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سيدي المحترم، 尊敬的先生，

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، 尊敬的女士，

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، 尊敬的先生/女士，

رسمية، جنس المرسل إليه واسمه غير معروفين

السادة المحترمون، 尊敬的先生们，

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص أو قسم بأكمله

إلى مَنْ يَهمّه األمرُ، 尊敬的收信人，

رسمية، اسم المرسل إليه وجنسه غير معروف \ أسماء المرسل إليهم وجنسهم غير معروفة

عزيزي السيد رامي، 尊敬的史密斯先生，

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، 尊敬的史密斯女士，

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، 尊敬的史密斯小姐，

رسمية، المرسل إليها أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، 尊敬的史密斯小姐/女士，

رسمية، المرسل إليها أنثى، االسم معروف، الحالة الزوجية غير معروفة

عزيزي أحمد رامي، 亲爱的约翰 史密斯，

أقل رسمية، المرسل والمرسل إليه تعامال مع بعضهما البعض من قبلُ
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أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...

我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息

صيغة متعارف عليها للتقدم من أجل الحصول على وظيفة رأيت إعالنا عنها في جريدة أو مجلة

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على
االنترنت بتاريخ...

我写这封信是看到您在...上登的招聘信息

صيغة متعارف عليها عند الرد على إعالن منشور على األنترنت

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ... 我看到您于...在...上登的招聘信息

صيغة متعارف عليها تستخدم لتفسّر أين وجدت اإلعالن للوظيفة

قرأت إعالنكم حول طلب خبير .... في...
عدد... بكثير من االهتمام.

我对您在...杂志，第...期上刊登的招聘有经验的...一职
很感兴趣

صيغة متعارف عليها تستخدم عند التقدم بمطلب للحصول على وظيفة أُعلنّ عنها في مجلة أو دورية

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة كـ...

很高兴申请您所刊登的...职位招聘

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أود أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة...

我想申请...一职

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أعمل حاليا لـ... وتنطوي مسؤولياتي
على...

目前我在...工作，我的主要职责包括...

تستخدم كجملة افتتاحية لوصف وضعك المهني الحالي وما تقوم به في هذه الوظيفة

Мотивационное письмо - 
арабский Китайский

أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ...  我对此工作很感兴趣，因为...

تستخدم لتفسير أسباب اهتمامك بوظيفة معينة
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أودّ أن أعمل لديكم، من أجل... 我想为您工作，因为...

تستخدم لشرح أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

نقاط قوّتي هي... 我的强项是...

تستخدم إلظهار الخصائص الرئيسية لديك

أستطيع القول إن نقطة ضعفي \ نقاط
ضعفي هي... ولكني أتطلع إلى تحسين

مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.

我要说我唯一的缺点/缺点是...，但我期待着改进此/这
些方面。

تستخدم للتعبير عن نقاط الضعف لديك ولكنها تظهر أيضا أنك مُصرّ على تحسين مهاراتك في هذه الميادين

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة
ألنّ...

我很适合这个职位，因为...

تستخدم لشرح ما يجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

رغم أنه ال خبرة سابقة لديّ في...، فإني
قد...

尽管我过去没有...领域的经验，但是有...

تستخدم إذا لم تتسنّ لك الفرصة للعمل في بعض الميادين التجارية ولكنك تستطيع أن تكشف عن بعض المهارات من خالل تجارب في مهن
أخرى عملت فيها سابقا

تبدو مؤهالتي المهنية \ مهاراتي مناسبة
جدًّا لمتطلبات شركتكم

我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。

تستخدم لتبيان أي مهارات تجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

خالل الوقت الذي قضيته أعمل كـ... طورت
من معارفي في...

做...工作期间，我改进/增强/扩展了...领域的知识

تستخدم لتبيّن خبرتك في ميدان معيّن والقابلية لتعلم مهارات أخرى

مجال خبرتي هو... 我的专长是…

تستخدم لتظهر في أي مجال مهني تتركز خبراتك ونقاط قوتك

خالل عملي كـ... تمكنت من تطوير
مهاراتي في...

在...工作期间，我很能胜任...方面的工作

تستخدم لتكشف عن خبرتك في بعض المجاالت وقدرتك على تعلم مهارات جديدة
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حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني ال
أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص

المناسب لمتطلبات العمل كـ...

即使工作节奏很快，我也没有忽视过准确性，因此特别
适合...的工作要求

تستخدم لتشرح لماذا سيكون بمقدورك أن تكون جيدا في هذا الوظيفة من خالل االستفادة من خبرات حصلت عليها من وظائف سابقة

حتى عندما أكون واقعا تحت ضغط العمل
فإني أستطيع أن أحافظ على جودة عالية

في اآلداء

即使在压力下我也能保持高标准。

تستخدم لتظهر أنك قادر على العمل في بيئة عمل متطلبة

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في
هذه الوظيفة.

这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

لديّ اهتمام مستمر بـ... وسأكون ممنونا
لمنحي فرصة توسيع معارفي من خالل

العمل معكم.

我对...很有兴趣，很珍惜和您共事的机会以拓展个人视
野。

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

كما تستطيع أن ترى من خالل سيرتي
الذاتي المرفقة مع هذه الرسالة، فإن

خبرتي ومؤهالتي تتناسب تماما ومتطلبات
هذه الوظيفة.

