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الغالف من تصوير: سهام آل مريط
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 ر���ن ��ر ��� ا���ٓذن و��ر �� ا����ب،  ا
 ر���ن ��م �� ا����م و��م �� ا���ام. ا 

إن ���� ا����ة ���ز��ً ��� ا����ة ���ا ا���� إدراك ���
ا����ة، وإن ��ن ا���� ��� ����� ���ا ا���� ���وح، وإن
���� ا����� ������� وا����م ���ا ا���� ���� وا����م. ا

 ��� ا�����وي

Atheer



ز��ر ا�����ي 





نصائح رمضانية: ا 

 
 تناول الطعام ببطء لتجنب عسر الهضم

 تناول الطعام الغني باأللياف مثل الفواكه والخضار
 تجنب األطعمة الدسمة والمقلية

 اإلكثار من شرب الماء كل ساعتين
عدم تناول منهبات في  وجبة السحور  ألنها تسبب

 فقدان األمالح
 ممارسة الرياضة بعد الفطور بساعتين 

أمل ناصر



�� ���� و��� ا����ر ، و �� ا����� �ٔ������ ��ر ا�ٕ����ن، �ٕ�ن ذ�� 

���� �� ����� ا����ة ا������ ا��� �� ��� ��و�� ا���� ���� ������م

وا���اب. ا

ٔا���ي �� ��ب ا���ء ��ر ا�ٕ����ن وذ�� ٔان ا����ف ���� �� ا���� ���

���� ا���� ، و���� �� و����� ���� ����، ��� ��دي إ�� ز��دة �����

 !������

���ر�� ا������ ��� ا�ٕ����ر ���ة ����� ���� ��� ز��دة ���ءة ا���� ��

ا����� �� ا����م ا������ �� �����ت ا������ ا���ا��، إ�� ���� �����

.ا��ورة ا������ وز��دة ا����ر ����ا�� وا�������ء

��� ��� ���� ا����ي ٔان ����ي ��ا�� ��� ا����� �� ا��ٔ���ف ، ����

ا���� ������� ���ء، و ٔان ���� ������ر و ���� ا����ر ، ������ ��وث

ا����ض ����� ٔا���ء ا����م.

����� ا����� ��� ����� ا��ورة ا������، ��� ���ة �� ا����ل ���ل

����ت ا���م، ��� ����� ��� ��� ا����ر ����ا�� وا����ء ا�����.

����� ا��ٔ�� ا��ي ����ي ��� ا����� �� ا���� ، و ا����و��ت ا���ز��.

Atheer



الَم) ا  (َوهللاُ يَْدُعو إىل َدارِ السَّ
 يدعوك وإن بعدت خطوتُك.. ا
 يدعوك وإن طال جفاؤك.. ا
 يفرح بقدومك مع غناه عنك.. ا
 فأجب الدعوة؛ فالكريم يدعوك!ا
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اقتباس 

عندما يجر الوالدان والمجتمع "االنطوائيين" جراً إىل المجالس
واالجتماعات ويدفعونهم دفعاً للخروج من منازلهم كأنهم مرضى

يريدون لهم عالجاً إنهم ال يعلمون أنهم بذلك يفسدون طاقاتهم
ويدفنون كنوزاً قد وهبهم هللا إياها بل ويفسدون عليهم أرواحهم

التي هي مداخل الطاقة . ا

كتاب هارون أخي 

عبداللطيف القرين 

أمل ناصر 



قال رسول الله - ملسو هيلع هللا ىلص - : (مايصيُب المسلم من نصب وال وصب

شاكها إال كفر
ُ
 ي

ُ
وال هم وال حزن وال أذى وال غم حتى الشوكة

 عليه
ٌ

.الله بها من خطاياه). -متفق

أثير يحيى



أ�� �������ع �� �����م �� و�� وا����� �� ���
ا��رض، أ�� ������ �� �ُ���، و�� ��� �� ����،

أ�� ��� آ�� �� ��ا ا����ن ����ك �� ر��ح
ا�����ا��ت، أ�� ��� ور�� �� �� ��ء �� ا���ء

 وا�����ء
 �� ا����ة ���� ا�� �����ة
�� ا����� ���� ا�� ������

�� ا��رض ���� ا�� ا��رض ا�� ������ ا�� ����� 
ا�� ������ ا�� ������ وا���ا ا�� ���� ! ل

 
أور��� ا����ه ���ة �� أ���� ��ّ

أور��� ا����� ����� ���� أ�� ���ض
أور��� ا����� ������� �� ����� ������ 

 ور�� �� ا����ا�� دورا�� ��ل ����
ور�� �� ا��رد ذ���� و�� ا����ل ���ك

 ور�� �� أ��� ا������ ���ن و��� ������ 
 

 ور�� �� ا����! إ�� ���� ا���ج �� �����
 ور�� �� ا��� وا���ر �� ا�������� وا���ا��

ور�� �� ا���� �� أ�� �� ����ر �� ���� أود���
ور�� �� ا���� ����� و�� ا���ء ����

ور�� �� ا�������ت ا����� و�� ا����دات ا���ة 
 ور�� �� ا���� ُ���ك، و�� ا���ر ا��������

وأ�� ور�� ��� وا�� ور��� ��� اور�� أ���ل
و��ر��� ردات .ا

 
 
 

���م ال ����



 
 

 �� ا����� �� �����ن ��ل: ��ل �� ا������
 

��ر��� ، ر�� ا���س ���� ����رك ، ����� ���
 �ُ���� ������ ، ���� �� ���� إ�� ر����

 
 وا��� أن �� ���ّ� ا���آن �ّ� �� ���ن ا���س

 و�� ���ّ� ا����� �َ��ْ� ُ���� 
 و�� ���ّ� ا���� ��� 

  و�� ���ّ� ا������ رّق ���� 
 و�� ���ّ� ا����ب ��ل رأ��
 و�� ���ّ� ا���� ��� ��ره 

 و�� �� ��� ���� �� ����� ���� 
 

 و���ك ذ�� ��� ا����ى 
 
 

��� ا����ة ���� ا���زي

��ام ال ا����

".

