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نبذة عن المبادرة

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

عة كما تقدم خدمات أخرى مثل مراج.  الشخصية في المستقبل

.الذاتية والتوجيه واإلرشاد المهنيالسيرة 



الذاتية_السيرة_مراجعة#ةالشخصي_المقابلة_تجربة#

محتوى إبداعي متجدد

الخدمات التي نقدمها

خلق تجارب مقابالت 
شخصية واقعية وملهمة

مراجعة وتقييم السير 
اليةالذاتية بكفاءة وحرفية ع

مهني والسيرة الذاتية والتوجيه الصناعة محتوى هادف وجاذب ومتجدد للمقابالت الشخصية 
وبيئة العمل عموما

المهني_واإلرشاد_التوجيه#

جلسات توجيه وإرشاد 
مهني للموظفين الجدد



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

التعاونمن له رغبة في التقديم، أو التطوع، أو 

الذاتية_السيرة_مراجعة#2ةالشخصي_المقابلة_تجربة1#

أسئلة متكررة6

محتوى إبداعي متجدد4المهني_واإلرشاد_التوجيه3#

مجاالت التطوع5



يةالشخص_المقابلة_تجربة#
خلق تجارب مقابالت شخصية واقعية وملهمة
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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 التجربة

تجربة مقابلة شخصية واقعية والتدرب عليها

قبلتعزيز ثقة المتقدم بنفسه ألداء أفضل في المست

إبداء المرئيات والمالحظات والنصائح في وقتها



*أربع خطوات يقوم بها الخبير مع المتقدم

تقرير توجيه مقابلة تمهيد

4 3 2 1

محادثة/ مكالمة 

دقيقة10–5

عن بعد/ وجها لوجه 

دقيقة60~

عن بعد/ وجها لوجه 

دقيقة60~

إيميل

دقيقة60–30

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



(2/ 1)تقييم الخبير للمتقدم 

السيرة الذاتيةالمقابلة الشخصية
(5–1)تقييم 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



(2/ 2)تقييم الخبير للمتقدم 

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

وجيهاتتقييم كتابي 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



خصيةالش_المقابالت_تجربة#التطوع كخبير في 
كون عمل مقابالت شخصية وتقييم وتوجيه، ويفضل أن ي

في نفس مجال التخصص للمتقدم
سنوات، وذلك إلثراء تجارب المتقدمين10خبرة في مجال العمل الوظيفي ال تقل عن ▪

ابهة سنوات على األقل، في حالة أن الشخص يقوم بمقابالت شخصية كثيرة في مجاالت مش5الخبرة تصبح ▪

(موارد بشرية، إرشاد، توجيه، تدريب)

إتاحة الوقت وااللتزام مع المبادرة▪

ساعات تقريبا3-2التجربة مع الشخص الواحد قد تستهلك من ▪

المطلوب هو االلتزام بعمل مقابلة واحدة على األقل في األسبوع▪

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

المتقدمينتحري االحترافية والواقعية في عمل المقابالت الشخصية والتعامل مع ▪

هناتعبئة النوذج في حال رغبتك التطوع بخبرتك في هذه الخدمة، نرجو منك ▪

https://interview-world.net/volunteer-as-expert/


اإلجراء ومسؤوليات الخبير وفريق المبادرة
(اًإلكتروني)استقبال وفرز طلبات المتقدمين والخبراء : فريق المبادرة

يسند المتقدم إلى خبير ويرسل معلوماته: فريق المبادرة

يبدأ التواصل ويقود التجربة بخطواتها األربع: الخبير

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

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

مساحات مفتوحة
ما هو أكثر شيء أعجبك في التجربة؟

ما هو الشيء الذي لم يعجبك وتود تطويره فيها؟

أي مالحظات أو مقترحات أخرى؟

(5–1)عوامل محددة 

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



الذاتية_السيرة_مراجعة#
مراجعة وتقييم السير الذاتية بكفاءة وحرفية عالية
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الهدف من المراجعة

مراجعة السيرة الذاتية على عوامل محددة وشاملة

مساعدة المتقدم على تجنب األخطاء الشائعة ومراجعة 
سيرته بناء على حاجة السوق المحلي

نتقديم المالحظات من قبل مراجعين ممارسين ومحترفي



تقييم المراجع للسيرة الذاتية

تقييم كتابي(  5–1)معايير التقييم 
وذلك لتزويد المتقدّم بكافة التحسينات المقترحة لسيرته الذاتية

