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سيأخذك هذا الدليل خطوة بخطوة لالستعداد 
ة التي للمقابالت الشخصية والتحضير ألهم األسئل

يمكن أن تقابلك وكيف يمكنك اإلجابة عليها

يةدليلك للمقابالت الشخص
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ما الذي يجب فعله ةنصائح قبل المقابللة؟كيف تستعد للمقاب
أثناء المقابلة؟

نصائح للمقابالت 
الشخصية

أشهر األسئلة في 
!الشخصيالمقابالت

أنواع المقابالت 
الشخصية

خطوات ما بعد 
المقابلة

عن عالم المقابالت!األخطاء الشائعة

عندما ترى هذا الرمز فاضغط لالستزادة

محتويات الدليل



كيف تستعد للمقابلة؟
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02
استتت لألسئلستتتشائسائفتتتقالئس تتتمس  تتتق   سائل تتت 

إن محاولةةةة التعةةةر أ علةةة  أسةةةئلة.وتتتتأل علس اتتتاسهاق قت تتتق

ل علةةةة  تجهيةةةةز  إجاباتةةةةك قبةةةةستسةةةةاعدك المُقابةةةةل المحتملةةةةة 

ابيًةةا حةةاوت تحضةةير إجابةةات  ةةادقةن ولكةةن تةةنعك  إيج. المقابلةة

.عليك كمرشح للوظيفة في نف  الوقت

03
اَ تتتتفس ق تتتتئسائ لتتتت ةألا سائ وات تتتتئس  تتتت سائت تتتت س

لوهةا راجة  كةل المسةتندات للتأكةد مةن خ.ائ حألعدسئا  ق اتئ

اسةةتعن بشةةخر لخةةر لمراجعةةة نحةةوين مةةن أي خطةةأ إمالئةةي أو 

.إن استطعتالمستندات 

04
 تتتلسائ  تتتلسي ستا تتتمسسيتتت اس اتتتاسستتت  ت سائ ات تتتئس

دقةةة هةةذا الخطةةوة ضةةرورية لتتةةذك ر ب. و لتت ةألات سارىتت  

ل  محتويةةات الوثةةائد عنةةد سةةاالك عنهةةاد لةةذا تأك ةةد مةةن معرفةةة كةة

األسةةةةةةماءن والتةةةةةةواريتن والمعلومةةةةةةات األخةةةةةةرى المقد مةةةةةةة فةةةةةةي 

.مستنداتك معرفة جي دة

05
 ااتتتيسستتت  ت سائ ات تتتئسولتتتألك قسو تتت ئ ست  تتتألس تتتلس

تحتتتتتتتألك سلتتتتتتتلح  سائفع تتتتتتت ئس اتتتتتتتاسائ ت تتتتتتتيس

مدون فكثير من مساولي التوظيف يعتائ ف ت سئةكألسه س

.كل ي عليهوأحيانًا اعتمادًا جزئي 

06
 تتق تس،سو تتقكحلفوسوكتتأل ل سئال تت تلتت ععس اتتاس

قيةة والذي عن طريقه تقدم قيمة حقييسات  س مسائل  

ة معرفة: وهذا النقطة تخةدمك مةن جهتةين. لمن يريد توظيفك

أثنةةاء لنفسةةك" تسةةو  "الفةةرا التةةي تناسةةبكن ومعرفةةة كيةةف 

.المقابلة

04

.  تق لس إا اءس ح سلتلسائفت  ئسائ تمسست  أللس ا 

اجمةةة  أكبةةةر قةةةدر مةةةن المعلومةةةات عةةةن الشةةةركة وعةةةن أهةةةدافها 

تعرأ ن ومن ثم ينبغي عليك الاهلعن الوظيفة المقدم وتحديدًا 

.عل  منتجاتها أو خدماتها إضافة إل  ما تيسر عن تاريخها

01

http://blog.knowledge-passion.com/2017/08/08/motivation-and-satisfaction-at-work/
http://blog.knowledge-passion.com/2017/06/21/three-rides-and-a-fall-a-perfect-job-experience/


نصائح قبل المقابلة
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ا تتتت لس  ي تتتت وسائعتتتتق امس
.ائفيسائ ةقسبواى  س