"



 ��اء ���� ا����� ا����� ا���داء ��رات ا����ة ا�������،  ا
���ء ا������ن ������� ����� وا�����ن، ا

��اء ����� ا��ٔ��د �������ت ���� ، ��ٔ���ة ا�ٕ����ش و���ف ا������ت 
 

��اء ���ٔ��ة ا�����ء، �������ت و�ٕ��� ا������ت ا�����ا أ��� ا����ٔ����، ا 
 

��اء ��ٔ���ب ا��م �ُ��� ا���ل ، ����ل ا��ٔ���ل ���ّ����� ذ��راً وإ��ث �� ا���ّ�ق 
����؟

 ��� ��� ��� ���� ��� أ�� و���� ������، ا
 

��اء ������ن و ا��ٔورام و ا����ي ر���ً ر���ً
 و ����ً ����ً ��دا و����� ��� أ�� ��

��اء ��ب ا��ٔ���ب وا��ٔ���ء ا����� ا������ رب ا��اء وا��واء ا��� ������ و����
ا�������

ا���� وأ��ل ������ 
��� ����ء ا��ٔ��ة ا����و��� ا�������، ��اء ��������� �����اء ������ ، ��� أ�����

ا���ض �� ��ف ����� ا��ٓن ، وا���� ������ ������ن أ���د��
ا������ و������ ��و��� "اد����� ����م آ����" ا

 

���م آل ����



Self compassion ≠ self indulgence. 

 

It is only when we love ourselves that we

choose what’s most conducive to our

growth, not what’s convenient.

-Noura Alshubaily

Atheer



َ�����َ) ا ْ��ض �َ� ا�� ُ�ِْف وأ� �ْ � � � �� َ�� وَأ� �ْ �  (�ُ� ا
�ً  ا����� ��� ا���� دا��
 أ�ٌ� ��وري ���� ���
 و��� ��� ��ل ا����ء

 
���� ا������



�� �� �� ������
���

��
����

��� ���أ�� ����� ا������ 

إ��اد: ���م ��� ���� ، ����� ����ى و ��ر�� �� ا����ل ا�����



����� ����� وا��ة �� ����ِ� ���ن ا����� ا�����ة ا��� ������� �����، و���� �ِ�

أ��اب ا����رات ��ّ�� إ�� در�� ا����ن، إ�ّ�� ����� �� ��� ا����ج �� ا������، ���

��ه ا������ ا��� ����� �� أ�� ��ا�� ا�ُ���، وأو�� ���ات ا����ة ا������ وا���������

����أ�� ���� ��������د ��� ���ِ� �� ا��ٔ��ر ا���د�� وا���ذ ا���ارات �� ا��ٔ��ر

ا�������، �� وا����و�� �� ����� ���رِك، و��� ����ِ� ا����� ا��� ����� ر����

���� و���ِ� ���.ا

�� ��ه ا������ ����م �ِ� ��� ا������ وا��� �����ِ� �ٕ�ذن ا��� ��� ����ِ� ُ���ِ�

�� ����ِ� ا������ ا������، و�����ِك �� ا����ر ا���ارات ا������ ا��� ����ِ� إ�� ��

����� إ��� ��� ��� ���ِ� إدراك أ�ِ� ������ أ��� ا������ت �����ِ� ا���دي أ��م

ُ����ك ا����ة ا������ ��� �� ���� �� �����ت و����� و����ت ��ا ����� ������

ا���ر�� أ�� ����و�� ��را�� ��ار�ِ�، وا���ذِك ا����ات ا������� أو أن ����� ����ٔس ���ً��

�� ����ِ�، ��� أن ��� ����� ����! ا



ا���� ����� أن ��� ا����ج ��� ������� ��� ���وع

ا����ج دون أ�� ا��� ����� �� ا����� أن ����� ���

ا����وع ��ٔ��� ��رة، و�� ا���وري أ�ً�� ا������ت إ��

������ِ�، و����� ���رِك ا������ �� ��� ا����!ا

 

��� ا����ج �� أ�� ا����ات ا�������؛ ����� ������� ��

ا����ة ا������� ����أي ����ِ� ا������ ا�����ة، إن ��ِ�

����� ������ِ� زا��، و������ ���ٍ� ���� ا���� ا���� ��

�����! ا

����� ������ �� ا����رات ا��� ���ِ� ا�������،

وا�����ا�����ت ا��� ���ِ� ا������ �� ������ �� إ���د

و���� �����ة ��� ا����ج:ا

 

