
 pdf تكلم عن نفسك باالنجليزي باختصار

إذا طلب منك أن تتحدث عن نفسك باللغة اإلنجليزية باختصار فهذا الطلب أفضل بكثير، ألنه كما يقولون من كثر كالمه كثر 

باختصار هناك مجموعة من األمور التي يجب أن تضمنها والتي تعتمد بشكل كبير على لغطه، وخالل التعريف عن النفس 

 :المكان والصفة الذان تتحدث فيهما. وفيما يأتي سوف نضع لكم نموذج تعريف عن النفس باللغة اإلنجليزية يمكنكم االستعانة به

My name is ...... and I am ....... years old. I studied..... at ...... university in ....., and graduated last 

year with honors. I do not work in my major now, I work as a waiter in a restaurant in the 

morning shift. I think that sitting back from work may make me lazy, so I looked for a job that 

would give me experience in life and in dealing with people, especially since my major is closely 

related to that. 

I currently live in a city.....but I was born and raised in ..... city, but I left it with my family when 

I was .... because my father's business had moved. Anyway living in both cities is nice to me. I 

love raising birds, and oftentimes I try to produce new species by crossbreeding a male with a 

female of two different species. I think my life is simple but special to me. 

 ترجمة فقرة تكلم عن نفسك باالنجليزي باختصار 

سمي هو ...... وعمري ....... سنة. درست ..... في جامعة ..... وتخرجت العام الماضي بتقدير امتياز. لكنني ال أعمل ا

، لهذا بحثت عن  باختصاصي اآلن فأنا أعمل ناذل في مطعم في الفترة الصباحية، أعتقد أن القعود عن العمل قد يجعلني كسوالا

مع الناس، ال سيما أن اختصاصي مرتبط بذلك بشكل كبيرعمل يكسبني خبرة في الحياة والتعامل  . 

سكن حالياا في مدينة ..... لكنني كنت قد ولدت وترعرعت في مدينة ..... ثم غادرتها مع العائلة عندما كان عمري ..... بسبب 

ر، وفي الكثير من األحيان انتقال عمل والدي. على أية حال العيش في كلتا المدينتين جميل بالنسبة لي. أنا أحب تربية الطيو

 .أحاول انتاج أنواعاا جديدة من خالل تهجين ذكر وأنثى من فصيلتين مختلفتين. أعتقد أن حياتي بسيطة لكنها مميزة بالنسبة لي

 


