
 ؟ الشخصية للمقابلة االستعداد كيفية

 

 : الشخصية المقابلة في الواردة االسئلة بعض •
 

 أي منه تخلو وال سؤال أهم ؟ نفسك عن تحدث (١

 انجازاتك أذكر مميزة، إجابة إعداد على أحرص مقابلة

 .. ومهاراتك

 ؟ العمل ضغط على التغلب يمكنك كيف (٢

 ؟الكلية او الجامعة عن تعرف ماذا (٣

 ؟ كذا كلية اخترت لماذا (٤

 شهادتك؟ لتطوير بعمله قمت ماذا التخرج بعد من (٥

 في تصبح ان تتمنى ماذا او المستقبلية اهدافك هي ما (٦

 المستقبل؟

 ؟االيجابية نقاطك او قوتك نقاط هي ما (٧

 ؟السلبية نقاطك او ضعفك نقاط ماهي (٨

 فيه؟ المرغوب االبتعاث تخصص هو ما (٩

 ؟ الفراغ وقت تقضي كيف (١٠

 ؟ المتقدمين جميع بين من نختارك لماذا (١١

 عةللجام تقدمه نأ بوسعك الذي المختلف الشئ ما (١٢

 تقديمه؟ غيرك يستطع وال



 ؟ قبولك تم لو بها ستقوم اشياء ٣ هي أول ما (١٣

 ؟الوظيفية طموحاتك هي ما (١٤

 بتوظيفك؟ نقوم لم حال في ستفعل ماذا (١٥

 ؟نائية مناطق في للعمل االستعداد لديك هل (١٦

 ؟ حياتك في ارتكبتهخطأ  كبرأ ما (١٧

 الجامعة؟ مساوئ هي ما (١٨

 ؟الجامعة في للتطوير خططك هي ما (١٩

 او لها تذهب هل اعلى مرتبها وظيفة هناك كان اذا (٢٠

 ؟ ال

 عليا؟ال دراساتال اكمال تستطيع هل (٢١

 ؟ هو ما ، الجامعة في تطوعي بعمل قمت هل (٢٢

 فيك؟ تغييرها تريد صفه (٢٣

 التخرج؟ مشروع هو ما (٢٤

 ؟٢٠٣٠ رؤية هي ما (٢٥

 هنا؟ لك بالنسبة السكن وضع سيكون كيف (٢٦

 الحرب؟ اوضاع هي كيف (٢٧

 قرأته؟ كتاب اخر عن تكلم (٢٨

 تخصصك؟ في الجديدة التطورات هي ما ( ٢٩

 باالنجليزي أجوبتك جهز باالنجليزي دراستك كانت إذا

 أيضا  



 

 للمقابلة والعلمي والنفسي البدني االستعداد •

 :الشخصية

 

 في شئ أي تتوقع ال وأيضا    الكافي النوم:  النفسي -

 وترللت تتعرض ال حتى مجراها تاخذ االمور دع المقابلة

 استعد ، تتوقعه لم سؤال عليك طرح حال في الخوف او

 ترد قد االسئلة فجميع احتماالت أي تضع أن دون لكن

 .. المقابلة في

 

 من يضا  ا ،رسمية بالوان مرتب لبس البس:  البدني -

 على رجل تحط ال)  مرتبة جلسه اجلس جلستك ناحية

 من اما  االرجل وايضا   مستقيم يكون ظهرك(  رجل

 ترفع ال متوسطة صوت طبقة ع حافظ الصوت ناحية

 صوتك ترخي وال والتوتر الغضب يظهرعليكف صوتك

 واليدين االرجل ،حركة مسموعة غير اجابتك فتكون

 قليل بشكل حركها يديك ثابتة، تكن قدر المستطاع حاول

 من خاللها التوتر عليك يظهر ال حتى لحركتها وانتبه

 امام وثالث ومرتين مره المسبق بالتدريب يتم وذلك

 .. المرآة



 

 لتخصصك بالنسبة معلوماتك راجع:  العلمي -

 القريبة باالحداث يتعلق شئ اي توقع عامة ومعلومات

 ال محايدة اجابة أجب االسئلة هذه مثل في القيادة مثل

 تاريخ  ، ومثل تلك االسئلة أيضا   اتجاهك فيها توضح

 تتعلق معلومات ايضا   المملكة رؤية او المملكة توحيد

 مديرها من تأسست متى عليها المتقدم بالجامعه

 .. وهكذا

 

