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�8 ا����� 

•              '� 8oدر L�� ا���1!�ي Y�
��� Y��
8F��I آ�

�8 ا��L 4,د               �ا=ه�!8 4,ازى أه�!8 ا��
          Y4را�@ L�� ل
G� ,ه Y�
�Nو ،
1�!v,4

         �]
v �o,� Kو ،'��N`

ل ��4Kوا Xvا,���
             a!��3� K 
��s /*,� ���3 =ن� X��


ل      �  X��� Y�5� م
!Fا�   .
•            Lدات ا��
sرPا ��� �#�� �� 
�! 

           8F��Iو ���s ب ��ل
�N 8�
3
��ك   آ���
      8C!1ا�� Y4را�@ L�� :


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•1- 8!��s 8)v ب
���� X�oا  :

 q�ا�� �I

�Y ا���1!�ي أن 4��N 
ول  ]
 ���4 
��C�  ،Y' ذ���ا���3,ل �' ا��,*!/ إذا أ
 أ$K Y ��4ف Fدة ���� ا�������8 ~!� �
� 8!�4
 Fا���� X�#� ر,�s ,ة، وه�!o 8 ��� 8ا���آ
 t5ه a� X���� E���� �!~ Y$8 ���� أ�
����


رة �ر��
 " ��' ���1 ا=��"ا���آ8، و�
��XG  �ن �
 
ا�A14 '�" �!3 أي L�� q�s اIP{ق، أ�

1
 ـ K  " ا�3!�ة ا�(
}�8"أو " ا��,@�� Y��C$ } 
��B!)] رة
Tأو إ Y[ر

ب @&~�� �I
�4. 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات  •sت ا���1!��8            إر
�
�
�8 ا�����
إذا ��م ا=�� @�o�� Aاء ��
��8 ه
4(!8 أو ���
رة                 •

                 �Fو� A�����ام اP$��$? ����ف ا
ا�����8 أو �
                Y$�4آ� أ AT ،/!*,ا���3,ل �' ا�� q�ا��

      8�!�v 8F���� A�Kا ?�54آ� أن ا���3,ل       . آ�

ص ���!��'،  {              �sأ '� (��!��' ا��,*!/ 


و�8 ��� 8 ا���q ا���3,ل            ��   X#��4

ر            !�NKا �!�� aF� ا�5ي q�ا�� ���4 
.  ور��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•2-
!�!�I 'آ  :

�!F' ا����8 !�
N8 و�!3� 8�,y� ت
�K . ا����م �8y و�4آ!

8v إذا آ
ن ه5ا N ،�N� 
��s ?Cآ ,� 
�4
ول أن 4��و آ�


�!8 ا����!8 أو  X�o���Fة أو آ��
ت y� 8y� ام������LC ا
 X�@ '� 
1����34 A�)Y�
�N   
، ) �F �34 ا����ا�1

 Y� 1�C� �@ 'و�� �!o ع
��ور��
 ��,ن @��ك ه, ��N ا$

�

��ا �4y� 
�
��
 . اآ�� آ�
 A���4. ا=��  ���� ا$!��آ' ر


����� '�4 K 'و�� . Kو �s
�
 Z!3� X��� ��,@ ���4 و�� X@
�!�Y4 ا�5اL�� ����4 . 8!4 @,ا�!E ا���اد 
ت a� ?��  
وآ�

 
ا����م ا= �
ل ا��ا�L�� 8 ا���آ8 �� �o ���4{ آ�1
 [!,�8 و@,ة


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����

�sة         .3•�� 8�

ط ا�1FCا� Lدا واذه� إ����آ'  :
•             X��� م

�Y ا���1!�ي �G!�ا �{ه���N أن ��,ن �#� 

�!�Y4 ا�5ا4!8، و��K �C �#� أن              aoرئ أن ��ا
Fا� a ��
             
.  ��,ن أآ �G� '��F�8 ��3!�ة ا�5ا4!8 و�!E ��4ارا �1

�? ��L ا��3ال       oأ �@ Y$ا�5ي     : "�4آ� أ ��
 ا�3�
 أن أ@�م و*!(8 �51ا ا���q؟      C��#�  "

•    XG� 8��1�3رات ا��
�   : "�C#4 ا����ام ا��� ���ا
      A�4د
4 ا�5ا3� 8!4!�!� A��F�� "  أ��ف       "أو q�s 
أ$

 �' ا���� أن ��4ض $(Y3        " آ!/ أ�4
� X�a ا�#�1,ر    
              }T
��و ��� Y�
�N ن

ت  ���ة إذا آ)vا,� �� q�آ�


ت ا�,اردة ا=�Nى     �
�.  �#�!a ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•4-   
!�
:   آ' إ�#

              Y��� /�4 أو Xا���   Y3![' ر���4,  K
        �$�� ��
 أو ا�3�
،  �' ا����    "��X " ا��

               X�
ء و���� ا���s ��#�� K q�s /!*,4
���  .           8��ء K �34��م $��ة ��,s Aوأه

34
ءل ����     . ����,ل ��L و*!(8    
��� 
              Y��I   Y4ـ�
����� ا�ا��,*!/ �' 

 8)!*,��  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����

 �' $(Y3 و��' ��ون �#� 8        -5•FTآ' وا :


 أو ��,ا}�
 ���X زا]� �' ا���              !��� '�4 K  .
أذآ� أن ���Y ا���ه{ت ا����,�t51� 8 ا�,*!(8                  

1
، وK ��4' أ$Y ��4ف �'           � ��
�4 K 'و��
       X�)�
� � ��4 
�� �Gب       .  ا���آ8 أآ
��ا�sح أ

       Y� 8�3C�

ذ�!8 ا���آ8 �o)        وأن ��,ن ��K

 [!) ا$�F�4 Yم ���� و*!(8              � ���
ك Cه


.    ا��� وا�4ك ا��,},ع ��C ه5ا         )   !1


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
: آ' ��د�
 وو@,را .6•

�� ���<� �+; ا��JZه� 	�    �)�ر��� آ89 إ
    Fا��� ;>�< F	��� أن ;U� /9Jأ>"��0/، و�

.  �FJ ا<�ام وو�0ر 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����

•7 -Y4ء
:  ا*�1 آ(
 8]

رئ  (a!&4 K ا��3Fوو@? ا� ( �!~ X!v
)4  


[� ا���X وذ�Y ��ن ��4آ� أن . }�ور�8 v ?@ا[��م و
 Y�
 4,}!� اه��  Aه
34 Y�
�N   8��o Xآ
14
، وآ!/ 
o

���آ8، وآ!/ أ$N Y!� �' ��3 ا[�!�
 X�F�3ا�� 
ل �
���آ8 ��ة أ�Nى  �4K
��F,م �

���Fا� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•8-    Y�
�N a�Iا   :

         �U���	 \	ا�� ��- �-�Bأ���ر ا�� �	ذر �> �Jو�
�Z. ا�,��ب إ�� -"ة �Kآ�ت            . ا����Jت  8�Iإذا أر

              Fآ ;I�9�[آ" أ�/ -"��R 8&� ا�F�U ا�,�>� �
            :� /B^آ� �+; أن ��2أ -� ر�K "R�� _� ،���>

 ��&)��9	 �	 Fأن     .  ا��� FB0 ���9�� ب��� Fا�0أ آ
  
�&0�. ��2م �


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•9-Y!ل إ�,v,ا� X13ا� '� X�oا :

Y� ل
�4K8 ا�!�
[� ا���X وv L��4آ� . 54آ� أن �4
�!�A ا��د ��!� ���X أآ!�  t4/ ا�5ي 54آ�
أن ر@A ا�1


 أو ���8 ا��د ا`�� q�s 8��أذآ� �C,ان . �,اء �,ا
Y' ذ���إذا أ . ����ك ا����Pو$

•Xا��� �]
v ���� و}� �� . K ��4ك ا���ة  

ب وآ!/ ��F,م  �
�8 ا���B�C4 Lه
 �' ه5ا ا��#��Kا

��� 
�!  8��
���
1$
ء . ��� AF4 K ل
Gا�� X!�� L��
 Y�
�Nـ�"   ���Fا�   A�C� ب
�N ر
B�$ا L و
Xo
". ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات  •sت ا���1!��8            إر
�
�
�8 ا�����
:   راao ود@�.10•

               aoرا AT 8![

ء ا��C,�8 وا�#1�N=' ا�ب ���, 
��4آ� أن ا��
            8�!�8 �4�L  ��ة �,�C8 وا�!���
ء ا���N=
��ة أ�Nى،  

   Xا���   Y4و*!(8     .  �' @�را L�� 
K ����4 ا���
د آ�!
��ا8�o ا�#1
ء ا`�!8 ا��,o,دة   ��ا�� ��
�� ا����
ت،              


ء" �ذا ا�����? آ��8   Cه "   '� K�� "ك
Cه "     �]}� '� 

�#8 ا����
ت ا���� ا�,ارد         �� ��
$�� .      L�� س,�
F�
ا[�(� �

           
����ام ا�A!�3، وراao أ�&K' ا�آ� ���� ��oورا YC� 8��F�
3
رات $�,�8   " آ�!� ا���
�8 ا��3!�8  ")��. =�8 ا


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����

ب-11•�:  و@a ا��

    ;>�< ��K ����� 8 ��0&� ا�,��ب&)�إذا 
���ذج ���ب  8�I0" أر /�. ا���F أ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•12-     �!o X��� �oا�N�� A@  :

             .Z��&"ي -�� �اI �Ba&��/ ا�5ا�&� و����/ ا�
��ع ا��رق ��� K[ن ه5ا أن        �����U�    _�- وان"B� 

�&��> .       P)��&� إ��اج )� ����a ى�I م",)� d
��J�� �Z&e �0اء��� و���&� 	� ا��_	�ت ^&�           

,"ام ا������ت 	� ��ع         .  ا����2دة أو ا�52رة    I9; اU�
. ا������ت ��e9م ا��29ط أو ا������ت ا�&"و��       


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات•sت ا���1!��8 إر
�
�
�8 ا�����
•13- #QDE+ i��`ا  :

� �� ��	��ع إ���         ���ا()$ '
&� �% آ$ #"ب �	 �� وا


�0/. إذا �,م ا*�	 � 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



رات آ��� ا�
�	ة ا��ا��� ��

آ�
�� ا�3!�ة     
ا�5ا4!8  

ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



آ�
�� ا�3!�ة ا�5ا4!8     
ا�5ا4!8   ا��8y ا�3!�ة•
�' آ�
�8 ا�3!�ة ا�5ا4!8 ا��1ف•
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 و8F��I ا���ض  ا=�oاء•  8�
ا�1
•/[
ا�3!�ة ا�5ا4!8 و*

ل•�sا�3!�ة ا�5ا4!8 أ
• �[
�$X��!�Y4 ا�5ا8!4 @ 8�
ا���ء   آ�
�,ات •N 8!4إ��اد ا�3!�ة ا�5ا


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
ا�5ا4!8   ا��8y ا�3!�ة•
 �,�o ����3ض          •��s ���F4 ن أو
!� ه

            X�� ر��
��� ا����,�
ت ا����!4 '� 8
         X�� L�� ,ل�ا��   �~�� q�s ه{ت��و

     8C!�� 8)!*8 ا�,*!(!8             .   أو و!]
Cا� '� 
أ�
            8!F�,34 8�)v '� رة
�� 
1$�� 
1)���4 '��! 

