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سيدي المحترم، Prezado Senhor,
Caro Senhor,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، Prezada Senhora,
Cara Senhora,

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),

رسمية، جنس المرسل إليه واسمه غير معروفين

السادة المحترمون، Prezados Senhores,
Caros Senhores,

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص أو قسم بأكمله

إلى مَنْ يَهمّه األمرُ، A quem possa interessar,

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

عزيزي السيد رامي، Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,

رسمية، المرسل إليها أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,

رسمية، المرسل إليها أنثى، االسم معروف، الحالة الزوجية غير معروفة
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عزيزي أحمد رامي، Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,

أقل رسمية، المرسل والمرسل إليه تعامال مع بعضهما البعض من قبلُ

أودّ أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة... التي أعلنتم عنها في... بتاريخ...

Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi
anunciado em /no /na... em...

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

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على
االنترنت بتاريخ...

Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...

صيغة متعارف عليها عند الرد على إعالن منشور على األنترنت

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ... Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...

صيغة متعارف عليها تستخدم لتفسّر أين وجدت اإلعالن للوظيفة

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

Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)...
edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.

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

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة كـ...

Venho, por meio desta, candidatar-me à posição
anunciada, como...

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أود أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة...

Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

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

Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ... 

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

Συνοδευτική Επιστολή - 
Αραβικά Πορτογαλικά
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أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ...  Estou particularmente interessado neste trabalho
/cargo, como... 

تستخدم لتفسير أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

أودّ أن أعمل لديكم، من أجل... Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a
fim de ...

تستخدم لشرح أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

نقاط قوّتي هي... Meus pontos fortes são...

تستخدم إلظهار الخصائص الرئيسية لديك

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

مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.

Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas
únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando
melhorar neste(s) aspecto(s).

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

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة
ألنّ...

Acredito que sou indicado para o trabalho pois...

تستخدم لشرح ما يجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive
... 

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

Minhas qualificações/ competências profissionais
parecem estar de acordo com as necessidades da sua
empresa. 

تستخدم لتبيان أي مهارات تجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei
/ estendi / meu conhecimento em...

تستخدم لتبيّن خبرتك في ميدان معيّن والقابلية لتعلم مهارات أخرى

Σελίδα 3 24.05.2023



Αιτήσεις
Συνοδευτική Επιστολή

مجال خبرتي هو... Minha área de especialização é .../ Sou
especializado(a) em... 

تستخدم لتظهر في أي مجال مهني تتركز خبراتك ونقاط قوتك

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

Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me
extremamente competente em ... 

تستخدم لتكشف عن خبرتك في بعض المجاالت وقدرتك على تعلم مهارات جديدة

حتى عندما أعمل بسرعة كبيرة فإني ال
أهمل الدقة ولذلك فأنني سأكون الشخص

المناسب لمتطلبات العمل كـ...

Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou
negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto,
adequado para as demandas do trabalho como ....

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

Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho,
mesmo sob pressão.

تستخدم لتظهر أنك قادر على العمل في بيئة عمل متطلبة

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في
هذه الوظيفة.

Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os
meus interesses com esta colocação.

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

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

العمل معكم.

Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a
oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos,
trabalhando em /no /na...(nome da empresa).

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.

Como pode ser observado no meu currículo anexo, a
minha experiência e qualificações correspondem aos
requisitos desta posição.

تستخدم إلبراز السيرة الشخصية ولتظهر مدى مناسبة الوظيفة لك.
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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.

Minha posição atual como...de /do /da..., me
proporcionou a oportunidade de trabalhar em um
ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial
ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir
prazos. 

تستخدم إلظهار المهارات التي حصلت عليها من وظيفتك الحالية

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

Além de minhas responsabilidades como ..., eu também
desenvolvi habilidades/competências em....

تسخدم لتظهر المهارات اإلضافية التي كسبتها من وظيفتك الحالية. مهارات قد ال ترتبط عادة بلقبك المهني

Συνοδευτική Επιστολή - 
Αραβικά Πορτογαλικά

لغتي األم هي ... ولكني أستطيع أيضا أن
أتكلم...

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...

تستخدم لتظهر لغتك األم، وأيضا اللغات األخرى التي تتقنها

أتقن بشكل ممتاز... Eu falo... com fluência.
Sou fluente em... 

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها بشكل جيد

لدي معرفة عملية بـ... Eu tenho conhecimento intermediário de...

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها على مستوى متوسط

لديّ... سنوات خبرة في العمل.... Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...

تستخدم لتظهر خبرتك في بعض مجاالت األعمال

لديّ خبرة في استعمال... Eu tenho experiência em /com ... 

تستخدم لتظهر أي برامج كمبيوتر تستطيع استعمالها

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

Eu acredito ter a combinação adequada de ... e .... 

تستخدم لتظهر مدى توازن مهاراتك
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مهارات تواصل ممتازة Excelente habilidade de comunicação

القدرة على مشاركة المعلومات مع زمالئك وشرحها لهم

المنطق االستنتاجي Raciocínio dedutivo

القدرة على فهم األشياء وتفسيرها بسرعة وفعالية

التفكير المنطقي Pensamento lógico

القدرة على بناء األفكار بدقة وبطريقة مدروسة جيدا

المهارات التحليلية Habilidades analíticas

القدرة على تقييم األشياء بشكل مفصّل

مهارات شخصية جيدة Bom relacionamento interpessoal

القدرة على التواصل والتحاور مع الزمالء بشكل فعال

مهارات التفاوض Habilidades de negociação

القدرة على عقد الصفقات التجارية مع الشركات األخرى بفعالية

مهارات التقديم Habilidades de comunicação

القدرة على شرح األفكار وتبليغها بفعالية أمام مجموعة كبيرة من الحاضرين 

Συνοδευτική Επιστολή - 
Αραβικά Πορτογαλικά

أنا متحمس للغاية وأتطلع قُدُماً إلى العمل 
المتنوع الذي ستتيحه لي الوظيفة في

شركتكم.

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho
diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

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

Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um
excelente desafio.

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة
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سأكون ممنونا لو أتيحت لي فرصة مناقشة
التفاصيل بشكل أدق معكم شخصيًّا

Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais
detalhes sobre a vaga pessoalmente. 

تستخدم في الخاتمة للتلميح إلى إمكانية الحصول على مقابلة

تجد مرفقا سيرتي الذاتية Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.

صيغة متعارف عليها تستخدم إلخبار صاحب العمل أن سيرتك الذاتية مرفقة مع رسالة التغطية.

أستطيع أن أقدم قائمة بأسماء األشخاص
المستعدين لكتابة رسائل توصية لي... إذا

كان ذلك مطلوبا.

Eu posso fornecer referências, se necessário.

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...

Referências podem ser solicitadas à /ao...

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

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه
التواريخ...

Estou disponível para entrevista em ..

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...

Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a
oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas
quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre
em contato comigo via ...

تستخدم لتقديم معلومات االتصال المفضلة ولشكر صاحب العمل على مراجعة مطلبك

مع أسمى عبارات اإلخالص، Cordialmente,

رسمية، اسم المرسل إليه غير معروف

كل المودة، Atenciosamente,

رسمية، مستعملة على نطاق واسع، المرسل إليه معروف
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تقبلوا فائق عبارات االحترام، Com elevada estima,

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

تحياتي \ مودتي، Lembranças,

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