:معايير موضوعية

ثراء المحتوى والتجارب المكتوبة

االحترافية في الكتابة

اإليجاز والوضوح

:معايير شكلية

الجمالية واإلبداع من غير تكلف

سالمة الصياغة

التقسيم والتبويب

ي مساحة مفتوحة لكتابة المالحظات الت

وفيها تفصيل بناء على.  وجدها المراجع

.قةخبرة المراجع، والبنود المقترحة الساب

+

أي مرفقات مساعدة



الذاتية_السيرة_مراجعة#التطوع كمراجع في 

عمل تقييم ومراجعة للسير الذاتية

معرفة وخبرة سابقة في مراجعة السيرة الذاتية▪

التمكّن الجيد من اللغتين العربية واإلنجليزية▪

خبرة سنة على األقل في سوق العمل▪

أن تكون السيرة الذاتية للمراجع نموذج مثالي يحتذى به▪

(Airtable)التعرف على المنصة المستخدمة وطريقة عملها ▪

هناتعبئة النوذج في حال رغبتك التطوع بخبرتك في هذه الخدمة، نرجو منك ▪

https://airtable.com/
https://interview-world.net/volunteer-as-expert/


اإلجراء ومسؤوليات المراجع وفريق المبادرة

إرسالطلبات المراجعة مراجعة وتقييم إسناد للمراجع *قاعدة الطلبات

مسؤولية المراجعمسؤولية فريق المبادرة

وبالتالي لن يكون هناك حاجة في مراسالت بريدية Airtable.comسيكون للمراجع حساب على منصة * 



تقييم المتقدم للخدمة

أسئلة كتايبة
ما هو أكثر شيء أعجبك في التجربة؟▪

ما هو الشيء الذي لم يعجبك وتود تطويره فيها؟▪

أي مالحظات أو مقترحات أخرى؟▪

(5–1)معايير التقييم 
سرعة التجاوب وفترة االنتظار▪

شمول المراجعة لجوانب السيرة المختلفة▪

االحترافية والواقعية في التقييم▪

معرفة المراجع لمجال التخصص▪

فائدة التقييم الذي وصلك▪

وذلك لمعرفة مدى األثر الملموس، والتحسين في المستقبل

ما هو احتمال أن توصي بتجربة مماثلة لآلخرين؟
12345678910



المهني_واإلرشاد_التوجيه#
جلسات توجيه وإرشاد مهني للموظفين الجدد
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التوجيهالهدف من 

جلسة مهنية مع خبير في أحد المجاالت

المساعدة في تحديد األهداف المهنية والتعامل مع 
التحديات

(برةنقل الخ)واإلرشاد ( االستكشاف)تدمج بين التوجيه 



محاور أساسية في التوجيه المهني

القرارات
1

ة اتخاذ القرارات المهني
وخصوصا تغيير 

المسار أو التخصص 
المهني أو االنتقال 

الوظيفي

األهداف
2

تحديد األهداف 
المهنية قصيرة أو 

بعيدة المدى ووضع 
خطط عملية إلنجازها

التحديات
3

مواجهة المشاكل أو 
الصعوبات في بيئة
العمل والتعامل 

معها وحلها

المهارات
4

بناء أو تطوير مهارات
محددة أو تقييمها 
ومعرفة االحتياج 
لمهارات معينة

الجلسة التمهيدية تساعد على تحديد موضوع التوجيه المهني، 
:والذي غالبا يكون على واحد أو أكثر من المحاور التالية



شروط الموّجهين المهنيّين

للقيام بجلسة توجيه وإرشاد مهني
سنوات، وذلك إلثراء تجارب المتقدمين10خبرة في مجال العمل الوظيفي ال تقل عن ▪

والمزج بينها( Mentoring)واإلرشاد ( Coaching)اهتمام ومعرفة جيدة بعملية التوجيه ▪

إتاحة الوقت وااللتزام مع المبادرة▪

التجربة مع المتقدم الواحد تتطلب التمهيد أوال، ومن ثم جلسة توجيه مستقلة▪

دقيقة90-60من تستغرق جلسة التوجيه ▪

أن يتم تغطية وإغالق متقدمين اثنين على األقل كل شهر▪

اإلرشاد/تحري االحترافية والواقعية في التعامل وعملية التوجيه▪

ضمان تحقيق األهداف المتفق عليها في الجلسة الواحدة، وتقييم الحاجة لجلسات أخرى▪

التكيف مع متطلبات وأسلوب المتقدم قدر المستطاع▪

تعبئة النوذج هنافي حال رغبتك التطوع بخبرتك في هذه الخدمة، نرجو منك ▪

https://interview-world.net/volunteer-as-expert/


سعودية الجنسية/سعودي

يجب أن يكون على رأس العمل حاليا

سنوات4–0خبرة من 

الخدمة ليست موجهة للخريجين والباحثين عن عمل

الجدية وااللتزام في عملية التوجيه وأي متطلبات منها

وجدود أهداف أو قضايا واضحة تحتاج التوجيه فعال

شروط طلبات المتقدمين



اإلجراء ومسؤوليات الموّجه وفريق المبادرة
(إلكترونياً)استقبال وفرز طلبات المتقدمين : فريق المبادرة