������� ا��ٔو�� �ِ� �� أ���� ������ �� ������ت و����� 

������ ���ق ا���� ������ ا���� ا��ا��، وا��ٔ��ر ا��� ���ث

�� ا�����ت ا��� �ُ��ّ� ���ً��. ��� ���ِ� أن ���ي ��ً��

��ل ���ل ا����، و��اءة ������ت أ��� ���� ����ّ� ��������

ا�����ة، وا��وا��، و��ّ�ل ا��وران، و������ت ز�����

وا������� ا�����ء.ا

 

��� ����ِ� أو إذا ��ِ� ��� و�� ا����ج ���ِ� ����ء ����

�� ا������ت ا��ّ����، و����ي أن ���ا إ������ت ����ة ������

ا����ث ���� ����، و����� ������ ا������� ���� وا��،

وا������اد ������� أ���ص ��د، و������ أ�ً�� �� ��ودِك

���ص ��� ��� ُ�����، و�� ������ ����ِ� ا����ل ���

.���� ��� ������. ا

���� ، ����أ ���� ا����ج 

1

2



��� ا������ت ���� �� ا���� ا����� �� ا���� "��م ����"

������ أن ���� ا�����ت ا�����ة وا�����ة ���� أ��ا���

�����ب ������ أورا���، �� ����� ��ا ا���م، و���� أورا��

��ى ���� ا�����ت ا�����ة وا�����ة ��� ����� �����

ذ���� ��ٔي ���� �� و����.ت

 

��أي أ��ث ا��ٔ���ر �� ���ل ����ِ� ������ار، وا����

�� ا��ٔ��ر ا��� ��� ا�����ت �� �����، و�� �� ��ا���ت

ا������� ا��� �����ن ����، و�� �� ا��ٔ��ر ا��� ���������

������ ا������ ا������� �������م إ�� ا���� ��ا.ن

 

ا���� ��� أ�� ���� ا���� ُ����� أو ���� �� ا������، 

�� ��و�� ����� ا����ر ا������ �ِ� دا�ً��، و����� ���

����� �� ��ا��� ا����رات وا��ٔ��اث وا������ت ا���

 .���ي �� ���ل �����، �������� ���ث �����ً

 

ا���� ��� ا����ء ا���ص ا���ر����، ��� ���� �� ا��ٔ���ن-

�� ����� �ِ� ا��ٔ�� ������ل ��� و���� ��وام ���� �� ��ل

أ���� ���� و���را��. ������� �ِ� �� ا���ء ������ ��

���� ��ر��؛ ��� ���� را��� ������ ���را�� و������� ��

�����ت ا���ا��، و���ء ا������ت، وإدارة ا����، و�����.

ا���� أن ��ه ا����رات ���� ��� و���� ������� ���

���ً��.ت

3
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����� ������ ��� ���د�� �����ٔ��� �� ����� ��� ا����اد

��م ����� ������� �� ����� ��ا ���ِ� إ���ء ���ة ذا���

�����ة، وا���� �� ���ل ������ب ا����رات وا����ات ��

����� ��اء ��ورات �ُ��� �� �����ك و������ ا����ار

��ا�����، أو و���� ������� ا����ة �� ������. ا

 

إذا ��ِ� �� ��أِت ������ �� و���� ذات دوام ���� أً�� 

���� أ���ء ���ة درا���. ا����ي ������ �� ��ه ا������،

و��و�� أن ������� ������ ذات دوام ���� ������� ��

����� ���ر��ِ� ��� ������ ���ً�� ا����ل ��� و����

ا��ٔ���م.ا

 

أ��ً�ا ������ ����ة ��� �� ��� ا������ر ���رات

����دة، و���ّ� �����و�� ���� ����ّ� ����را�� ا������، و��

����ي ���ِ� �� ا���� �� ��� �� ����� ���دة أو

���ل ��� ���د، ا����� ����ً ����ة و�ّ��� ا���� ��

��� �� ��ن ا���ى، �� ���ن ����� �� ���ن ����، أو ��

���ي �� ���� ����ً ����ل ��� ا���، و��� ا����ل

ا��ي ������ ���� ������ ��. ا���� ���رى ����دك

�����ل إ�� ا���ف ا��ي ����� �� ���� ������. ا

7
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السيرة الذاتية
 

 

السيرة الذاتية أشبه بالكتاب الذي
يوضح من عنوانه، فهي تعتبر الواجهة
التي من خاللها سيستطيع أي شخص

أن يقيمِك بشكل مبدئي لذا يتم اعتبارها
من أهم األمور التي تميزِك عن غيرِك

من بقية المتقدمين، ولكتابة سيرة ذاتية
مميزة توجد الكثير من الدورات التي

ستساعدِك في كيفية كتابتها بالطريقة
الصحيحة لكننا هنا سنذكر ونلخص لِك

أهم النصائح التي تفيدك في كتابتها

لنتعمق أكثر في كل جزء:

عند المقابلة الشخصية ستسألين عن
كل ما كتبتيه لذا كوني صادقة في كتابة

بياناتك، وكل شيء متعلق بِك، ال
تنسبي لنفسِك عمًال لم تقومي به، أو

مهارة ال تعرفينها أو ال تتذكرينها حتى ال
 تضعي نفسِك في موقف محرج

 
كتابة قليل موجز بالمهم خيرٌ من كتابة
تفاصيل كثيرة تزيد من حجم السيرة
الذاتية وقد ال تقرأ جميعها، قومي

بتلخيص أعمالك ومهاراتك، اختصري

 قدر اإلمكان ولكن انتبهي من
اجحاف حقك

 
اجعلي السيرة الذاتية في صفحة واحدة 
أو صفحتين كحد أقصى. وال تكتبي أبًدا
سيرة ذاتية عربية وإنجليزية في نفس

