
ما ھي اسئلة المقابلة الشخصیة باالنجلیزي
المقابلة الشخصیة عبارة عن حوار یتم بین المحاورین المسؤولین عن التوظیف في الشركة وبین المتقدمین للوظیفة، وذلك من أجل

اختیار الموظف األنسب وفق الشروط ومتطلبات الشركة والموقع الذي سوف یمأله الموظف. وتتكون ھذه المقابالت عادة من
مجموعة من األسئلة التي تكشف شخصیة المتقدم للوظیفة، لھذا على المتقدم أن یتدرب على ھذه األسئلة ویعرف ما ھو المتوقع من

األسئلة؛ حیث إن الھدف من توقع أسئلة المقابلة لیس حفظ الردود، بل الشعور بالراحة عند الحدیث عن ھذه المواضیع.

إن اإلعداد المسبق لألجوبة عن األسئلة المتوقعة یساعد المتقدم للوظیفة على الشعور بثقة أكبر ویقل من التوتر الذي یمكن أن یشعر
بھ أثناء المقابلة، لھذا فإن علیك قبل الذھاب إلى أي مقابلة أن تعمل على تطویر إجاباتك وفق شروط الشركة والوظیفة التي تتقدم لھا،

وأن تحدد الحكایات واألمثلة من تجارب العمل السابقة وأن تشاركھا مع المحاورین.

اسئلة واجوبة مقابلة شخصیة باالنجلیزي
في المقابلة الشخصیة سوف تتعرض إلى الكثیر من األسئلة التي یجب علیك أن تفھم المغزى منھا والطریقة المثلى لإلجابة عنھا،

خاصة أن المقابالت الشخصیة في معظم الشركات أصبحت الیوم باللغة اإلنجلیزیة، وعلیك أال تغتر وإن كانت لغتك اإلنجلیزیة جیدة،
بل إن علیك أن تقوي أسلوبك اللغوي وطریقتك في الحدیث وأن تتدرب على أن تكون واثًقا من نفسك أثناء اإلجابة. وسوف نسرد لكم

فیما یأتي مجموعة اسئلة واجوبة مقابلة شخصیة باالنجلیزي یمكنكم التدرب علیھا:

Tell(نفسكعنحدثني me about yourself(

بعد التحیة وتقدیم نفسك للمحاور في المقابلة الشخصیة، فإن الشيء التالي الذي سیطلبھ منك المحاورون القیام بھ ھو أن تتحدث عن
نفسك من خالل سرد اسئلة مقابلة شخصیة باالنجلیزي ، وعلى الرغم من أن ھذا قد یبدو سھالً بالنسبة لك، وأنك قد تكون تدربت

علیھ في فصل اللغة اإلنجلیزیة كثیًرا، لكنھم ال یریدون سماع كل التفاصیل؛ فإن تجنب قول شيء مثل: لقد ولدت في المكان الفالني،
أو أحب لعب الكمبیوتر أو لدي أختان، بل یریدون أن یعرفوا عنك وعن تطورك الوظیفي؛ أي األمور التي یتعلق بالوظیفة التي تتقدم

لھا. وعلیك أن تتأكد أیًضا من عدم استخدام أي لغة عامیة غیر رسمیة أو ارتكاب أي أخطاء نحویة أساسیة.

مثال لالجابة على ھذا السؤال لصاحب الخبرة:●
I’m an electrical engineer with (your experience) years of experience in (your work

field). I have worked at more than one position and learned how to deal with different
situations.

الترجمة:
أنا مھندس كھربائي ولدي (خبرتك) سنوات من الخبرة في (مجال عملك). لقد عملت في أكثر من منصب وتعلمت كیفیة

التعامل مع المواقف المختلفة.
مثال لالجابة على ھذا السؤال لحدیث التخرج:●

I earned an electrical engineering certificate at (your university name) University, I
apprenticed with (the company you trained in), then I have been hired as a (your

position) in (the company you worked in.(
الترجمة:

حصلت على شھادة في الھندسة الكھربائیة من جامعة (اسم جامعتك) ، تدربت مع (الشركة التي درست فیھا) ، ثم تم
تعییني (منصبك) في (الشركة التي عملت بھا).

