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األساسيات
وقد يبدو هذا واضحًا أكثر من الالزم، في الحقيقة قد يكون هذا نصف المشكلة،
ألنها قد تجعل الباحثين يتجاهلون التفاصيل األساسية وفي النهاية الحضور متأخرين
للمقابلة الشخصية، أو الخطأ في العنوان، أو حتى الخطأ في نطق أسم جهة العمل،
اكتب األساسيات خالل عشر دقائق لتكن متأكدًا ومتمكنًا من معلوماتك، وحتى

التخذلك معلوماتك عند أول عقبة.

كن على علم كامل وشامل بسيرتك الذاتية والنموذج الذي قدمته والرسالة
التعريفية

غالبًا مايكون مسؤولي المقابلة الشخصية مشغولين جدًا، وقد يضعون موعدك بين
اجتماعين من اجتماعاتهم، ولهذا السبب ممكن أن ينسوا سيرتك الذاتية ألنهم في
أغلب األمر لم يقرأوها بتمعن، وممكن أن يكونوا قد اختاروا نقاط معينة فقط

لسؤالك عنها، أو حتى أنهم لم يقرأوا سيرتك الذاتية بالكامل.
وفي النهاية قد تضطر في المقابلة الشخصية لذكر بعض المعلومات الرئيسية عنك!
تأكد بأنك تستطيع التحدث عن أي نقطة قد تم تجاهلها وعن تواريخ الوظائف

وشرحها، وكل مايخص المسؤوليات والمناصب السابقة أيضًا.

ستشمل هذه الفقرة النقاط التالية:

الهدف من
المقابلة الشخصية

9 خطوات لإلستعداد
للمقابالت الشخصية

االسئلة الشائعة
وطريقة اإلجابة

المقابلة الشخصية هي لقاء بين شخصين على األقل أحدهما مسئول التوظيف
في شركة ما واآلخر متقدم لوظيفة في نفس الشركة ، الغرض منها هو تحديد
إذا ما كنت تتمتع بما تتطلبه الوظيفة أم ال. وتختلف هذه المتطلبات حسب كل

وظيفة، لكنها تتضمن على األرجح: المهارات والخبرات، وصفاتك الشخصية



ابحث عن جهة العمل
وهذا يعني تجاوز المعلومات التي تخص عدد الموظفين وموقع اإلدارة، ويفضل
تكون قادرًا على شرح معلومات عن جهة العمل وعن مجال عملهم بطالقة، وأيضًا

عن عمالئهم وعن منافسيهم وعن آخر األحداث التي اشتهروا بها.
وأيضًا اجعل نفسك قادرًا على الحديث عن مشكلة عملية، مثل توجه العمالء لشراء

منتج معين من شركة معينة، وتقديم أمثلة خالل المحادثة، وطرح القضايا
الساخنة أيضًا، واإلستدالل بخبر إعالمي حديث، أو حتى الحديث عن موقع إليكتروني

ألحد المنافسين.
وتذكر بأن كل جهة عمل ترغب بتوظيف أشخاص يعملون بكفاح وجد.

وفي المقابل، تذكر بأن الجهد الذي بذلته في البحث عن المعلومات يثبت جديتك
وحماستك واهتمامك.

ابحث عن الوظيفة المستهدفة والمهام الخاصة بهذه الوظيفة والتي ستجري
من أجلها المقابلة

يفضل أن تكون على علم كامل بالوصف الوظيفي للوظيفة، وهذا بجانب معرفتك
الكاملة للسيرة الذاتية. ويفيدك الوصف الوظيفي بمعرفة مايريده منك مسؤولي
التوظيف أو جهة العمل، وغالبًا مايصبح ترتيب المهام الوظيفية في الوصف
الوظيفي حسب األولوية. ولهذا السبب ستصبح إجاباتك مباشرة وجاهزة لألسئلة
التي قد تعرض عليك في المقابلة الشخصية، وهذا كله بفضل معرفتك بالوصف

الوظيفي الذي في النهاية هو مايريده منك مسؤولوا التوظيف وجهة العمل.
خذ وقتك في اإلعداد للمقابلة الشخصية قبل دخولها، وجّهز األدلة على إنجازاتك
واألعمال والواجبات التي قمت بها، وفي النهاية مقدرتك على القيام بها مرة

أخرى.

اقرأ بعض المعلومات عن الشخص الذي سيقابلك
أوًال، يجب أن تكون متمكن من نطق أسم الشخص ومنصبه بشكل صحيح.

ولتعزيز معلوماتك في نظر مسؤول المقابلة الشخصية يفضل أن تحاول معرفة
التسلسل اإلداري لهذا المسؤول الذي يقابلك، وأيضا معرفة طبيعة عمله بالتحديد.
وإذا صعب عليك هذا األمر، فبإمكانك أن تتصل بأحد الموظفين في هذه الجهة
وسؤاله. ومن هذه المكالمة أيضًا تستطيع معرفة نوعية المقابلة التي سُتجرى

معك، مثًال مقابلة إلختبار الكفاءة، أو مناقشة ومحادثة، أو القيام بدور معين.



طرح األسئلة المناسبة
حاول طرح أسئلتك المناسبة خالل المقابلة الشخصية وخالل المحادثة، والتؤخرها
حتى آخر المقابلة. وهذا يعني أنه يجب أن يكون لديك أسئلة في األساس، وهذه
األسئلة يجب أن تكون مناسبة ومثيرة أو كما نقول وجيهة، ويرغب مسؤولوا
التوظيف ومسؤولوا المقابالت الشخصية أن يكون المرشح أو المتقدم مهتمًا
بعملهم كامًال وقد يقدم أفكارًا جديدة لهذه الجهة، وعند سؤالك أسئلة من هذا
النوع فإنك تبين إهتمامك، ولهذه األسباب يعتبر السؤال عن عدد ساعات العمل

وعن فريق العمل أو عن الراتب غير مهم في نظرهم.

تجهيز أجوبة مناسبة لألسئلة الشائعة والمتكررة
اليستطيع أي شخص أن يخّمن بالتحديد جميع األسئلة التي قد تطرح في المقابلة
الشخصية، ولكن في أغلب األحيان تتشابه األسئلة على حسب الحالة مع بعض

اإلضافات التقنية أو الدقيقة، والتي تكون متناسبة مع الوظيفة المستهدفة.
وعند تجهيزك ألجوبة وردود عشرة أسئلة مثًال، فقد ضمنت لنفسك نقاش وحوار
عادة مايصب في مصلحتك، وقد تصبح أنت من يدير الحوار في بعض األحيان. وعندما
تنتهي من كتابة قائمة األسئلة المتوقعة، ابدأ بالبحث عن أكثر األجوبة اقناعًا
وشموًال وأقصرها مدة وأقلها تعقيد ولتكن أجوبتك مباشرة. وأعط وقتًا للبحث عن

األجوبة األكثر تناسبًا مع متطلبات الجهة المستهدفة والتي تجعلك مرشحًا مثاليًا.

حافظ على أخالقك
من أهم العوامل التي تساعد على نجاحك في المقابلة الشخصية وقبولك للوظيفة
هي األخالق الحميدة والسلوك الحسن. وهناك عدة نصائح إلخفاء القلق وإظهار
سلوك حسن ومن أهمها: اإلبتسامة، والمصافحة الرسمية، والجلوس بهدوء، وعدم
ضم األيدي، والحماسة واإليجابية في التعامل، كل هذه األمور ستساعدك كثيرًا بإذن

هللا.
وأيضًا يجب عليك التحدث بإجابية عن عملك السابق ألن هذا ضروري جدًا.

المراجعة األخيرة
أخيرًا، حاول إجراء مقابلة تجريبية مع صديق أو أحد أفراد العائلة، ويكون خالل هذه
المقابلة مراجعة األجوبة والنصائح التي تعلمتها في هذه الفقرة. وتأكد بأن يكون

لديك 3 أسباب قوية وواضحة تجعل جهة العمل تقبلك فضًال عن منافسيك.



سنستعرض اآلن أكثر االسئلة الشائعة في المقابالت الشخصية، وطريقة اإلجابة
عليها وكذلك النقاط التي نقترح عليكم تجنبها، ونهدف من هذه الفقرة زيادة

نسبة احتمالية نجاحك بتحضيرك المسبقي لإلجابة عن هذه االسئلة

تحدث عن نفسك/ اخبرنا أكثر عن نفسك؟
 

استخدم قاعدة 80/20 بحيث تتحدث عن معلوماتك الشخصية بنسبة 20% من وقت
اإلجابة و80% تخصصها لمعلوماتك المهنية.

المعلومات الشخصية تشمل : االسم – العمر – الحالة االجتماعية – مكان اإلقامة.
المعلومات المهنية تشمل : المؤهالت – الخبرات – المهارات – الدورات التدريبية

وأي معلومات إضافية لها عالقة بالوظيفة المتقدم لها.
إذا افترضنا أن اإلجابة على هذا السؤال تستغرق دقيقة يجب إنفاق فقط 10 ثواني
للتحدث حول المعلومات الشخصية وباقي المدة للتحدث حول األهم وهي

المعلومات المهنية.

اسمي سارة محمد، عمري 24 سنة ومتزوجة، وأسكن في شمال الرياض،
خريجة بشهادة البكالوريوس من كلية ادارة األعمال في جامعة الملك
سعود، قسم التسويق، ولدي مهارات متميزة في مجال خدمة العمالء
اكتسبتها من خالل خبرة 3 سنوات عمل في مجال الفندقة والتجزئة،
ومتميزة في استخدام برامج التواصل االجتماعي وتطبيق خطط عمل
التسويق والمبيعات وخدمة العمالء، واطمح لتعزيز مهاراتي وخبرتي من
خالل العمل في مجاالت تجارية تخدم العمالء وتقدم حلول متنوعة لمختلف

قطاعات الجمهور المستهدف.

مثال توضيحي لطريقة اإلجابة عن السؤال:
 



لماذا ترغب فى هذه الوظيفة؟
هذه فرصتك المثالية ألن ٌتريهم أنك تملك مجموعة المهارات التي يطلبونها.

عليك أن ٌتعّلمهم أن ما تملكه من معرفة وتجارب سيعود بالنفع على الشركة إن
كانت الوظيفة من نصيبك، وكيف أن خبراتك تؤكد كلماتك.

عليك أيضًا أن تخبرهم عن فهمك لطبيعة الوظيفة ومتطلباتها.
بقيامك بهذا ستصلهم رسالة بأنك قد قمت بواجبك المنزلي من البحث الجيد وتبّين
لهم أنك مهتم بالفعل بهذه الوظيفة، وتفادى أن تسلك الطريق العاطفي وتخبرهم

عن مدى احتياجك لهذه الوظيفة.

مجال عمل الشركة شيق للغاية، وأحب اجواء الترفيه والعائالت وخدمة هذه
الفئة من العمالء، كما أن مهاراتي في التواصل بكل ثقة ستجعل من تجربة

الزوار تجربة ممتعة، وبذلك يكون العمل ممتع وسهل بالنسبة لي.

مثال توضيحي لطريقة اإلجابة عن السؤالين:
 

لماذا ينبغي علينا توظيفك أنت بالتحديد؟
هذا السؤال يشبه بشكل أو بآخر السؤال السابق، إال إنك لن تكون مطالبًا فقط
بالحديث عن مجموعة مهاراتك التي تتالءم مع متطلبات الوظيفة ألنهم أيضًا
يتوقعون منك أن تستعرض ثقتك بنفسك وبقدراتك. يمكنك أيضًا أن تقوم إجابتك
بتسليط الضوء على إمكانياتك الشخصية وتوضح لماذا تعد أنت خيارًا أفضل من بقية

المتقدمين لهذه الوظيفة. 
أخبرهم عن إنجازاتك السابقة في هذا المجال وأعد عليهم ذكر اهتمامك بالشركة

وبالوظيفة.

لماذا تركت وظيفتك السابقة؟
هذا السؤال يحتاج إلى إجابة حذرة للغاية. من األفضل أال تنتقد مديرك أو شركتك

السابقة ألن هذا قد يترك لديهم انطباعًا عدائيًا عنك.
بكل بساطة، يمكنك أن تخبرهم عن رغبتك في البحث عن فرصة أفضل، ولهذا تركت
وظيفتك السابقة حتى تعطى لنفس الوقت الكافي للبحث عن وظيفة جديدة دون
أن تسبب المعاناة لرئيسك السابق أثناء هذا البحث. يمكنك أيضًا أن تكون أمينًا
وتخبرهم أنه قد تم إنهاء عقدك بسبب قيام الشركة بإعادة تأسيسها أو إعادة بناء

هرمها اإلداري، ويمكنك أن تذكر أيضا أنك تبحث عن تطور وظيفي.



واجهنا مشكلة في نظام صندوق المبيعات بوقت ذروة المبيعات، فصممت
جدول يحتوي كافة المعلومات المطلوبة على برنامج اكسل ليضمن سالسة
العمل وحفظ المعلومات األساسية دون التأثير على سير عمل المبيعات أو
خدمة العمالء، وحققنا نسبة مبيعات 120% من السنة التي سبقتها وتم

ادخال المعلومات في نظام المبيعات بدون أي تعثر لسير العمل

مثال توضيحي لطريقة اإلجابة عن السؤال:
 

ما هي معايير تقييمك للنجاح؟
إن احتوت إجابتك على أية أرقام سيتم استبعادك على الفور، البد أن يتناسب تعريفك
للنجاح وفق تعريف الشركة له وال ينبغي أن تظهر بصورة صاحب المصلحة الشخصية
أو المعادي لسياسة المنظمة التي تسعى للعمل بها. من الممكن أن تجيب بأنك
تقيس نجاحتك بمدى قدرتك على إنجاز األهداف والمهام القصيرة والطويلة األمد

التي ُكلفت بها.