الصفحة، يُفّضل أن تفصليها إىل

سيرتين منفصلتين
 

يجب أن تتضمن السيرة الذاتية بياناتِك

بشكل صحيح: االسم، تفاصيل جهة
االتصال، بيان شخصي أو نبذة تعريفية،

المهارات واإلنجازات األساسية،

المستوى التعليمي والتدريبي، التاريخ
الوظيفي أو السيرة المهنية، معلومات

 أخرى ذات صلة

تفاصيل جهة االتصال: من الضروري جًدا وضع أكبر قدر ممكن من تفاصيل    

جهة االتصال، يجب أن تشتمل عىل: االسم، العنوان بالكامل متضمًنا الرمز
البريدي، رقم الهاتف متضمًنا رمز المنطقة، رقم الهاتف الجوال، عنوان البريد

 اإللكتروني

بيان شخصي أو نبذة تعريفية: تعتبر عنصرًا اختياريًا في السيرة الذاتية، عادة ما 
يتراوح طولها بين 4 و7 جمل، والهدف منها توفير مقدمة رائعة عن الشخص،
وتسوقه جيًدا لدى صاحب العمل. يجب أن تصف النبذة التعريفية شخصيتِك

 ومؤهالتِك، وأن
توفر خلفيتِك المهنية ومهاراتِك األساسية، وخلفيتِك األكاديمية

 
المهارات واإلنجازات األساسية: بعد النبذة التعريفية، أسردي ما يقارب 6-5  

من المهارات والقدرات واإلنجازات الرئيسية. وتعتمد كتابتِك للمهارات عىل نوع
الوظيفة أو القطاع الذي تتقدمين لشغل وظيفة فيه. فمثًال عند التقدم بطلب
لشغل وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، فإن من المهم أن تكتبين عن

إجادتِك ومهاراتِك في استخدام البرامج الحاسوبية األساسية التي تعرفينها. وقد
ترغبين أيًضا في إضافة بعض اإلنجازات، عىل سبيل المثال: حصولِك عىل المركز
األول مع مرتبة الشرف، أو جائزة في مجال ما، أو حصولِك عىل براءات اختراع، أو
ساهمتي في إنجاح مشروع ما في وظيفتِك السابقة، أو أنِك تتقنين لغة ما مع

 تحديد مستواِك فيها

المستوى التعليمي والتدريبي: إذا كنِت حاصلة عىل مستوى تعليمي فيجب   

كتابته في سيرتِك الذاتية، وإن لم تحصلي فيمكنِك كتابة أي دورات تدريبية
حصلتي عليها. وإذا كنِت قد تخرجِت حديًثا فاكتبي بطريقة أكثر تفصيًال عن مؤهلِك

التعليمي، واألطروحات الدراسية التي باشرتها، واكتبي نبذة عن مشروع تخرجِك،
وأهم التقنيات واألدوات التي استخدمتها، واذكري أبرز النتائج التي توصلِت إليها
من خالله. أما في حالة كنت طالبة متوقع تخرجها فاكتبي في المستوى التعليمي
أنِك "طالبة متوقع تخرجها" وافترضي تاريخ تخرجِك المتوقع. واحرصي عىل كتابة
مؤهالتِك مرتبة بحسب التاريخ بدًءا من األحدث إىل األقدم، وأضيفي أي دورة

تدريبية حصلتي عليها ذات صلة بالوظيفة المقدم عليه
 

التاريخ الوظيفي أو السيرة المهنية: يعتبر هذا الجزء من أهم األجزاء إذ     
يساعدك في إبراز قدراتك. لذا ننصحِك بإعداد تقرير موجز عن عملِك الحالي أو

السابق مع تواريخ بدء الوظيفة وانتهائها، ومن المستحسن ذكر المسؤوليات التي
تم توكيلِك بها. أما إذا كان ال يوجد لديِك تاريخ وظيفي، فاكتبي أي خبرة عملية غير

مدفوعة األجر قمِت بها كما أشرنا سابًقا عن أهمية التحاقك بالتدريب أثناء
دراستك

معلومات أخرى ذات صلة: يمكنك كتابة أية معلومات إضافية لم تكتب في أي   

موضع آخر في السيرة الذاتية، بشرط أن تكون ذات فائدة لصاحب العمل الذي
 ستعمل لحسابه في المستقبل



السيرة الذاتية
 

 

يمكنِك استخدام مواقع تسهل لِك
كتابة السيرة الذاتية بأكثر من تصميم
ولغة مجانًا وخالل دقائق بسيطة مثل

livecareer.com
seirah.com
cvmkr.com

visualcv.com
easel.ly

ال تستخدمي الخطوط الغير واضحة
والمعقدة: وتأكدي من خلو سيرتِك
الذاتية من األخطاء اإلمالئية؛ ألن

وجودها سيجعل صاحب العمل يأخذ
 عنِك انطباع سيء ويرفضك مباشرة

 
 
 

اجعلي تخطيط وتصميم سيرتِك 
الذاتية بسيط، ومنظم، ومختصر،

يحتوي عىل المعلومات المهمة فقط،
وابتعدي عن التعقيد

 
 

في حال كانت لديِك فجوات زمنية كبيرة وهي الفترات التي توقفِت فيها 
عن الدراسة أو العمل، أكبر خطأ ممكن أن يرتكب في هذه الحالة هو إخفاء
الحقيقة أو إعطاء أسباب غير حقيقية، لذا يجب شرح الفجوات بأكبر قدر من

