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  العمل مقابلة في به القيام يجب ما

 ؟مقابلة العمل ما هي  1
المواهب المفقودة في الشركة.  على لعثورلمقابلة العمل هي الطريقة التي تعتمد عليها الشركات 

التي تضيف إلي الشركه  نوعها من فريدةال كمواهبالمطلوب هو إنك تظهر نفسك في صورة تعبر عنك و عن 

أهدافها.و   

مع عدد  المقابالت من سلسلة، و قد تكون عبارة عن مقابلة واحدة أو  دائماً تكون المقابلة وجهاً لوجة

البشرية ، رئيس القسم الذي تود العمل به أو أي فرد مختص  دمختلف من أعضاء الشركة مثل مدير الموار

 بالتوظيف.

الشخص الذي يدير المقابلة و عن أدائك. تذكر أن مدة المقابلة  مده المقابلة تعتمد علي طبيعة الوظيفة و

إلي فرصة توظيفك.ة ليست دليل علي أي شيء بالنسبه  

 

 ماذا تفعل قبل املقابلة؟ 2
تخيل أنك بعد ما كتبت سيرتك الذاتيه المتينه ... جالك تليفون أو إيمايل بيقول عندك إنترفيو أو مقابله 

 لوظيفة أحالمك هتعمل إية علشان تستعد؟

 قبل المقابلة بكام يوم:

حتفيدك قوم ببحث مكثف عن الشركه ، طبيعة عملها ، مبادئها و رؤيتها. ده حاجه مهمه  .1

 في المقابلة النك هتقدم نفسك في صورة تتمشى مع الشركه

  كد إنك فاكر كل كلمه كتبتها فيهاراجع سيرتك الذاتيه كويس و إتأ .2

 تفكر و تأمل بعنايه في نفسك بالذات مميزاتك و عيوبك .3

حاول تفتكر مواقف عمليه أثبت فيها مهاراتك و مميزاتك و قدرتك علي تخطي الصعوبات و  .4

 شاكلحل الم

 أو تمرن مع صديق تحاور مع نفسك أمام المرأه لتتدرب على تعابير و جهك .5

 عنوان المكان الذي سيتم فيه المقابله و أنك تعرف المكان تأكد من .6

 قبل المقابله بيوم:

 كد من نظفتها و كويهاتـأحضر مالبس المقابله و  .1

 ، أنيقه ، منمقه()رسميه  تأكد أن المالبس مناسبة .2

يمكن أن   reference lettersرسائل مرجعية من السيره الذاتيه و أي  إضافيةحضر نسخة  .3

 تطلب منك

 اإلتقان يولد التمرينتمرن علي إيجابات أسئلة المقابلة المتوقعه. ألن  .4

 إذهب إلي النوم مبكراً لتكون مستعداً غدا   .5
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 يوم المقابلة:

 البصل و الثوم ظ مبكراً و كل فطور متوازن خال منأستيق .1

 باإلستحمام )دش منعش كده( يعطيك اإلنتعاش و الحياويه قم .2

حالقه أما الفتايات فقومي بتصفيف شعرك )بصوره بسيطه( و الإستخدم مزيل العرق و قم ب .3

 أما المحجابات فإختاري ربطة بسيطه و سهله و ليست مبهرجة.

لنسبه أما باقومي بوضع مكياج خفيف يزيد من جمالك الطبيعي و ال يطغي علي مالمحك  .4

 إلي العطور ، رشه بسيطه تكفي )يعني بالش نخلص نص اإلزازه في يوم(.

)إفتكر تقفله وقت   تأكد من أن معك جميع أوراقك و أن الموبايل مشحون إحتياطي .5

 المقابله(

  )خالي بالك من الزحمه( تأكد من وصولك إلي مكان المقابله علي األقل بربع ساعة .6

 إبتسم في و جه الجميع و خد نفس عميق ...  .7

 

 ملقابلة؟و قت ا 3
  نفسك . قدم لن تحصل على فرصة ثانية لتترك إنطباعك األول مؤثر ألنكإترك إنطباع أول

 firm handshakeاسخه من األخر سالم متين بإبتسامه و قبضة يد ر

 يه لم في مواضيع تانيتسئل و بالش تتكإجعل أجوبتك قصيره و محدده. ركز في السؤال إلي ب

 ال تمت بصله إلي صلب الموضوع

  المقابلة تحدث عن نفسك من خالل الحقائق و  معك يجري الذي الشخصلتكسب ثقه

 البيانات و اإلنجازات

  تذكر هذه مقابله للحصول على وظيفه و ليست للتخفيف من همومك. متكلمش كتير عن

 . مشاكلك الشخصية

 م عن إلي عرفته عن الشركه و طبيعة عملها و منافسيها و إستغل البحث إلي عملته و إتكل

طموح و جدي و يأكد إنك  إلعجابامن خالل مهاراتك. ده هيثير  إزاي إنك هتقدر تضيف للشركه

 مجتهد و

 متسئلش عن المرتب دلوقتي. لما يعرضوا عليك الوظيفه ممكن تتناقش في المرتب 
 

 طر نهائيهخوا 4
  و اإلستعداد اإلتقان يولد التمرينالتمرين ... ألن 

 الوصول مبكراً يوم المقابلة 

 حافظ علي هدوئك 

 إبتسم 

  .الزم تحاول أن تذكر نقاط قوتك وقت المقابله. قم بإستخدام أي فرصه متاحه لك لتفعل ذلك

 لكن ال تكثر من إعادت نفس النقاط لتفادي المغااله و الغرور

 بالش وعود ال تقدر علي تقديمها الحقائق بذكر إلتزم و تعجبك التي بالطريقة لمهاراتك سوق 

 

 الصعبه.  Interviewإستنونا الحلقة القادمة علشان نقولكم إزاي نجاوب علي أسئلة المقابلة 

 