 سؤال اي لىع اجابتك في احذر مهمة نقطه ايضا   -

  لو:  المثال سبيل على فيه متوسع غير شئ على تجيب

 مشروعك عن  مثال بالتخصص سؤال عليك طرح

 ليس وانت معينة لغة ذكرت وفرضا   بالمشروع وفصلت

 ا  باب نفسك على تفتح ، هكذا عنها كافية خلفية لديك

 عندها اللغة هذه استخدمت لماذا مثال وهو اخر لسؤال

 الكافية المعلومات لديك ليس النه االجابة تستطع لن

  و معرفتك حدود في وافية مختصرة اجوبة أجب لذلك

 ..فيها التوسع تستطيع التي المواضيع في
 
 
 



 

 او نفسك في ايجابية نقطة اي ذكرت اذا مهمه نقطه -

 كالمك يثبت شئ تذكر البد أن البقية عن اختيارك سبب

 مع التعامل لىعالقدرة  لدي اني ايجابياتي من مثال

 تربوي دبلوم درست الني لماذا؟؟ ، تربوي بشكل الطالب

 .. صحيح بشكل معه تعاملالكافية لل المعرفة واكتسبت

 

 عليها االجابة تكون ان احرص السلبية االسئله جميع -

 سبيل على عيوبك ذكر تجنب لصالحك تكونايجابية 

 مميز عملي يجعل ذلك ولكن للكمال محب انا:  المثال

 .. البقية عن دائما

 

 أنا الـ وتستخدم اجوبتك في والمثالية الكمال تدعي ال -

 .. تقول ما وأثبت مميز بمظهر نفسك أظهر ولكن ا  كثير

 

 طالب لو  مثال   عليك تطرح تربوية قد هنالك اسئلة -

 تكون معه؟ البد أن تتعامل كيف المحاضره سير وقفأ

 في تصب التربوية االجابة تربوبة وبالعادة اجابتك

 .. الطالب مصلحة

 



 تذكر ان جدا   مهم غيرك على نختارك لماذا سؤال في -

 من تنتقص ال المقابل في لكن لديك التي المهارات

 ..ابدا   معك المتقدمين

 

 أمامك الذي للعضو تحدي  يعني ال للمقابلة دخولك -

 لذلك لديك ما وتقديم نفسكعن  للتعريف دخلت انت،

 ضدك ينقلب سوف ذلك ان اعلم استفزازك  حاولوا مهما

 ..ا  دايم الهدوء ع فحافظ

 

 راجع دورات او ابحاث فيها كان لو الذاتية سيرتك -

البد  السيرة في كتبت كلمة كل ، عنها تسأل فقد محتواها

 .. تماما   عارفها تكون أن

 

 :مهمة نقاط •

 مرتب لبس -

 جلسة صحيحة -

 بتسامةا -

 مصافحة -

 لك ياذن حتى تجلس ال -

 االسئلة على باالجابة البدء قبل عليهم واثني شكرهما -



وسوف  االنالمعلومة  تحظرني ال قل اعرفال تقل ال -

 أبحث عنها 

 المقاطعة تجنب جيد ستمعم كن -

 الموعد قبل احضر -

 بصري تواصل -

 االحراج في تقع ال حتى االجوبة في الكذب تجنب -

 الهدوء الزم استفزازك اللجنة ارادت حال في -

 اجاباتك واجعل االطالة وتجنبمختصرة  اجوبة أجب -

 ايجابية  كلها

 اذكارك -

 لم لو حتى ايضا   وصور االصل)  كاملة اوراقك احضر -

 ( منك تطلب

 
 
 

 : أخيرا  

ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا  إال يصيبنا لن قل )

 ..  هللا اختاره فيما والخيرة ( منون فليتوكل المؤ
 
 
 
 

 



 نتيجة شخصي اجتهاد إال ليس هنا كتب ما جميع •

 تجربة وأصحاب مدربين بنصائح أخذ وأيضا   تجربة

 حقا   لهم أهضم ال الشخصية المقابالت مجال في

 .. الجزاء خير الجميع وعن عني هللا جزاهم

 

 الجامعات في المقابالت عن بالتحديد الحديث : مالحظة

 هذه الجهات مختلف في ولكن  المثال سبيل على إال ليس

 ..الشخصية المقابالت طبيعة هي

 

 

 .. للجميع الفائدة تعم حتى بنشرها قم رجاء أستفدت إذا

 

 دعواتكم

 .. القحطاني خلود