What(قوتكنقاطھيما are your strengths(

یعد ھذا السؤال من أھم اسئلة مقابلة شخصیة انجلیزي ، فعندما یسألك القائم بإجراء المقابلة ھذا السؤال، فإنھ یرید أن یعرف كل
صفاتك اإلیجابیة، وعلیك أن تربط ھذه الصفات اإلیجابیة بما یریدونھ ویبحثون عنھ؛ لذلك قبل التوجھ إلى مقابلتك، تأكد من إجراء
بحثك حول نوع الشخص المناسب لھذه الوظیفة، خاصًة إذا كنت مبتدًئا (جدیًدا) وتدخل إلى سوق العمل ألول مرة. تعامل مع ھذا



السؤال على أنھ فرصة للترویج عن نفسك، وعلیك أن تدعم إجابتك بذكر األمثلة لتدعم وجھة نظرك. وسوف نضع لكم فیما یأتي
مجموعة من األمثلة:

Iالمثال:● used to arrive early to work and complete my tasks on time, in other meaning;
I’m a punctual person on dates.

الوقت المحدد ، بمعنى آخر ؛ أنا شخص دقیق في المواعید.اعتدت أن أصل مبكًرا للعمل وأكمل مھماتي فيالترجمة:
Iالمثال:● like being a team-player, I think that working with other people is much easier

to achieve goals when everyone is keen to work together and communicate well.
العمل مع اآلخرین أسھل بكثیر لتحقیق األھداف عندما یكون الجمیعأحب أن أكون العًبا في الفریق ، وأعتقد أنالترجمة:

حریًصا على العمل مًعا والتواصل بشكل جید.
I’mالمثال:● ambitious, I always put goals that motivate me to work hard.

العمل الجاد.أنا طموح ودائًما ما أضع أھداًفا تحفزني علىالترجمة:
Iالمثال:● always take initiative, I believe that to get anywhere in life, it needs bravery

and initiative.
مكان في الحیاة یحتاج إلى الشجاعة والمبادرة.أنا دائًما أبادر، وأعتقد أن الوصول إلى أيالترجمة:

Iالمثال:● stay calm in all situations. I think it’s important to stay calm when you are
working under pressure and deal with others. I am able to not allow the pressure to

get its way to me, and that helps me to achieve goals.
من المھم أن تظل ھادًئا عندما تعمل تحت الضغط وتتعامل معأنا أبقى ھادًئا في جمیع المواقف. أعتقد أنھالترجمة:

اآلخرین. أنا قادر على عدم السماح للضغط بالوصول إلي، وھذا یساعدني على تحقیق األھداف.

Tell(تعلیمكعنأخبرنا us about your education(

عند طرح ھذا السؤال ضمن اسئلھ المقابالت باللغھ االنجلیزیھ ، فالمحاورون یریدون معرفة كل ما درستھ من الشھادات المتعلقة
بالوظیفة، على سبیل المثال تدریبك وتعلیمك اإلضافي في الجامعة والفنون التطبیقیة والكلیة كلھا تفیدك في ھذا السؤال، لكنك لست

بحاجة إلى إخبارھم بكل ما فعلتھ منذ المدرسة االبتدائیة، فقط األشیاء المھمة. وھي تتمثل بما یأتي

الدرجات في الجامعة أو الكلیة.●
الدبلوم اإلضافي إن كان لدیك؛ وھو عبارة عن مؤھل قصیر األجل (مثل سنة واحدة) من كلیة أو جامعة.●
الشھادات الخاصة بالدورات التي قمت بھا، وعلیك أن تتأكد من أن تأخذ جمیع المستندات الالزمة معك، فقد یحتاجون إلى●

إثبات!

Iالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال have a bachelor degree in (your major) from (your university)
university with (your Rate) GPA. I have participated in some courses that are related to my

career such as; (your courses), I can work on some programs such as; (mention some of
them.(

(جامعتك) بمعدل تراكمي (معدلك). لقد شاركت في بعض الدوراتلدّي درجة البكالوریوس في (تخصصك) من جامعتكالترجمة:
المتعلقة بحیاتي المھنیة مثل ؛ (دوراتك) ، یمكنني العمل على بعض البرامج مثل ؛ (أذكر بعضھا).

Where(اآلنمنسنوات5بعدنفسكترىأین do you see yourself 5 years from now(

كن حذًرا فیما تقولھ عندما تجیب على ھذا السؤال، فأنت بحاجة إلى أن تكون طموًحا ، ولكن لیس طموًحا للغایة؛ ألن أولئك الذین
یجرون المقابالت معك قد یرونك كتھدید. وسوف نذكر لكم فیما یأتي مجموعة من األمثلة لإلجابة على ھذا السؤال:

Iالمثال:● will have improved my skills.
سأكون قد حسنت مھاراتي.الترجمة:

Byالمثال:● then I will have Created more of a name for myself in this field.
لنفسي في ھذا المجال.بحلول ذلك الوقت، سأكون قد أنشأت اسًما أكثرالترجمة:



Iالمثال:● would have liked to be more independent in what I do.
كنت أتمنى أن أكون أكثر استقاللیة فیما أفعلھ.الترجمة:

Byالمثال:● then I will have Enhanced my knowledge.
بحلول ذلك الوقت سأكون قد عززت معرفتي.الترجمة:

Byالمثال:● then I will have Achieved a better position.
بحلول ذلك الوقت سأكون قد حققت مركًزا أفضل.الترجمة:

Iالمثال:● would have liked to Become a team leader…
كنت أرغب في أن أصبح قائد فریق ...الترجمة:

What(تتوقعھالذيالراتبنوعما kind of salary do you expect(

في ھذا السؤال یسألك المحاورون عن مقدار الراتب الذي تتوقع أن تكسبھ من الوظیف، وما علیك إال أن تكون عقالنًیا، وأن تتأكد من
إجراء بحثك على اإلنترنت حول متوسط   الراتب لمثل ھذه األعمال. وال تقل إنني ال أعرف ما ھو الراتب المناسب، فھذا یجعلك تبدو

غیر واثق، كن واثًقا وقم بتسمیة الراتب الذي تریده على وجھ التقریب دون أن تبیع نفسك على المكشوف باختیار راتب أقل مما
ینبغي، أو ترفع قیمة الراتب أكثر من الالزم.

ففي حقیقة األمر المحاورون لدیھم بالفعل راتًبا في االعتبار، ولكن ھذه طریقتھم في التحقق مما إذا كنت تعرف قیمة ھذا العمل وما
إذا كنت على درایة بمھاراتك الخاصة. لكن إن كنت ترید أن تكون واقعًیا عند اإلجابة وأال تضع نفسك في موقف محرج؛ ال سیما إن

it(تقولأنیمكنكالتخرجحدیثكنت depends on the salaries of the company's staff(ھذاتعني:والتي)
یعتمد على رواتب كادر الشركة).

Do(لناأسئلةأيلدیكھل you have any questions for us(

ھذه ھي الطریقة التي عادة ما ینھي بھا المحاور المقابلة في نھایة فقرة اسئلة مقابلة عمل باالنجلیزي مع االجابة التي تجري بین
مسؤول التوظیف والمتقدم للوظیفة، وعلیك عند اإلجابة على ھذا السؤال أن تتذكر أنھم ما زالوا یحكمون علیك عندما تجیب على ھذا
السؤال؛ لھذا ال تسأل عن أي شيء یجعلك تبدو سخیًفا، مثل: ما ھو نوع العمل الذي تقوم بھ شركتك؟ أو كم إجازة أحصل علیھا كل

عام؟ واعلم أنك إذا لم تطرح أي أسئلة، فقد یرون ذلك ألنك لست مھتًما جًدا بالوظیفة. وسوف نضع لكم مجموعة من األمثلة فیما
یأتي لالجابة على ھذا السؤال بطریقة ممیزة:

areالمثال:● there any examples of tasks that I would be working on if I work in this
company?

إذا كنت أعمل في ھذه الشركة؟ھل ھناك أمثلة على المھام التي سأعمل علیھاالترجمة:
Doesالمثال:● the company offer training or courses to the staff to improve their

qualifications?
لتحسین مؤھالتھم؟ھل تقدم الشركة دورات تدریبیة أو دورات للموظفینالترجمة:

Whatالمثال:● is the next step?
عما ھو التالي في المقابلة، فقد یخبرونك بعدد األیام التيما ھي الخطوة التالیة؟ (ھذه طریقة للتساؤلالترجمة:

سیستغرقھا اتخاذ القرار وفیما إذا كنت بحاجة إلجراء مقابلة ثانیة).

What(مسؤولیاتككانتماذا were your responsibilities(

علیك أن تعرف ما ھو موجود في سیرتك الذاتیة حتى تتمكن من مناقشة ما فعلتھ في الوظائف األخرى التي شغلتھا. عندما تصف
مسؤولیاتك، حاول أن تذكر تلك التي تتوافق مع متطلبات الوظیفة الجدیدة؛ حیث إن إثبات أنك قمت بعمل مماثل یعد أحد األصول

أثناء المقابلة الشخصیة.

Asالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● a teacher, I have worked with grades K-6, and partnered
with parents and teachers to support the inclusion of disabled students in regular

classrooms.



بصفتي مدرًسا، عملت مع الصفوف من ریاض األطفال إلى الصف السادس، وشاركت مع أولیاء األمورالترجمة:
والمعلمین لدعم دمج الطالب المعاقین في الفصول الدراسیة العادیة.

