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سيدي المحترم، 拝啓

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم غير معروف

سيدتي المحترمة، 拝啓

رسمية، المرسل إليه أنثى، االسم غير معروف

سيدي المحترم \ سيدتي المحترمة، 拝啓

رسمية، جنس المرسل إليه واسمه غير معروفين

السادة المحترمون، 拝啓

رسمية، عند مخاطبة مجموعة من األشخاص أو قسم بأكمله

إلى مَنْ يَهمّه األمرُ، 関係者各位

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

عزيزي السيد رامي، 拝啓　

رسمية، المرسل إليه ذكر، االسم معروف

عزيزتي السيدة رامي، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليها امرأة، االسم معروف

عزيزتي اآلنسة نادية، 拝啓
・・・・様

رسمية، المرسل إليها أنثى، عزباء، االسم معروف

عزيزتي السيدة نادية، 拝啓
・・・・様

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

عزيزي أحمد رامي، 拝啓
・・・・様

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...

・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたし
ました。

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

أكتب ردا على إعالنكم المنشور على
االنترنت بتاريخ...

・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募い
たしました。

صيغة متعارف عليها عند الرد على إعالن منشور على األنترنت

أشير إلى إعالنكم المنشور في ... بتاريخ... ・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見
し、・・・・

صيغة متعارف عليها تستخدم لتفسّر أين وجدت اإلعالن للوظيفة

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

・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し
、大変興味を持ちました。

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

يسُرّني أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة كـ...

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致
しました。

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

أود أن أتقدم بمطلب للحصول على
وظيفة...

貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致
しました。

صيغة متعارف عليها للتقدم بمطلب للحصول على وظيفة

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

現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務してお
ります。

تستخدم كجملة افتتاحية لوصف وضعك المهني الحالي وما تقوم به في هذه الوظيفة
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أهتمَ  بهذه الوظيفة بشكل خاص ألنّ...  私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・
・

تستخدم لتفسير أسباب اهتمامك بوظيفة معينة
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أودّ أن أعمل لديكم، من أجل... ・・・・として御社に勤務したいと考えております。

تستخدم لشرح أسباب اهتمامك بوظيفة معينة

نقاط قوّتي هي... 私の強みは・・・・

تستخدم إلظهار الخصائص الرئيسية لديك

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

مهاراتي في هذا الميدان \ هذه الميادين.

私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすること
で改善しようと努力しています。

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

أعتقد أني المرشح المناسب لهذه الوظيفة
ألنّ...

・・・・することで貢献することができます。

تستخدم لشرح ما يجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経
験を・・・・という形で生かせると考えています。

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

私の・・・・という技術が、・・・・という点におい
て仕事に適していると考えます。

تستخدم لتبيان أي مهارات تجعل منك مرشحا جيدا للوظيفة

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

・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で
・・・・を経験し、・・・・を学びました。

تستخدم لتبيّن خبرتك في ميدان معيّن والقابلية لتعلم مهارات أخرى

مجال خبرتي هو... ・・・・の分野での私の経験は、・・・・

تستخدم لتظهر في أي مجال مهني تتركز خبراتك ونقاط قوتك

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

・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だ
という評価を頂きました。

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...

迅速に、しかし正確に仕事を処理することができると
いう私の性格が、・・・・として働くのに適している
と考えます。

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

プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とす
ことなく仕事ができます。

تستخدم لتظهر أنك قادر على العمل في بيئة عمل متطلبة

أود إذن أن أقوم باستثمار اهتماماتي في
هذه الوظيفة.

このために、興味を持ってこの仕事をこなすことがで
きます。

تستخدم لتظهر أنك تهتم بشكل شخصي بالوظيفة

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

العمل معكم.

・・・・に対してとても興味があるので、御社で働く
ことで新たな知識を身につけていきたいです。

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.

履歴書に記載してありますように、私の経験と能力は
この仕事に最適だと考えます。

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.

・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実
に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠で
あることを学びました。

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

・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力
も身につけました。

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...

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことがで
きます。

تستخدم لتظهر لغتك األم، وأيضا اللغات األخرى التي تتقنها

أتقن بشكل ممتاز... ・・・・語を話すことができます。

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها بشكل جيد

لدي معرفة عملية بـ... ・・・・語の知識も持ち合わせています。

تستخدم لتظهر اللغات األخرى التي تتقنها على مستوى متوسط

لديّ... سنوات خبرة في العمل.... ・・・・として・・・・年働いてきた経験があります
。

تستخدم لتظهر خبرتك في بعض مجاالت األعمال

لديّ خبرة في استعمال... ・・・・を使いこなすことができます。

تستخدم لتظهر أي برامج كمبيوتر تستطيع استعمالها

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

・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせていま
す。

تستخدم لتظهر مدى توازن مهاراتك

مهارات تواصل ممتازة コミュニケーション能力

القدرة على مشاركة المعلومات مع زمالئك وشرحها لهم

المنطق االستنتاجي 演繹的推理力

القدرة على فهم األشياء وتفسيرها بسرعة وفعالية

Sivu 5 22.05.2023



Hakemus
Työhakemus

التفكير المنطقي 論理的思考能力

القدرة على بناء األفكار بدقة وبطريقة مدروسة جيدا

المهارات التحليلية 分析能力

القدرة على تقييم األشياء بشكل مفصّل

مهارات شخصية جيدة 対人能力

القدرة على التواصل والتحاور مع الزمالء بشكل فعال

مهارات التفاوض 交渉能力

القدرة على عقد الصفقات التجارية مع الشركات األخرى بفعالية

مهارات التقديم プレゼンテーション能力

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.

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考
えております。

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

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

この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあ
るものだと思います。

تستخدم في الخاتمة لتأكيد الرغبة في العمل لدى الشركة

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

このことについてより詳しくお話しさせていただきた
く思います。お会いできる日を楽しみにしております
。

تستخدم في الخاتمة للتلميح إلى إمكانية الحصول على مقابلة

تجد مرفقا سيرتي الذاتية 履歴書を同封いたしました。

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.

必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。

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...

・・・・から推薦状を頂きました。

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

أنا مستعد إلجراء مقابلة خالل هذه
التواريخ...

・・・・日なら伺うことができます。

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...

お時間を割いていただいてありがとうございました。
お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・
・を通してご連絡ください。

تستخدم لتقديم معلومات االتصال المفضلة ولشكر صاحب العمل على مراجعة مطلبك

مع أسمى عبارات اإلخالص، 敬具

رسمية، اسم المرسل إليه غير معروف

كل المودة، 敬具

رسمية، مستعملة على نطاق واسع، المرسل إليه معروف

تقبلوا فائق عبارات االحترام، 敬具

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

تحياتي \ مودتي، 敬具

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