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سيدي المحترم، Monsieur,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، Madame,

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، Madame, Monsieur,

رسمية، جنس المرسل إليه واسمه غير معروفين

السادة المحترمون، Madame, Monsieur,

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص أو قسم بأكمله

إلى مَنْ يَهمّه األمرُ، Aux principaux concernés,

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

عزيزي السيد رامي، Monsieur Dupont,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، Madame Dupont,

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، Mademoiselle Dupont,

رسمية، المرسل إليها أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، Madame Dupont,

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

عزيزي أحمد رامي، Monsieur Dupont,

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...

Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié
l'annonce dans... le...

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

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على
االنترنت بتاريخ...

Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...

صيغة متعارف عليها عند الرد على إعالن منشور على األنترنت

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ... Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...

صيغة متعارف عليها تستخدم لتفسّر أين وجدت اإلعالن للوظيفة

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

J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans
le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.

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

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة كـ...

J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أود أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة...

Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

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

Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités
incluent...

تستخدم كجملة افتتاحية لوصف وضعك المهني الحالي وما تقوم به في هذه الوظيفة
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أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ...  Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...

تستخدم لتفسير أسباب اهتمامك بوظيفة معينة
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أودّ أن أعمل لديكم، من أجل... J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...

تستخدم لشرح أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

نقاط قوّتي هي... Mes qualités principales sont...

تستخدم إلظهار الخصائص الرئيسية لديك

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

مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.

Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de
pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.

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

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة
ألنّ...

Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce
que...

تستخدم لشرح ما يجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...

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

Mes qualifications / compétences professionnelles
semblent très adaptées aux exigences de votre
entreprise.

تستخدم لتبيان أي مهارات تجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé
mes connaissances en...

تستخدم لتبيّن خبرتك في ميدان معيّن والقابلية لتعلم مهارات أخرى

مجال خبرتي هو... Mon domaine d'expertise est...

تستخدم لتظهر في أي مجال مهني تتركز خبراتك ونقاط قوتك

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

Pendant que je travaillais à... j'ai développé des
compétences en...

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...

Même en travaillant sous pression, je fournis un travail
précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je
serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences
en matière de...

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

Même sous pression, je produis toujours un travail de
haute qualité.

تستخدم لتظهر أنك قادر على العمل في بيئة عمل متطلبة

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في
هذه الوظيفة.

Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes
centres d'intérêts dans cet emploi.

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

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

العمل معكم.

J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de
pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant
avec vous.

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.

Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon
expérience et mes qualifications correspondent aux
exigences de ce poste.

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.

Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de
pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est
essentiel d'être capable de travailler étroitement avec
ses collègues pour honorer les délais.

تستخدم إلظهار المهارات التي حصلت عليها من وظيفتك الحالية
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باإلضافة إلى مسؤولياتي كـ... فإني قد
اكتسبت أيضا... مهارات.

En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi
développer des compétences en...

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...

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...

تستخدم لتظهر لغتك األم، وأيضا اللغات األخرى التي تتقنها

أتقن بشكل ممتاز... J'ai une excellente maîtrise du...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها بشكل جيد

لدي معرفة عملية بـ... J'ai une connaissance pratique de...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها على مستوى متوسط

لديّ... سنوات خبرة في العمل.... J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...

تستخدم لتظهر خبرتك في بعض مجاالت األعمال

لديّ خبرة في استعمال... Je suis un utilisateur confirmé de...

تستخدم لتظهر أي برامج كمبيوتر تستطيع استعمالها

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

Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...

تستخدم لتظهر مدى توازن مهاراتك

مهارات تواصل ممتازة Excellentes techniques de communication

القدرة على مشاركة المعلومات مع زمالئك وشرحها لهم

المنطق االستنتاجي Capacité de déduction

القدرة على فهم األشياء وتفسيرها بسرعة وفعالية
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التفكير المنطقي Esprit de logique

القدرة على بناء األفكار بدقة وبطريقة مدروسة جيدا

المهارات التحليلية Esprit analytique

القدرة على تقييم األشياء بشكل مفصّل

مهارات شخصية جيدة Compétences relationnelles

القدرة على التواصل والتحاور مع الزمالء بشكل فعال

مهارات التفاوض Compétences en négociation

القدرة على عقد الصفقات التجارية مع الشركات األخرى بفعالية

مهارات التقديم Capacités d'exposition

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.

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux
tâches variées que m'offrirait votre compagnie.

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

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

J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces
nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

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

Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus
de détails sur mon parcours ou discuter du poste.

تستخدم في الخاتمة للتلميح إلى إمكانية الحصول على مقابلة

تجد مرفقا سيرتي الذاتية Veuillez trouver mon CV ci-joint.

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.

Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.

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...

Les recommandations peuvent être confirmée auprès
de...

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

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه
التواريخ...

Je suis disponible pour un entretien le...

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...

Merci pour votre temps et considération. J'attends avec
impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous
personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi
mon profil correspond particulièrement à ce poste.
Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...

تستخدم لتقديم معلومات االتصال المفضلة ولشكر صاحب العمل على مراجعة مطلبك

مع أسمى عبارات اإلخالص، Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations
distinguées,

رسمية، اسم المرسل إليه غير معروف

كل المودة، Salutations distinguées,

رسمية، مستعملة على نطاق واسع، المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، Veuillez agréer l'expression de mes sentiments
respectueux,

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

تحياتي \ مودتي، Meilleures salutations,

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