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ملف تفاعيل



تعتـــرب مقابلـــة العمـــل إحـــدى أهم 
االختبـــارات اليت يجب عـــىل أي متقدم 
للعمـــل اجتيازهـــا. ولذلك فـــإن أفضل 
طريقـــة قبـــل إجرائها هي االســـتعداد 
واإلطالع عىل األســـئلة األكرث شيوًعا و 

التدرب عىل اإلجابة عليها.

تم إعداد هـــذا الدليل ليصبح مرجع 
ألي متقدم لمقابلة عمل, يحتوي عىل 
أهم األســـئلة الـــيت مـــن المحتمل أن 
تطـــرح، ونصائـــح حـــول طـــرق اإلجابة 

عليها بالشكل األمثل.



أسئلة عن المهارات
والتـجـارب الـسـابقة

أسـئلـة عـن الـجـهـة

أسـئلـة شـخـصــيــة

تنقسم االسئلة يف المقابالت
الشخصـية إلـى ثـالث أقسـام:



أســـــــــئـلـة
شــخــصـية



عرفنــا عن
نـفـســـك؟

الغرض:
لتلّمع نفسك و لتظهر إنجازك بشكل مخترص.

أن تكون اإلجابـــة يف حدود دقيقة واحدة،  
تخترص فيها إنجازاتك و خرباتك، (يفضل أن 
تجعلها عىل شكل قصة متسلسلة من 
دراستك وخرباتك المهنية، لشد االنتباه)

مثال:  تخصصت يف مجال (...) و عملت بعدها يف (...) 
كانـــت مهام العمـــل (...) وقمت بإنجـــاز (...) و إنجاز (...)

ذكر اســـمك و مؤهالتك و جميع البيانات 
اليت سبق ذكــــرها يف السـرية الـذاتية.

مثال: أســـمي (...) عمري (...) تخصصـــت (...) ولدي 
شـــهادات عديدة ذكرتها يف ســـرييت الذاتية، وحــــالًيا 

ابحث عن وظـيـفـة أفـضـل.



ماهي نقاط
قـــــــوتــــك؟

الغرض:
معرفة نقاط قوتك و مواءمتها مع الوظيفة.

اجعل إجابتك يف إطـــار الوظيفة اليت تقدم 
عليهـــا (يفضـــل ذكر موقف ممـــزي  يظهر 

فيه استخدامك لنقاط قوتك)

مثـــال: أجيـــد التعامل مـــع مختلف األشـــخاص ولدي 
القـــدرة عىل إمتصـــاص غضـــب الطرف اآلخـــر. > هذا 

المثال يف إطار وظيفة خدمة العمالء. 

اإلجابة بشـــكل عـــام وذكر نقـــاط القوة يف 
إطار مختلف عن الوظيفة اليت تقدم عليها. 

مثال: أعتقد بـــأن نقاط قويت هـــي التواصل الجيد و 
العمل الجماعي.



ماهي نقاط
ضــعــفــك؟

الغرض:
لمعرفة كيف تتعامل مع نقاط ضعفك.

اذكـــر نقاط ضعفــــك عـــىل أنهـــا بالمايض 
وقمـت بتحسينها بالفعــــل. (للـداللة عىل 
للنمــــو  تقديـــرك  و  لإلنتقـــاد  تقبلـــك 

المـهين والذايت)

مثـــال: أحـــب التواصـــل والتفاعل مـــع اآلخرين ولكن 
أشـــعر باالرتباك والتوتر عندما أتحدث إليهم. و ألتغلب 
عىل ذلك، انضممت لنادي حىت أكون أكرث تواصًال مع 

اآلخرين,  فالحظت تحسًنا كبريًا. 

ذكـــر نقـــاط الضعـــف دون رشح طريقـــة 
تحسينها أو التغلب عليها. 

مــــن  مــــجموعة  مــــع  التحــــدث  أجــــيد  ال  مثـــال: 
األشـــخاص > (الوظيفـــة المقـــدم عليهـــا تتطلـــب 

مواجهة الجمهور / العمالء) 



كيـف تــرى
نـفـســـك؟

الغرض:
للرتكزي عىل االهتمامات اليت لم تذكر يف السرية.