�� ا�,*!(8               I ات��Nزات و
��4ض �1
رات وإ$#

         ABC� ��� X,@8 و�����رة وا@�!8 ,��
.  و5oاب 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

ا�5ا4!8   ا��8y        ا�3!�ة •
•         Y� 8�

�8 آ�!� ����G�� 8!4ا�5ا Y4�!� �����!'    . ا��


[� ا���X ا����F4 إ$#
زاY4 و�#
ل              �� �1B4 أن Y!��
 Y4ا��N .            ات��وا���اY�!#!4 �#� أن �4,ن إ��از ا��


[� ا���X ه5ا �
�5ات            v 
1C� (��� Lرات ا��
.  وا��1
•           A!BCا��   Y4را

ل ��1G� 
و�!�Y4 ا�5ا4!8 ه أ�&


ن               F4�� 8�,3!�ة ا�5ا4!8 ا�����
  ،'��N`ا a� Xvوا��,ا
          
)*,� ����� Y$أ Xا��� �]
و[� !8 �4�L  ��ة ��

   ���Fن ا�3!�ة ا�5ا4!8 ا����,�8         . ��,ز ا���  XG��
و�
            '� Y3)$ ��4م �� 8���� 8�!���ه�
ل ه و

�X أن ���أ     @ L�] ق
�  ا���
رآ8   ا�3


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
 �' آ�
�8 ا�3!�ة ا�5ا4!8 ا��1ف•

•                  8!F�,34 8 أداة�
G�� ا�3!�ة ا�5ا4!8 ا�#!�ة ه
�,ف 4&!(� ����آ8            
��اY4 و�Nو Y4}ه���

     
ا��yض ا��]!3 ��3!�ة ا�5ا4!8          .   ا����Fم �1

�3!�ة            X�� ص�  L�� ,ل�و�8 ا��
ه, ��

              ��,� L�� ل,���� Yا�5ا4!8 ا�#!�ة �4ه�

��8 ا����!8 ا��L ه  �Y�v ����,ل          F���

 X�� 8v�  L��   .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 و8F��I  ا=�oاء•  8�
ا�1

 ا���ض
�A ، ا��C,ان ، ا���!(,ن          •Pا  .
•      .   ا��1ف ا�,*!(
.   ا���ه{ت ا����!8      •
•      8!C1ة ا����.  ا��
•      8! 

ت إ}�,���
•              YC� م}���}� A1!ع إ�,oص ���' ا��
�sأ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•/[
ا�3!�ة ا�5ا4!8 و*
•                Y4��

س ��3!�ة ا�5ا4!8 ه, �3�إن ا��1ف ا=

             5��� a� 8!��s 8��
F� L�� ,ل�ا��  
             �~�4 @�ار ا��,*!/   ا���آ8 ا��

   
1�� Xا���  .
وا�3!�ة ا�5اF�4 L�� X��4 8!4!� ه5ا ا��1ف                 •

           
: �' N{ل �#�,�8 �' ا�,*
]/ أه�1


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•/[
ا�3!�ة ا�5ا4!8 و*
: تعريف عن نفسك  ) 1•
� >�رة وا?+� -9/     •I�� �&�2م ا�(&�ة ا�5ا��

��ب ا���F �����2 	2�9&� و	,��ة -�   
ا��Uا�; ا�7,�&� وأه� ا�����	�ت -�     

  �	@ه_�/ و	(�ى ���&�/ و���B/ و<
.  ه�ا���/


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•/[
ا�3!�ة ا�5ا4!8 و*
:دعوة للمقابلة الشخصية   )  2•

���Bت و	���&� أداء ��>�       •	 
�"� Fإن >�<; ا���
7�ط ��ا��ه� �: �K^� ا���Z&V وا�(&�ة ا�5ا�&� 	�              �
           Fا�/ ���<; ا����B@ه_�/ و�	ر 0"را�/ و��Vل إ_�

���F -�� 	(�-"�/ �: ا�+��ل -�� د-�ة ���2���             
��      ا��(@و�&�    >�<; ا���F أو   R :� L&V� -� ا�

     ��2"م إ�&� :.  ا���F ا�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•/[
ا�3!�ة ا�5ا4!8 و*
: أداة تسويقية  ) 3•

*ن ا�
�	ة ا��ا��� �
/80 67 �345 ا*��ال �)0��� أر�ب         •
ا*()ل 6�7 أداة ��)� ��
�?80 ، ��ا 7@'� ?</=6 أن �>دي             

F إ��8 وإ�E ��اه/8 وBCرا�8         /�'Gب ا�� Eإ�  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

ل•�sا�3!�ة ا�5ا4!8 أ
�C4 a,ع ا����ات ا�,*!(!8 ا���
[8 ا`ن  { �,X�s �o وا[� •

  Yذ� '� A~��

ص، و��' و��s=ا a!�o ��
C� 8!43!�ة ا�5ا��
�!�Y4 ا�5ا4!8  L  ت

ك �Iق ���
رف ��!1
 ���4!� ا����,�C1 

'��� X�s X& أ L  
4��زه L�� .
• Xا��� 

@�8 ه�C�م و

ن ��آ�G اه��!B�� ن ا��5ان
�,��وا=

 q�� 
�1
 ��ا�
t و�!,��  !�C� Xو�� ،L)!*,ا� Xوا��� LC�ا��

ت$
!�
�) ـ ا�#�a �!' ا=��,�!'  . 8F��I ��ض ا�Gب ا�,��ا=

 L@K ب,��ا�3
�F!' ـ ه, ��
و�8 ���, !� �!' ا=��,�!' وه, أ
�!L  8 ا�C3,ات ا=N!�ة�s . Y� م�Fو�"LC1ون ا��
$�Bة " ا���

 X& أن 4#� أ L  Y4��

ل ��3�s=ا t5ه '� X�s X8 �' آ�
�
Y��
C� X�s 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•Xا��� LC�ا�� 

•             X&)ا�� Xوا��� 
�,!s 8!4ل ا�3!�ة ا�5ا
�sأ �Gه5ا ه, أآ
   Xب ا���
�vى أ��  .          L�� ا�&,ء Z�3� LC�ا�� Xا��� L) 

ا����ة ا�,*!(!8، و��A ��ض ا��
ر�� ا�,*!(�F���� Lم ���4!�             
         8�[
Fا� Lأ�� L  8)!*أ[�ث و a{,4 (!�� L3�� LC�ز .

•           
1� Y� 8!)!*ة و��N أ[�ث ?$
�Y إذا آ�
C� LC�ا�� Xا���
         L  ار����K4,د ا ?Cوإذا آ 
8 �
�,*!(8 ا���F�4 Lم إ�!1@}�
             �C��� �F4ا��� Xا��� �]
�  ،��!G� أو L)!*,ا� Z�ا� E)$

           Y��� L  ?��F4 /!وآ ����� ?�@ 
أن ��ى �8�,13 �
��ات ���oة  N ?�.  واآ�3


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•Xا��� LC�ا��

ك ��� •Cأن ه Kإ X8 ه5ا ا���!��s '� A~ا�� Lو��

Y� ��
C� �!~ ���#4 �@ Lب ا��
��إذا آL  ?C . ا=
 XG� 8،  �ن�
[8 ا���X �' ا���ر� Lإ� Y�,Nا�8 د��
    

رك إ�L ا����ة، أو ر��F� ز ا����هt5 ا�3!�ة ا�5ا8!4 

  8@}� 
1� ?3!� /[

  L و*G��] ?��� �@ �4,ن


�,*!(8 ا���F�4 Lم إ�!1� . Lى إ��Nة أ���4,د  ?Cإذا آ

 t5ه XG� ن�  �!y' ا���8 ��,I ة��  ��� X8 ا���]
�
ا�3!�ة ا�5ا4!8 �,ف 4��ز  ��ة ا��y!� وا��3,ن، 

  �Gأآ X��� L)!*,ا� Y�ر�
4 L  �1  ��ات ا�(�اغB��و

. و},[


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•Xا��� LC�ا��
•              L��Vا�� �	ا��"�"  
� �Z&Vإذا آ�ن ��ر�,/ ا�� Fg����و

�0&�ة اh� FRCن 	� K[ن ذ�/ أن �@دى ���<;         
              �e��+ؤل -� 0"ر�/ �� ا���)ا���F ا����2; إ�� ا�

    ����ار �&Idوا /Z&Vو ��-  .   �Z&Vدك �� و�Rو �	أ
وا<"ة -�� 	"ى ��ة ����a 	� ا�%	� �� �Kآ� 	�         
L7J� "0 -��ك إ�� <" 	� ور��� ��7�d أ�8 ����ا<�         

  إزاء ه5ا ا���?�ع    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•Xا��� L)!*,ا�  

•  Y4زا

 ���{ و�51ا  1, ���ز إ$#!C�ز 
�N a���K Xه5ا ا���
 ��C#4 A�� أو �o,� X��� ���!  L)!*,ا� Y�ر�
4 
و�1
راY4، أ�


�
�4 . 8!�
3�8 ��,*!(8 ا��C�
� 8�
��اY4 ا�1Nو Y4را
1� a{,4و

  L ذ�Y ا����ة ا����!�!8(�� ( ABC4ا�5ا4!8، و Y4�!� L ��ا�8 

  8)!*,�
� Y4را

ط �1�
[� ا���X أن ��ى ��ى ار4v a!��3� (!��

 L ا�3!�ة ا�5ا4!8 ذات ا���X ا����BC� �@ LC . (ا���F�4 Lم إ�!1

 X�@ '� 
1� ?��� Lا�� /[
3
8I إ�L ا�,*�� Xا��� �]
v

1C� (��� Lة ا�����4��� آ�
�8 ). ���� 8 إذا آ
$? ���Y ا�� 
ر��

 Y!��4 
1Cو�� ��ا�3!�ة ا�5ا4!8 ذات ا���X ا�,*!( �#1,دا أآ
 Y4ا��N L�� �!ا���آ '� K�� Y�[��Z!�34 8 ا�&,ء ��L �,اه


G��] 
1!�� ?��] Lا�,*!(!8 ا�� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

•Xا��� L)!*,ا�
• 8�
�  L)!*,ا� Xو���' أن �4,ن ا�3!�ة ا�5ا4!8 ذات ا���

 /[

ص إذا آL  ?��� �@ ?C ��د �' ا�,*N X���
 L�� ء ا�&,ء
F��� Y� ��3�� 8�
ا����
�L)  ،81 هt5 ا��
 ����� L)!*ر�� و
�� �C� وى�oK ض�� '� K�� Y4را
1�

81�

]/ ا����*,�
� . Xو��' ا�3!�ة ا�5ا4!8 ذات ا���
 ?Cإذا آ 
34
ؤKت �� Xا��� �]
v 'ذه L  �!G4 �@ L)!*,ا�


ء ��� ا����,�
ت، وLC��K ه5ا أن ا�3!�ة ا�5ا4!8 )N���4 إ
�!T�4 }� 
#4
ه�1
 أو أ1$ A�� L)!*,ا� Xذات ا��� .  �]
v 'و��

 ��#��K �@ A�
4
ر�� و*!(L وا}� ا��� '� (��ا���X ا�5ى �
 Lرك إ�
F� 8 اF!F] ء
)NP �������
8v إذا اN ،Xه5ا ا���

 L)!*,ا� Y�ر�
4 L  X�� }� 8��,I د  ��ات,oة أو و��. ا��
•         (� ��+ �
.  ا�&%, ا�����9 إذا �/ (%) ��(c ا���اض ��9 ا�&%, ا�	�9E ا�
�%�س "����

��� l�cG ا�      �W �
*ا�G# أآ-� �Wذ+�#  أ�� إذا آG�� lE	ال ��@�� +�%�ة ا�&%, ا�����9 "�+
  �
ME�+ m
@G #�Gة ذا��� ,
 �) A�N) د�n ا�&%��) و�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
• a�#ا�            L)!*,وا� LC�ا����!' ا�� '!� 
•             L)!*,وا� LC�ا����!' ا�� '!� a�#4 Lا�3!�ة ا�5ا4!8 ا��

4
ر��            
�!�ة ذا4!8 ذات X�s و*!( و��' أ}!/ إ�!1 Lه
          
1���� AT Kزات أو
#$Pرات وا
و*!( L��o,، و !1
 ��4ض ا��1

  L)!*,ر�� ا�
�#� ��!Y أن 4,}� أ�' و��L ���? و$,ع          . ا��
             '� X�F� ن ه5ا أن�s '�  ،
ا�,*!(8 ا��L آC? �4د�1

��اY4، و�Y� ��3 أ�&
 أن             N إزاء �F�@و Xا��� �]
v وف
��
       Lا�,*!(8 ا�� L  
4��ز �,اه�Y وآ!/ ���YC ا����ا�1

 

ب ا����F�4   .            Xم إ�!1�vأ AB�� أن '� A~ا�� Lو��
�(&�,ن ا�3!�ة ا�5ا4!8 ذات ا���X ا���LC إK أن ه5ا              

         L)!*,ا� X3!�ة ذات ا����� �!o X��� ,ه Xا���  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•X�
ط  @FCة ا�
�!�Y4 ا�5اY!�� 8!4 ��ا� 8�
ا���ء   آ�

8!�
:ا��

•   '��N`م ا
�1 �1
 أ�B4 ���4 أن [�د ا��,رة ا��

د ��� ���� أو �,*/ o /*,� XG� ا��#
ل ا�,*!(

���� و���� @�رات  C!8 وs��!8 ��[8 أو ��ن  �
و���
ون و��
 � ��L ا��,ا�!� 

!  آ!/ ��4 أن 34,ق $(Y3؟•


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•X��!�Y4 ا�5اY!�� 8!4 ��ا�
ة                    @ 8�
ا���ء   آ�

     8!�

ط ا��FCا� :
•                   Lإ� 
1��F4 أن a!��34 
ء ا��8�1 ا��!s=ا 
�

1
؟         � X���4 ا��� ا���آ8 ا��
8  �
�8؟             •F���
ط ا�F,ة �F$ �1B4 /!آ
•                  K!8 أو�ا��� Y4
�,��� 8�
ا`ن ���YC ا���ء ���

����اض Y�!)�N ا����!8 و���                
� A@ Yذ� ��� AT
 أ�oاء ا�3!�ة                  '!���اY4 ، آ�
 ه, �N Yذ�

  .ا�5ا4!8  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
:إ��اد ا�3!�ة ا�5ا4!8•
• '� 8�,�#� A��F�� م,F$ ف,� هt5 ا�#�]!8  


ت ا�� $��X ��ذن ا� أن 34
��ك  ]��Fدات وا��
sرPا
8�
 إ��اد ا�3!�ة ا�5ا4!8 ا�(�  .

:ا=و�L ا���,ة•

ر ا���X ا��
م ا�5ي 4(&�� ��3!�ة •!�Nأ ������ وا��4

. ا�5ا4!8

ك $�Z وا[� أو •Cه �o,� K �$�� رة
sP4#�ر ا 
Cوه

 ���X ا�3!�ة ا�(�
�8 ، و�YC��� Y�5 أن �
G� ب,��أ
Yo
�� ا[�!
Cح إ�!� و�
4��
ر ا��C,ذج ا�5ي 4�4 .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

ا�3!�ة ا�5ا4!8 إ��اد•
•8!$
Gة ا�,�:ا��

ء •!s=8 ا�3!�ة ا�5ا4!8 54آ� ا�
 آ�  �X ا���ء ا�(��@

8!�
: ا��
• X)y4 Kأ L�� ة����� 
1��o
  YC� q��� 8!4ا�3!�ة ا�5ا

 Y!  ة,Fط ا�
F$ إ��از
• A1)اءة وا��F8�1 ا�� 
1��o
ا�3!�ة ا�5ا 8!4���8�,  
• 
1��o
  Xب ا���
�vأ �C� YF�,3�� 8F!Tا�3!�ة ا�5ا4!8 و

 8�
�8�CF و �
• ?@,�
� 
 إ��اده  X��4 }  Y�!��s E��4 8!4ا�3!�ة ا�5ا

 �@ 

Kة   إ��اده�وا��(�!� وا�#�1 وذ�Y =ن اPه�
ل وا�{�
Y434,�� @�را 
ر ��3!8 آ�!�ة  T�. ��,ن �� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


�8G ا���,ة•Gا�:

ء آ�
�8 ا�3!�ة ا�5ا4 •CTأ 

ك $�
]� �8�1 �#� ��ا�
ة ا���Kام �1C8 ه!

: ه
• a!�#� م�F��� ا=[,ال Xآ   
�C#4 ا����ام ا�3!�ة ا�5ا13)$ 8!4


1� 8v
N 8F!Tو*!(8 و X��  ،/[
. أ$,اع ا�,*
اX�o ا�3!�ة �����ة و��' ��ون إ�#
ز و��� [#v A(�8 وا[�ة  •


 �oا��
C� .
 ه5ا •  Yv�  ���4 ���4 أن ?Cإذا آ K�1ف وا[� إ� Y3)$ �!F4 K

. ا��1ف

ز وا��(
ءة   •#$Pا L�� ت �4ل
 ا����م �oً{ @�!�ة وآ��
ت  �
�8 ، آ��

. وا��Fرة
•   X�� ل
#�� X��4 ت
�,��� L8 �4!� إ�!C  ت
���ا����م ��

1
 أو أي ���,�
ت أ�Nى  !  X���� م�Fا��� X81 ا���o ا���آ8 أو
��4 ? ��!1
 81o q�4 ا���X أو ا���آ� ا���~,ب  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


�8G ا���,ة•Gا�:
• 
#4
t ا���آ8 أو 81o ا���X وا�,*!(8 ا����Fم �1 Y4
�
. �!' اه��
ا����م ور@ً
 �' $,ع o!� و 
�N وا���� �' ا�,رق ا���اق أو ا���,ن •

8�@

8v ا=�,ان ا�(Nو .
•   
ء  �N{]!8 أو أ�ء إ
�Nد أي أ,o' ��م و�و�4آ�  ?�
 آ�� aoرا

�4آ!� ا�#�X و���
دة ا���آ� �(&X ��ض ا�3!�ة ��L أ[� ذوي 

1��oة ���ا��. ا��

•   
1�
NدP ب,���8 �' [!) ا=�
C� 8!4ا�5ا Y4�!� X�#4 ول أن
]

ت  ��s�4 و,!�1
ت ا���X �34��م ا���o ��� �4 [!) إن,!�ا���

 8v

A14 ا��$
. ا����!,�4 �����' ا����,�
ت   @,ا�� �!

د �' ا��,ر وا���N 8 ا��ا]�ة•���Kا�3!�ة ا�5ا4!8 ا X�� �C� X&)� .
  : K 4���� ا����
ت إK إذا آ
$? آ��
ت ���,� a!�#�� 8�XG ت  •C���

. �4!(,ن


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



رات آ��� ا�
�	ة ا��ا�����

  ���,ي ا�3!�ة ا�5ا4!8    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



 ���,ي ا�3!�ة ا�5ا4!8      

 ��3!�ة ا�5ا4!8 •[
C�ا�X�!1 ا�
• K 
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 و�  tذآ� y�C� 
�

 y�C�

دات L�� YC!�4 آ�
�8 ا�3!�ة ا�5ا4!8•sإر


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 ���,ى•

ط•F$  
 :�#� ��ا��1

ر ��د ا��(�
ت و54آ� •���Pا   a&4 K Lإ��اد ا��3,دة ا=و� �C�

 8![
1C3�8 ا�Cإ��اد ا� X�
 8 أو ا��5ف @{Pا 
�34�!a دا]�ً Y$أ .
• A�Pان / ا,Cا���!(,ن / ا��
• ��
ء ا���1ة A�� K ذآ�ه
 ( إآ�� إ��Y ا����) . أ
أذآ� �C,ان �Y��C ، وا���Cوق ا�����ي إن و�o و�' ا����' أن •


�8 ��م 4,ا�oك ] �3$�!a ا��o,ع إ�!�   q�s A�54آ� إ
�X ر@A ا���!(,ن •@ 8Cح ا����
3�8 ����!(,ن L3C4 K أن 54آ� �(�C�
�

 �oإدرا �#� ، وإذا آ
ن ���C� Y,ان ���� إ����و$


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

ت •�,��� 8! 
 إ}
B� أي 	�        •� d ت أ��ى�	���	أي  
ه5ا ا�9B" �9"رج �+

� 	� أن اdه��	�ت وا���ا��ت            ^���� �&I�IC�9د اBا�
�� آ�9Bد             �����7 	� ا����J آCوا ���&B�Jرات ا���و	

   ��2��رات 	�&%ة       ( 	(	 /�"� 8�و  ) ��>� إذا آ�
         "9B8 ه5ا ا�+� ��Rإدرا �ًGأ� �J�� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية


ت•�
 اKه��
•               Y�!��s 8 ���� ت
��A ا����ام Y�4 ا����,�

                �C�و��ى �{ء��X���� Y ، و�#� إدراج ه5ا ا�
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 ،               �� 8]

�8 وo,د �3]  


�!8 وا���$!8            ��oK8 ا�و��&�' ا=$�
             �{,� 
� Xت وآ
وا=$��8 ا���
}!8 وا�1,ا�

  .  و@? ا�(�اغ   إ��y{ل  آ!(!8    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
1
رات•� �� ا`�
 ا����ام ا��

• a� 
��A آ�
�8 ��ا�� ا����!,�4 ا�� 4#!�ه

دة oP8 اoذآ� در  ..