اختةةةر اييةةةا يُشهةةةرك كشةةةخر محتةةةرأ
يعةة ويُشعرك بالثقة ويتوافد مة  طب

المكةةةان الةةةذي سةةةتتقدم لةةةه للحصةةةوت
.عل  وظيفة

ا تتتتتفسسلتتتتتعاقس تتتتتلسارو ا س
.ئائ وات ئسئ  هسائتظ ل

حض ةةةةر عةةةةدة نسةةةةت مةةةةن الشةةةةهادات 
العلميةةة وشةةهادات الخبةةرة والسةةيرة

.الذاتية

 تتتتلس  تااتتتتألااس تتتتمسائت تتتت س
.ائ حألد

د يفضةةةل أن تقةةةوم باسةةةتطالع مسةةةب
لمكةةةةةةةان إجةةةةةةةراء المقابلةةةةةةةةن وكيفيةةةةةةةة 
الو ةةوت للمكةةان حتةة    يحةةد  خطةةأ
فةةةي العنةةةوان أو سةةةوء تقةةةدير للوقةةةت 

حةةاوت الو ةةوت. الةةالام للو ةةوت إليةةه
15-10المحةةةةةدد بفتةةةةةرة الموعةةةةةد قبةةةةةل 
.دقيقة

اتتتتت وساسو ق اتتتتتقسا تتتتألااس تتتتتلس
.دىتئ سول اس غقد ت 

تهةةةةتم بعةةةةت الشةةةةركات بمةةةةا يفعلةةةةه 
المتقةةدم فةةي مكةةان العمةةل بةةدءًا مةةن 
دخولةةةةةةةه وحتةةةةةةة  مغادرتةةةةةةةه لمعرفةةةةةةةة 

.سلوكه
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في إن السمة الوحيدة األهم عند التفكير"
ى وهي حت،شخصيتهما هي شخٍص تعيين 

أهم من كون الشخص لديه المهارات 
"المنصبالالزمة لهذا 

07

ت  ك فق دس  اسل



ما الذي يجب فعله أثناء 
المقابلة؟
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أو ً وهةةةةذا يبةةةةين اطتتتت سسارستتتتشائسواس للتتتت س  عتتتتقست  تتتت ،س
كثيةر ف.يبين مستوى فهمك ووعيةكوثانيًا اهتمامك وحر كن 

مةةةةن األسةةةةئلة تةةةةدت علةةةة  ات قةةةةاد عقةةةةل مةةةةن يطرحهةةةةان حتةةةة  وإن 
.يجهله في مجالهن فالكمات لله وحداجانبًا أظهرت 

ابالت   تتطل ةةةب معشةةةم مقةةةاستتت  يسا عتتتألااسواتعلتتتلس تتتقئ    ف،س
دقيقةةة و  يصةةل طةةوت أقصةةاها إلةة  أكثةةر مةةن 15العمةةل سةةوى 

رك ةةةز علةةة  المحادثةةةة وتجةةةاوة معهةةةا بحيويةةةة وب مكانةةةك. سةةةاعة
.طلب إعادة الساات عند عدم سماعه جيدًا

طريقتةةةةك فةةةةي الجلةةةةو نوخصو ًةةةةا ،ساس  تتتتغسئاغتتتتئسالتتتتألو
بةةةين وحركةةةة يةةةديكن ونبةةةرة  ةةةوتكن والتوا ةةةل البصةةةري بينةةةك و

.المُقابل أثناء الحديث بينكما

09

االسو قعسارولس"

" تساالسو قعسارى  

https://www.youtube.com/watch?v=EmEQLVpp6bQ


أشهر أسئلة في المقابالت
!الشخصية
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اجعةةل جوابةةك علةة  هةةذا السةةاات فةةي إطةةار الوظيفةةة 