األمانة واإليجابية. عىل سبيل المثال توجد فجوة زمنية بين تاريخ تخرجِك وتاريخ
انضمامِك للعمل األول وقد كنِت حينها قائمة بمهمة إعالة األسرة، أو كنِت

مسافرة للخارج لذا يمكنِك شرح هذا مع اإلشارة بحرصِك عىل البحث عن حلول
الكتساب المهارات والخبرات

الكثير ال يعرف مدى فائدة هذا الموقع، هذا الموقع هو موقع اجتماعي مثل
الفيسبوك والتويتر وغيره لكنه مخصص لبناء سيرة ذاتية خاصة بك، من خالل
 هذا الموقع يمكنِك أن تصنعين واجهة لِك تبرزين فيها أعمالِك بشكل إلكتروني

 
ومن خالل هذا الموقع أيًضا تستطيعين البحث عن أي وظيفة في أكثر من

مجال، فالكثير من الشركات تعرض بعض الوظائف فيه وبإمكانِك التقديم عليها
إلكترونياً، كما يمكن للشركات من خالله البحث في السير الذاتية عن الشخص

المناسب لتوظيفه لديها عند االحتياج. لذا ننصحِك باإلسراع في فتح حساب لِك

 بالموقع، وتقومين بتسجيل جميع بياناتك فيه، وخبراتك، ومهاراتك، ومشاريعِك
 التي عملت عليها خالل فترة دراستك الجامعية أو بعد تخرجِك، فحسابك في

.لنكدن يعتبر سيرة ذاتية ولكن مفصلة بشكل أكبر

LinkedIn

 تقديم السيرة الذاتية
توجد أكثر من طريقة لتقديم سيرتك الذاتية للجهة التي تود العمل بها، أغلب

الجهات عند احتياجها أصبحت تتيح نموذج من خالل موقعهم الرسمي للتقديم

من خالله، وبعضها تطلب من المتقدمين إرسال نسخة من السيرة الذاتية عن
طريق االيميل، ومازالت بعض الشركات (لكنها قليلة) تقبل تسليم أوراقك بشكل

 يدوي
 

بعد تقديم سيرتِك الذاتية للوظيفة التي تودين الحصول عليها، وتم قبولِك مبدئًيا
لها سيصلك اتصال، أو رسالة عىل الجوال، أو بريد إلكتروني، احرصي عىل إبقاء

هاتفِك الشخصي بالقرب منك، واستمري باالطالع عىل بريدِك بعد تقديمك عىل
أي وظيفة، سُيطلب منِك بعد القبول موعد للمقابلة الشخصية، اقبلي جميع
المواعيد المقدمة لك مهما كانت. وحاولي أن تكون الوظائف المقدم عليها

 في مجال تخصصك حتى تحسب لك سنوات الخبرة



المقابلة الشخصية

التحضير للمقابلة الشخصية

 

هذه النقطة تُعّد الجزء األكثر أهمية، فكلما منحِت نفسِك وقًتا

.للتحضير، كانت فرصة الحصول عىل الوظيفة أكبر

قبل ذهابِك للمقابلة الشخصية يتعين عليِك الحصول        ·

عىل معلومات بشأن الشركة : ُمنتجاتها، وخدماتها، وعمالئها،

تاريخها وهيكلها اإلداري، ورؤيتها، وأية أخبار حديثة عنها ومعرفة

 اهتماماتها، وأيًضا الوظيفة المقدم عليها

ادرسي تناسبِك مع الوظيفة و مدى توافق مهاراتِك، وقدراتِك مع

الوظيفة، طريقة الشخص الذي سيتكلم معك، المالبس التي

 سترتدينها، والطريقة التي ستعبرين بها عن نفسِك

ضعي احتماالت لألسئلة التي ستطرح عليِك بأيام قبل موعد

المقابلة، كحديثة التخرج لن يتوقع منِك الطرف الثاني خبرة

عالية؛ فعادة ستتمحور األسئلة حول هذه األمور "تكلمي عن

نفسِك؟ تكلمي عن مشروع تخرجِك؟ ماهي المهارات التي

تتقنيها؟ أين ترين نفسِك بعد خمس سنوات؟ ماذا تعرفين عن

ا السؤال الشركة؟ وماهي نقاط القوة والضعف لديِك؟" وأخيرً

األصعب هو "كم تتوقعين راتبك؟" هذا السؤال حاولي تفادي

اإلجابة عليه بأي طريقة وإن أجبرِت فال تذكري رقم ثابت بل

 .حددي الراتب ما بين رقمين

أما إن كانت لديِك وظيفة سابقة ربما تدور األسئلة حول

خبرتِك في العمل، مؤهالتِك العلمية والدورات التدريبية التي

حصلتي عليها، أي فجوات في عملِك أو مؤهلِك العلمي، قدرتِك

عىل أداء وظائف معينة، إنجازاتِك

 

تتم دعوتِك إلجراء المقابلة الشخصية بعد

اطالع صاحب العمل عىل سيرتِك الذاتية،

والتي أثبتت أنِك من أفضل المتقدمين

للوظيفة. توجد طرق عديدة إلجراء المقابلة

الشخصية

 

المقابلة الشخصية الهاتفية: تُجرى غالًبا

قبل المقابلة الشخصية المباشرة لتخير

 أفضل المرشحين.ا

 

المقابلة الشخصية التقييمية: وتتم

بدعوتِك إىل أحد المراكز إلجراء سلسلة من

اختبارات التقييم. وتُجرى غالًبا قبل

المقابلة الشخصية المباشرة التي ال تضم

سوى المتقدم للوظيفة ومجري المقابلة،

وتستخدم لتخير أفضل المرشحين. ا

 

المقابلة الشخصية المباشرة: وهي

األكثر شيوًعا من بين المقابالت الشخصية.