يسند المتقدم إلى موجّه ويرسل معلوماته: فريق المبادرة

يبدأ الجلسة التمهيدية لتحديد االحتياج وموضوع الجلسة: الموجّه

يبدأ بجدولة جلسة التوجيه ويقودها حتى اإلغالق: الموجّه

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

االسم الثالثي

الجوال والبريد اإللكتروني

الجنس، المنطقة

المجال الوظيفي والتخصص الفرعي

اللغة المفضلة

LinkedInصفحة 

إرفاق السيرة الذاتية

عن الطلبمعلومات عامة
نبذة مختصرة

(ينبذة تقدم فيها نفسك وترسم فيها صورة عنك للموجّه المهن)

األهداف المهنية
(حدد أهدافك المهنية إن وجد والتي تود أن تحدد سياق التوجيه)

التحديات المهنية
(من الصعوبات التي تواجهها في عملك الحالي٣أو ٢عدّد )

تطلعاتك من هذه التجربة
(من أهدافك التي تود تحقيقها من خالل التوجيه المهني٣أو ٢عدّد )



تقييم المتقدم للخدمة

مساحات مفتوحة
عدد الجلسات التوجيهية التي تمت مع الموجه

ما هو أكثر شيء أعجبك في التجربة؟

ما هو الشيء الذي لم يعجبك وتود تطويره فيها؟

أي مالحظات أو مقترحات أخرى؟

(5–1)عوامل محددة 

سرعة التجاوب وفترة االنتظار

التمهيد والتخطيط لعملية التوجيه المهني

االحترافية والواقعية من قبل الموجّه المهني

معرفة الموجّه المهني لمجال التخصص

يهتحقيق الغرض األساسي المتفق عليه في التوج

وذلك لمعرفة مدى األثر الملموس، والتحسين في المستقبل

ما هو احتمال أن توصي بتجربة مماثلة لآلخرين؟
12345678910



محتوى إبداعي متجدد
صناعة محتوى هادف وجاذب ومتجدد
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محتوى إبداعي منوع ومتجدد

تصميمترجمةكتابة إبداعية

ترجمة مقاالتمقاالت مكتوبة

انفوجرافيكترجمة فيديوهات

موشن جرافيك

سلسلة تغريدات

قوالب مصممة

ترجمة اقتباساتأدلة إرشادية

فية صناعة محتوى هادف وجاذب ومتجدد للمقابالت الشخصية، وكي
كتابة السيرة الذاتية، والتوظيف، وبيئة العمل عموما



متواجدون على منصات التواصل االجتماعي

المدونة

interview-world.net

لنكدإن

IntervieWorld

تويتر

@IntervieWorld

http://interview-world.net/
https://www.linkedin.com/company/interview-world/
https://twitter.com/intervieworld


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

ق التطوع كعضو في فري
تنظيم المبادرة

أو تطوع كخبير أو مراجع 
*الخدماتمجّه لتقديم 

تم تغطية ذلك في سياق الخدمات المقدمة* 



التطوع كعضو في فريق المبادرة
االنضمام لفريق إدارة وتنظيم المبادرة وفيها مجاالت 

متعددة
:مهارات مختلفة حسب مجال التطوع، وأهمها▪

التواصل▪

المعرفة بالتقنية▪

حماس عاليةجرعات ▪

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

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

يأسبوعبشكلبعض األعمال قد تتطلب عدة ساعات مكثفة، ولكن ▪



.اإلطالع على جميع األدلة اإلرشادية للمبادرة واالجتهاد في تطبيقها وتحسينها•

.التعامل بمهنية عالية، ومراعاة العادات االجتماعية في التعامل مع اآلخرين•

.الحفاظ على الحقوق الفكرية في نقل أو صناعة المحتوى الذي يخدم أعمال المبادرة•

.للمبادرةالحفاظ على سرية المعلومات التي تقع بين يديك أو تتيحها المنصات اإللكترونية•

.عدم استخدام أي معلومات أو تقارير من أعمال المبادرة ألي أغراض شخصية•

.ناإللتزام بالمجاالت المحددة للتطوع وإبداء العون والمساعدة في المجاالت األخرى ما أمك•

.العمل تطوعي بحت، وليس هناك أي مكافآت أو حوافز مادية في المشاركة في المبادرة•

.العملإعطاء فرصة ال تقل عن أسبوع إلبالغ إدارة الفريق في حالة عدم إمكانية االستمرار في•

شروط التطوع



أربعة فرق أساسية

فريق
التواصل 
والخدمات

فريق 
المنصات 

ةاإللكتروني

فريق 
المحتوى 
اإلبداعي

فريق
تطوير 
األعمال



أسئلة متكررة
يرجى زيارة الموقع لجواب التساؤالت المتكررة
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للتواصل

contact@interview-world.net

interview-world.netIntervieWorld

IntervieWorld



شكًرا
لكم