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

• 8�1
رات @!
د�8          ،  أ$��8 ، ! �s ت
oا]� ، در,o  
��ات            •Nرات و
1�� 

�] ا���A�1� X دا�[ًv

               8�ا����Fم �,اء آ
$? �� ,�8 ا=�o أو أ$�
             ، 8!�
��oP8 ا�4�,�!Y�5� 8 �#� ذآ� ا=$�


�!8 وأ�&ً
 أي ���F4 أو                     FC8 وا�!��

ت ا�#�
��$Pا
            
1�
o,ا]� A4 ا���,ل ��!1
 K �#� إ~(


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

ص•�sأ A1!ع إ�,oا�� '��� 
•  X�@ '!!Cص ا���
�s=ا Lع إ�,oا�� �#�

Aذآ�ه 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•
�  K 
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 و�  tذآ� y�C�

y�C� 

•y�C�
� ��� 
1
 ���ف ا�I '� �BC,ل أو @�� •�ys A4 اذآ� آX ا�,*
]/ ا��

. ا�(��ة [�L �, آC? [��) ا����ج 
• ?$
��4}? �1
 [�L �, آ اذآ� آ
 � ا����ات و ا��#
رب ا��

 �o=,�8 ا ��أو ~!�  �!�,�4 .
• 
�#� أ�&
 أن �4&�' ا�3!�ة ا�5ا4!8 أي  ��ات ز�C!8 أ�&!�1

 /[
  ��ات �
 �!' ا�,*  ��
ل در ا����K أو �
�� �4ر�$���
. ا�����(8

 و��' دون •�

ل ���Y ا��#�� ����4 K اذآ� أ�&ً
 ا�,*
]/ ا��
 X!v
. ا��N,ل   ا��(


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•
�                y�C� K 
 ا�3!�ة ا�5ا4!8 و�  tذآ� y�C�
• K
�     ���  y�C�

ب ا����ات     •�v= 8�3C�
�  :
•               
1�!{,4 8�
]   K8 إ!��
ا[5ف أي و*!(8 ه

   Y4را
1��  .
•                Y �1� 8!أه� X��4 K ا[5ف ا�,*
]/ ا��

    �
  ا�,*!( ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

دات  •s8 ا�3!�ة ا�5ا4!8             إر�
L�� YC!�4 آ�
اكتب ما قل ودل  .  1•
�� أن •N L  aF4 }  X~

ب ا���A1��� X ا����� �' ا����vأ

4��� �A1C @�اءة �!�ة ذا4!8 �4,ن أI,ل ��
 �#� �{ }�ورة، 
 K ا�5ى q�ا�� �)C4 ف,� 8�
�3!�ة ا�5ا4!8 ا��,��8 ا��13 

ا�3!�ة ا�5ا4!8 �#� أن ��4,ن �' Y��� . 8�)v ا��G!� �' ا�,@?
 '!��)v '�' و��وا[�ة إذا أ- Y�5� 8��� ك }�ورة
Cه ?$
 - إذا آ


8 �
�,*!(8 ا���F�4 Lم إ�!1@}� 
��ات و*!(!1� 8N /v,� .

8v إذا N ة�!� Y!��4K '!��)v '� ��4,ن Lوا�3!�ة ا�5ا4!8 ا��
1
 و�!' ا�,*!(8 C!� 8!�,{,� 8@}� �o,4 K ت
$
!�� ����4 ?$
آ


1�~�4 Lأن . ا�� L  ?�ا����م ا��3
[8 ا���
[ZF  8 إذا ر~
}�
4,}!�
 آ Y4زا
 4,}� إ$#


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•2 .
1�{,� L  8آ�� Xم آ����ا
ا����ام ا��L�� 8y در8o آ�!�ة �' ا=ه�!8،  �$?  •

  8��3� Xا��� �]
v L�� Y3)$ أن ��4ض Lج إ�
��4

[� ا���X ا����F4 �3!�ة . وآ(
ءةv ت
o

�I ا[�!N

. ذا4!8 ���,�8 �,},ح و@,ة
•  8��,����C#4) 8 ا�(�Fات ا����8 أو  '� ���4 Lا��

���
رهA )أB$�� /!*,و ا������ن ��� 
!]K' ا�ا �!G�  ،
�� ا�3!�ة ا�5ا4!8، و�51ا  �ذا و}�?  � 
������ورا 

 
1�� X�

X�s L�� Y4 أ�oاء yv!�ة �X13 ا���$
!�
.  ��3داد  �8v @�اءة �!�Y4 ا�5ا4!8


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
استخدم كل كلمة فى موضعها       . 2•
•  XG� X�)ل ا���آ8 وا�
، "أدرُت"، "I,رُت"ا����م أ �

"?ُ��v "Y4زا

ء ا�&,ء ��L إ$#F�P .
• }G� 8!����4 }�o �34��مK " ��,��� 
..." ��F @�ُ? أ$

" L  

��ُت أ$� �F� " ... �!�&ا� '� q��4"
". أ$
• XG� 8 ���#1,ل!C�
ت ا����1�ُ إ��C#4" L ا���آ!

1
 " أدرت" �' ا= &X أن $F,ل ..." ���3,�!8 إدارة!) 
8FTة و,@ .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
• 3-�oو X& أ L�� Y4ا��N Xy�� ا
• X��� L�] 

[� ا���X ا����F4 ���� أن ���ف �
 أ�4�#$  ��!v

3�8 ���آ��C�
� t�#C4 أن a!��34 
. ��L  ��ة o!�ة ��
•
&�
~ '�4K .L�,{,� X��� 
1�
!@ '��� Lء ا��
!s=ا /v . إذا

 Y$أ 
� q��� زن"ذآ�ت
 �$? F4K,ل ا��C3] " ،�!G? آ(
ءة ا���
 Y$ل أ,F4 
��C� YCار "و���F�� دادات���Kا /!�
�4 ?&)N20 %

 Lإ� X�� 
y��
 و � ����آ8 ���8  38C3ا� t5ه L  رKأ�/ دو 
8!�

[� ا���X ��ا[8 أآ�� إزاء .  �$F4 Y,ل ا��G!�" ا��v ���!�


زات#$Pا t5ه '� �Fع ا���
���
]Y و*!(8 إذا ا�. إ�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
• 3-�oو X& أ L�� Y4ا��N Xy�� ا
•   
C!�آ' أ  .           Y4ا��N ل}y��
ك  �ق �!' اCه

              ،
1!  8y�
���� 8F�L�G و�!' ��4!(1
 أو ا���
�3�!a �8�,13 اآ��
ف           � Xا��� �]
� 

إذا �A ���ث ذ�Y        (ا����!/  L ا�3!�ة ا�5ا4!8            
            8��
Fل ���!8 ا��}N ث��!�
�sة  �$� ��

، و[�L إذا �Y�C�� A ه5ا �'            )ا����!8 
ا���,ل ��L ا�,*!(Y)��� �F  8 هt5 ا�,*!(8                


F]K. 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•4 .oر
X�14 K ا���X ا��
•  �]
v �C� آ�����
ع ��ا�3!�ة ا�5ا4!8 هL أول ا$

 
� L�� ����4 8�o
Cوا�3!�ة ا�5ا4!8 ا� ،�F4ا��� Xا���
 L  
1����34 L8 ا��F����
  ،
1!  t54آ� 
�� �Gه, أآ


1
 أه�!8 آ�!�ة أ�&� 
1��
. آ�
�!�Y4 ا�5ا4!8 ����آ� أ$Y ا�����? ا���اآ!�   • aoرا

  Y4را�@ L�� X!د� 
ا��C,�8 وا�#1
]!8 ا��3!�8 وآ�1
 8F!@ا�� X!v
)��
� Y�
. ا��,ا�v!8 ا�#!�ة و��L اه��

LsKء �&!L  Y�v�  Y!�� a ا���,ل ��L و*!(8   

ء  �N=
� A]ة ذا4!8 �4د�!�ا��L ���' (أ��ع �' 

8�,13� 
1�C#4 .(


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•4 .oر
X�14 K ا���X ا��

رئ            •Fا� '!� L�� 8�1��!�Y4 ا�5ا8!4  X�oا  .

            8!�!���,8v وا[�ة أ��L       (ا����م ا�1,ا�� ا�
         '!�$
1
، و�,8v ور�L�� a ا�#�)�)   ا��(�8 وأ

���4K(�8       و�ا� XNدا qCا�4ك ���    .   ا�

ل              �sأ �C#4اء ا�����(8 و�o=ت �!' ا
 
ا��3

ل                �sم أ�����8 ~!� ا����, 8 وا��yا���وف ا�

      8! �] 8��.  [�وف �3!�8 ذات 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
•4 .oر
X�14 K ا���X ا��

ت      •�!�
د�
 �' ا�,رق ~!� ا�L#!3C ذى ا��� 
ا����م $,�

 Lo
54آ� أن ا�,رق ا�L#!3C أو  . ا��@!8F، �,$� أ�!� أو�
     �]
v ول

�� @� 4 '���K�o X��� t��,!� إذا [yا�
   L  '��N`رآ!' ا
ا���X�� X $�3 �!,ز�1
 ��L ا���

. ���!8 ا��,*!/
�!�Y4 ا�5ا4!8 �4آ� أن  • '� �3$ X�� Lرت إ���إذا ا}

هt5 ا�B$ �3C!(8 ووا}�L��  ،8 أ &X ا�3!� ا�5ا4!8 
��8 ا��3C ا��د��8    

 @� �4��هF!3C4 . ى,��34K��م 

L �3 ا���Cا� L  8����3�3 ا��Cت ا�K� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية
ا��1ف، ا��1ف، ا��1ف-5•

[� ا���X، وآ' •�� ���� a!��34 
� L�� ا�&,ء Z��

إذا آ�F4 ?Cم أورا@Y =آ�G �' و*!(8  ��ل �'   . ���دا
Y�5� 
F�I 8!4ا�5ا Y4�!� . Y4�!��' ا��(!� أن ��4ل 

�� و*!( 8��8C! وEC4 K أن 54آ� ا����ات   
C�� 8!4ا�5ا
 
8 �
�,*!(8 ا���F�4 Lم �1�v 
1� Lا�� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

تخلص من التفاصيل الزائدة. 6•
ا�F&<�Z ^&� ا��Gور�� �F67 <&%ا آB&�ا �_ داع             •

.  	� 	(�<� ا�(&�ة ا�5ا�&�     
d �5آ� ا���Zت ا� �&�,7	Fg ا�(� أو ا���ل أو            •

�l5 ا�����	�ت       � �&-��Rdا�+��� اm+�d  ب�+<C 
          ����� أن ����Bه� 	9/، وا���nR أ���0 Fا���

��ع أ�8 �5آ�ه�          � �. I&��7ون ��ا<� أآ�B إذا �
 ه�ا���/ واه��	��/ إd إذا آ�� 8	��5�d         ��Bآ�•

�� ���	� إذا آ89            B9U� ،��2"م �� ������Z&V ا�
         �&Z&Vا�/ ا���B� L�. �+��R إ�� 	(�<� �


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



مهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتيةمهارات كتابه السرية الذاتية

q��4 �' ا��(
X!v ا��ا]�ة. 6•

رة •�
ص "a&4K ا���s=ء ا
���� 8�[
@ A��F4 '���

Yذ� ��I إذا A1!ع إ�,oا��5' ���' ا�� " ?Cإذا آ
��اY4 ا�,*!(!8 N /v,� 8]
3� Lإ� 
o
��� . AB��


 ���o,ع v
�sا Y��� ��3,ن ��ن� Xب ا���
�vأ
�,ن �YC ذ�Y إذا @&? ا�&�ورة��!�. إ�!A1 و

• 8!����4 8��o 8�
ـ  {�� أن ��,ن " ��C#4"Y �1 آ�

�Y ا���1!�ى�N L  
إذا @�رت إ}
 8 . ه� Y وا}�


�& 8�XG .  �' ���دا" ا��1ف"yا� X�#ول "ا�
أ[
8!F�,3ا�� L4را

دة �' �1)��Kأ��) �' "أو " ا

LC!{�� X�� " 4&!/ أي K  �s X� 8!4ا�5ا Y4�!3� 
 '� �Tن ~!� وا

 ��$Y ا3$�
�����' أن ��4ك ا$

�3)$ .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



ا�)0��� ا���I&J ا���ز��رات 
ا(Bاد

�B(L (,ب/م

ت     �B&� 6�	5ا� M�N(ادارة ا� O�P� O�Qر
  M?رBا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



ا�)0��� ا���I&J ا���ز��رات 


�{ت Fأ$,اع ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����




�{ت   Fأ$,اع ا��
•1 .         8![
F�$K!8 ا�8 ا�����
Fا��

��8 ا����!8 وا[� ـ أ�
م ـ وا[�             .  2•Fا��

��8 ا����!8       .3•F8 ا��C#�
•4  .        8!�

��8 ا����!8 ا�#�Fا��
•5 .          3)Cا� Zy&!8 �4? ا��8 ا�����
Fا��

]�ة ا��yاء            . 6•� L�� 8!��8 ا����
Fا��
•7 .         /4

��8 ا����!8 ��� ا�1Fا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت•Fأ$,اع ا��
•               L!8 ا���ت ا���}�
F��� 8)���� ك أ$,اع
Cه


ر �!'          !�NKل ���!8 ا}N 
�4
رك  !1 �@
       8)!*,� '!��Fا=$,اع           . ا��� t5ه Aأه �� 
و !�

          
1�� X�

دات �' 8F��I ا���sوإر  :


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

المقابالت  أنواع  •
  المقابلة الشخصية االنتقائية    . 1•
•   �&	"2��2&� ��"ف إ�� إ��اج �R&� ا���dا�7,�&� ا ���ا���2

��وه�J� �9ن -�ض ا�+m��2 ا�,�>�  . ����Z&V ^&� ا��@ه�&� �
�J&Iن �"ى . ����را�/ أآ�g أه�&� 	� إ�0	� -_�0 ود�� 

ا����2&� -�� ا���2��� �p&�, 	+"د ���29ط ا�� ��دون  
  /��&I :� �G0�9��ت ا���&Bن -� ا��g+B� ف�Iو ��&�6�

��ع . ا�5ا�&� و�+"ون 	@ه_�/ � d �Jو� ���qIأ ��- ;Rأ
�[�� 	���	�ت إ?��&�، ��l5 ا�����	�ت 0" �(,"م �: ^&�   

��2&� ا���2���    . >��+/ �d_ت ا�7,�&� ا�اع ا���2��أ<" أ
L���. ا��B- �&�,7 ا�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت      •Fأ$,اع ا��

��8 ا����!8 وا[� ـ أ�
م ـ وا[�. 2•Fا�� 
• A4 م ـ وا[� ��,ن

��8 ا����!8 وا[� ـ أ�Fا��  


 ه, }�وري  � A!رات وا����
اP@�ار ��$Y���4 Y �' ا��1

��8 ���� أن ��ى Fا�� L�� A[
F8، و��' ا�)!*,�
��(,ز �

    X�������,ا � �a ا���آ8، وآ!/  ?Cآ 
إذا �

 ��,ن . �1
راY4 ا��1
رات ا��,o,دة   �F!8 اPدارةCه

 8��
Fا�� L�� A[
Fا� a� 88 �{@8 ود��
ه� Y ه, إ@
��(!� ا���آ8  Y4}ه��!8 و���4(� أن �ا���  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت      •Fأ$,اع ا��

��8 ا����!3.8•F8 ا��C#� 
��,ا�o ��دا �'  • 

]�8، و !1s 8�!�
��8 ا����!8 ه وF8 ا��C#�

8)!*,�� Y& رك أو ر
!�Nا �] A1� ا���آ8 ا��5' ��,ن )*,� . 
��C�

�sة إ�L ا���q ا�5ي �� A��4 ص
�sة أ�� 
1]��� 8���L�� �!#4 أ

8 . ���ح ا��3ال�,�#��� �o,�� ?$ا�&�وري أن 4#!� وأ '� E!�


�{ت ا����!8 @� ���� �YC 4,}!�   . ��آ��1Fن ا��
#� ���  

 [X ا����{ت  Y4را
1� .   YC� ���
 و4� /@,� ������ 8C#م ا��,F��
�8 ��,ا81o هt5 ا�����8N X�� . }] م�F4 8 أن�
 ا��  
���� ?3�

 8F���
��8 ا����!8 ����ون أن ��� ,ا ا�Fا�� L�� ن,�[
F�
  ،
![
1$ Lا��
 F!F] /@,�   Y4را

Y4 و�1�,��� 
1� ����� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت      •Fأ$,اع ا��
•4 .8!�

��8 ا����!8 ا�#�Fا�� 

دة Kآ��
ف ا��Fرات •� A��4 8!�

��8 ا����!8 ا�#�Fا��

 a� ن,��
��!��X ا��5' F�3ا�� 
د�8 �����ي و�,*(!Fا�
 �!~ 8!��s 8��
F�   
�� '!��Fا��� X& أ a�o A�� ،ا�#�1,ر


شF$ 8�,�#� a�
I 

]A . ر��!8 و�1Fأ ا������I Aح �,},ع �
 و�
8�@
Cا��   8��
Fا�� L�� . 8!��8 ا����
F' ا���ا��1ف 

ا�#�
�!8 ه, ��� 8 آ!/ �4(
� X�a ا`��N' وآ!/ �34��م 
'��N`8 ���3 ا!F�Cا�� Y4و@�را Y� ��� . ح
#C� إذا أد�? دورك

 8!��s 8��
F� Lإ� L��4 �F  8!�

��8 ا����!8 ا�#�Fا��  
8��oو 
��,4 �Gى أآ�Nأ 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت•Fأ$,اع ا��
•5.3)Cا� Zy&!8 �4? ا��8 ا�����
Fا�� 

و�8 •�� 
�{ت ا����!8 ا��L �34��م ا�&y,ط ا�C(3!8 هFا��


]L�� A  . ���� 8 آ!/ �4��ف   �XG هt5 ا��BوفFو@� ����ث ا�
 Y��#� أو Y�� دل
��14 أو @� �# X��� 8!��8 ا����
Fا��

�B�C4 .Y� 81o,� 8!��s 8$
��4��t إه Kأن ���ث ه5ا و a@,4 . A@
    ?Cا��,}!� إذا آ ��Iح، وا����ال � Xآ L�� د ��1وء��
�

8�
oPا 
8o إ�!�، وK �3�4ع  ] . 8��
Fا�� L�� A[
F4,@/ ا� 
ور��
8���
 N{ل �Iح ا=� 8B�� ا��ف أن . ا����!8 �' ا��{م  

Y!�� 3)Cا� Zy&�� 8و�
�� t5ه . L�] ن,��   E�oا
8����� �]�I   8��
Fا�� L�� A[
F8 . ����3 ا�F!@ت د��إذا 

�!N=ا YF!���� �!{,4 Lج إ�
. ��ون آ{م ا��ل إذا آ
ن ���


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت•Fأ$,اع ا��

]�ة ا��yاء          . 6•� L�� 8!��8 ا����
Fا��  
•   L!8 ا���ت ا���}�
Fا��   8F��$(E ا�F,ا�� ا��


�{ت ا����!8 Fا�� L�� ���C4 ا����� 4#�ى  

]�ة ا��yاء� L�� .   8 و��' 54آ�!��@� ��,ن ا�#, أ@X ر

أن ه5ا ~�اء ��X وأن آX [�آ
Y4 و4�� 
 Y4��v,دة 
8�
C�� . اء�yة ا��[
� L�� 8!��8 ا����
Fم ا������ا

 8��
Fا�� L�� A[
Fو�!' ا� YC!� 8آ����أر}!8  A!F�� .
���
ول أن �4] / 8@

م و�!��
ر ا�!�Nا   
1���4

. ا����ف


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت•Fأ$,اع ا��
•7./4

��8 ا����!8 ��� ا�1Fا�� 
• 8!��s ت}�
F� 
�{ت ا����!8 ��� ا�1
4/ هFا��


]!q����� 8 �' ا����F�!' ذوى ا���ه{ت ا�&�!(8 F�$ا

�{ت ا����!8  F��� �!yv ى ��د,� LF��� K (!��

8v

�� إ$5ار أو @�  . ا���
ل �Y ��ون �4Kا A�� �@
 Lا�5ا4!8 إ� Y4�!� 8�o4(!8 ���ا
��4,ل ��
��8 ه

/4
8 ��� ا�1��
F� . X��4 8 ه, أن�
 هt5 ا��  Y ه�
  ،�o,� 
1o8 و!��s 8��
F�� د�,ة L��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت             •F��
� 8v

دات ا��sرPا ��� t5وه
     /4
  :ا����!8 ��� ا�1

: a@,4 ا��,ار   •
          "0 �اآ; 	(�دة -�	� ��� إ�R��ت -� ا��qIC ا�

.  رآ% -�� 	��ر�/، و��Bا�/، وإ��Uزا�/      . ���ح -�&/  
•         �0 �r ،���"رب -�� ا�Rs��ت <� ���7 أ�/ 	���ح �

          ��B"ال هl5 ا��(�دة ��0��Bت 	_<�eت -�&I��
          L����; ا��U� ��� tZا��29ط ا���&(&� وا<


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت             •F��
� 8v

دات ا��sرPا ��� t5وه
     /4
: ا����!8 ��� ا�1


ن @���          •��   Y4
$
!�:ا[�(� �
��ت ه�	� ��� �: ذ�/ I&��/ ا�5ا�&�،            �&� ��]� tZا<
            �و	_<��e/ -� ا��7آ�، و����0ت ا��_<�eت ا�

      L���B"و 	(�"ا إذا ��    .  أ-"د��� ����2ب 	� ا�I
�[آ" أن �"�/ أ���G� .     �G إ�� ا�u+B -� ا�����	�ت       

�&� �"و�� 	_<��e/ وأي           )� ����� آ��� و���0 <
���� ا���2���       � :� ��>�a "��� ��qIأ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت             •F��
� 8v

