
1 
 

 عند التقدم للوظيفة .. استعد للمقابلة الشخصية

 5132سجتوجش  31تبسٗخ الٌشش فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح :

 ثملن الذوتَس صوشٗب خٌدٖ

 

ثعذ الومبل السبثك الزٕ لذم فِ٘ ؼبلت الَظ٘فٔ س٘شتِ الزات٘ٔ للدْٔ 
الشاغت فٖ العول عٌذّب، علِ٘ فٖ ّزُ الوشحلٔ أى ٗستعذ للومبثلٔ 

الوسئَل٘ي الس٘شٓ الزات٘ٔ الشخص٘ٔ التٖ عبدٓ هب تأتٖ ثعذ أى ٗمشأ 
 ٍٗدذٍى فْ٘ب هجتغبّن.

ٍتْذف الومبثلٔ الشخص٘ٔ فٖ الومبم األٍل إلى التعشف على ؼبلت 
الَظ٘فٔ ٍإهىبً٘بتِ ٍهذى لذستِ على تسَٗك ًفسِ ٍتؽَٗع لذساتِ 
فٖ خذهٔ الوؤسسٔ التٖ ٗشغت فٖ العول عٌذّب، لزله ٗمَم صبحت 

مبء حتى ٗمَم ثذاسسٔ ؼبلت العول أٍ هي ٌَٗة عٌِ ثئخشاء ّزا الل
 الَظ٘فٔ.

ٍفٖ الومبثل فئى على ؼبلت الَظ٘فٔ أى ٗستعذ للومبثلٔ الشخص٘ٔ 
 ومبثلٔ الشخص٘ٔ إًِ فعالً الشخصثمذس اإلهىبى حتى ٗمٌع هي لبم ثبل

الوؽلَة لْزُ الَظ٘فٔ، ٍإى ول الوتمذه٘ي لْزُ الَظ٘فٔ ال 
ع أى تحمك ّزا ٗستحمًَْب إال ّزا فئًِ ٗستحك، ٍلىي إى لن تستؽ

الْذف فشثوب لي تتَفش له فشصٔ ثبً٘ٔ حتى تثجت احم٘ته للَظ٘فٔ، 
 ٍاٙى و٘ف تستعذ للومبثلٔ الشخص٘ٔ ؟
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ظفش ثبلَظ٘فٔ الوؽلَثٔ علٌ٘ب أى تدتبص الومبثلٔ الشخص٘ٔ ٍتٍحتى 
 سثعٔ ًمبغ هْؤ ًٍستعذ لْب، ٍّٖ:أًحذد 

 تدْ٘ض الٌفس لجل الومبثلٔ. .1
 الومبثلٔ.االستعذاد فٖ َٗم  .2
 هبرا ًفعل أثٌبء المبثلٔ الشخص٘ٔ ؟ .3
 هبرا ًفعل ثعذ الومبثلٔ الشخص٘ٔ ؟ .4

 لٌحبٍل أى ًسلػ ثعط األظَاء على ّزُ الٌمبغ.

  

عل٘ه تدْ٘ض ًفسه خ٘ذًا حتى ال تع٘ع  :لجل الومبثلٔأٍالً: تدْ٘ض الٌفس 
فشصٔ الحصَل على ّزا العول، لزله استعذ لج٘ل رّبثه للومبثلٔ 

 التبل٘ٔ: ساألهَحست 

حبٍل الحصَل على هعلَهبت عي : الحصَل على الوعلَهبت .1
 سؤال ثئهىبًه –الوؤسسٔ ٍالَظ٘فٔ التٖ ستتن همبثلته ألخلْب 

 هؽَٗبت أٍ هدالت أٍ ًششات إٔ لذْٗن وبًت إى العول أصحبة
و٘ف ٗوىٌه أى تدعل هْبساته ، ٍعٌْن هعلَهبت على تحتَٕ

 هالئؤ للعول ؟
هي  تأوذ هي األسئلٔ التبل٘ٔ ٍأخذ اإلخبثبت عٌْب: خؽػ للومبثلٔ: .2

س٘دشٕ له الومبثلٔ ؟ إى وبى هذٗشن الوستمجلٖ َّ هي س٘دشٕ 
له الومبثلٔ، فستحتَٕ الومبثلٔ على الىث٘ش هي التفبص٘ل. ّل 
َٗخذ اختجبس عل٘ه الم٘بم ثِ ؟ حبٍل هعشفٔ رله لجل الومبثلٔ 
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، ٍهثل ّزُ اءّبٍأؼلت أهثلٔ عي األهَس التٖ س٘ؽلت هٌه أد
 األهَس.

ٍّزا ٗوىي أى ٗحذث لجل الزّبة للومبثلٔ الشخص٘ٔ،  تذسٗت:  .3
ف٘وىٌه أى توثل الومبثلٔ هع صذٗك أٍ ثبستخذام خْبص الف٘ذَٗ، 
فْزا ٗسبعذ على التعشف على ًمبغ ظعفه فتتدٌجْب، ًٍمبغ 

  لَته لتشوض علْ٘ب.
اسأل عي الَلت الزٕ ٗستغشلِ الؽشٗك لوىبى إخشاء  خؽػ لشحلته: .4

الومبثلٔ، ٍو٘ف٘ٔ الَصَل لِ، أؼلت خشٗؽٔ للؽشٗك أٍ اسأل عي 
 العالهبت الوو٘ضٓ.

أعػ ًفسه هتسع هي الَلت للتفى٘ش ثوب : فىش ثوب ستشتذِٗ .5
، ستشتذِٗ، ٍأعول على أى تىَى الوالثس خبّضٓ لجل الومبثلٔ ثَ٘م

ذٗذٓ، فبلوالثس الٌظ٘فٔ الوشتجٔ ل٘س عل٘ه ششاء هالثس خٍ
 ستفٖ ثبلغشض.

أعذ لشاءٓ إعالى ٍ، أخوع الوعلَهبت التٖ ستحتبخْب فٖ الومبثلٔ .6
، الَظ٘فٔ لتدذٗذ هعلَهبته عٌْب، تأوذ هي أًه لن تفمذ ش٘ئًب

حبٍل أى تٌبم خ٘ذًا فٖ الل٘لٔ السبثمٔ، فبالستعذاد التبم ٍوزله 
 لذٗه. للومبثلٔ س٘عؽ٘ه الثمٔ لتمذم أفعل هب

 
 َٗم الومبثلٔثبًً٘ب: االستعذاد فٖ 

ًفسه هتسع هي وشًا حتى تعؽٖ بفٖ ّزا الَ٘م ٗدت أى تست٘مظ ث
تأوذ هي اصؽحبة خو٘ع األٍساق ، ٍوزله ٗدت أى تالَلت للَصَل
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تأخشت ثشىل خبسج عي ، ٍحبٍل أى ال تتأخش ٍإى حذث ٍإى الوؽلَثٔ
االعتزاس ٍهحبٍلٔ تحذٗذ إسادته، اتصل ثأصحبة العول لششح الظشٍف ٍ

 هَعذ آخش، ٍدائوًب ٗفعل أى تصل لجل هَعذن ثٌحَ سثع سبعٔ حتى تْذأ.

  
 ثبلثًب: هبرا ًفعل أثٌبء الومبثلٔ ؟ 

 األٗبدٕ، تشؼّت الملت، دلبت سشعٔ –أعلن أى عالهبت تَتش األعصبة 
 الؽج٘ع٘ٔ خسوه ؼشٗمٔ ّٖ ّزُ. ؼج٘عٖ أهش – الوعذٓ ٍاظؽشاة

ٍّزُ ًصبئح  بت ٍاالختجبسات، فال تذعْب تؤثش عل٘ه.التحذٗ لوَاخْٔ
 عبهٔ لذ تسبعذن:

 أفعل:

 .ٔأدخل الغشفٔ ثثم 
 .لن ثوصبفحتْن، ٍعشفْن ثٌفسه 
  ٔوي هْزثًب ٍٍدٍدًا، أًظش هجبششٓ لعَ٘ى هي ٗدشٕ هعه الومبثل

