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نبذة عن المبادرة

الشخصية_المقابلة_تجربة#
وق مبادرة مجتمعية تساعد حديثي التخرج والمقبلين على س

العمل في أن يخوضوا تجارب واقعية للمقابالت الشخصية

وفيها يقوم الخبراء بتقييمهم.  وذلك مع نخبة من الخبراء

الت وتوجيهم لتحسين أدائهم وزيادة فرصهم في اجتياز المقاب

الشخصية في المستقبل



الدليل اإلرشاديعن هذا نبذة 
يهدف هذا الدليل اإلرشادي أن يكون شامال للمبادرة، ويهم كل

.من له رغبة في التقديم، أو التطوع، أو حتى الرعاية
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تمهيد
مقدمة عن األسباب، واألهداف من المبادرة
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يةأبرز ما يعانيه المتقدم مع المقابلة الشخص

خوف وارتباك

عدم استعداد

قلة الوعي بنقاط
القوة والضعف

غياب التجربة 
المسبقة

وانعدام التقييم 
والتوجيه

أخطاء

فادحة

واألدهى أنها
!تتكرر



كيف أجاوب على سؤال 

عرفي عن نفسك غير 

االسم والجامعة وأنني 

حديثة تخرج

نفسي أعرف طريقة 

صياغة الردود بذكاء

ارغب في معرفة نقاط 

قوتي و ضعفي في 

..التحدث عن نفسي 

بودي أن أعرف مكامن 

القوة والضعف عندي، 

حدثينا "وأخشى سؤال 

"!عن نفسك

أنا بحاجة أن أسوق 

لنفسي وأزيد فرصتي

بالترشيح

ال عملت مقابالت كثيرة و

أعرف لماذا لم اجتز أي 

!منها

!مما قاله البعض عن المقابالت الشخصية



الهدف من المبادرة

تجربة مقابلة شخصية واقعية والتدرب عليها

قبلتعزيز ثقة المتقدم بنفسه ألداء أفضل في المست

إبداء المرئيات والمالحظات والنصائح في وقتها



الطريقة المقترحة
ماهي الطريقة المقترحة لعمل المقابالت الشخصية؟
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أربع خطوات يقوم بها الخبير مع المتقدم

تقرير هتقييم وتوجي مقابلة تمهيد

4 3 2 1

محادثة/ مكالمة 

دقيقة30–15

سكايب/ مقابلة 

دقيقة60

سكايب/ مقابلة 

دقيقة60

إيميل/ نموذج 

دقيقة60–30

تقدممالالوسائل واألوقات مقترحة، ولكل خبير فرديته وأسلوبه الخاص مادام يراعي الهدف من المبادرة والخطوات األساسية، وحسب ما يتفق عليه مع



تمهيد

قراءة طلب المتقدم ومراجعة 

السيرة الذاتية جيداً

تحديد الوظيفة الفعلية أو 

االفتراضية والتي ستكون

موضوع المقابلة

ة التواصل مع المتقدم لمعرف

ة، متطلباته، تجاربه السابق

مشاكله، وطموحاته

تحديد موعد المقابلة 

الشخصية وطريقتها
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مقابلة

من الالزم وجود وظيفة فعلية

تعطي طابع " افتراضية"أو 

واضح للمقابلة

التطرق إلى التخصص إن 

ناسب ذلك ووافق معرفتك 

ومجالك

عمل المقابلة الشخصية 

والتركيز على األسلوب 

والشخصية

، (موارد بشرية مثال)دور حيادي 

، أو تخصصي (المدير)إداري 

ي تطرح أسئلة تخصصية ف)

(مجال المتقدم
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تقييم وتوجيه

مالحظات ونصائح حول 

نقاط القوة، نقاط : المقابلة

نالضعف، وأين يكمن التحسي

فتح المجال للمتقدم بأن 

ت يطرح تساؤالته عن المقابال

الشخصية

مالحظات ونصائح حول 

السيرة الذاتية وكيف يمكن

تحسينها

االتفاق على اإلغالق أو أي 

مساعدة أخرى تود تقديمها
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تقرير

لة تقييم المتقدم على المقاب

ة الشخصية من ناحية المقابل

نفسها والسيرة الذاتية

إرسال التقييم والتقرير 

مجتمعة للمتقدم

جمع المالحظات والنصائح 

ناء وكتابتها، والموازنة بين الث

والنقد البناء

طلب تقييم التجربة وذلك 

لتحسين المبادرة وآثارها
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آلية تقييم المتقدمين
عة؟كيف يمكن تقييم أداء المتقدم؟ ماهي المعايير المتب
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تقييم المتقدم والمقابلة الشخصية