What(واجھتھاالتيالرئیسیةالتحدیاتھيما major challenges did you face(

یحاول القائم بإجراء المقابلة فھم طریقة تعاملك مع المشكالت التي تواجھھا، فیما إذا كان بإمكانك اكتشاف الحلول البدیلة عند وجود
مشكلة، وما ھو ما مدى مھارتك في حل المشكالت، وھل أنت تستمتع بالتحدي، أو ھل تشعر بالتوتر المباشر عندما یكون ھناك خلل

ما في العمل. وفیما یأتي سوف نضع لكم مثاًال على ھذا السؤال الذي یعد من ضمن اسئلة مقابلة شخصیة باللغة االنجلیزیة:

Whenالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● I was hired at (company), it was chronically
understaffed, so that every single employee had to do more than one task. To deal

with this problem I improved some programs and applications that helped us to finish
the work faster.

مزمن في الموظفین ، لذلك كان على كل موظف القیام بأكثرعندما تم تعییني في (الشركة) ، كان ھناك نقصالترجمة:●
من مھمة واحدة. للتعامل مع ھذه المشكلة قمت بتحسین بعض البرامج والتطبیقات التي ساعدتنا على إنھاء العمل بشكل

أسرع.

What(حققتھإنجازأكبرھوما was your biggest accomplishment(

في ھذا السؤال یرید المحاور أن یعرف كیف كنت تتعامل مع المواقف والعمل السابق لتحقق اإلنجازات، وعند اإلجابة عن ھذا
السؤال علیك أن تدعم ذلك بأمثلة.

Iالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● have successfully convinced our CEO to implement a training
program that allowed our personnel to advance within the organization, so I had a

promotion.
برنامج التدریب الذي سمح لموظفینا بالتقدم داخل المنظمة، لذلكلقد نجحت في إقناع الرئیس التنفیذي لدینا بتنفیذالترجمة:●

حصلت على ترقیة.

أصعب اسئلة واجوبة مقابلة عمل باالنجلیزي
على الرغم من توافر الكثیر من اسئلة واجوبة مقابلة شخصیة باالنجلیزي مترجمة إلى اللغة العربیة التي یمكنك أن تتدرب علیھا، إال

أن الكثیر من ھذه األسئلة یكون صعًبا للغایة، وعلیك أن تتأكد من أن تكون اإلجابة التي تجیبھا علیھا نموذجیة للغایة، حتى ال تندم
عندما یتم استثناؤك من العمل بسبب عدم التحضیر الجید للمقابلة على الرغم من كفاءتك العالیة، فالثقة والتحدث بشكل جید باللغة

اإلنجلیزیة كفاءة أیًضا. لھذا فإننا سوف نزودكم فیما یأتي بعدد من أصعب اسئلة واجوبة مقابلة عمل باالنجلیزي یمكن االسفادة منھا:

What(ضعفكنقاطھيما are your weaknesses(

كل شخص في الحیاة لدیھ مجموعة من نقاط الضعف، ولكن لیس ھذا ما یبحثون عنھ بل ما یریدونھ منك في ھذا السؤال ھو أن تذكر
لھم كیف تحاول إصالح نقاط ضعفك ویریدون أیًضا أن یعرفوا مدى وعیك الذاتي ومقدار ما تعرفھ عن نفسك. والحیلة التي یمكنك

أن تستخدمھا في ھذا السؤال ھي تحویل تلك الصفات السلبیة إلى صفات إیجابیة. وعلى سبیل المثال، لو فرضنا أن نقطة ضعفك ھو
أنك تقضي الكثیر من الوقت في المشاریع مما یجعلك تعمل بشكل أبطأ. یمكنك أن تحول ھذا األمر لصالحك من خالل المثال اآلتي:

Iالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● am slow in completing tasks if you compare with others, but it
is because I really try and do my best to get things right, sometimes I double or

triple-check documents to make sure that everything is accurate.
لكن ذلك ألنني أحاول حًقا وأبذل جھدي لتصحیح األمور،أنا بطيء في إكمال المھام إذا قارنتني مع اآلخرین،الترجمة:●

وأحیاًنا أقوم بمراجعة المستندات مرتین أو ثالث مرات للتأكد من أن كل شيء دقیق.