يجريها معِك شخص واحد، أو ما يصل إىل

أربعة أشخاص يمثلون قطاعات مختلفة

من الجهة المقدم عليها.ا

سنركز فقط في مقالتنا عىل المقابلة

الشخصية المباشرة:  ا



المقابلة الشخصية

أثناء المقابلة الشخصية
احرصي عىل االنضباط بدقة موعد المقابلة الشخصية؛ ألنها

تعطي انطباًعا أولًيا عنِك، وإذا تأخرِت فسينعكس ذلك بشكل

سيء جًدا عىل صورتِك. اطلعي عىل خريطة تحدد مكان إجراء

المقابلة، وحاولي الوصول للمكان المحدد قبل الموعد بـ 15

دقيقة عىل األقل لتحصلي عىل الوقت الالزم للتحضير للمقابلة

 الشخصية

 

ضعي باالعتبار أن المقابلة الشخصية عملية ثنائية االتجاه،  

فهي تُمثل فرصة صاحب العمل لمعرفة المزيد عنِك، وهي

فرصتِك أيًضا لمعرفة المزيد عن العمل الذي تقدمتي إليه. لذا ال

.تتوتري وكوني عىل ثقة من نفسك

تذكري أن االنطباعات األوىل تدوم، فيمكن لمظهرِك األنيق أثناء 

المقابلة الشخصية أن يعزز الثقة بِك، ويعطي انطباًعا جيًدا عىل

حرصِك عىل االعتناء بنفسك. احرصي عىل االعتدال بارتداء

 مالبس العمل المفعمة بالحيوية والنظافة

لسلوكِك في المقابلة الشخصية أهمية بالغة؛ ألنه الطريقة التي 

تتواصلين بها باستخدام الصوت ولغة الجسد، والتي ستظهرين

فيها رغبتك العارمة في الحصول عىل الوظيفة، يتعين عليِك عدة

أمور مثل: إظهار االحترام للشخص الذي يجري المقابلة

الشخصية، والتحلي باألدب، وإظهار الثقة بالنفس وإخفاء مظاهر

التوتر، وإظهار الحماس للوظيفة المرجوة وللعمل بالشركة،

.وإبداء روح اإليجابية وعدم إعطاء صورة سلبية

 

تذكري أن في نهاية المقابلة قد تُسألين:   

"هل لديك أي سؤال؟" اسألي أي سؤال

وأثبتي للشخص المقابل اهتمامِك

بالشركة والوظيفة، حتى وإن لم يتم سؤالِك

هذا السؤال جهزي أسئلتِك التي ترغبين

بطرحها عىل صاحب العمل، فهي فرصة

لِك لتتعرفي عىل الشركة، حيث يمكنِك

االستفسار عن األولويات التي عليِك

االلتزام بها في أول شهر، كم مدة التي

يستغرقها التدريب األولي، ما صفات

.المرشحين لنيل الوظيفة، ونحو ذلك



إكمال الدراسات العليا
 

��ٕ����� أن ����� درا��ِ� �� ���ٍ� ����� �� ����ِ� و��� 

���� أن ���� �� ��� ا����ل ���ً�� إن ��ِ� ����� ���م ����

�����ِ� ��ٔن ���ن ا�������� ��ٔ�� �����ت ا�����. أ�ً�� ��و��

ا������ص �� ����ِ� �� ��ر�� ���� ��م، ���ً�� ����� ا������ر��س

���� �� ���م ا�����، ا������، و����� أ�� ا�������� ��� ����

أ��� ��� ا�����ت ا�������، ا��ٔ�� ا�����ا��، ا����ء ا��������،

و�����. �������� �ِ� ��� ������ و������ ������ �� ��ق ا���� أو

ا������ت، ا���ري ا����� ا������ وا�����ب �����ً�� ���

�����ت ا��و�� وا���������.ا

�� أ��� ا������ت �����ات ا���د��: ����� ا������ت، ا��ٔ�� ا�����ا��،

ا������ ا�����، ا������، ا������ ا�����، ����� ا�����، ����� �����

������ ا��ٔ���د

 internationalization, Renewable energy, E-learning 

و����� ����ِ� ������ ��ل ��ا ا�����ع، وا����رة ا����اء

وأ���ب ا���� ��� ا���ذ أي ���ة. ا

�� ا���ق ا��� ���� ��� ا����ج �� إ���ل درا��ِ�
ا�������، ��� ��ّ� ا��را��ت ا����� وا��ة �� أ���
ا��ٔو��ت وأ����� إ������ �� ا����ة، و��� ������ ��
درا�� ا�������� �ٕ�ن ���ِ� ا����� �������� وا�ٕ�رادة،
وو�� ��ٍف ���ٍد وراء درا��ِ�؛ ��ٔن ا��را�� �����
و���� ������ أ�ً�ا ��، ��� إ���� �����ة ا��ا��� ��ٔي
���، ������ �� ���� درا��� ���م ����� ���

و����، و��ى أ�� ا������ ������ه ��� ��� ��ص
����ة ����� وا���� �� ���ل ا�����، وا�����

��� ���� أ���. وا���� ���� ����را�� �����ل ���
را�ٍ� أو ���ٍ� أ���، ��� ��� �� ��ه ا��ٔ��اف

ا���� إراد�ِ� ا����ل ��� ������ت أ��� ��
����ِ�، وا����� ��� ���� أ���.ا



����� �ِ� ��� ا�������ت و��ا�� ا�ٕ������ ا���ّ��، وا��� ������ ���� �� ا�����ة �� ���ق �� درا��ِ� ا�������:ا

 

 

بعض المصادر المفيدة

 

TED
�� ���رة �� ����� ����� �� 

أ��س �����ن �� �� دول
ا�����. �����ن 18 د���� ���

�ٕ����ء أ��� �����ة ��
������، �������� ���� ا�����

وأ�ِ� ��������

  Udacity أو  Coursera
�� أ��� ا���ا�� ا��������، و���
����ان دورات ������ أو ������،
و����ت ���ش �� �� ا������ت

������ ا�ٕ��������.ا

���� و��� ��و: ����ِ� أي ��ء،  
�� ����� ������ �� ����� ��� أي

��ء. ���� ا������ت ��� ���أ �ـ
�� ���رب "How to" "���" أو

ا���� أ�� ���ل �� ���� �����ت
ا����ة.ا

���� رواق: �� ���� دا�ً��
ُ���� ��� �ٕ���ا���، و�����

ا�����اك ���. ���م ا����� ��
ا��ورات ا������� ������ ا������

�� ����� ا������ت. ى
 

���� ا����م ا�������: ���� ����
أ��ث �� و�� إ��� ا���� �� أ���ث

وا������ت و�����ت ������ �� أ���
�����ت ا����ة �����، وا�������ت،

وا������د، و��� ا���� و�����

أ��د���� ��ن: �� ����� ������ ���
��د�� �����، ���� ������ن ��

ا�������ت، ا���، ����� ا�����ب،
ا������د، ا������ء، ا������ء،

.ا��ٔ���ء، ا���، ا������، وا�����

 



 

بعض المصادر المفيدة

 

 

saudi.codes  ا����د�� �����

doroob.sa دروب 

edraak.org إدراك

nadrus ��رس

 

coursat.org ��ر��ت

����� tamkeen-edu.org

qaf.ac أ��د���� ق

���� sadeem.org

وا����� �� ����ت ا������ ا�����ح ا������� ���: ا

zadi.net زادي

���� nafham.com

tahriracademy.org أ��د���� ا������

maharah.net ���رة

 

أ��د���� ���ب

Academy.hsoub.com

edlal.org إد��ل

Baims : baims.com

���در ���م �ٕ����رِك �� أ��ث ا������: ا

����� و���� ���م �ٕ�ر��ل ������ت ��� ��ا�� ��ٔي و���� �����

@IT_JobsSA  

���ب �����ي ����� �� ��ض و���� ����� ا�������ت، ��اء و���� دا��� أو ��� ����

@eejaad

�� ����� ���م ���ٕ����ن �� ا���ص ا������� ������ت وا����ت ا������ �� ا������� 



أخيراً نقول  أن  قبل 

 

أن كما  هذا،  عىل  تنتهي  لن  فالحياة  تيأسي!  ال  المناسبة،  الوظيفة  عىل  تحصلي  لم  إن 

أن الدراسية  مسيرتِك  وإتمام  تخرجِك  بعد  الطبيعي  فمن  نريد.  كما  عجل  عىل  تأتي  ال  األمور 

مختلفة، العمل  سوق  فمتطلبات  وغيره.  والرفض  بالصعوبات  مليئة  مرحلة  تواجهي 

ا ازدياد.  في  أمرٌ  المتخرجين  بين  والتنافسية 

عدة لِك  جمعنا  عمل،  عن  وبحثِك  تخرجِك  بين  للفترة  استغالل  أفضل  تحقيق  أجل  من 

ا أكبر: بفاعلية  المدة  هذه  استثمار  في  ستساعدِك  أساسية  نقاط   

ضعف  أو  فشلِك  عىل  يدل  وال  متوقع  أمرٌ  هو  تخرجك  فور  للعمل  إيجادك  عدم  أن  اعلمي 

في فقط  وليس  العالم  عبر  حديًثا  المتخرجون  يواجها  فترة  هي  بل  اإلطالق.  عىل  مؤهالتِك 

بحثِك فترة  طوال  بنفسِك  واهتمي  وأملك.  عزيمتك  عىل  وحافظي  تجزعي،  ال  لهذا  بلدك. 