تقييم كمي

يةللمقابلة الشخص

تقييم كمي

للسيرة الذاتية 

تقييم نوعي

ةللمقابلة والسير

123



التقييم الكمي للمتقدم

السيرة الذاتيةالمقابلة الشخصية
(5–1)تقييم كمي لعوامل محددة على مقياس 

الثقة بالنفس والقدرات والتجارب▪

وضوح الهدف والغاية والطموح▪

وضوح األفكار وتسلسلها وترابطها▪

الصدق والعفوية وعدم التكلف▪

االستعداد والتأهب للمقابلة▪

االحترافية في الكتابة والعرض▪

وضوح وترتيب األقسام  ▪

(من غير تكلف)الجمالية واإلبداع ▪

االختصار والتركيز وعدم التكرار▪

ثراء المحتوى والتجارب المكتوبة▪



التقييم النوعي للمتقدم

مقدمة
ابلةتمهيد وفيه تأكيد وتعزيز لثقة المتقدم في نفسه تأكيداً للغرض من تجربة المق

وجيهاتتقييم موضوعي ألداء الشخص في المقابلة بما في ذلك النصائح والت

اإليجابيات
كيف التركيز على نقاط القوة لدى المتقدم و

يمكن استغاللها

السلبيات
التركيز على نقاط الضعف لدى المتقدم

وكيف يمكن تطويرها

مالحظات أخرى
يةأي تعليقات أو مالحظات أخرى لم يتم تغطيتها أعاله، مثل التعليق على السيرة الذات



آلية تقييم التجربة
كيف يمكن ضمان أن التجربة جيدة ويمكن تحسينها؟
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تقييم تجربة المتقدم

أسئلة موضوعية
ما هو أكثر شيء أعجبك في التجربة؟▪

ما هو الشيء الذي لم يعجبك وتود تطويره فيها؟▪

أي مالحظات أو مقترحات أخرى؟▪

(5–1)تقييم كمي 

(عادة خالل أسبوع)سرعة التجاوب وفترة االنتظار ▪

، تقريرتمهيد، مقابلة، تقييم: امتثال المقابلة للمراحل▪

االحترافية والواقعية في المقابلة الشخصية▪

معرفة الخبير لمجال التخصص▪

فائدة التوجيه والتقييم الذي وصلك▪

وذلك لمعرفة مدى األثر الملموس، والتحسين في المستقبل

ما هو احتمال أن توصي بتجربة مماثلة لآلخرين؟
12345678910



مجاالت التطوع
كيف يمكنني التطوع في المبادرة؟ وماهي الشروط؟
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مجاالت التطوع

"تنظيم"تطوع  "خبرة"تطوع 



"خبرة"تطوع 
كون عمل مقابالت شخصية وتقييم وتوجيه، ويفضل أن ي

في نفس مجال التخصص للمتقدم
سنوات10سنوات، ويفضل أن تكون 5خبرة في مجال العمل الوظيفي ال تقل عن ▪

:سنوات، في حالة5سنوات على األقل، ويفضل 3الخبرة تصبح ▪

الشخص يعمل في الموارد البشرية في إدارات االستقطاب والتوظيف، أو ▪

(إرشاد، توجيه، تدريب)الشخص يقوم بمقابالت شخصية كثيرة في مجاالت مشابهة ▪

إتاحة الوقت وااللتزام مع المبادرة▪

ساعات تقريبا4-3التجربة مع الشخص الواحد قد تستهلك من ▪

المطلوب هو االلتزام بعمل مقابلة واحدة على األقل في األسبوع▪

تمهيد، ومقابلة، وتقييم وتوجيه، ثم تقرير: امتثال العملية المقترحة، ويشمل ذلك المراحل ▪

تحري االحترافية والواقعية في عمل المقابالت الشخصية والتعامل مع المتقدمين▪



"تنظيم"تطوع 
االنضمام لفريق إدارة وتنظيم المبادرة وفيها مجاالت 

متعددة
(الستقبال وتنظيم الطلباتAirtableنستخدم أداة )معرفة جيدة في في استخدام التقنية ▪