 ثودشد دخَله الغشفٔ.
  أثذٍ هْتوًب؛ ووب أى عل٘ه اإلخبثٔ على أسئلتْن، ثئهىبًه ؼشح

 األسئلٔ علْ٘ن.
  أخت على األسئلٔ ثأوجش لذس هوىي هي الشوَل، تدٌت إخبثبت ًعن

 ٍال.
  ٔلتج٘ي إًدبصاته.ٍأظْش األدلٔ استخذم أهثل 
 .ٔأخجشّن ثبلحم٘م 
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 .أستفسش إى لن تفْن إٔ سؤال 
 .تىلن ثَظَح 
 .سَّق ًفسه؛ أعشض ًمبؼه الد٘ذٓ ٍهضاٗبن، ٍوي إٗدبثً٘ب 
  تصؽٌع االثتسبهٔ.حبٍل أى تجتسن ثَد، لىي ال 

  
 ال تفعل:

 .تدلس حتى ٗمَهَا ثذعَته 
 .ٖتتشّل ٍتتولول على الىشس 
 .تذخي 
 .تحلف 
 .اًتمبد أصحبة العول السبثك 
 .همبؼعٔ والهْن 
 .تلفت اًتجبّْن لٌمبغ ظعفه 

  
 ؟ ثعذ الومبثلٔساثعًب: هبرا ًفعل 

مبثلٔ، ٍلجل أى تٌسى هب داس فْ٘ب، فىش فٖ ؼشٗمٔ وهي ال ٌبثعذ خشٍخ
 س٘شّب، وبلتبلٖ:

 هب األهَس التٖ سبست ثشىل حسي ؟ 
 هب األهَس التٖ سبست ٗشىل س٘ئ ؟ 
 ّل أحسست ثصعَثٔ سؤال هب ؟ لوبرا ؟ 
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لبئؤ التم٘٘ن التبل٘ٔ لذ تسبعذن على تحذٗذ ٍٗوىٌه أى تعع 

 الوٌبؼك التٖ ثحبخٔ لتؽَٗش، ٍاسأل ًفسه؛ ّل:

 ٍصلت فٖ الَلت الوحذد ؟ 
 لجست ثشىل هالئن ؟ 
 حّ٘٘ت الزٕ ٗدشٕ الومبثلٔ ثأدة ؟ 
 خلست ثشىل خ٘ذ ٍتحبش٘ت التولول ؟ 
 أخجت األسئلٔ ثشوَل٘ٔ ؟ 
  ٖلشغل شخص أفعل ًفسه تشى لن لْن ثٌّ٘ت –سَّلت لٌفس 

 ؟ الَظ٘فٔ
 ٍصفت هْبهه السبثمٔ ثشىل خ٘ذ ؟ 
 ًظشت لوي ٗدشٕ الومبثلٔ ٍتجسّوت أح٘بًًب ؟ 
 ٍلتِ لومبثلته ؟ شىشت هي أخشى هعه الومبثلٔ لوٌحه خضء هي 

  
 ٍوزله:

  أخلس ٍأوتت سسبلٔ شىش هختصشٓ للشخص الزٕ أخشى هعه
الومبثلٔ. أشىشّن على ٍلتْن ٍوشس سغجته الشذٗذٓ فٖ الحصَل 

 على الَظ٘فٔ.
 .ٔحبٍل أى تتعلن أوجش لذس هوىي هي ول همبثل 
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  أسعى ألى تىَى أوثش استعذادًا ٍٍاثمًب أوثش فٖ الوستمجل ثبلٌظش
 وحتبخٔ لتؽَٗش ٍتٌو٘ٔ ًمبغ لَته.للوٌبؼك ال

 
ٍلىي أّن ثْزُ الؽشٗمٔ ستضٗذ فشصته فٖ الحصَل على الَظ٘فٔ، 

 األهَس االستعذاد الد٘ذ ٍالثمٔ ثبهلل ثن ثبلٌفس.

 

 

 