اذكـــر  االهتمامـــات الـــيت تجعـــل صاحـــب 
العمل يشـــعر بأنـــه تعرف عىل شـــيًئا فريد 

ومثري لالهتمام عنك.

مثال:  شـــاركت يف مـــرشوع (...) وهو يهـــدف إىل (...) 
ولدي مشاركات تطوعية يف عدة مجاالت أبرزها (...) و 

من هوايايت (...) 

تكرار ما تم ذكره ســـابًقا يف سريتك الذاتية 
أو ذكر تفاصيل قد تكون أمور شخصية.

مثـــال: لـــدي خـــربة يف العمـــل (...) و مـــن مهارايت 
الشـــخصية (...) و لـــدي العديـــد من الـــدورات اليت 

ذكرتها يف سرييت الذاتية.



أين ترى نفسك
بعد 5 سنوات؟

الغرض:
لمعرفة مستوى طموحك وما إذا كنت مستعًدا للوظيفة.

ذكر الرتقية بشـــكل مبـــارش مما يدل عىل أنك 
عجول يف الحصول عىل مناصب وترقيات. أو 
أن تظهـــر عـــدم وجود أهـــداف محددة إىل 
اآلن فهذا سيظهرك بأنك التملك أي طموح.

مثـــال: اتطلـــع لنيل منصـــب (...) / لـــم أضع هدف 
محدد حىت اآلن. 

القادمة يف  السنوات  العمل خالل  تود  أنك  تذكر  أن ال  المهم  (من 
مكان منافس للمكان الحايل أو تشري إىل احتمالية انتقالك لعمل آخر)

قم بتوضيـــح أنك تبحث عـــن إلزتام طويل 
تتطلـــب  الوظيفـــة  هـــذه  وأن  المـــدى، 
بالضبط ما تتطلع للقيام به، و أنها تلخص 

ما تربع فيه.

مثال:  إذا قــــمت بتــــأدية عميل بكفـاءة، فإن الفـرص 
المـستقبليــــة ستتفتح يل مــــن تلقــــاء نفسهـا. وأن 
هــــذا سيمنحــــين الحصــــول عىل الرتقيــــة و القيـام 

بـأعمـال ناجحة.



أعـظــــم مــاهــي 
إنجازاتك المهنية؟

الغرض:
للتعرف عىل إنجازاتك المهن يف الوظائف  السابقة.

(ال تخجل من ذكر اإلنجازات الصغرية)

اذكـــر  المهام اليت ُطلب منـــك إكمالها، ثم 
أوصف ما فعلته وما حققته. (اســـتخدم 
طريقـــة الـــرسد: المواقـــف، المهمـــة، 

اإلجراء، النتائج)

مثال: تم توكييل بعمل (...) وواجهتين مشكلة يف (...) 
اجتمعـــت مع أعضـــاء الفريق لمناقشـــة المشـــكلة 
وإيجـــاد الحلول المناســـبة, ثـــم اتخذنا القـــرار يف (...) 

والحمد لله حققنا زيادة يف (...)

عدم ذكر أي إنجاز حىت وإن كانت إنجازات ال 
تذكـــر /  اإلكتفـــاء بذكـــر اإلنجـــاز دون رسد 

المهمة و اإلجراء و النتائج.

مثـــال: ال أتذكر إنجازات قمت بها / حصلت عىل جائزة 
الموظف المتمزي لشهر نوفمرب.



مىت يمكنك
أن تــــبــــدأ؟

الغرض:
لمعرفة ما إذا كان الوقت مناسب لك و متوافق 
مـــع الفرتة المطلوبـــة لملء الشـــاغر الوظيفي.

إذا كنت موظًفا، فكن صـادًقا وقـل مـا إذا 
كنت بحـاجــــة إىل إشعــــار رشكتــــك الحـالية 
بـقــــرارك هذا قبل أسبوعني أو 30 يـومـًـــا. 
(طـــرح هذا الســـؤال ال يعين أنـــك حصلت 

عـىل الوظيفة)
مثـــال: مازلت عـــىل رأس العمل ولكن يمكنين إشـــعار 
الرشكـــة خـــالل هذه الفـــرتة / لســـت عـــىل رأس عمل، 

وأستطيع العمل مبارشة.

عـــدم المصداقية يف الجـــواب / أن يكون 
الجـواب يـدل عىل التسـرع يف إتخـاذ الـقـرار.

مثـــال: ال أعلـــم ما هـــي الفـــرتة المطلوبة إلشـــعار 
العمـــل  رأس  عـــىل  لســـت   / الســـابقة  وظيفـــيت 

وأستطيع مبارشة العمل عىل الفور.



الجــــــــــــهة
أسـئــلـة  عن



تـــعــــرف مــــاذا 
الـجـهـــــة؟ عــــن 

الغرض:
لمعرفة ما إذا كنت عىل إطالع بنشاط الجهة و 
عىل علم بالجهات اليت تطلـب منها التـوظيف.

االســـتعداد لهـــذا الســـؤال مـــن خالل 
االطالع عىل نشاط الجهة و معرفة أهم 
المعلومـــات عنها و إنجازاتهـــا و رؤيتها.

مثـــال: مجـــال الجهـــة هـــو (...) وهـــي معروفـــة 
بمنتجاتهـــا / خدماتهـــا (...) رؤيتهـــا هـــي (...) وأبـــرز 

أهدافها (...)

عـــدم االطالع عىل نشـــاط و معلومات 
الجهة بشكل كامل.

مثـــال: لـــم أقم بالبحث عـــن الجهـــة وال أعرف أية 
معلومات عنها.



يمكنك رشح ســـبب كونك أفضل مرشح، 
ومـــا القيمـــة الـــيت ســـتقدمها والـــيت 
(عليـــك  الجهـــة.  يف  فرًقـــا  ســـتحدث 
التحضـــري لهـــذا الســـؤال مـــن قبل 
وذلـــك بمعرفـــة أبرز نقـــاط الضعف 

لدى الجهة وإيجاد حلوٍل لها) 

مثال: مـــن خالل خربيت الســـابقة يف مجـــال إدارة 
المشـــاريع ومواجهـــيت للتجـــارب المختلفة أعتقد 
بأين ســـأكون إضافة جيدة لتحقيق مشـــاريع أكرث 

نجاًحا. > تتغري اإلجابة حسب المجال.

الغرض:

مـا األسباب اليت
تـجعلنا نـخـتـارك؟

لمعرفـــة الســـبب يف توظيفـــك يف الجهـــة
ومـــا الـــذي يمـــزيك عـــن بـــايق المتقدمني.

االكتفاء بإجابة عامة وسطحية. 

مثال: سأقوم بما هو مطلوب مين القيام به بكل 
إتقـــان. / أعتقـــد بـــأين الشـــخص المالئـــم لهـــذا 

المنصب.



عدم اطالعك عىل ممزيات الجهة. 

مثال: ذكـــر أنك تبحث عـــن فرصة عمـــل تقدم لك 
الراحة و زيادة يف الراتب. أو أنك تبحث عن االستقرار.

الغرض:

لمـاذا تــــريد العـمل
يف هــذه الوظيفة؟

لمعرفة الدافع الذي أشعل رغبتك يف العمل 
لدى هذه الجهة.

اذكــــر احتياجـــات الوظيفـــة المطروحـــة 
ومتطلباتها، ثـــم عليك أن تذكر ما تملكه 
من معرفة وتجارب وكيف سيعود بالنفع 
عىل الجهة. (يجب أن يتضمن ردك مزايا 
الجهـــة الـــيت جمعتهـــا ســـابًقا، مـــع 

اإلشارة إىل سمعة الجهة)

(...) وهـــي معروفـــة  مجـــال الجهـــة هـــو  مثـــال: 
بمنتجاتهـــا / خدماتهـــا الــــ(...) رؤيتها هـــي (...) وأبرز 
أهدافها (...) وهي تتماىش مع أهدايف و تطلعايت. 



اذكر بأنك مهتم بمعرفة المزيد عن هذا 
المنصب خالل هذه المقابلة. و يمكنك 
مناقشـــة هذا الموضوع بمجرد تقديم 

العرض الوظيفي. 

مثال: أعرف أنكم تقدمون راتًبا عادًال لموظفيكم 
ولكـــن حالًيـــا أود أن أركز أكرث عـــىل التعرف عن هذا 

المنصب، ويمكن مناقشة هذا الموضوع الحًقا.

الغرض:

كـــــــــــم الــــراتــــــب
الـــذي تبحـــث عنه؟

لمعرفة الراتب المتوقع من المتقدم و قياســـه 
مع الراتب المطروح يف هيكل الرواتب.

ال تقـــم بالمفاوضـــات أثنـــاء المقابلة، 
خاصة إذا لم يتم عرض المنصب عليك.

مثال: اســـتناًدا إىل بحيث فإن نطـــاق الراتب لهذا 
المنصب هو ($) لشخص لديه مستوى خربيت.



الغرض:

كــيــــف تطـــور مـــن
نفسك أثناء العمل؟

لمعرفـــة قابلية المتقدم عـــىل التطور الذايت و 
التعلـــم أثنـــاء العمـــل وحرصـــه عىل اكتســـاب 

المهارات وتطويرها.

اذكـــر طريقتك الخاصة يف التعلم الذايت. 
(غالًبـــا يبحـــث أصحـــاب العمـــل عـــن 
الموظفني الذيـــن لديهم الرغبة عىل 

التعلم المستمر) 

مثال: طريقيت يف التعلم هو البحث والقراءة يف ما 
ال أجيده، وسؤال أصدقاء العمل و مديري لتقديم 
النصيحـــة. / أحرص دائًما عـــىل حضور ورش العمل 

والدورات التدريبية الكتساب معرفة وخربة أكرث. 

عدم ذكر أي طرق لتطوير ذاتك. 

مثال: أتعلم عادًة من ممارســـة األعمال الروتينية 
يف مهام العمل.  



طرح توقعات مرتفعة أو رؤية ضبابية.

مثال: أتوقـــع بأن الوظيفة ستســـاعدين للوصول 
إىل منصب المدير التنفيذي يف غضون 5 ســـنوات 

/ ستمنحين االستقرار و األمان الوظيفي.

الغرض:

 مـــــــاذا تـــــريــــــــــد
الــوظـيفــــة؟ مـــن 

لمعرفـــة مدى تطلعاتـــك المهنية ورضا العمل 
المهين والتوافق مع إطار العمل يف الجهة.

يمكنـــك مشـــاركة الخـــربات الـــيت لديـــك، 
وتوّضح أن هـــذه الوظيفة تحتوي عىل 
جميـــع العنارص الـــيت تبحث عنهـــا وأنك 
تتوقـــع نتائـــج رائعـــة مـــن خـــالل هـــذا 
المنصـــب. (هـــم بالتأكيـــد يرغبون يف 
الحصول عىل شـــخص يحـــب عملهم 

ويشعر بالرضا يف وظيفته)

مثـــال: لـــدي الخـــربة و المؤهـــل المالئـــم لهـــذا 
المسمى و متأكد بأنين سأحقق الكثري من األعمال 

واإلنجازات.   



الغرض:

 ماهي الجهات اليت
قـــــدمت علــيهــــا؟

لقياس تنافسية السوق عىل هذا المنصب. 

اإلجـابــــة   / اإلجابـــة  يف  المصداقيـــة 
بـشـكل عام. 

مثـــال: قمـــت بالتقديم عـــىل بعـــض الجهات يف 
نفـــس المجـــال / قدمت عـــىل الجهـــة (...) وأنا يف 

انتظار ردهم حالًيا. 

عـــدم المصداقية يف اإلجابـــة / إظهار 
بأنك قمـــت بالتقديم عـــىل العديد من 

الجهات وال تتذكرها بشكل جيد. 

مثـــال: قمـــت بالتقديم عـــىل الكثـــري و ال أتذكرها 
بالضبط اسماؤهم.



المهــــــارات
أسـئــلـة  عن



تجـربـتـك عـن  أخــربين 
بالعمل كفريق واحد؟

الغرض:
لقيـــاس مهاراتك ومـــدى قدرتك يف العمـــل ضمن فريق. 
(خاصة إذا كان العمل الجماعي جزء أسايس من الدور)

اذكـــر مثال لعمـــل قمت به ضمـــن فريق, 
وقم بوصف مدى نجاحه.

مثال: عملت ضمن فريق يف مرشوع/عمل (...) و كان 
األداء أفضل بكثري من العمل الفردي. / أفضل العمل 

الجماعي و أجد نفيس مبدعًا ضمن فريق .

أن تكون أكرث شفافية و توضح عدم رغبتك 
يف العمل ضمن فريق.

مثـــال: ال أحب العمل ضمن فريق و أجد نفيس منجزًا  
أكرث بشـــكل فردي. /  قد أعمل ضمـــن فريق إذا احتاج 

األمر إىل ذلك.



لمــاذا تــــريــد تــرك
عــمــلــك الــسابـق؟

الغرض:
لقياس أخالقياتك و الصورة اليت ستظهرها عن عملك السابق.

 يجب أن ال تذكر مكان عملك وموظفيه بشكل 
ســـليب  (يمكنك ذكر  ماذا قـــدم لك عملك 
السابق وما أنت ممنت له بشكل مخترص) 

مثـــال: قضيت يف الجهة 5 أعـــوام، وأنجزت خاللها الكثري 
من األعمال، ممنت الكتســـاب الخـــربة والمهارات خاللها،  
ولكن أعتقد حان الوقت للتغيري واإلنتقال إىل تحٍد جديد.

ذكر ســـلبيات عملك السابق أو التحفظ عن 
اإلجابة عىل السؤال.

مثال: مديري سيئ الطباع وأجد صعوبة يف التعامل 
معه / لم تناسبين بيئة العمل / لم تتم ترقييت.



كـــم كـــــان راتـبــــك
السابق؟ يف عملك 

الغرض:
لقياس متوســـط الدخل الخاص بك حىت يبدأ مفاوضتك عىل 

الراتب الذي سوف تتقاضاه بعد مرحلة المقابلة.

يجـــب أن ال تكذب أو تبالـــغ يف قيمة الراتب 
الذي كنت تتقاضاه مســـبًقا، ألن ذلك يتم 

اكتشافه بسهولة كبرية.

مثال: راتيب هو (...)

الكـــذب و المبالغـــة  يف الراتـــب. / التحفظ 
وعدم الوضوح.

مثـــال: ال أحب أن أفصح عن راتيب الســـابق. /  إن راتيب 
الســـابق أقل. / أكرث مما تم طرحه يف اإلعالن المقدم 

من قبلكم. 



لماذا ظللت بدون
عمل لفرتة طويلة؟ 

الغرض:
لمعرفة سبب كونك متفرغ لفرتة طويلة و ماذا قمت به يف 
تلـــك الفـــرتة. (غالًبا يطرح يف حال وجـــود فجوة ما بني 

سنوات الخربة)

وضـــح ما قمت بـــه و كيف قمـــت بتطوير 
نفسك أثناء تلك الفرتة.

مثـــال: بعـــد أن أنهيت وظيفـــيت، اتخذت قـــرارًا واعًيا 
بعـــدم القفـــز إىل أول فرصـــة متاحـــة. اكتشـــفت أنه 
بإمكاين تحويـــل الموقف الســـليب إىل موقف إيجايب،  
قررت أخذ الوقت الذي أحتاج إليه للتفكري واســـتغالله 

يف التطوير الذايت، ثم تحديد الجهات المناسبة يل.

 إظهار إحباطـــك و حزنك و بأنك بحثت كثريًا 
ولم يحالفك الحظ اىل اآلن. 

مثـــال: قدمـــت كثـــريًا وأجريـــت المقابـــالت ولكـــن لم 
يحالفـــين الحـــظ إىل اآلن.  / لقد قضيت معظم الفرتة 
الماضية يف حضور المناســـبات و الســـفر و أخذ فرتة 

من الراحة.



كـيف تترصف إذا حـدثـت
مشكلة مع أحد العمالء؟

الغرض:
لمعرفـــة كيفيـــة تعاملك مـــع المشـــكالت، وقدرتك عـــىل حلها 

وإتخاذ القرارات.

اذكر مثال يوّضح تعرضك ســـابًقا إىل مشكلة 
مـــع أحد العمالء وقدرتك عـــىل حلها بطريقة 
دبلوماســـية جيدة مما ساعدت عىل إرضاءه، 

وأيًضا كسبه كعميل دائم للجهة.

مثال: سابًقا قابلت عميل مزنعج وغاضب بسبب خلل يف 
المنتـــج، فقمـــت بتفهمـــي للمشـــكلة وحلهـــا وإرضـــاء 

العميل بحيث أصبح عميًال دائًما.

أنـــك لـــم تســـتطع حـــل أي مشـــكلة مـــع 
العمالء و عدم ذكر مثال يعزز من إجابتك.

مثال: سوف أحاول حل مشكلة العميل وإن لم يقتنع 
سأوّجهه ألحد المسؤولني.



الغرض:
لمعرفة مدى اســـتعدادك لتطوير مهاراتك خصوًصا المتعلقة 

بمجال العمل الذي تود االلتحاق به.

كيف يمكنك تطوير مهاراتك؟

اذكر أنك عىل إطـــالع دائم بالمهارات المهنية 
وأنـــك دائم الشـــغف لتعلم لك مـــا هو جديد 
بالمجـــال، وذلـــك بالخضـــوع ألي تدريبـــات أو 
حضور دورات تدريبية خارجية تساعدك بتنمية 

مهاراتك حىت تقدم العمل عىل أكمل وجه.

مثال: من خالل حضور الدورات التدريبية الخاصة بتنمية 
المهارات و اليت أريد اكتسابها.

لتعلـــم  ورغبتـــك  شـــغفك  إظهـــار  عـــدم 
المهارات المهنية.

مثـــال: مـــن خالل ممارســـيت للعمل بشـــكل مســـتمر 
ومواجهة التحديات، بالتأكيد ســـأتعلم منها المهارات 
اإلضافيـــة. (هنا قد تكون إجابتـــك صحيحة نوًعا ما 

ولكن ينقصها رؤيتك و خطتك للتطور المستمر)



كــيف تتعامل مع ضغوط
العمل والمهام اإلضافية؟ 

الغرض:
لمعرفـــة قدرتك عـــىل تحمل أعبـــاء العمل, خصوًصـــا لمعرفة 

قدرتك لو تم فرض بعض المهام اإلضافية عليك.

كن واقعًيا و اذكر مدى قدرتك عىل تحمل أي 
مهام إضافية يتم فرضها عليك.

مثال: هذه المهام ســـتكون فرصة لتطويـــر  مهارايت. / 
مصلحة العمل تعد من أولويايت.

المبالغـــة يف قدرتـــك عـــىل تحمـــل جميـــع 
ضغـــوط العمـــل و المهـــام اإلضافية, أو 
إظهار أنك فقط تريد االلزتام بمهام العمل.

مثـــال: بإمـــكاين العمـــل لـ 24 ســـاعة و مســـتعد لكل 
ضغوط العمل. /  ال أفضل القيام بأي مهام إضافية.



70% مـــن أســـئلة  تكـــون  غالًبـــا مـــا 
المقابـــالت مكـــررة ومتوقعـــة. وكرثة 
المقابالت اليت تخوضها ســـوف تزيد 
مـــن قدراتـــك ومهاراتـــك يف اإلجابـــة 
بشـــكل صحيـــح. لذلك حّرض نفســـك 
دائًمـــا واحرص عـــىل أن ال تنقطع عن 
جو المقابالت الشخصية حىت ال تفقد 

اللياقة الخاصة بها.

ختــــــــــــاًما

@adsh_5sعبد هللا ظافر