Why(السابقةوظیفتكتركتلماذا did you leave your last job(

إذا كنت قد عملت من قبل، فإن المحاور المكلف بإجراء المقابلة معك قد یرید معرفة سبب تركك لوظیفتك القدیمة؛ فھو یرید أن
یعرف ھل غادرتھا ألنك طردت مثًال؟ أو طلب منك رئیسك القدیم المغادرة الرتكابك أمًرا خاطًئا، أم أنك قد استقلت؟ أم تم تسریحك
ألنك أصبحت زائدة عن الحاجة، ولم تعد ھناك حاجة ألن الوظیفة لم تعد متوفرة. فإذا اخترت ترك وظیفتك القدیمة، علیك أن تتجنب

قول أي شيء سلبي عن مكان عملك القدیم أو رئیسك في العمل، وإن كان ذلك صحیًحا، ألن األشخاص الذین یقابلونك سینظرون
إلیك بطریقة سلبیة. وسوف نضع لك مجموعة من األمثلة التي یمكنك أن تقدمھا:

I’mالمثال:● looking for a new experience.
أنا أبحث عن خبرة جدیدة.الترجمة:

Iالمثال:● feel I was not able to use my qualifications nor show my talents.
إظھار مواھبي.أشعر أنني لم أتمكن من استخدام مؤھالتي والالترجمة:

Iالمثال:● am looking for a new job that suits my skills and qualifications.
أبحث عن وظیفة جدیدة تناسب مھاراتي ومؤھالتي.الترجمة:

Iالمثال:● am looking for a job where I can grow with my company.
مع شركتي.أنا أبحث عن وظیفة یمكنني من خاللھا أن أنموالترجمة:

What(السابقةوظیفتكفيیعجبكلمالذيما did you dislike in your previous job(

ما یریدون معرفتھ من ھذا السؤال ھو ما لم یعجبك في وظیفتك األخیرة أو الشركة التي عملت بھا؛ ألن ھذا ھو مؤشر على ما قد
تشعر بھ حیال ھذا المنصب إذا تم تعیینك، وعلیك أن تكون حذًرا فیما تقولھ عند إجراء مقابلة لوظیفة مماثلة، ومن المھم أن تكون

إیجابًیا ومتحمًسا للوظیفة التي تفكر فیھا.

Inالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● fact, I did not like the commute, so I think it is better to apply
for jobs closer to home.

من األفضل التقدم لوظائف قریبة من المنزل.في الواقع، لم یعجبني التنقل، لذا أعتقد أنھالترجمة:●

How(النجاحتقیمكیف do you evaluate success(

ما یرید المحاور معرفتھ من إجابتك على ھذا السؤال، اإلحساس بأخالقیات العمل التي تتمتع بھا وأھدافك المھنیة وأھداف حیاتك.
وعلیك أن تخصص استجابتك لتناسب ما تتوقع تحقیقھ إذا تم تعیینك من قبل صاحب العمل.

Iالسؤال:ھذاعلىلالجابةمثال● think that every employee in his position can be successful,
that when he wakes up in the morning, goes to his work enthusiastically, and back in

the evening knowing that he has made a difference in people’s lives, he will figure
that it was a successful day.

فعندما یستیقظ في الصباح، ویذھب إلى عملھ بحماس،أعتقد أن كل موظف في منصبھ یمكن أن یكون ناجًحا،الترجمة:●
ویعود في المساء وھو یعلم أنھ أحدث فرًقا في حیاة الناس، فسوف یكتشف أنھ كان یوم ناجح.
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سوف نسرد لكم فیما یأتي اسئلة مقابلة شخصیة باالنجلیزي مترجمة قصیرة یمكنكم قراءتھا والتدرب على الطریقة المثلى لإلجابة

عنھا لتكون إجاباتكم صحیحة، وتجیبونھا بثقة كبیرة تساعد على تأمین القبول لكم في الوظیفة:

Whyالسؤال:● do you think we should hire you?
لماذا تعتقد أننا یجب أن نوظفك؟الترجمة:

Whyالسؤال:● do you think you’re the best person for this job?
لماذا تعتقد أنك أفضل شخص لھذه الوظیفة؟الترجمة:



Whatالسؤال:● can you offer us?
ماذا یمكنك أن تقدم لنا؟الترجمة:

Whatالسؤال:● makes you a good fit for our company?
ما الذي یجعلك مناسًبا لشركتنا؟الترجمة:

Describeالسؤال:● a difficult work situation and how you overcame it.
ِصف موقًفا صعًبا في العمل وكیف تغلبت علیھ.الترجمة:

Whyالسؤال:● are you leaving or have left your job?
لماذا تترك عملك أو تركتھ؟الترجمة:

Whyالسؤال:● do you want this job?
لماذا ترید ھذه الوظیفة؟الترجمة:

Whyالسؤال:● should we hire you?
لماذا یجب أن نوظفك؟الترجمة:

Whatالسؤال:● are your goals for the future?
ما ھي أھدافك للمستقبل؟الترجمة:

Whatالسؤال:● are your goals for the future?
ما ھي متطلبات راتبك؟الترجمة:


