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مقدمة

المقابلة الشخصية من خطوات البحث عن الوظيفة •
وتعد مهارة اجتياز المقابلة  .والحصول على العمل المطلوب

ر الشخصية من أهم أنواع مهارات االتصال الشفهي المباش
ن وذلك لحدوثها وجها لوجه، لذا فإن األمر يستلزم التمكن م

من استخدام مهارات االتصال اللفظية وغير اللفظية، خوفا
 .تغيير المعنى المرغوب

ي تناول مقابلة التوظيف بشيء من التفصيل ألهميتها ف•
ها الحياة العملية والوظيفية للطالب نظرا لحاجته الماسة ل

.بعد تخرجه



:مفهوم المقابالت الشخصية وتعريفها

يفات يوجد اكثر من تعريف للمقابالت الشخصية، ومن هذه التعر•
:ما يلي

هي اجتماع محدد يهدف إلى اختيار أفضل المرشحين، للبحث•

ؤهالت عمن يستطيع القيام بأعمال وظيفية معينة وفق قدرات وم

حماس ورغبة (محددة، إضافة لسمات شخصية أخرى مثل

.)المتقدم للوظيفة

ة ول أو أكثر في المنشأة من جهؤهي اللقاء الذي يتم بين مس•
لشغل الوظيفة من جهة أخرى وذلك  )المتقدم (وبين المرشح

.لغرض تقييم مدى صالحية المرشح لشغل الوظيفة



:أنواع المقابالت الشخصية

ليست قد تكون المقابلة الشخصية لالستشارة بشأن موضوع ما•
وجد كل المقابالت الشخصية تهدف الى التوظيف والعمل، بل ي

أكثر من هدف للمقابالت الشخصية، وبناء على الهدف منها 
:تقسم المقابالت الشخصية إلى األنواع التالية

االستشارة•

الترقية•

التوظيف•

التأديب•

مقابلة الفرز•



:االستشارة

خبراء وهي المقابالت التي تعقد مع بعض المتخصصين أو ال•

في ميدان معين بهدف النصح واإلرشاد حيال أمر أو 
.موضوع معين



:الترقية

ن وهي المقابالت التي تعقد بين المديرين وأحد الموظفي•

اتب بهدف إسناد مهام وظيفية أعلى إليهم، وترقيتهم إلى مر
.كثر تميزا  أوظيفية 



:التوظيف

وهي المقابالت التي تعقد بين أصحاب األعمال وطالبي •

ل التوظيف بهدف اختيار الموظفين األكثر مناسبة للعم
.وترشيحهم للعمل، وهي المقابالت األكثر شهرة



:التأديب

ي وهي المقابالت التي تعقد بين المديرين أو الرؤساء ف•

وب داء المطلالعمل والموظفين الذين لم يصلوا إلى درجة األ

توجيه أو لىإعمالهم، وتهدف أخطاء في اأأو من ارتكبوا 

وبة لفت نظر الموظف لسوء أدائه في العمل أو توقيع العق
.عليه



:مقابلة الفرز

ين وهي المقابالت التي تعقد بين أصحاب األعمال والموظف•

لتصنيفهم بناء على مواهبهم وقدراتهم وتوزيعهم على

االقسام واالدارات بناء على قدرتهم على عمل معين داخل 

رات على الخبعمال بينهم بناء  المؤسسة، وذلك كتوزيع األ
.والمؤهالت والقدرات الشخصية



:طرق إجراء المقابالت

توظيف، توجد أكثر من طريقة أو كيفية إلجراء المقابالت الشخصية بغرض ال•
:ومن هذه الطرق ما يلي

لوجه بين طالب الوظيفة وصاحب وهي التي تعقد وجها   :المقابلة الفردية•
.أو مجموعة أفرادواحدا  العمل فقط، وقد يكون صاحب العمل فردا  

لوجه بين وهي التي تتم مباشرة وجها   :المقابلة ِمع ِمجموعة أِشخاص•
ومجموعة من االشخاص الراغبين في  )فرد أو مجموعة(صاحب العمل

.التوظيف في نفس الوقت، وتتميز باختصار الوقت وسرعة األداء
وهي التي تتم من خالل الهاتف بين طالب الوظيفة  :المقابالت الهاتفية•