从我附上的简历您可以看出，我的经历和素质很符合这
个职位的要求。

تستخدم إلبراز السيرة الشخصية ولتظهر مدى مناسبة الوظيفة لك.

وظيفتي الحالية كـ... لـ... منحتني فرصة
العمل في بيئة ذات ضغط شديد تعتمد

على روح الفريق حيث يعتبر العمل مع
الزمالء عن قُرب، جوهريًّا من أجل الوفاء

بالمواعيد النهائية.

我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队
环境下工作，为了按时完成任务，我必须和同事们紧密
合作。

تستخدم إلظهار المهارات التي حصلت عليها من وظيفتك الحالية

Страница 4 24.05.2023



Поиск работы
Мотивационное письмо

باإلضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد
اكتسبت أيضا... مهارات.

除了作为...的职责，我还锻炼了...的技能。

تسخدم لتظهر المهارات اإلضافية التي كسبتها من وظيفتك الحالية. مهارات قد ال ترتبط عادة بلقبك المهني
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لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن
أتكلم...

我的母语是...，但我也会说...

تستخدم لتظهر لغتك األم، وأيضا اللغات األخرى التي تتقنها

أتقن بشكل ممتاز... 我熟练掌握...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها بشكل جيد

لدي معرفة عملية بـ... 我能用...语进行工作交流

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها على مستوى متوسط

لديّ... سنوات خبرة في العمل.... 我在...领域有...年工作经验

تستخدم لتظهر خبرتك في بعض مجاالت األعمال

لديّ خبرة في استعمال... 我是...的熟练使用者

تستخدم لتظهر أي برامج كمبيوتر تستطيع استعمالها

أعتقد أني أملك مجموعة متوازنة من...
و....

我相信我是...和...技能的良好结合

تستخدم لتظهر مدى توازن مهاراتك

مهارات تواصل ممتازة 出色的沟通技能

القدرة على مشاركة المعلومات مع زمالئك وشرحها لهم

المنطق االستنتاجي 演绎推理能力

القدرة على فهم األشياء وتفسيرها بسرعة وفعالية
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التفكير المنطقي 逻辑性思考

القدرة على بناء األفكار بدقة وبطريقة مدروسة جيدا

المهارات التحليلية 分析技能

القدرة على تقييم األشياء بشكل مفصّل

مهارات شخصية جيدة 良好的人际交往技能

القدرة على التواصل والتحاور مع الزمالء بشكل فعال

مهارات التفاوض 谈判技能

القدرة على عقد الصفقات التجارية مع الشركات األخرى بفعالية

مهارات التقديم 观点陈述能力

القدرة على شرح األفكار وتبليغها بفعالية أمام مجموعة كبيرة من الحاضرين 
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أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل 
المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في

شركتكم.

我积极性很高，很期待贵公司该职位所能提供的丰富的
工作内容。

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

أعتبر المهام الجديدة \ هذه الوظيفة
تحدّيا مغريا أتطلع للقيام به.

我把新任务/这个职位看作挑战，并且很期待获得这个
职位。

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة
التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا

我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。

تستخدم في الخاتمة للتلميح إلى إمكانية الحصول على مقابلة

تجد مرفقا سيرتي الذاتية 附件中含有我的个人简历。

صيغة متعارف عليها تستخدم إلخبار صاحب العمل أن سيرتك الذاتية مرفقة مع رسالة التغطية.
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أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا

كان ذلك مطلوبا.

如有需要，我可以从...处提供推荐信。

صيغة متعارف عليها تستخدم إلخبار صاحب العمل أنّك مستعد لتقديم قائمة بأسماء أشخاص مستعدين لكتابة رسائل توصيك لك

يمكن العثور على قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين للحديث عن تاريخي المهني

وكفاءتي في...

可以从...处获得推荐信

تستخدم إلخبار صاحب العمل أنك مستعد لتقديم قائمة بأسماء أشخاص يمكن الحديث معهم عن تاريخك المهني وكفاءتك.

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه
التواريخ...

我可以在...的时候接受面试

تستخدم لإلشارة إلى مواقيت استعدادك إلجراء مقابلة

شكرا لوقتكم والهتمامكم بمطلبي. أتطلع
قُدُماً إلى فرصة الحديث بشكل شخصي
حول أسباب اعتبار نفسي مناسبا لهذه

الوظيفة. أرجو أن تتصلوا بي على...

感谢您的时间和考虑，我期待着有机会和您讨论为什么
我很适合这个职位。您可以通过...联系我

تستخدم لتقديم معلومات االتصال المفضلة ولشكر صاحب العمل على مراجعة مطلبك

مع أسمى عبارات اإلخالص، 此致

رسمية، اسم المرسل إليه غير معروف

كل المودة، 此致
敬礼

رسمية، مستعملة على نطاق واسع، المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، 肃然至上

رسمية، ليست مستعملة على نطاق واسع، اسم المرسل إليه معروف

تحياتي \ مودتي، 祝好

غير رسمية، بين شريكين تجاريين يتخاطبان مع بعضهما البعض باستعمال االسم األول
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