عاداتِك عىل  فحفاظك  تريدينه؛  ما  كل  وفعل  هواياتِك،  بممارسة  للوظائف  وتقديمِك 

ا عالًيا. وتوقعاتِك  طموحاتِك  سقف  إبقاء  في  سيساعدِك  اإليجابية 

 

 

 

يملك  نفسه  هو  أمامِك  شخص  فكل  ومعارفِك،  عالقاتِك  شبكة  توسيع  عىل  اعمدي 

عىل قدراتِك  تحسين  من  ستتمكن  أنِك  كما  منها،  تستفيدي  أن  يمكن  أخرى  عالقات  شبكة 

أهم من  تعتبر  والتي  اآلخرين،  مع  والتواصل  الحوارات  إدارة  في  واالحترافية  التحدث، 

ا العمل.  سوق  في  المطلوبة  المهارات 

من  بياناتِك  وقدمي  الوظائف،  تعرض  التي  والحسابات  المواقع  متابعة  في  استمري 

التي الوظيفة  في  فقط  العمل  فكرة  تجاوزي  األوىل.  المرة  في  رفضِك  تم  لو  حتى  جديد 

يتيحها التي  الوظائف  جميع  عن  بحثِك  نطاق  ووسعي  التخرج،  قبل  إليها  تطمحين 

من مجموعة  في  العمل  لِك  تتيح  أنها  البد  مخصصة،  كانت  مهما  فشهادتِك  تخصصك. 

أساسي بشكٍل  البعض  ببعضها  مرتبطة  المجاالت  لكون  فقط؛  واحدة  وليس  الوظائف 

ا لعمل.  إيجادِك  فرصة  من  سيزيد  الذي  األمر  ودقيق. 

 

تركزي  أن  فراغِك  فترة  في  حاولي  عمل  عن  البحث  فترة  خالل  نفسِك  تطوير  إىل  اسعي 

من تزيد  التي  الشهادات  أحد  عىل  للحصول  اسعي  او  جديدة،  لغة  أو  جديدة  تقنية  تعلم  عىل 

طلب عىل  احرصي  رفًضا  ولقيتي  لوظيفة  التقديم  لِك  سبق  وإن  الذاتية.  سيرتك  قوة 

محمل عىل  خديها  الشفوية  العمل  لقاءات  خالل  مالحظات  إليِك  وجهت  إن  أو  السبب، 

حتى لِك  فرصة  هو  هنا  فالرفض  لِك؛  بالنسبة  منطقية  غير  أو  قاسية  كانت  مهما  الجد 

ا أدائِك.  من  وتحسني  نفسِك،  من  تطوري 

يضيف  أن  يمكن  فالتطوع  ربحية،  غير  منظمات  أو  لجمعيات  االنضمام  عىل  احرصي 

الشركات في  مجانية  تدريبات  عىل  احصلي  أو  األكثر،  سيعلمِك  كما  الكثير  حصيلتِك  إىل   

ا الذاتية.  سيرتِك  في  العملية  الخبرات  تضمني  حتى  بمجالك،  مرتبط  هو  عما  ابحثي  لكن 

 



أخيراً نقول  أن  قبل 

الفترة، هذه  خالل  مستقلة  بصفة  العمل  لِك  تخول  وطاقة  ا  أفكاًر تملكين  كنِت  إن 

المثال سبيل  عىل  باستطاعتِك  تردد.  بال  تجارتِك  وابني  الخاصة  شركتِك  فأنشئي 

مناسب مجال  أي  في  تعملي  أن  أو  مبرمجة-  كنِت  -إذا  مستقلة  كـمطورة  العمل 

ا بالمنزل!  وأنِت  لِك  كدخل  ويكون  لتخصصِك، 

مادًيا دعًما  تقدم  التي  األعمال  وحاضنات  الخاصة  البرامج  من  الكثير  هناك 

عملِك وعدم  تخرجِك،  فرصة  استغلي  لهذا  أعمالهم.  لبدء  الشباب  تفيد  واستشارات 

ا   الخاص. مشروعِك  لبدء  لِك  األنسب  واختيار  الفرص  هذه  في  جيًدا  للبحث  وشبابِك 

أن المانع  فما  يرتبط؛  ال  أو  بدراستِك  مرتبط  سواء  معين،  بمجاٍل  مهتمة  كنِت  إن 

المعلومات، من  هائًال  كًما  لِك  يوفر  واسع،  عالم  االنترنت  عالم  به؟  غيرك  تشاركين 

استثمار في  تفكرين  ال  لم  وبالتالي،  ونشره.  المحتوى  صناعة  إمكانية  لِك  يخول  فهو 

ا غيرك؟!  ويفيد  يفيدك  فيما  تملكينه  الذي  والوقت  تجمعينها،  التي  المعلومات 

 

 

 

 

 

 

 

المفروضة لالختيارات  تستسلمي  ال  يختار!  أّال  يختار  والبعض  خيارات،  الحياة 

نفس وتتخذين  يفكرون،  كما  فتفكرين  المجتمع،  يسود  الذي  االتجاه  ولذلك  عليك، 

أنهيت كنِت  إن  سبقوك،  أشخاٍص  من  أخرى  نسخة  فتصبحين  الشائعة،  قراراتهم 

في تسيري  وأّال  الخاصة،  خياراتِك  تصنعي  أن  فأنصحِك  للتو  الجامعية  حياتِك 

إىل واستمعي  مختلف،  شيٍء  في  فكري  الناس.  أغلب  فيه  يسير  الذي  الطريق  نفس 

العمر هذا  في  تملكين  فأنِت  ملحّة،  رغبة  أو  مجنونة،  بفكرة  عليِك  تلح  التي  أحالمِك 

مراحل فكل  متعتِك،  عىل  تحرصي  أن  تنسي  ال  لكن  أحالمك  سيحقق  شيء  كل 

عملِك. بعد  امتالكه  تستطيعين  لن  ما  الوقت  من  تملكين  اآلن  وأنِت  مهمة،  حياتِك 

ا تستمتعين!  وأنِت  ابحثي  لهذا 

وأخيراً
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