التةةةي سةةةتتقدم لهةةةان أعكةةةر موقةةةف علةةة  اسةةةتخدامك 

. لنقاط قوتك

مهةةةةارات التوا ةةةةلن أو مهةةةةارات القيةةةةةادةن أو : مثةةةةات

.متحد  جيد

ثةم اعكر احتياجةات الوظيفةة المطروحةة ومتطلباتهةان

أن مةةةةا تملكةةةةه مةةةةن معرفةةةةة توضةةةةح لهةةةةم عليةةةةك أن 

اً عليةةك أيضةة. وتجةةارة سةةيعود بةةالنف  علةة  الشةةركة

هةان إخبارهم عن فهمك لطبيعة الوظيفة و متطلبات

ستصةةةلهم رسةةةالة بأنةةةك قةةةد قمةةةت بالبحةةةث الجيةةةد

.وتبي ن لهم أنك مهتم بالفعل بهذا الوظيفة

اسةةةةرد األحةةةةدا  سةةةةردًا متسلسةةةةلن ابةةةةدأ بشةةةةكرهم 

لمنحك هةذا الفر ةة ثةم اعكةر التخصةر والجامعةة

م والمعةةدت ثةةم اعكةةر موضةةوع ونتةةائر بحةةث التخةةر  ثةة

المةةدة اعكةةر تجربتةةك فةةي التةةدريب التعةةاوني بتوضةةيح

وما هي األقسام التي مررت بها وماعا تعلمت منهةان

ثةةةةم اعكةةةةر المهةةةةارات التةةةةي اكتسةةةةبتها خةةةةالت الفتةةةةرة

هةةذا سةةتفيدكالجامعيةةة والتةةدريب التعةةاوني وكيةةف 

صةرة اإلجابة تكةون وجيةزة ومخت. اإلنجااات بالوظيفة

.و  تتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوا الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدقيقتين

يسةةةةتخدم لمعرفةةةةة وعةةةةي المتقةةةةدم وأيضًةةةةا عالقتةةةةه 

.المستقبلية م  الشركة

يجةةةب أن تعكةةة  إجابتةةةك مةةةدى خبرتةةةك واحترافةةةك 

المهنةةين وبنةةاء علةة  المعلومةةات التةةي جمعتهةةا عةةن 

هةةان بةةالفرا المتاحةةة لةةك بملميةةا الشةةركة قةةد تكةةون 

مام وبالتالي عليك التحد  عن طموحاتك فةي ا نضة

تةةك بةةي ن لهةم ر ب. إلة  األقسةةام الواعةدة فةةي الشةركة

فةةي أن تعمةةل فةةي نفةة  الشةةركة طةةوات المةةدة علةة 

.أن تتم عملية التطوير من خاللها

مةةةةن المهةةةةم هنةةةةا أن تشهةةةةر أن لةةةةديك حةةةةافز داخلةةةةي 

أي فكةر فةي. يدفعك للر بة في العمل لةدى الشةركة

ة من التحديات التي قررت مواجهتهةا ومةا هةي النتيجة

. الجيدة التي حققتها من علك

ت ربمةةا تةةذكر مثةةات لتنشيمةةك إحةةدى الفعاليةةا: مثةةات

وأن األمور قد سارت علة  مةا يةرامن وفةي هةذا الحالةة 

الر بةةة فةةي إسةةعاد اوخةةرين وإنجةةاا هةةو كةةان حةةافزك 

.العمل إنجااًا جيد

نةد يُستخدَم لقيا  وتحديةد مةدى الصةد  والةوعي ع

.المُتقدم

فةةي اإلجابةةة علةة  هةةذا السةةاات مةةن الممكةةن أن تةةذكر 

وأنةةك نقطةةة ضةةعف علةة  أن هةةا كانةةت فةةي الماضةةين 

.ناوكأداءعملةةت علةة  تحسةةينها حتةة    تةةاثر علةة  

010203

040506
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علةةة  التعامةةةل مةةة  قةةةادرًا عليةةةك أن تكةةةون بالفعةةةل 

