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   سوريا –الحبشيلى العربية لينا إه تترجمقامت ب

 إيجابي رد على تحصل جيد بشكل المعدة الذاتية السيرة تقديم بعد أنك بافتراض

 إلجراء الحضور منك تطلب منظمة من إلكتروني بريد رسالة أو مكالمة وتتلقى

 .جيدًا مستعدًا تكون أن للغاية المهم فمن ، مقابلة

 معدل من الدول تعاني حيث ، الشديد والتحدي التنافسية القدرة ذو االقتصاد هذا في

 هناك الحقيقة. المقابلة لتلك يذهب الذي الوحيد لست أنك تفهم أن عليك ، مرتفع بطالة

 هذه على الحصول في فرصتك من يقللون سوف منافسين لديك وبالتالي الكثير،

 .الوظيفة

 يتم حيث,  أكثر أو شخصين بين محادثة" ،" باسم الوظيفية المقابلة" الباحثون يعرف

 على للحصول مقابلته تمت الذي الشخص أو المحاور قبل من األسئلة سؤال

  ".تقييم إجراء بغرض رسمي بشكل القضايا ومناقشة المعلومات

ً  لقاء هي وعادة ، العمل طلبات تقديم عملية في خطوة الوظيفية المقابلة تعد  وجها

 العمل لصاحب الفرصة ستتاح ، المقابلة خالل. للمعلومات مشترك وتبادل لوجه



 أخرى ناحية من. عنه المعلومات من مزيد على وللحصول المرشح انطباعات دليتأك

 في المعلومات وتأكيد مهاراته وإظهار نفسه لتسويق الفرصة المرشح لدى سيكون ،

  .الذاتية سيرته

 يشعرون الذين الناس لغالبية بالنسبة كبيرة مشكلة هي العمل مقابلة فإن ، ذلك ومع

 ، توترك من تقلل أن يمكن خطوات هناك ، ذلك من وبالرغم. والتوتر باالرتباك

  . العمل عقد على الحصول في فرصتك من تزيد األرجح وعلى

 ، المقابلة ومكان وقت عن تسأل أن يجب ، للمقابلة الذهاب منك يُطلب عندما ، أوالً 

  .الوظيفي والمسمى, مركزه معك، المقابلة بإجراء سيقوم من واسم

ً ، عليك البحث عن الشركة ؛ حجم المنظمة ومكانتها في السوق التجاري ،  ثانيا

والتدريب المقدم ، وفرص التطور، وثقافة المنظمة ، وفوائدها ، والرواتب المتوقعة ، 

د تواجهها المنظمة ، وأسلوب إدارتها ، وأي معايير أخرى تشعر والصعوبات التي ق

بأنها مهمة. ربما تجد هذه المعلومات على موقع المؤسسة اإللكتروني ، أو في مورد 

آخر. إذا تمكنت من إتمام بحثك وتقديم المعلومات حول بيان مهمة المنظمة ، 

وعن منافسي المنظمة ،  وتوقعات النمو ، وأي أخبار إيجابية حديثة عن المنظمة ،

  فستحصل على األرجح على عرض العمل.

 لتسأل األسئلة تعد وأن ، المقابلة أسئلة على اإلجابة على تتدرب أن عليك ، ثالثًا

كما تواصل مع األشخاص المذكورين في توصياتك  ، المقابلة يجري الذي الشخص

  :الشائعة المقابلة أسئلة حول األمثلة بعض يلي فيما. والوظيفةإلعالمهم بالمقابلة 

  هنا؟ تعمل ان تريد لماذا

  أوظفك؟ أن علي ينبغي لما 

 ؟ به القيام يستطيعون ال المرشحين بقية بينما لنا تفعله أن يمكنك ماذا

  عملك؟ اآلن تترك لماذا أو تركت لماذا 

  لديك؟ والضعف القوة نقاط هي ما

  اهدافك؟ هي ما

  عملك؟ عن راضيًا كنت متى

 ً  الذي الوقت والحظ الشركة بزيارة قم ، المقابلة من يومين أو يوم قبل ، رابعا

 ألنه ، المحدد الوقت في هناك تكون أن يمكنك بحيث ، هناك إلى للوصول استغرقته

  .تتأخر ال أن عليك يتوجب



 بشكل المالبس وارتدي ، المقابلة تسبق التي الليلة في مالبسك بإعداد قم ، خامًسا

 شخصيتك عن تتحدث مالبسك بها ترتدي التي الطريقة ألن ، ومهني مناسب

 العطور أو السجائر استعمال أو العلكة مضغ عن ابتعد. تجاري وكمتحدث كشخص

 .اخفيها ، وشوم لديك كان إذا - الوشم أو األقراط أو

 يمكن ال بصمة يشبه فهو ، األول االنطباع إلعطاء ثانية فرصة يوجد ال ألنه هذا كل

 حول تصورات تكوين للناس يمكن. دائمة األول االنطباع إيجابية أو وسلبية إزالتها

 و ومشاعرك ، ومصداقيتك ، تطورك ومستوى ، وذكائك ، ومهنيتك ، موقفك

  .مظهرك

ً  األولى للمرة ظهورك يكون أن يجب  ، قوية بمصافحة المحاور استقبل ؛ إيجابيا

 باإلضافة هذا كل. مريحة وابتسامة ، مستقيمة جسمك وضعية ، بالعين مباشر اتصال

 ستصبح ما أساسا تحدد والتي ، الذاتية صورتك خصائص من أجزاء هي لمظهرك

 الذاتية الصورة فإن ، براذرز جويس الدكتور قال كما ، ذلك إلى باإلضافة. عليه

  .الحياة في للنجاح ممكن إعداد أفضل هي القوية اإليجابية

 وأن ، وأدلة حقيقية بأمثلة إجاباتك وضح ، بإمعان تستمع أنك من تأكد ، المقابلة أثناء

 وتحدث ، المحاور جسد للغة متيقًظا وكن ، محددة أجوبتك اجعل ، إيجابيًا تكون

  .الحماس وأظهر ، وابتسم ، بوضوح

 كان إذا ،سيسألك عليك األسئلة طرح من المقابلة بإجراء القائم ينتهي أن بعد ، عادة

 العمل مقابلة في طرحها يمكنك التي المناسبة األسئلة بعض هناك.  تساؤالت أي لديك

 .اإلطالق على طرحها عليك ينبغي ال التي األسئلة وبعض
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