دات ا��sرPا ��� t5وه
     /4
:  ا����!8 ��� ا�1

• Y!��@ L�� /@���3ا =ن 4(�� وأ$? وا�آ' :
إذا �a; 	9/ أن ��7رك ���; دور 	�&�، 0"م إ�R��ت 	,��ة   

�9U; . و� �J	Z&"ة، و�FB2 ا� "29��I�&J و>"ر ر<;
إذا �a; 	9/ �+"�" ا��ا�; ا�5ي  : ا���?�-�ت ا�,�>� ����ا�;  

 l5ه FR@� ���R ام",I�� 9; ه5ا ا���?�عU� ول�> 
�0��
�: .  أ�L دوdر15ا���70�9 أو 0"م <&%ا آB&�ا ر��� ��F إ��  

 �Z&Vا�� l5�� ا�2&�� ا���د�� ���� d 8�.هl5 ا��+�e أ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت             •F��
� 8v

دات ا��sرPا ��� t5وه
     /4
  :ا����!8 ��� ا�1

•       �o,� 
1o8 و��
F� L�� ,ل�ول ا��
]:
        Fg	 ���U� ء���d�� /)Z�-9"ي اه��م    : "ا-�ض 

       �J��ت ا����K :� Fآ�J	�7ف إوأ���9   . ��ص ��آ
          �&�)� �> �&�,K /�	 ن �: ��>� ا���2ء�J� أن

   ��{� �9	 Fآ ��"ى 	(� 	� ا��80 ��م ا��r_gء       .  �2&&
  �>�B< ء���رCأو ��م ا ��eا� "�� .      �B)9��� FGأ� ���أ�

"  �/؟


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�{ت             •F��
� 8v

دات ا��sرPا ��� t5وه
     /4
: ا����!8 ��� ا�1

•     #oW��
�# ا�&Q �# ا�+��
: `�ول G:��� ����د ا�
�� ��Jن �: أ<(� <��d/ �: ا���2��� ا�7,�&�            

  �qR�Z/ -�� ^&� ��0� <�ول       . ا���ل ���dا �إذا �
�"ى   : "�+"�" 	&��د �_���ل 	�ة أ��ى وذ�/ �[ن ��2ل     

ه99J�� F: أن ا��F       .  	&��د 	��رض �: ه5ا ا��80  
�/ 	�ة أ��ى ^"ا ��" ا���F، <�ا�: ا�(�-�        

"  ا�(�د�I 	(�ء؟   


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



ا�)0��� ا���I&J ا���ز��رات 


��� ا����!�Fا�� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����




��� ا����!�   Fا��
����اد    •K8  ا��
F���

��8 ا����!8 ا�(��!8        •F��� ����ا
•Z�N  8��
F���
•X�
��8 ا����!8      @Fا��  

��8 ا����!N      8{ل•Fا��

��8 ا����!8      ��� •Fا��

�!v      8,رة•#�P8 ا��
Fا��
•8�[
@     A!!Fا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

����اد•K8 ا��
F���

ت �' ا���آ8 وا�,*!(8 -1•�,��� '� (���
� A@ 
• ��2"م �� �آ��� زادت 	���	��/ -� ا��7آ� و-� ا���Z&V ا�

B"و �: >�رة أ�FG �: ا���2��� ا�7,�&� I آ��� .  /	��اه
�ك �_ K/ أ�rا R&"ا -9" ا���2� -�� ا���2��� I /ودوا��

�&� أن ��?n آ&9J�� L/ أن �Z&" ا��7آ� )Iو .
ا-�ف -�� 0"ر ا��(��ع أه� ا�����	�ت -� ا��7آ�، و-�  •

 ���� و-� -�_���U9	 .  ،��� 	� أK,�ص �����ن ��J� �J	وإذا أ
  8��8 ��>� إذا آ���sت -�� ا�	در ا�������	 |�� "R�� "0و

. �Kآ� 	"او�� -��9


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

����اد•K8 ا��
F���

ت ؟ •�BCا�� '� Aأي $,ع ه '�
• 
1�)3� 
•  
4
ر��1
• 

ره�Nأ �N�
�Z ؟ •&�
� Xذا ��&�' ا���
�

ت وا����
ت �
ذا �(��,ن •#�Cن / ا��,�C�� / ن ؟,�!��
�' هA1[}�� A ؟ •
• '!3 
Cا��
• 8!�

ت ��,���–
.  رأس ا��
ل ، ا=ر�
ح و~!�ه
 ذ�Y ا��وا�4 وا��C3ات•  
�� 8!�
. ا����,�
ت ا��
أ�
آ' ��
�4 ا���آ8 •

 $,ع ا���q ا����,ب �51ا ا���X ؟ •� ،Yرأ�  
•X���� 8�[}� Y4را
1� X�#4 أن YC��� /!آ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ا�(��!8 •F��� ���� :ا

Y4 �' ا=���8 ا����, 8•�
oإ L�� أ�� . �4رب XG��
و�

  Xا��� �]
v L�� 
1]�I ���4 L8 ا�����=
� 8�[
@ .
�

�{ت ا����!5N�4 8 ا���X ا��Fا�� AB�� :Kأو :

 
!$
T AT ،Y4}ه��و Y4ا���� 8v
N 8���: أ$? 4#!� �' أ
. أ$? �34ل أ���8 [,ل ا�,*!(8 

•���v a� 8!��8 ا����
Fا�� L�� �4رب . Y!�� �#�
 X!v,415 آX ا����,�
ت ا�1
�N Y3)$ '� 8{ل 

8F!@د . Lت ا��
�#X ه5ا ا���ح ���اao ا����
8!$
1
، و����Y و[�آ
Y4 ا��3#��34�� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ا�(��!8•F��� ����:ا
0� �h-"اد 	�دة ا���2��� ا�FB0 �&�,7 أن �,�ج          • .

ا<�G 	�/ ا��"�" 	� ا� P)9	� I&��/ ا�5ا�&�،           
�، وإذا             �و ����0��KC,�ص ا��J�� ��5 ا���Rع إ�&

�[آ" أن آ���   .  آ�ن 	_���، ���ذج 	� أ-���/     
 �g�"> .

•          �Jو� /)B�	 :� :9��� ا���0ر وا��eم ا��%ا�
 
� -�&/ �: ��|        . آ� 	���<� �&J+ا� �&I

��ك   e	 �	 ;�7�/O  .  ا��Uا ،O/�� (� STوا 	�U V>إذا آ
 47L� 
 ?/Bو ��/� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ا�(��!8•F��� ����:ا
3�8 ��3!�ات   •C�
�  :
•      FG�Cه: ا ��&)Bا� F��5 ا���� .
•  d�2�	 l��e	 ن�J� 5اؤك> .
"ال �: ا��J&�ج وا����ر  •-dا  .
.  ا�+�: ��Jن �(&��    •


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ا�(��!8•F��� ����:ا

ل•o��� 8�3C�
�: 
•  �Cط ا��

، ور��,�� 
)!B$ q!�Fا�&�وري أن ��,ن ا� '�


B 
�� .
•X�� 8�5� 8 أو�. ا��(&X ار�4اء ���ة �3!
•a�K ا��5اء .
• �o,ا� ��s ��514 �#و� �!�] �o,ا� .
•8��F� � 

�8 وا=*C�� /)�� ا���� .
. ا����ام را]�8 ا��,�,$!
 أو �
 ��� ا��{@8 ��ون إ��اف•
�34�!a �4و�' أي ���,�
ت • L�] 8�

 و$,84 ������@ Y�� 5N

 
��4
ج إ�L 54آ�ه)   Y�� ت
B]}ا�� t55 هN�4 K 'و��

��8 ا����!8Fا�� .(


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•Z�N 8��
F���
•  ��F�3ك ا������ن 

��8 ؟ إن آFا�� Y� ي�#!� '�

 L�� 8��
F8،  ���3,ي ا����
Fا�� Y� ي�#!�ه, �' 
X!v
أ�
 �, آ
ن ���� �sون ا��,*(!' . ا��G!� �' ا��(


��8،  ��3,ن ا��(
X!v أ@X، و��'   Fي ا���#!�ه, �' 
   Y� ر
��N8 ا��
Fا�� LF��� .

• X�@ Y8 ذ� ���ول 

م ��؟ [!Fا� Y!�� ر
��Nا �o,� Xه
   YC� ���!� 
��8 وا��I أ�8�G �' ا=�,ر ا��Fا��


. أداءه


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•Y��]�� Z�N
0�6
 ا�����J�� mن     •اI[ل -� ا��80 ا�5ي �(

  
ا�a; �����  . إ�Rاء ا���2���، وآ&Z&� ا��>�ل �
.  �����m أو اI[ل -� ا��_	�ت ا���&%ة    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•��  ���4��� 
��
•    ��� �&JZ(� 	� ا��80 ��	 /)Z� p-أ


 وا-�F -�� أن ��Jن ا��_�. �Rه%ة   �"��I
. FB0 ا���2��� �&�م

�&. -�&/ �Kاء 	_�. R"�"ة، ����_�.  •
Z: ����6ضI �Bا���� �Z&e9ا�  .

•     �gا<� أآ����7 I ،�9)> ك��e	 إن آ�ن  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•a�ّo     
1o
���� ا����,�
ت ا��
8��
Fا��

.  أ	�ر 	� ا����J أن �(�-"ك، 	Fg ا�(&�ة ا�5ا�&�           •
� إ��ه�،         •��� أ>+�ب ا���F أو ��9J/ إ-���B�a ر�	أ

. 	Fg ا�7��دات، أ	��g -�� أ-���/، و^&�ه�        
•          ��9- /��	���	 "�"U� �Z&Vآ" –أ-" �0اءة إ-_ن ا��]� 

       �q&K "2Z� �� /�. 	� أ
أخيرا •
•  �0�
ول أن �<م ��Bا 67 ا����� ا�� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8��
Fم ا��,�

درة•yا�� X�@:
. أ� Y3)$ Z��a3 �' ا�,@? ��,v,ل•
•8�,��
ب a!�o ا=وراق ا����v' ا��4آ�  .

ب ا���X ���ح  •�v�� X�4ا ،Y4رج �' إراد
N X��� ت�N�4 إذا

�N�. ا��Bوف وا5��Kار و��
و�����4 8 �,�� 
:��C ا�,v,ل•
•�[

��8 ���� د@Fا�� X�. ا[�ص ��L ا�,v,ل @

ل أو ا���q ا��,o,د •�F��Kا )*,�� Y��أ�Z ا

Y�
�F��K .
•

ول أن 4�LF ه
د]] .
• X�@ Y��F��
ل أو ا���q ا�5ي ا�F��Kا )*,� a� ��4ث

8��
F��� ل,Nا�� .
3
��ك ��L أن 4�LF ه
د]!�  .ه5ا 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•X�
��8 ا����!8 @Fا�� 

دة �
 ) أو @���(اذه�   ا��!�
د ا����د،  
�5ه
ب   ا��!�
د •�

 q�s Y$أ X!!8 آ���8 ا�����
Fا�� L�� A[
Fا� X�@ '� �3)�

د ��!����Kو���' ا ���� 
د  oم و���� .