. ااتحت  تتمكن مةن إجابةة هةذا السةوالتوتر الضغط 

ميم وأخبةرهم أنةك تواجهةه بالتصةأعطِهم ردًا إيجابيًا 

علةةةة  إنهةةةةاء مهمتةةةةكن بةةةةل يمكنةةةةك أن تجيةةةةب بةةةةأن 

الضةةغوطات تةةدفعك للعمةةل بصةةورة أفضةةل حيةةث 

كلمةةةا اادت التحةةةديات كلمةةةا اادت كفاءتةةةك فةةةي أداء 

.عملك

ة أو ساات مهم ومرتبط بطبيعة الخبرة في الوظيفة

الشةةةهادة العلميةةةة السةةةابقة ويجةةةب أن تكةةةون عةةةن 

.احتياجات الشركة والمنصب الشا ر

مةةةةن الممكةةةةن اإلجابةةةةة عليةةةةه مةةةةن خةةةةالت شةةةةر  نةةةةوع 

دورا فةي العمةل: نفذها الموظف مثةلالتي المهمة 

.عل  نشام إلكتروني جديد

والهةةةدأ منةةةه ( Airport test)يسةةةم  السةةةاات بةةةة 

.معرفة كيفية تعاملك خالت تواجدك بالشركة

إعا كنةةت فةةي المطةةار وتةةأخرت: يسةةم  بةةذلك بمعنةة 

؟ الطةائرةن فكيةف سةةيكون الجلةو  والحةديث معةةك

.انطباع بأنك لطيف في التعاملأعطِ 

, ايةهل أنت جاد بما فيه الكف: يريد المقابل أن يعرأ

ثنةةاء أ. أيضًةةا لمعرفةةة مقةةدار المنافسةةة بالنسةةبة لةةك

لهةةذا السةةاات عليةةك محاولةةة إيجةةاد النقةةاطإجابتةةك 

ت المشةةةتركة بةةةين الوظةةةائف أو الشةةةركات التةةةي قمةةة

بالتقةةةةةةديم لةةةةةةديهمن وبةةةةةةذلك تبةةةةةةدو جةةةةةةادًا ومهتمًةةةةةةا 

جنب إعا لم تقم بعمل أي مقابالت بعدن ت. بالمنصب

التي بالمنا بإخبارهم ب مكانك . قوت علك مباشرة

.قدمت لها أو تر ب بشغلها

تحةةةةد  عةةةةن مهاراتةةةةك التةةةةي تةةةةتالءم مةةةة  متطلبةةةةات 

ريةد فكةرة تاعكةر )الوظيفةن ومةاعا ستضةيف للشةركة 

وء علة  تسليط الضةأيضًا يمكن إلجابتك (. تطبيقها

يةةارًا خإمكانياتةةك الشخصةةية وتوضةةح لمةةاعا تعةةد أنةةت 

.أفضل من بقية المتقدمين لهذا الوظيفة

يجةةةةب أن يتضةةةةمن ردك مزايةةةةا الشةةةةركة مةةةةن وجهةةةةة 

نشةةرك التةةي كونتهةةا مةةن المعلومةةات التةةي جمعتهةةا

ة أو حةاوت اإلشارة إل  سمعة الشركة الجيةد. سابقًا

.أي معلومة إيجابية أخرى تعرفها عن الشركة

توجةةةةةةد لةةةةةةديكم فُةةةةةةرا للتةةةةةةدريبن أو فةةةةةةرا : مثةةةةةةات

ألداء متساوية للجمي ن أو العمل هنةا يُتةيح الفر ةة

.أحب هاأعمات 

070809

101112
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خطوات ما بعد المقابلة
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ي ستتتت س ستتتتقئئساتتتتك س  تتتت سائ  كتتتتألس

