذاتيـــة

توفير خاصية البحث عن وظيفة تتوافق مع الرغبات

https://seirah.com/


 موقع مخصص لبناء الســـيرة، يتـــم من خالله تحديد
 القالـــب المناســـب ثـــم تعبئتـــه بالمحتـــوى الخـــاص

enhancv.com

خدمـــة تحليـــل المحتوى بشـــكل مميز

مراجعـــة الســـيرة واقتـــراح التعديالت

https://enhancv.com/


 موقـــع مخصص لتصميـــم االنفوجرافيك.  لكن يحوي
 مجموعـــة متنوعـــة مـــن الخيـــارات لقوالـــب الســـيرة

easel.ly

قوالـــب ذات تصاميـــم  متنوعـــة ومميزة  

تصنيف السيرة حسب المجال والتخصص

PDF بصيغـــة  الســـيرة  تصديـــر  يمكـــن 

https://www.easel.ly/infographic-templates/resume


Canva ليـــس موقـــع مخصـــص لبناء الســـيرة  , ولكن 
يوفر مجموعة من القوالب يمكن استخدامها لبنائها 

canva.com

تصاميم وأدوات متقدمة لتصميم القالب  

PDF يمكــــــــن تصدير الســــــــيرة بصيغـــــــــة

اســـتخدام خطوط و مخطوطات متميــــزة

https://www.canva.com/resumes/templates/


 موقع مخصص لبناء السيرة . يتميز بتحديث مستمر للقوالب.
 تمت إضافة أكثر من 5000 قالب خالل الست أشهر الماضية

stylingcv.com

الذاتيـــة  الســـيرة  لبنـــاء  يوفـــر محتـــوى مســـاعد 

الذاتيـــة الســـيرة  علـــى  التعديـــل  فـــي   مرونـــة 

PDF بصيغـــة  الذاتيـــة  الســـيرة  تصديـــر  يمكـــن 

نصائح وأفكار تســـاعد في تصميم سيرة متميزة

https://stylingcv.com/


 منصة لبناء الســـيرة ، توفر خيارات متنوعة
لالســـتخدام جاهـــزة  تصميـــم  لقوالـــب 

hloom.com

إمكانية تحويل الســـيرة الذاتيـــة الى ملف وورد 

يمكن التقديم على الوظائف من خالل المنصة

https://www.hloom.com/


 موقع يساعد في بناء السيرة خطوة بخطوة ابتداء
 باختيـــار القالـــب المناســـب حتـــى كتابـــة المحتـــوى

cvmkr.com

  قوالب تصميـــم مميزة و  متنوعة

العربيـــة اللغـــة  الموقـــع  يدعـــم 

 تصنيف الســـيرة حســـب المجاالت

cvmaker

https://cvmkr.com/


 منصة بناء للسيرة . توفر مجموعة قوالب رائعة ومتنوعة
 يمكن التعديل عليهـــا دون الحاجة إلعادة كتابة المحتوى

kickresume.com

 قوالـــب متنوعـــة تلبـــي مختلف الرغبـــات واألذواق

 إمكانية الحصول على مساعد شخصي لبناء السيرة

https://www.kickresume.com/en/


 موقـــع متخصـــص لبناء الســـيرة ,  تســـتطيع  من خالله
حفظ الســـيرة في الموقع ,وتعديلها بشـــكل مســـتمر

 قوالـــب متنوعة تلبي مختلف الرغبات واألذواق

يمكـــن الحصـــول علـــى تقييـــم للســـيرة الذاتيـــة

novoresume.com

https://novoresume.com/


,  يتميـــز بســـرعة وســـهولة لبنـــاء الســـيرة   موقـــع 
 اســـتخدامه . يحتوي علـــى أكثر من 30 قالب مجاني

resumebuilder.com

يوفر خيـــارات وأمثلة متنوعة للســـيرة الذاتية 

تصنيف للسيرة وفق المجاالت والتخصصات 

  PDF يمكـــن تصديـــر الســـيرة الذاتيـــة بصيغـــة

https://www.resumebuilder.com/


نتمنـــى أن تكون هذه المواقع مســـاعدة لك في بناء 

ســـيرتك الذاتية بشـــكل جذاب واحترافـــي. ونؤكد بأن 

تصميـــم الســـيرة الذاتيـــة مهـــم ولكن ليـــس بأهمية 

المهنـــي  مجالـــك  فـــي  إنجـــازات  لتحقيـــق  الســـعي 

والتعليمـــي وبنـــاء ســـيرة ذاتيـــة علـــى أرض الواقـــع

كل التوفيق

@adsh_5sعبد الله ظافر

https://twitter.com/adsh_5s