 و[
ول أن X�#4 ا`��N' ����ون �
��ا[8   وo,دك •!�
. آ' إ�#
8 @,�8 �
=��ي  � 
أ*A��F4 ���I '� Y��)4 �1 ا���!8 ���

3
م��K
 أو . و��
] X�� �]
v L�� ����C#4 @,ل أي ��4!� 
��
� .

• E!!8 آ�,ار أو [��) و��8 ا�����
Fا��   ��  ،
!��� '�4 K
 8!�
��E)C� ���� 8 ا���Fا�� L�� A[
Fاب، و54آ� أن ا�,#��
آ

Y��� �!o ع
�� .ا��L ���4 وه, ��
ول �4ك ا$


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N      8{ل•Fا��
•  1.       E)C�
� Y�FT �1*أ  .        A[
Fا� C!�   �B$أ

           �����
�sة وأL�� �o أ�� 8��
Fا�� L��

ول أن A!F4 �{@8 �,دة �!YC            . ��,ت وا}�   ]

 �C!و�  .

ه��
م،  
��,اXv ه,           .2•� y�4 54آ� أن


 �#�         .   ���I ذو ا#4
ه!'    �� �Gإذا ���4? أآ
 
���   Y�4
           �@ Lت ا��
B]}ا�� ��� 

          8oدر L�� 8��
Fا�� L�� A[
Fا� 
��ه���
.   آ�!�ة �' ا=ه�!8    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا�� 
•3.��v ال�� L�� 8�
oPا X�إذا آC? ~!� ���آ� .  �� @

��ال �
،  !��YC ا��د  L�� 8�
oPا a!�آ!/ �34
�N�
ل. ��3ال Gا�� X!�� L�� : '� ور
إذا ���Y ا���

�� 

�8 آ�oPول ا
ه5ا ��ال : "ا��ا�4 ا�5ي �4,@��، [
 �s�� X& = t,�4ه, ا��ا�4 ا�5ي @�ر 
� ،�!o

"  ��,*!(8؟
•4.   
4 دورك، ا��ل ا=���8 ا��L @�? ����اده�� 
��C�

�X، وهt5 ا=���8 �#� أن X��4 أي ���,�
ت �' @ '�
  '� 
�34�a ا���,ل ��!1 A� 8)!*,ا���آ8 أو �' ا�

YG��.


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
1
م  .5•)��
ت ا�}� �!G4 �@ 8���إذا . K �34ل أ

 ?���
ن ��N }�ورة؟ :"�� Lل إ�
F�$Kا Xه "
   �~�4 K Y$8 أ��
Fا�� L�� A[
Fا� A1)!3 


ن �L�� �N اIP{ق�� Lل إ�
F�$Kا . ?]�I إذا
 A[
Fا� ��  

زات  ���oP8 [,ل ا���ا����� �' ا=
 �Gزة أآ
oإ L�� ل,���
� A�1� Y$8 أ��
Fا�� L��


1
م �1�Pآ8 وا���
� X���
� Y�
�4آ� أن . �' اه��
  t5ه Y]�I وراء ��
��A1)� 8 ا�3Fا�� L�� A[
Fا�

8���. ا=


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
•6.   5Nأ L�� Y4ا�,*!(8، وأ*�1 @�را t5���4 ه Y$و}� أ

 a!��34 Lا�� /[

����) �' ا�,*� Y,ر وذ��م ا=
ز�
 X!v

ء 4(�
]�ة هt5 ا�1!�8 و���  Xoأ '� 

م �1!Fا�

'!F�

ب ا���X ا�3�v= Y4ا��
3� '� 8F!@د . YC���
  XG� 8)!*,�� 8F!@ا�� X!v
أ�&
 أن �34ل �' ��� ا��(
 ،Y�� ن,���!�
ص ا��5' �s=ت، ا
ا��1
م، ا���3,�!
وا���q ا���3,ل �' أدا]Y ا�,*!( و���ف ��!�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N      8{ل•Fا��  
•7.   �2g� ���6ا� Fاد�  .
•8.     /)Z9� ���، و-���+����� �0  .
ا� �e	�K�Bة ��&�ن 	� ��Uي      . آ� 	�5�� وودودا  .9•

. 	�/ ا���2��� ���Uد د���/ ا����6      
•10. ����،         . ا�"و 	��qIأ ��- ���Rsآ�� أن -�&/ ا

   ��&�- ��qICح ا�a /��J	h�  .
. أR; -�� ا��qIC �[آ�B 0"ر 	��J 	� ا���7ل          .11•

  dو ���. �9U; إ�R��ت 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
• Y4زا
8 ���!' إ$#�G�م أ����. ا
•13.8F!F��
� Aه��Nا .
. ا��(�3 إن �A1)4 A أي ��ال     .14•
. A��4 �,},ح.15•
•16.Y3)$ ق,ّ�
YI ا�#!�ة و��ا�
ك، وآ' . F$ ا��ض


!�
. إ�#
•17.8�
3��Kا aC��4 K '�� ،د,� A3��
ول أن 4] 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
•X�)4 K: 
� ��2	�ا �"-��/ .1•> .�U� d .
•2. :I�Jا� ��- F����هF و�� d .
•3.��"� d  .
•4.L�+� d


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
•X�)4 K: 
•5. m��)ا� F2" أ>+�ب ا���9� d   .
•6. ��.  a�2� d� آ_	
•7. /Z�? �29ط� ���Bه�. 8Z�� d ا
�Jرة.8•	 �2���� �Z9; ��. ا�U�  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
•X�)4 K: 
•9.    ����9U; إد-�ء و�Rد ��Iل ��+��ل -�� 	

JZ&� �: إ�R�� ��(@ال ��  .
•10. �Z79; -| ا�U� .
•11.  ���Zأو ا�� �BG(�	�ت ا��2�d9; اU� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!N 8{ل•Fا��
•X�)4 K: 
. �9U; ه% ا�(�ق أو ا�2"م    .12•
•13.    �&J��7	 ���.  ��9r ;9U ا�5را-&� أو و?�
���ء .14•Iوا Fس �: ��ه��U9; ا�U�  .
دي ا��0ء ا*(�%      •�� M>P�  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

�,ن•�� Xب ا���
�vأ AB�� 54آ� أن:  

ص ا�C� '�5��,ن      . 1•�s=ا   .
•2 .          8�G��� A14
�
oص ا��5' ����,ن إ
�s=ا   .
•3 .         tز

ص ا��o,� '�5ون �
 �#� إ�#�s=ا .
•4 .        '����3� 8��
F��� ص ا��5' ��4,ن
�s=ا  .

•5 .        '!FTون وا��
ص ا��5' ��s=ا  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ���•Fا�� 

•           ��sوا ،�!�
� 8� 
���
� 8��
Fء ا��
1$�� A@
آ�ر اه��
�Y      . ا���q ا���3,ل ��L و@��      

              ?Cل إذا آ��1
، و ا� Y4}ه��8 و)!*,�
�

 ��� ��ة أ�
م ����ف                !)4

ل ه�4Kا a!��34

    8)!*,�� Y��I a{ا            .  و,�,F� أن Y!�� إذا ��},ا

ل �Y ا���A1 ��دب �' ا��!�
د              �4K
� Aه


ل       �4K51ا ا� a@,ا���  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


��8 ا����!8 ���•Fا�� 
• 

�8 @�!�ة �1�
��8 "ا��) ��Fا�� L�� ا��s


�8   " . ا����!8�
ل ر�
��A@ 8 ��رFء ا��
��� ا1�$
�X أن ��,ن . ��s @�!�ة@ X�4 (!�� 
1�
�
ول إر]

  L�� A[
F5آ� ا��� 8�
�
ر @� A4، وهt5 ا��!�NKا

��8 ���ى t51� Y�!]}v ا�,*!(8، وK ���4ج Fا��

�' ذآ� أي �' ا��,},�
ت ا��L أT!�ت N{ل 
8��
Fا�� . t51� 8�3C�

ل ��4K8 ا�!�إذا آ
$? و

  X�ا�,*!(8 ه اP$��$? أو ا����� ا����Pو$  �ر

�sة  �� 8��
Fا�� ��� ���� ا����Pو$�
� ��s 8�
�ر

���� ا��
دي�
� 
!$
T 
�
�N X�
ول أن �4��� . AT أر]
�,ع �' @�ار ا��,*!/��X أ@ X�� (!�� .


# ه���G# إذا �/ (� ��ا +J7 cل أ���ع آ
� و��وا  •��%
+ m+�G 

ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�!v 8,رة•#�P8 ا��
Fا��
•1-�
�4
� X�a ا���ا�X��� 8 إ�# :
•1.  X�
F��
. ر[� �
•2. Y3)$ م�@ .
�� 4,ا�oك.3•�. أ�sح 
. A��4 �,},ح.4•
•5.8�. *�1 اKه��
م وا��~
•6.�3)$ '� �T�1 ا�,اB�� �1*أ .
�,ل.7•F�51ب و��1 B�� �1*أ .
•8.YC� Yذ� ��I A�� A� س إذا,�#�
. ا���ذن �
•9. �!o X��� ءات
��Pرات وا
sPم ا����. ا
•10.'!Nا��� �C#4 .

ن.11•�. �C#4 ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�!v  8,رة•#�P8 ا��
Fا��
•2- X�
Fا�� a� 8!�

ل �(��4Kا:
•1. Y� 8��
C� . ا�sح ��
ذا ���4 ا�,*!(8 و��
ذا ه

م  .2•���

$8 و���� 8���. L�� �o ا=
•3. 8!���
ء !sل أ,F4 أن �C#4 .
•4. 8���vة و�s
�� 8�,oأ Z� .
•5.   8!�
#4
وب ���# .
•6.8��
C� (�دات�م ���� .
•7.8��
C� 8y� م����. ا
�{@8 وو},ح.8•� A��4 .
•9.Y1oات و�!�.  را@� �4
•10. X�

�X اه��
�Y ا��Fا�� Z� .