 اساإلئك  وستتمس لتتألسائ  ق اتتئس  قاتت

ان بواسةةطة هاتفةةك بينمةةا   تةةزات فةةي المكةة

ة أو حاسةةوبك فةةور عودتةةك للمنةةزت أو عشةةي

هةةذا تُبةةين. نفةة  اليةةوم علةة  أقصةة  تقةةدير

الرسالة حماسةك للوظيفةةن وأنةك شةخر

مةةةنشمن كمةةةا تعةةةزا للجنةةةة التقيةةةيم تةةةذكرك

.مقارنة بغيرك من المتقدمين للوظيفة

اطابس وق ئس   س لسيا  س ل س

ألنهةةةةا سةةةةتمدك بمعلومةةةةات . ائ  ق اتتتتئ

: التوا ةةةل الصةةةحيحة مةةة  الشةةةخر مثةةةل

والبريةةةةد الجةةةةوات ا سةةةةم والوظيفةةةةة ورقةةةةم 

اإللكترونةةةةةةين ممةةةةةةا سةةةةةةيوفر عليةةةةةةك وقةةةةةةت 

ومجهود البحث عندما تنةوي إرسةات رسةالة

.شكر

إعا لةم .  اطابس ل  ئسائعت سائف ةتم

يصةةةةةةر   لةةةةةةك المسةةةةةةاوت بالوقةةةةةةت الةةةةةةذي 

يسةةتغرقه قةةرارهمن فيحةةد لةةك سةةااله عةةن 

اسةةةة َ لمعرفةةةةة متةةةة   سةةةةيكون الةةةةرد . علةةةك

مةةةةنهم ومةةةةن الشةةةةخر الةةةةذي ستتوا ةةةةل 

المساوت عن إجةراء المقةابالت: مثال)معه 

ن وبةةةةأي طريقةةةةة (أم مةةةةدير المةةةةوارد البشةةةةرية

. يكةةةذلكد عبةةةةر الهةةةةاتف أم البريةةةةد اإللكترونةةةة

ستعطيك هذا النقطة ماشةرًا عةن المةدة

تةةةة  التةةةةي سةةةةتنتشرها لمتابعةةةةة النتيجةةةةة وم

.سيكون مناسبًا أن تتوا ل معهم

ه سااك س ُ ق ات س اتاسو  تغسل تاسو

و   تغضةةةةةب أ. ئتتتتتلستُ  تتتتت س قئتظ لتتتتتئ

تصةةةةاة باإلحبةةةةاط وتقبةةةةل فكةةةةرة أنةةةةه علةةةة 

األرجةةةةةةح كةةةةةةان يوجةةةةةةد متقةةةةةةدمين مةةةةةةاهلين 

انشةةةر ل مةةةر علةةة  أنةةةه. للوظيفةةةة أكثةةةر منةةةك

تجربة قد تعلمت منهةان وسةواء تةم إخبةارك

ي أن أو البريةةد اإللكترونةةين ينبغةةالجةةوات عبةةر 

فيهةا ترسل لمُقابلةك رسةالة شةكر تشةكرا

علةةةةة  وقتةةةةةه وعلةةةةة  السةةةةةما  لةةةةةك بةةةةة جراء 

.المقابلة معه

 تتلس تتقئ دسستت كلاقسه سدُ  تت سإلاتت اء

  ق اتتتتتتئس  تتتتتت سيىتتتتتت  سيوسئلتتتتتت  س

فانتشةةةارهم لةةةردك قةةةدائتظ لتتتئس ا تتت س

 . يجعلةةةك تبةةةدو  يةةةر مةةةتحم  للوظيفةةةة

تخةةةةة َ أن تبةةةةةدو متلهفًةةةةةا للفر ةةةةةةن فهةةةةةم

ب أجة. يريدون توظيف المتحمسين للعمةل

معةك عليهم بنف  الطريقة التي توا لوا

صةات بهاد إعا اتصةلوا بةك هاتفيًةا فعةاود ا ت

بهم بأسرع وقت ممكةنن وإعا أرسةلوا إليةك

.قةبريدًا إلكترونيًان فالرد بنف  الطري

ا  تتتتتتبس  ليقتتتتتتت س تتتتتتلس  ق اتتتتتتئس

ائل تتت س  ة تتتقسالتتتتفالسلق تتت اس تتتمس

فهةةذا المالحشةةات ستسةةاعدك .  ذ ةتت 

دًا علةة  تذكةةةور موضةةوعات النقةةا  اسةةتعدا

وكةةةةةذلك أي مهةةةةةارات أو . للمقابلةةةةةة التاليةةةةةة

مةا  فات شخصية تأكدت من أهميتهةا في

ستسةةةةةةةاعدك هةةةةةةةذا . يتعلةةةةةةةد بالوظيفةةةةةةةة

ات الخطةةوة علةة  التفكيةةر فةةي إجاباتةةك فةةي حةة

توا ةةةلوا معةةةك إلجةةةراء مقابلةةةة ثانيةةةة وقةةةد 

تعطيةةك إشةةارة لمواضةة  خطةةأك أيضةةةًا إعا 

.لم يجري التوا ل معك
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كبيًرافارًقا يمكن لآلداب الجيدة أن تحدث 
يقوت سميث وهو من قدام  الموظفين في الموارد 

تاة البشريةن ومالك مانرسميث في بوسطن ومالف ك

إعا أردت الحصوت عل  الوظيفةن فارسل ": "اوداة"

ائعًا ن مضيفًا أنه حت  وإن لم يكن األمر ش"رسالة شكر

ن سيادي إل  تمييزك عن المرشحيفذلك في المجاتن 

ويحسن إل  حد كبير من فر تك في الحصوت عل 

.عمل
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  ق ائس   سائ قتفسس

وتكون هذا المقابلة مهمة فةي

الكثيةةةر مةةةن األحيةةةان وخا ةةةة إعا 

كةةةان عةةةدد المتقةةةدمين كبيةةةر و 

يوجةةةةةةةد متسةةةةةةة  مةةةةةةةن الوقةةةةةةةت 

لمقةةةةةةةابلتهم جميعًةةةةةةةان فيقةةةةةةةوم 

المسةةةةةاوت بةةةةة جراء المقةةةةةابالت 

الهاتفيةةةةةةة لمعرفةةةةةةة إمكانيةةةةةةات 

ار المتقةةةةدمين للوظيفةةةةة واختيةةةة

األنسةةةةب فيمةةةةا بيةةةةنهم إلجةةةةراء 

المقةةةابالت الشخصةةةية لهةةةم أو

.إخضاعهم لالختبار

ائ  ق   سائل دكئ

هذا أشهر نةوع مةن المقةابالت فةي 

سةةةو  العمةةةل ويقةةةوم المسةةةاوت 

مةةةةةةةن خاللهةةةةةةةةا بطةةةةةةةةر  األسةةةةةةةةئلة 

ومعرفةةةةةةة والعامةةةةةةةن الشخصةةةةةةية 

ة هويات المتقةدمينن هةذا باإلضةاف

إلةة  األسةةئلة حةةوت طبيعةةة العمةةل

وخبراتهم والةدورات التةي حضةروها

رهةا و يمنهان والخبرات المكتسبة 

مةةةن األمةةةور التةةةي تجعةةةل مسةةةاوت 

المقابلةةةة يكةةةو ن فكةةةرة كاملةةةة عةةةن

ين ا ختيةةةار بةةةالمتقةةةدم ليسةةةتطي  

.األنسبومعرفة المتقدمين 

ائ   ت ق سائ غ  اس

تجري هذا المقابالت م  عةدد مةن 

المتقةةةدمين للوظيفةةةة فةةةي نفةةة 

الوقةةت وتكةةون هةةذا المقةةابالت إعا

كةةةةةةةةةةان عةةةةةةةةةةدد المتقةةةةةةةةةةدمين عوي 

ن المهةةةةارات العاليةةةةة كبيةةةةرًان فتكةةةةو

مُنةةةةاظرةهةةةةذا المقةةةةابالت بمثابةةةةة 

بيةةةةةةةةةنهم ليسةةةةةةةةةتطي  مسةةةةةةةةةاوت 

من المقابلةةةةة اختيةةةةار األنسةةةةب بيةةةةنه

لكةةن يعي ةةب الكثيةةر مةةن األشةةخاا

عل  هذا النةوع مةن المقةابالت وأن

  من يفوا بها طليد اللسان ولي

.األكفأ

ائ  ق   سائثقس ئ

المقابلةالشركاتأ لبتجري

ار ختيالمتقدمينبيناألولية

رتختبعلكوبعدمجموعةأنسب

انيًاثاختبارًاالمتقدمينالشركة

ملالعمجاتفيتقييمعل مبني

يالثانا ختباريكونماو البًا

المرشحينبينامتحانعنعبارة

وفيللوظيفةاألنسبلمعرفة

كلعرضيكونأخرىأحيانٍ

يفالمستقبليةلخطتهمتقدم

بينهافيماوالمقارنةالعمل

.تطبيقهاوإمكانية

االى  ق س    ئس

يكةةةةةون هةةةةةذا ا ختبةةةةةار قائمًةةةةةا علةةةةة  

والطلب للمرشحين إعطاء مهمة 

مةةةةةنهم إتمامهةةةةةا بالطريقةةةةةة التةةةةةي 

يرونهةةةةةا مناسةةةةةبةن ويةةةةةتم ا ختيةةةةةار 

ي بينهم من خالت سرعة البديهة ف

ابتكةةةةار الفكةةةةرة المناسةةةةبة ومةةةةدى

فيةذ كفاءة األفكار وقدرتهم عل  تن

.المهام بالصورة المطلوبة
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