ي داء، وعدم اشتراط توافر الطرفين فوصاحب العمل، وتتميز بسرعة األ
.مكانية عقدها في أي وقت من اليومإنفس المكان، و

وهي المقابالت التي تتم من خالل شبكة االنترنت :المقابالت ِعبر االنترنت•
بين طالب الوظيفة وصاحب العمل، وهي تحمل نفس ميزات المقابالت 

.مكانية الرؤية أثناء المقابلةإالهاتفية باإلضافة الى 



:أهداف مقابالت التوظيف

ائف هي اللقاءات التي تعقد بين الراغبين في الترشيح للوظ•
.وأصحاب األعمال

:من أهم أهداف مقابالت التوظيف ما يلي•
.تقييم مدى مالئمة الشخص المرشح للوظيفة–

ت اختيار أفضل المرشحين المناسبين، والذي تتوفر فيه المؤهال–
.والقدرات المناسبة لشغل الوظيفة

سات للتوظيف أعداد أكبر من احتياج المؤسحيث يتقدم غالبا  •
ات صحاب الشركات والمؤسسأمر الذي يحتم على والشركات، األ

ت ال من خالل المقابالإفضل المرشحين، وهو ما ال يتم أاختيار 
.الشخصية



:االستعداد ِللمقابلة الشخصية

، إذ يتوقف بسيطا  االستعداد للمقابلة الشخصية ليس شيئا  •

ب عليه مدى قبولك في الوظيفة وارتباطك بالعمل، لذا يج

عليك االهتمام بالمقابلة واالستعداد لها جيدا، ويمكن 
:االستعداد للمقابلة من خالل النقاط التالية



حاول الحضور للمقابلة الشخصية وأنت في أجمل صورة•



حاول الحضور للمقابلة الشخصية وأنت في أجمل صورة•



حاول الحضور للمقابلة الشخصية وأنت في أجمل صورة•



 :قبل المقابلة

:خذ بها قبل المقابلة ما يليمن النصائح التي يجب األ•

بة نك تمتلك المؤهالت المناسأالثقة بالنفس، والتأكيد على •
.للوظيفة

.ارتداء المالبس المناسبة•

جمع المعلومات التي تتعلق بالمؤسسة أو الشركة، وذلك من•
.خالل االنترنت، الزيارة، األصدقاء، التقارير

.امنح نفسك الوقت الكافي لالستعداد•

.توجه إلى المقابلة بمفردك، دون اصطحاب آخرين•

انطلق للمقابلة الشخصية بكل قوة وحماس•







 :أثناء المقابلة

:من النصائح التي يجب األخذ بها أثناء المقابلة ما يلي•

.قبل موعد المقابلة المحدداحرص على الوصول مبكرا  •

ل ، وتحدث معه بكعط اسمك لموظف االستقبال إذا كان موجودا  أ•
.هدوء

.غرفة المقابلة بثقة وهدوءلىإادخل •

.عرفهم بنفسك، وصافحهم بحرارة وأنت مبتسم بود•

.ال تستعجل في الرد على األسئلة•

.جيدةجاباتكإباهتمام لكل ما يقال لتكون صغِ أ•

.انتبه لحركاتك وال تتوتر•



 :أثناء المقابلة

:لراقب لغتك الجسدية واحرص على أن تكون إيجابية مث•

ابدأ المقابلة بمصافحة من تقابلهم من لجنة التوظيف•

.انظر مباشرة لعيون من يجري معك المقابلة•

ظهرك مستقيما  بقِ أ•

ال تستخدم األيدي أثناء الكالم•

اضبط صوتك•



 :أثناء المقابلة



 :أثناء المقابلة



 :أثناء المقابلة



 :أثناء المقابلة











 :بعد المقابلة

:ا يليمن النصائح التي يجب العمل بها بعد انتهاء المقابلة م•

.ةر لهم عن سعادتك بالمقابلاشكر لجنة المقابلة وعب ِ •

.رغبتك في العملبدِ أ•

از استمر في البحث عن الوظيفة في أماكن أخرى، فاجتي•
.المقابلة ال يعني التوظيف



:محظورات أثناء المقابلة

ية من المحظورات التي يجب تجنبها أثناء المقابلة الشخص•
:ما يلي

.الجلوس قبل دعوتك للجلوس•

.التفتيش على الطاولة والنظر الى األوراق المفتوحة•

.ألصحاب العمل السابقين وانتقادهمساءةاإل•

.هاالتطوع بذكر نقاط ضعفك أو عيوبك الشخصية أو بعض•

وهدوء أعصابك وأنت تجاوب عن أسئلة بوقاركاحتفظ •
المقابلة الشخصية



:صيةأنواع األسئلة المتوقعة فِي المقابالت الشخ

توجد كثير من األسئلة الشائعة التي يتم طرحها في •

لمقابلة المقابالت الشخصية، وتتنوع األسئلة المطروحة في ا

ن لكل سؤال هدفه الخاص، ومن أنواع األسئلة أحيث 
:المطروحة في المقابالت األسئلة التالية

الذاتية، أو معرفة ةوالهدف منه تأكيد معلومة بالسير•
»بنعم  «أو »ال «معلومة أساسية لم تذكر



وهو السؤال الذي تكون اإلجابة عليه أو  :السؤال اِلمغلق•

امكسر الجمود لبداية الحديث أو متابعته ؟ هل أنت خريج ع

مثال  2015

ِهو السؤال الذي ليس له إجابة محددة، بل  :السؤال اِلمفتوح•

ته جابإجابته تحتاج إلى توضيح وجهات نظر وتختلف إإن 

من شخص آلخر، وهدفه إعطاء المرشح للوظيفة الفرصة

ثل مكاناته وقدراته ومواهبه، مإالكافية للحديث عن نفسه و
......ما رأيك في



وهو السؤال الذي يطلب  :السؤال ذو االختيارات اإليجابية•
من المرشح االختيار بين عدة أشياء كلها موجبة، ويهدف

السؤال من وراء ذلك إلى معرفة شخصية المرشح من خالل
ليك ض عرِ إذا ع  اختياراته، هل هو تشاؤمي، أم طموح، مثال  

ي الترشح لمنحة دراسية، فهل تفضل منحة للدكتوراه ف
جامعة محلية في الداخل أم منحة للماجستير في جامعة 

.جنبية بالخارج؟أ

وهي األسئلة التي تصدر بهدف معرفة :فتراضيةالاألسئلة ا•
بداعي إلقدرة المرشح على التخيل في المستقبل أو التفكير ا

ك بعد أين ترى نفسخارج الصندوق، وتقييم ثقافته مثال  
نت مدير الشركة كيف يمكنك أأو لو خمس سنوات من اآلن

زيادة عمالئها



:كيفية اإلجابة عن األسئلة

، صريحة وواضحةجاباتكإاحرص على أن تكون •

منظمة ومحددة دون مراوغة، واحرص على عدم 

اإلساءة ألي شخص مهما كان، وحاول تحويل 

ابة نقاط ضعفك الى نقاط قوة، وال تتطوع باإلج

 .عن أسئلة لم تطرح في المقابلة



:كيفية اإلجابة عن األسئلة

:ومن النصائح المفيدة في ذلك ما يلي•
.ركز واستمع للسؤال جيدا  –

.نفسك ثانية أو ثانيتين قبل البدء باإلجابةأعطِ –

.في حال عدم وضوح السؤال فمن حقك أن تطلب إعادته–

تجنب . لتكن إجابتك محددة وحول النقطة المطروحة–
.اإلطالة واإلسهاب

مؤهالتك وخبراتك هي مفتاح قبولك في المقابالت –
.الشخصية



مهارات كتابة السيرة الذاتية

دون كل مهاراتك وخبراتك في السيرة الذاتية•



:مفهوم السيرة الذاتية وتعريفها

لى ولى التي تؤهل الفرد للدخول االسيرة الذاتية هي الخطوة األ•

بلغة ن كتابتها بطريقة مناسبة وإالمقابلة الشخصية، عليه ف

أفضل جيدة ستنعكس على الفرد بشكل إيجابي، بحيث يظهر ك
.مرشح لفرصة العمل المعلن عنها

واضح ويمكن تعريف السيرة الذاتية على أنها تعريف مختصر و•

واها وجذاب للمرشح للوظيفة أو المتقدم لها، وتتضمن في محت
كما يمكن تعريفها  .ملخص إلنجازاته وخبراته ومهاراته وقدراته

اته ق بها الفرد خبرعلى أنها الوثيقة المكتوبة التي يسو ِ 

ومعلوماته الشخصية ومؤهالته ومواهبه لدى أصحاب األعمال



:الذاتيةمحتويات السيرة 

ال اجعل سيرتك الذاتية في صفحة واحدة أو صفحتين ، و•
تزيدها عن ثالث صفحات

ات يقصد بالمحتوى ما تتضمنه السيرة الذاتية من معلوم•

بها وبيانات عن طالب الوظيفة، وكيفية صياغتها وترتي

على المحاور ومحاورها، وتحتوي السيرة الذاتية غالبا  
:التالية



 :محور المعلومات الشخصية

:ويشمل هذا المحور على البيانات التالية•

.والجنسية والحالة االجتماعية )ثالثي أو رباعي(االسم•

.عنوان المراسلة البريدي•

رقم الهاتف، البريد اإللكتروني،  :طريقة التواصل السريعة•

.رقم الجوال

.تاريخ الميالد باليوم والشهر والسنة، ومكان الميالد•

الحالة العائلية•



 :واألهدافالرؤية 

.ةويقصد بها األهداف من الوظيفة والطموحات المستقبلي•



 :التعليم والمؤهالت العلمية

:، وتشملباألحدث تاريخا  على أن تكتب مبتدئا  •

.الدرجة العلمية، والتخصص•

.الكلية المتخرج منها•

.اسم الجامعة، مع ذكر الفرع إن وجد•

.تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة•

.المعدل والتقدير إذا كان جيد فأكثر•



 :الخبرات العملية

ة، ويقصد بها الخبرات التي اكتسبتها من أعمالك السابق•
:ليباألحدث على أن تشمل ما يويفضل ترتيبها مبتدئا  

.التاريخ ومدة العمل باليوم والشهر والسنة•

.مكان الوظيفة وجهتها والقطاع الذي تنتمي إليه•

.ط بالمنظمة ومهامهاتعريف مبس  •

ل معه اسم وهاتف المدير المباشر للوظيفة السابقة، للتواص•
.عند الحاجة



 :الدورات التدريبية

وهي الدورات التدريبة التخصصية والعامة التي حصل •
:باألحدث، وتشملعليها مبتدئا  

.اسم الشهادة أو الدورة•

.مدتها وتاريخها بالشهر والسنة•

.أهم المهارات التي تعلمتها من الدورة•

.مكان انعقادها، من حيث المقر والجهة المنفذة•



:اللغات األجنبية

تحدثا  تتقنها فعال  حيث يجب كتابة اللغات األجنبية التي •
.وكتابة



:األعمال التطوعية

:ن أهم األعمال التطوعية التي قمت بها مثلحيث تدو ِ •

.حملة مكافحة التدخين•

.حملة التبرع بالدم•



:الهوايات واالهتمامات الخاصة

:وهي التي تؤديها في أوقات الفراغ مثل•

.القراءة والمطالعة•

.كتابة الشعر•

.متابعة التطورات التكنولوجية•

.ممارسة الرياضة•



:فينالمعر ِ 

أو اتالتزكيوتشمل أسماء األشخاص الذين يمكن لهم تقديم •

التوصيات لآلخرين، بشرط أن تكون ممن عملت معهم من
أساتذتك  :المسؤولين أو ممن قاموا بالتدريس لك، وهم مثل

.رؤساؤك المباشرين .مديرك السابق .في الجامعة



:مهارات صياغة السيرة الذاتية

ية من المهارات التي يجب اتباعها عند صياغة السيرة الذاتعددوجدي•
لتكون في صورة جيدة ومناسبة ألصحاب االعمال الكثير ، ومن هذه

:المهارات ما يلي

يل وذلك بعرض المعلومات الرئيسة دون الخوض في التفاص :التلخيص•
راءة الدقيقة ودون إسهاب، فصاحب العمل ليس لديه الوقت الكثير لق

.كل التفاصيل

.وذلك من حيث اللغة والصياغة :الوضوح•

حيث يفضل عدم ذكر اختصار للكلمات إال إذا كانت :تجنب ااِلختصارات•
 )ج(كاختصار كلمة تليفون، وحرف )ت(معروفة للجميع، مثل حرف

.اختصار كلمة جوال

.وذلك بتحديد وإبراز قدرتك على العمل المطلوب دون غيره :التركيز•



:مهارات صياغة السيرة الذاتية

اصر ، ووضع العنباألحدث تاريخيا  وذلك مبتدئا   :الترتيب•
.المشتركة سويا  

ويقصد به صدق البيانات والمعلومات والخبرات :الصدق•
.أنت ال تعرفهالمدونة، فال تكتب شيئا  

ن وذلك بكتابة أرقام التليفونات والعنوا :تفاصيل التواصل•
في مكان فين بوضوح والبريدي والبريد االلكتروني والمعر ِ 

.بارز

أنت ويقصد به أن تكتب سيرتك الذاتية بنفسك، ف :الذاتية•
.أجدر الناس على معرفة خبراتك ومواهبك الشخصية



كيف تكتب السيرة الذاتية؟

ال تلجأ إلى أي شخص ليكتب لك سيرتك الذاتية•

ن حاول أن تكون السيرة الذاتية في صفحة واحدة كلما أمكن، وأن ال تزيد ع•
.ثالث صفحات

.استخدم الورق األبيض العادي ودون أي إطارات أو عالمات مائية•
، على أن تكون  14وال يزيد عن 12استخدم الخط العادي وبحجم ال يقل عن•

.Boldالعناوين الرئيسة بالخط الثقيل

.ال تستخدم ألوان مختلفة عند الكتابة•
.تأكد من خلو السيرة الذاتية من األخطاء اللغوية واإلمالئية•
ي استخدم بعض المصطلحات الفنية التي تدل على معرفتك وخبرتك ف•

.التخصص
لكترونية حدث بياناتك كلما حدث تغيير لها بصفة مستمرة، واحتفظ بنسخة ا•

.معك دائما  



:نماذج من السيرة الذاتية

ة ليست السيرة الذاتية وثيقة عامة، بل هي وثيقة خاص•

تختلف محتوياتها وما تقدمه من معلومات باختالف 

الشخص صاحب العالقة وباختالف الهدف من تقديمها، 

وبالتالي ال يوجد لها نموذج وحيد ينتهي األمر بمجرد 

سيرة تعبئته، كما يجب على الفرد كتابة أكثر من صيغة لل
وهناك عدة  .الذاتية حسب طبيعة الوظيفة التي يتقدم لها

طرق متعارف عليها لبناء السيرة الذاتية وترتيب عرض

المعلومات فيها تختلف باختالف الغرض منها، 



:ومن أهم نماذج السيرة الذاتية ما يلي

General CVالنموذج العام •

 Targeted CVالنموذج الموجه•

Chronological CVالنموذج الزمني •

Functional CVالنموذج الوظيفي  •



General CVالنموذج العام 

ما يستخدم هذا النموذج إذا كنت ممن لم يسبق لهم العمل أو عند•
حيث تكون سيرتك الذاتية أقرب .ال تهدف إلى عمل محدد بعينه

ما تكون إلى االستعراض العام لمهاراتك ومؤهالتك، وهذا 
اب النموذج يمكنك أن ترسله ذاته إلى أكثر من جهة كمرفق لخط

   Cover Letterطلب التوظيف
وال بأس في أن تستهل سيرتك الذاتية المكتوبة وفق هذا•

ي النموذج بعبارة مبسطة تحاول تحديد المجال العام للعمل الذ
:ترغب القيام به، كأن تكتب على سبيل المثال

العمل في السكرتارية أو في اإلدارة، :الهدف•

العمل في البرمجة،  :الهدف•

.العمل في المبيعات :الهدف•



 Targeted CVالنموذج الموجه

يستخدم هذا النموذج عند رغبتك التقدم إلى عمل معلن عنه •
ويجب عند كتابتك  .كمهنة محددة ضمن قطاع عمل محدد

لى لسيرتك الذاتية وفق هذا النموذج أن تسلط الضوء فقط ع
لك م متطلبات ذئمهاراتك ومؤهالتك وخبراتك السابقة التي تال

العمل، وهو ما يتطلب منك دراية مسبقة وواضحة بتلك 
.المتطلبات

ن وفي حال وجدت لديك الرغبة والقدرة على التقدم إلى أكثر م•
عمل لدى نفس الجهة أو لدى جهات أخرى مختلفة، فعليك في

تالءم كل مرة أن تعيد وبشكل كامل صياغة سيرتك الذاتية بما ي
مع إرفاقها بخطاب طلب التوظيف .ومتطلبات العمل الجديد

(Cover Letter) 



Chronological CVالنموذج الزمني 

يستخدم هذا النموذج عند رغبتك التقدم إلى عمل معلن عنه كمهنة •
في نص اإلعالن محددة ضمن قطاع عمل محدد وعندما يكون واضحا  

تظهر سيرتأن السيرة الذاتية يجب أن تكتب طبقا   ك الذاتية لإلعالن، و 
المكتوبة وفق هذا النموذج تاريخ التدرج المهني في المجال المحدد

وفي حال عدم ،باألحدث تاريخيا  بتقديم المعلومات بتسلسل زمني مبتدئا  
ن احتواء إعالن العمل على طلب صريح العتماد هذا النموذج، فيمكنك أ

:تعتمده في الحاالت التالية
.كرمسيرة حياتك المهنية المستمرة في ذات المجال دون وجود انقطاعات تذ–

ك المراكز الوظيفية المهمة التي توليتها وازداد من خاللها حجم مسؤوليات–
.بشكل مستمر خالل تلك المسيرة

آخر المراكز التي توليتها هو أكثرها أهمية–



Functional CVالنموذج الوظيفي  

هاراتك يستخدم هذا النموذج لكي تبرز في بداية سيرتك الذاتية انجازاتك وم•
وبما أن  .ومؤهالتك بما يتالءم مع متطلبات العمل الذي ترغب التقدم إليه

سيرة سيرتك الذاتية المكتوبة وفق هذا النموذج تغفل التسلسل الزمني لم
يخ، ما حققته بغض النظر عن المكان والتارهميةأحياتك المهنية مؤكدة على 

:فيمكنك اعتمادها في الحاالت التالية
.التقدم ألول مرة للحصول على عمل•
.عدم الرغبة في التصريح عن عمرك•
.حدوث أهم إنجازاتك قبل عدة سنوات مضت•
.وجود انقطاعات طويلة في مسيرة حياتك المهنية•
.تغيير اتجاهاتك المهنية•
ولة ما يلمح إلى محاوعادة ما ال يفضل أصحاب العمل هذا النموذج ألنه غالبا  •

سيرة صاحبه إخفاء فترة انقطاع طويلة عن العمل أو التعتيم على خلل في م
.حياته المهنية



:نموذج خطاب مرفق للمقابلة الشخصية

هو الخطاب الذي يرفق بالسيرة الذاتية وموضح فيه •

غبة في البيانات الشخصية األساسية فقط وطلب صريح بالر

له أكثر إجراء المقابلة الشخصية للترشح للوظيفة المعلنة، و
:من صيغة مثل



- /السيد• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------المحترم-
-------------------------------

-لفت نظري اإلعالن الخاص بكم والمنشور في• - - - - -بتاريخ- - - بخصوص -
-وظيفة - - - - - -------وأنا اعتقد أن لدي المهارات والخبرات الضرورية- ---- ------

- (لشغل هذه الوظيفة• - - -( . ----
-بأنني خريج جامعةأفيد سعادتكم علما  • - - - - - -تخصص- - - - - - -وبتقدير- - - - -

- -في عام- - - - - - - ------- ------- ------- -------
، مناسبا  أكون شاكرا لكم لو أتحتم لي فرصة للمقابلة الشخصية في الوقت الذي ترونه•

وأرجو الرد منكم في أقرب وقت ممكن على البريد االلكتروني أو

:العنوان البريدي•
- ( :الجوال• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( --------------------
- ( :هاتف رقم• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( --------------------
- ( :فاكس رقم• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -( --------------------
- ( :البريد اإللكتروني• - - -@ - - - - - - -( ------- ----
- :االسم• - - - - - - - - - - - - - - ---------------
:التوقيع•
التاريخ •

.ادتكم السيرة الذاتية وجميع األوراق الثبوتيةيمرفق لس•