صف لنا موقفًا/مشكلة وظيفية واشرح لنا كيف استطعت التعامل معها
كن محترفًا وال تتفاخر عند إجابتك لهذا السؤال وابتعد عن المبالغة في مدح وتمجيد
دورك في هذا الموقف ألن محاورك يمكنه أن ينتبه لهذا، ترغب مثل هذه األسئلة
في أن تحكم على كيف ستتصرف في المستقبل إن واجهتك مشكلة، وتستند في
حكمها إلى خبراتك السابقة. ابدأ بشرح واضح للموقف وتوقيت حدوثه ثم أخبرهم
بدورك فيه (الحلول التي قدمتها لمعالجة المشكلة). احرص على أن تكون إجابتك

إيجابية وسهلة الفهم.

كيف تتعامل مع الضغط والتوتر الوظيفي؟
عليك أن تكون بالفعل قادرًا على التعامل مع الضغط والتوتر حتى تتمكن من إجابة
هذا السؤال. أيضًا ال تستطيع أن تخبرهم ببساطة كيف أنك تجد الضغط مريعًا ألنه قد
صار جزءًا من أغلب الوظائف وعلى المرء أن يتوقع أنه سيواجه العديد من المواقف
المليئة بالضغط والتوتر أثناء مساره الوظيفي. بدًال من هذا، يمكنك أن تجيب بأن
الضغوطات تدفعك للعمل بصورة أفضل حيث كلما زادت التحديات كلما زادت
الكفاءة التي ُتظهرها في أداء عملك، يمكنك أيضًا أن تجيب بشكل مباشر مثل
"أتدرب على التعامل مع الضغوطات" أو "أتعامل مع الضغوط عبر الجلوس وحدي

لبعض الوقت وأقوم بتحليل المسألة للتعامل معها بأفضل طريقة.



ما هي أقوى نقاط قوتك؟
هذا سؤال سهل آخر يتم طرحه باستمرار أثناء المقابالت، عليك أن تتحدث عن مميزاتك
التي ستساعدك على ضمان الوظيفة التي تتقدم إليها. عليك أال تتشتت وحافظ على
الحديث عن نقاط قوتك التي تتعلق بشكل أو بآخر بمتطلبات الوظيفة. ُيفضل أال
تتحدث عن مدى قوتك كفنان عندما تتقدم لوظيفة بمجال المبيعات أو التسويق،

فمن األفضل أن تمتلك بعض األمثلة لتدعم كلماتك.

ما هي أكبر نقاط ضعفك؟
هذا السؤال قد يكون مخادعًا ويحتاج إلى الكثير من التأني قبل إجابته. البد من إجابة
هذا السؤال بحكمة، وهذا سيكون عبر التحدث عن مهارات غير متعلقة بمتطلبات
الوظيفة. على سبيل المثال، لن يهتم رب العمل بضعف مهاراتك الحسابية إن كنت
متقدمًا لوظيفة محرر أو ناشر. كذلك يمكنك الحديث عن المهارات التي لم تكن جيدًا
بها في السابق لكنك قمت بتحسينها. مثًال، ربما كنت خجوًال وانطوائيًا سابقًا لكنك
اآلن صرت أكثر ثقة وتحب التواصل مع الناس المحيطة بك. قيامك بهذا جعلك تحول

نقطتك السلبية إلى إيجابية.

ما هي أهدافك المستقبلية؟
أو " أين ترى نفسك بعد خمس سنين من اآلن؟" هو واحد من أشهر األسئلة الشائعة
في مقابالت العمل. ال يهتم سائل السؤال بمعرفة أين ستكون حرفيًا لكنه يرغب
في قياس ثقتك بنفسك ومدى طموحك وتركيزك وقدرتك على االرتقاء كل هذا
في سؤال واحد. إجابة على غرار " أن أكون متزوجًا وعندي طفلين" قد تكلفك
الوظيفة ألنها ببساطة ال تعبر عن غرض السؤال. من جهة آخري، فإن إجابة مثل " أرى
نفسي في منصب المدير التنفيذي للشركة، يمكنها أن تتسبب في نفس الضرر لكن
بطريقة آخري ألن هذا قد يضعك في صورة المتقدم المبالغ في الثقة لدرجة الجنون.
سيقومون باستبعادك على الفور، والسبب واضح بدالُ من هذا، أخبرهم أنك ترى
نفسك ترتقي في الشركة، ترى نفسك ومهاراتك قد تطورت نتيجة كفاءتك في
العمل وإنجازك للمهام الملقاة على عاتقك. أعلمهم أنك ترى نفسك قادرًا على
تحمل المزيد من المسئوليات والتعامل مع المهام األكبر بصورة أكثر كفاءة.
بإمكانك أيضًا أن تضيف أنك ترى نفسك وقد امتلكت المزيد من المؤهالت والمعرفة

اإلضافية عن مجال عملك.



الراعي الداعم

وكانت هذه نهاية الفقرة التفاعلية،
ولكي تتميز عن باقي المترشحين، طبق

هذه األفكار على أرض الواقع.
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ونتمنى لك
التوفيق والنجاح!!

مشغل البرنامج

رؤية الغد