مع الخبراء ومتابعة أعمالهم ومقابالتهم ومع المتقدمين: مهارات تواصل▪

جرعات حماس ومتابعة حثيثة▪

:إتاحة الوقت وااللتزام مع المبادرة، وهذا يختلف حسب المجاالت المختلفة▪

بعض األعمال قد تتطلب عمل يومي، بحد أقصى ساعة واحدة في اليوم▪

بعض األعمال قد تتطلب عدة ساعات مكثفة، ولكن في األسبوع▪



"التنظيم"مجاالت التطوع في 

التنسيق 

والمتابعة
ضبط الجودةاالستقطاب

إدارة المنصات

اإللكترونية

صناعة 

المحتوى

إدارة شبكات 

التواصل



نماذج
طلبات

نماذج
تقييم

النماذج اإللكترونية المستخدمة

يتم استخدام منصة إلكترونية
لتسهيل العمل وتنظيمه

نموذج طلب
ةتجربة المقابلة الشخصي

نموذج طلب
تطوع بالخبرة

نموذج تقييم
المتقدم

نموذج تقييم
التجربة



اإلجراء ومسؤوليات المتطوعين
(إلكترونياً)استقبال وفرز طلبات المتقدمين والخبراء : المنظّم

يسند المتقدم إلى خبير ويرسل المعلومات: المنظّم

يبدأ التواصل ويقود التجربة بخطواتها األربع: الخبير

(إلكتروني" )تقييم المتقدم"يقيّم المتقدم عبر نموذج : الخبير

(إلكتروني" )تقييم التجربة"يقيم التجربة عبر نموذج : المتقدم

1

2

3

4
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أسئلة متكررة
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 

كيف بدأت هذه المبادرة؟ وما هو الدافع الحقيقي فيها؟

 من املقبلين على سوق العمل يعانون من املقاب2018الفكرة بدأت كجهد فردي بداية 
ً
الت ، وكان السبب هو أن كثيرا

.  الشخصية، ويحتاجون من يوجههم فيها ليتحسن أداؤهم، وبالتالي فرصهم في التوظيف

زيز الثقة األشخاص الذين خاضوا التجارب األولى وجدوا آثارا إيجابية على أدائهم في املقابالت الشخصية وأهمها تع
.بالنفس، معرفة نقاط القوة الستغالها، ومعرفة نقاط الضعف لتطويرها

لمساعدة تم فتح التسجيل بشكل عام، وتم بعدها كتابة هذا الدليل اإلرشادي واستقطاب خبراء ل22/7/2018في تاريخ 
.في عمل املقابالت الشخصية

.االنترنتعلىاملبادرةوحساباتبحمد هللا، إطالق موقعتم01/09/2018وفي تاريخ 
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 
هل تهدف هذه المبادرة الستقطاب وتوظيف المواهب؟ هل 

يتم الربط مع جهات توظيف؟

صية، الهدف من هذا املبادرة كما يتضح من اسمها، هم خوض تجربة حقيقية لعمل املقابلة الشخ

لية استقطاب عم( في الوقت الحالي على األقل)وليس الهدف .  ومن ثم التقييم والتوجيه بناء على ذلك

 من قب.  املواهب وتوظيفهم أو ربطهم مع جهات لتوظيفهم
ً
ل الخبراء على لذلك، سيقتصر الجهد تماما

.عمل املقابلة والتقييم والتوجيه فقط
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 

أين مقر المبادرة؟ وماهي ساعات الدوام الرسمية؟

 العالم السيبراني، وليس لها أماكن أو ساعات محددة للعمل
ً
تطوعين جميع امل.  املبادرة مقرها حاليا

ايتم ماعدا م)سيعملون حسب جهدهم ووقتهم، وكل قنوات التواصل إلكرتونية في الوقت الحالي 

(.االتفاق عليه بين الخبير واملتقدم كأن تتم املقابلة وجها لوجه

الحقا بإذن هناك جهات تبرعت مشكورة باالستضافة، وسيتم العمل معهم واالتفاق على التفاصيل

.هللا
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 
هل هذه مبادرة غير ربحية؟ هل هناك خطط لجعلها خدمة 

تجارية؟

حالي التتطلب وهي في الوقت ال.  املبادرة غير ربحية تماما، وستظل كذلك، ولن يتم تحويرها إلى نشاط تجاري 

، وال تطلب رسوما على املتقدمين لطلب 
ً
 ماليا

ً
.  كل من األشكالبأي ش" تجربة املقابالت الشخصية"تمويال

ها من قبل جهة ولكن من املمكن ومع التوسع في املستقبل أن يتم تحويرها إلى منظمة غير ربحية، أو احتضان

.ض تجاري غير ربحية، وحينها قد يكون هناك حاجة للتمويل أو الرسوم وذلك ليتسع ويعم األثر وليس لغر 
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 

ماهي المظلة الرسمية التي تعمل تحتها هذه المبادرة؟

عمل هذه املبادرة عبارة عن جهود تطوعية من قبل مجموعة من األفراد، وليس هناك مظلة رسمية ت

 
ً
.وقد يتغير هذا الوضع في املستقبل، كما تم إيضاحه في سؤال سابق.  تحتها حاليا
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عن المبادرة–األسئلة المتكررة 
قوم ، كيف أ"تجربة المقابلة الشخصية"أريد أن أتقدم بطلب 

بذلك؟

.  ين الحين واآلخراملبادرة في وضع تجريبي في الوقت الحالي، ويتم فتح باب التسجيل لطلب الخدمة ب

:الرابطوهنا 

http://interview-world.net/request-interview-audition/
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
ما هو الجهد المتوقع مني كمتطوع بخبرتي في المقابالت

الشخصية؟

اكي الواقع، ألن هذه املقابالت الشخصية تهدف إلى التقييم والتوجيه مع وجود مقابلة شخصية تح

جربة مسبقا وحسب الطريقة املقترحة وامل.  فهي تتطلب جهدا أكثر من مجرد مقابلة شخصية روتينية

وهذا يشمل كما تبين من .  ساعات مع املتقدم الواحد٤-٣يتطلب ذلك من الخبير أن يقض ي مايقارب 

.الطريقة املقترحة التمهيد، ثم املقابلة، والتقييم والتوجيه، ثم التقرير

 أن يلتزم معنا الخبير، بأن يسند له متقدم واحد في األسبوع، وإذا كان أك
ً
.ثر فبها ونعمةونطلب حاليا
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
هل التخصص مطلوب إلجراء تجربة المقابالت مع 

المتقدمين؟ 

يس رغم أن التخصص ل.  ، وليس التخصص"الشخصية"الهدف األساس ي من املقابلة هو التركيز على 

، ولكنه يضيف فائدة أكبر للمتقدمين، وواقعية أكثر للمقابلة الشخصية
ً
ي خطوة التمهيد ألنه ف.  ضروريا

.  ابلةتعطي طابعا للمق" وظيفة افتراضية"سيتم االتفاق على عمل املقابلة الشخصية على أساس 

 وحينها يتطلب منه.  وللخبير أن يقوم بعمل مقابلة مع شخص، وعلى وظيفة، في غير تخصصه
ً
أن يلعب دورا

 في املقابلة 
ً
 في عالم األعمال والوظائف)حياديا

ً
(.كما يحصل كثيرا
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 

م؟ماهي األدلة واألدوات التي تقدمونها للمتطوعين بخبرته

:مل التاليسيكون هناك أدلة متنوعة تقدم للمتطوعين بخبرتهم في إجراء املقابالت الشخصية، وهي تش

مسار مقترح للمقابلة الشخصية وطريقتها▪

نصائح ومحاذير في عمل املقابالت الشخصية▪

أسئلة مساعدة أثناء املقابلة الشخصية، والهدف منها▪

عينات نموذجية لتقارير من تجارب سابقة▪

 وليس هناك حاجة ألي عمل ورقي▪
ً
نموذج التقرير يتم تعبئته إلكترونيا
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
ة، ما أريد أن أن أشارك كمتطوع بخبرة في المقابالت الشخصي

هي الشروط؟ وكيف أتقدم بطلبي؟

.شكرا ملبادرتك ورغبتك في املشاركة،والشروط مذكورة في الدليل اإلرشادي

:ويسرنا استقبال طلبك عبر هذا الرابط

http://interview-world.net/volunteer-as-expert/
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
اذا أعرف أن المقابالت الشخصية تأخذ أحيانا نصف ساعة، لم

هذا الجهد الهائل من الخبير مع المتقدم؟

ئلة، وهذا السبب في أن الوقت والجهد املقترح للمقابلة يعتبر عاليا هو محاولة تغطية أكبر عدد من األس

ابالت الشخصية املق.  وكذلك يساعد الخبير في اكتشاف نقاط القوة والضعف وتقييمها.. يساعد املتقدم أكثر

 املبادرة غرضها التقييم والتوجيه، وهذا مخت.  الفعلية قصيرة ألن غرضها الفلترة والتوظيف
ً
.لف تماما

كون ممكنا وصحيح أننا نود محاكاة الواقع، ولكننا أيضا بحاجة ألن نحاكي اختالف الواقع وتنوعه، وهذا لن ي

 في املقابلة مع املتقدم وطرح أسئلة منوعة ومثرية للتجربة
ً
 جيدا

ً
.إال إذا قض ى الخبير وقتا
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
د أرى أن الشروط المفروضة على الخبراء صعبة، لماذا هذا العد

من السنوات؟

.   طرفينالشرط األساس ي هو أن يكون الخبير قام بعدد كبير من املقابالت الشخصية ولعب دور ال

ملقاالت والدورات والخبرة نحتاجها ألننا نود تجنب التنظير في املقابالت الشخصية على غرار الكتب وا

 للتجربة، وهي كذ.  التدريبية املنتشرة في هذا املوضوع
ً
 واقعيا

ً
لك تضمن أن الخبير الخبرة تعطي طابعا

التخصص وعدد السنوات في مجال.  يستطيع التقييم والتوجيه، وهذا هو الجانب األهم في املوضوع

.ةيسمح للخبير بأن يتجاوب مع تساؤالت املتقدم التخصصية، ويساعد على إثراء التجرب
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
هل الوسائل والمدد المقترحة في المقابالت إلزامية؟ مثل

سكايب ومدة المقابلة وخالفه؟

أوقات )مناسبا وللخبير الحرية في عمل مايراه. الوسائل واملدد املقترحة إرشادية فقط، وليست إلزامية

:، مادام هناك عناية بالتالي(أكثر أو أقل، تقرير مطول أو مختصر، مكاملة أو مقابلة، وهكذا

، و (تمهيد، مقابلة، تقييم وتوجيه، وتقرير)وضوح إطار العملية واتباع خطواتها ▪

.ثراء وفائدة يلمسها املتقدم، ويتم ضبط ذلك عبر تقييم التجربة▪

"!براءخ"لذلك نستقطب .. نحن ال نريد االستنساخ، وإنما نريد التفرد والتميز وإثراء التجربة
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"الخبرة"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
أود أن أعطي المتقدم معلومات ونصائح أكثر وفي مجاالت 

أخرى؟ هل يتم تغطية ذلك في المبادرة؟

الغرض هو و .  ومايصاحبها من تقييم وتوجيه" تجربة املقابلة الشخصية"املبادرة تركيزها هو على 

ربة مع املتقدم لذلك ينتهي دور املبادرة عند إغالق التج.  تغطية عدد أكبر من املتقدمين لتعم الفائدة

.  الواحد

كنه سيكون ولكن، إن أراد الخبير أن يعطي من خبرته ونفسه أكثر، فاملجال مفتوح ويشكر عليه، ول

 
ً
.باالتفاق الفردي بين املتقدم والخبير وخارج نطاق املبادرة حاليا
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"التنظيم"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
ماهو الجهد المتوقع مني كمتطوع في إدارة وتنظيم أعمال 

المبادرة؟

، وال يمكن إعطاء أرقام دقيقة
ً
:وذلك لألسباب التالية.  هذا من أصعب األسئلة حاليا

مجاالت التطوع في اإلدارة والتنظيم متنوعة ومختلفة▪

تعتمد هذا املجاالت على حجم الطلبات وعلى حجم الفريق▪

:والتحكم سيكون من خالل.  ساعة في اليوم٢–١لن نحمل أحدا أكثر من طاقته ونود أن ال يتطلب ذلك أكثر من 

فتح وإغالق باب التسجيل لضمان استيعاب حجم العمل، ▪

.اإلرشاديالعمل على استقطاب متطوعين حسب الحاجة وتوزيع املهام بينهم، حسب األنواع املذكورة في الدليل▪
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"التنظيم"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
هل العمل يدوي؟ وما هي النماذج المستخدمة في الطلبات أو

التقييم؟

جد عمل وال يو .  العمل إلكتروني من الدرجة األولى، عدا الحاجة إلرسال اإليميالت في بعض الخطوات

وجاري العمل على استغالل ميزاتها لتحسين تجربةAirtableيتم العمل حاليا على منصة .  ورقي أبدا

.املنظمين
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"التنظيم"عن تطوع –األسئلة المتكررة 
أريد أن أشارك كمتطوع مع فريق المبادرة، ما هي الشروط؟ 

وكيف أتقدم بطلبي؟

طلب أكثر من الشروط مذكورة في الدليل اإلرشادي وهي ال تت.  شكرا ملبادرتك في التطوع باملشاركة

حماس وجرعات عالية من ال... معرفة بالتقنيات املستخدمة، ومهارات جيدة في التواصل والتعامل

😉.

:للمشاركة، ويسرنا استقبال طلبك عبر هذا الرابط

http://interview-world.net/join-the-team/

17

http://interview-world.net/join-the-team/


للتواصل

contact@interview-world.net

interview-world.netIntervieWorld

IntervieWorld



شكرًا لكم