ء  .11•CTأ X�
Fا�� a�
.��4آ48


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


�!v 8,رة•#�P8 ا��
Fا��
: ا�Iح أ���8 �' ا�,*!(8  -3•
•1.  8)!*,�
� 8@}� 
1� 8���. ا�Iح أ
•2.  83����
� 8@}� 
1� 8���. ا�Iح أ
•4- 8��
F' ا���ء 
1�$Kا:
•1.8��
Fء ا��
1$�� X�
F8 ا���
ول أن ����34 ر~] .
•2.8��

ت �����. ا��X ا���4!
. أ�4ك ا�3!�ة ا�5ا4!3.8•

ل �L�� Y ا=ر@
م .4•�4K8 ا!$
���� X�
Fا�� ��N

. ا��,}�8
•X�
F��� م ا�����@. 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•��� 8��
Fا��
• ،

 دار  !1� L3C4 أن X�
��8، و@Fا�� '� Yoو�N ���

 
�!�ه 8F��I   �� :

رت ���X [3'؟ •� 
 ا=�,ر ا���
�!�؟  • X��� رت
� 
 ا=�,ر ا���
هX أ[33? ���,�8 ��ال �
؟ ��
ذا؟ •


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8�[
@                 ����4 L�� ك��
34 �@ 8!�
ا��A!!F ا��
        ��,��� 8o
�� 
�I ا��Cا��:

•Y3)$ ل��: هX: ا
 ا�,@? ا����د؟ •  ?�vو
� X��� ?3�A[}؟ •�

��8 ��دب؟ •Fا�5ي �#�ي ا�� ?!!ّ]
o X��� ?3�o!� و�4
s!? ا�����X؟ •
�? ا=���8 ���,�!8؟ •oأ
• 3)C� ?@,ّ�– q�s X& أ Y3)$ �4ى A� A1� ?C!ّ� 

��Xy ا�,*!(8؟ 
1
�Y ا�3
�o X��� 8F!�؟ •� ?)vو

؟  •$

��8 و4��3ّ? أ[!Fت ��' �#�ي ا���B$
•    c��+��
� �aء �) و	W c�E
� #�+��
  p%�ت �) أW�ى ��c ا�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



ا�)0��� ا���I&J ا���ز��رات 

8���
ت  أ�
oوإ

�{تFا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



8���
ت  أ�
oوإ

�{تFا��

�,ف ��A ��ض �#�,�� ���
رة      •
���� ا���,@�� N{ل      Kا '�


�{ت ا����!�   Fا��  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���
�{ت أFت ا��
�
oوإ
 :مؤهالتك •
��N؟ • q�s أي Yذ� a!��3� Kم �� و
!Fا� a!�
 ا�5ي �34�
�t51� 8 ا�,*!(8؟ •�
 ه ��ه{Y4 ا���4�

؟  •G��] 
1��
 ه ا��1
رات أو ا��Fرات ا�#���ة ا��L اآ�3�

درة•�
��F� 8FراL�� Y4 أ5N ا���
K �' و*!(8 G� C�. أ�

؟  •G��] Y4زا

 ه أ &X إ$#�
3�Y� 8؟ •C�
 ا�,*!(8 �  �s Aه, أه 
�

 ا�5ي ��(�ك   ���Y؟ •�

ذا آ X�)4 ?C�5C و*!(�Y ا=N!�ة؟ •�
 ا���X؟ •  Y���s   8�
��4��ه
 ه Lت ا��

 ه ا��(�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���
�{ت أFت ا��
�
oوإ
•Y 8 أه�ا!C1ا�� 
�C,ات �' ا`ن؟ • E�N ��� أن �4د�� LC��4 ا�5ي Xا��� 
�

ح؟ آ!/  •#Cا� Lإ� ?�vو �@ Y$�� Y3)$ L�� A��4 /!آ


ح؟ #Cا� �F�4
أي $,ع �' ا�,*
]/ ���4؟ •
�Y ا��C1!8؟ •�N a� 8)!*,ا� t5ا � ه,���آ!/ 

 ا�5ي �4,@�� �' هt5 ا�,*!(8؟ •�

 ����X؟ •C!�� 
$
�� X&)4 Xه
هYC��� X ا�3(�؟ •

م �1
؟  •!Fا� a!��34 Lا�� Xت ا���
�
�
 ��د �
• a!��34 L��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���
�{ت أFت ا��
�
oوإ
•Y4ا��N Xا���   

 ذا ���4? �' ا�,*
]/ ا�3
�8F؟ •�

ت 1����4
؟ •!�,�3� A�{أ 
 ه�
•   
1������1
 أو ا��
 ه ا��1
رات ا���!8C ا��L اآ�3�

�t51� 8 ا�,*!(8؟ �ا�,*
]/ ا�3
�8F ا���4

 ا��o,ع إ�!A1 ���� 8 ا����� •CC��� '�5ص ا�
�s=ا Aه '�

�YC؟ 
•Y4}ه��ا����!8  
 رأ�Y آ!/ أ��ك t51� Y�!��4 ا�,*!(8؟ • 
•   Y� 8�3C�
� 8�&)� ?$

 ه ا��,اد أو ا=$��8 ا��L آ�

ا���ر�8؟ 

ذا ا��Nت ه5ا ا����q؟ •��

•c
���G #�  ه, �EGى ��ا_

ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���1��34
 أ$? أ
�# ��Wة•oأ� #D
. ��q+ /aاد 7


 ر��� ��  � �/ ا�C �<�Zن ��حd�" أن �"رك أ
��اI[ل أ��qI <�ل ا���Z&V  . ���ح ا��qIC آ�

.وا��7آ� وا���9-� أو ا���Uل    


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���1��34
 أ$? أ
��c اه�
��K*M+ c ا�
����rت         •oأ� sr�G أن �+�

 ��-�� F&BI ا���gل  . وأ�/ �0أت و��Jت �&
�.�0أت �: 	9J��"  :  ��U/ أن �B"أ ه5Jا%&�  

آ89 أ�(�ءل إذا آ�ن ه5ا ا���	F 0"       .. .  أن  و�/
�J".  ��Jن �
 �[�K ��- �&rآ


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

• 8���1��34
 أ$?    أ
�N أو ا�
�Qوف  •��# G-�� ا�oح أ��$G �.

هI F[?�� ��_    "ا�(@ال   : -�� F&BI ا���gل     
���� ا�BICع؟         �I&7&�   " إ�� ا���F �_ل -��� 

إ�� أ�/ �� ��Jن 	�اR"ا Cي أ-��ل إ?��&� �_ل        
���� ا�BICع  �إذا آ89 	�اR"ا ��� اFG�C أن       . 

�9U; أ��G ا�B"ء �: �aح      .  ��&" >&�^� ا�(@ال  
ا��ا�;، ا�Rsزات    ( أ��qI <�ل ا��(��F ا����&�          

 Pا� (          ��2Z���Rع ا�����B ا�� أIا m> أو
         �	��آ���ر�L درا�� ،�I��� �B"و آ[�/ أآ�g اه

  /Bا���زا�/ �Rh�و      �&��Zا� �Z&Vا�� �	 .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8���1��34
 أ$? أ
�# `�ل ���rع وا`�       •oل أ�uDG �

     �B��^ ">?�ع وا�	ص ا���5 �([��ن -� �,KCا
� ذوى ��" وا<" و^&�       ��?�� ��	� ��e9 إ�&

 �Z&V��� ;B)5ا ا��.	@ه�&� �


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

• 8���1��34
 أ$?    أ
•  s�rا��� f�Aا:

            ��- ��&. -&�B أن ���; ��?&K n:ء ��0
 ا���2
���   . ا���2���p2� ، �[آ" أ�/ ��6: ��ه��م       

        �9&�	 ��2� n?�&� �	 ��,K ا����2ل أن �([ل
��0��، أ	� أن ���; 	� K,� أن ��&" �Kح        

	�?�ع آ�	F �2" ���� ه5ا ا���B-� �[ن -9"ك        
     ����-��  . 	��J7 �: اs>�6ء إ�� ا����� أو �

Z(�ر ��?&+: �[ن              I"ء ا�9/ J�� ل�gا�� F&BI
... �2" ذآ�ت أن �Kآ� إ�
 �� F��� �I          : "��2ل 

  XC3 ذ�8 67 ا��ا�? Y'6 آ�	أن �&/ X�"�
  ه$ �

ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•t58       ه�G�=ا ���:

���ذا هl5 ا���K �Z&V^�ة؟        •
9��؟      •- LV�	 ��� F>ذا ر���
	� �J&Iن 	(��q: ا���K�B؟        •

؟      •R�	� ه� ا�"ر�; ا�5ي أ<
	�ذا �J&Iن -��: اCول؟     •
� -�� �a; ا��L&V؟           •J�ا�R �2��]I �	
آ&I L&"�� �:؟     •


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


؟ -1•Cه X���

ذا �4~� ���
�o,4 K �!#4 أ���8 آG!�ة ��4�� أهA �' ه5ا ا��3ال، و�51ا  �' ا��A1 أن  •


��8 ا����!8 . ��!� �,},ح و[�
سFا�� L�� A[
Fا� q���� �{و

���آ8 � Y�
1
 �' ا�,*!(8  . اه��!�� ?��] Lت ا��
}a أ�
�� ا����,�

YT
1
 . وا���آ8 و�#
ل ا��� X�N '{ل أ��!C#�� Lا�(,ا]� ا�� '� A��4
8!C1ا�� Y4ر

ل   . ا���آ 8� '�1#�   X��4 ?Cا إذا آ�� 

ت"و !��!�" ا��

3
8I ه�
��K Y ��� أن �4,ن �oل: " �ن إ

]A "ا��Fد ا�,F� �@ ن ه5ا= ،
 8)!*,�
� }�  
��1� ?Cؤل إذا آ
3��� 8��
Fا�� L�� .

•Lرة إ�
sPول ا
] :
���8 ا���آ8 ا�#!�ة• .
•XG� ،8ا���آ '� 
�#{ت : أي ���,�8 إ�#
�!8 أ�Nى 1 ��4 A���� �o,4

   a!�#�� 8و�
. ����ر��،  �ص ��3
 أ�,ر •  X���� 8v�)ا� Y� �!�� 
Cه Xا���


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


ذا �4آ? ���Y ا�3
��؟ -2•��
•  Xآ
 ��� 8 إذا آC? @� وا1o? أ�8 ��  8��
Fا�� L�� A[
Fا� �~�� �@

8F�
 و*!(�Y ا�3  . ،8I
3�� ��
�sح �� ا�3  ،
�!�v ه5ا '�� A� إذا
XG� : ت�F  ،8ط ا���آ
ا$��F? ��!�ا �' ��
ن ا���X، أو 4,@/ $�

 ،و*!(� ��q!�F ا�,*
]/، و*!(8 ��@�8، ��م وo,د  �ص ����@
X& أ X��� �� ��ه{4
C4 8)!*و L�� ,ل�ا��   8�. ا��~

• 
C!�أ '�  ،Xآ
�� ?1oوا �@ ?Cإذا آ . Y$ا���3,�!8 وأ X���4 Y$و}� أ
 Y�1oوا Lا�� Xآ

]Y، وا�sح $,ع ا����Nأ '� A���4) �4ال 
أو �

Y1o4,ا (��� X��� Xا��� �]
v /�4K 'و�� ،Xا��� �]
v a� .
X�F�3ا��   Y���   �T�4 '� 
.  و}� أ$Y ���4? �' هt5 ا����ة وأ1$

•��

ب �4آX���� Y ا�3��
ر و���ق أ��N
 . ا�sح ��
@X أي أ�� إ�#
��,@ YC��� .ل
Gا�� X!�� L�� : Lإ� �s8، أ!�v ب
��= Xإذا �4آ? ا���

8 �
���X ا�#���I,Cم ا��

در ا`ن ��X��4 L آ
 8 ا��1@ Y$أ . L3C4 K
 X��4   ��
��ة �' ���Y ا�3N ?�أن �4!� إ�L أ$Y @� ���4? واآ�3

 ا���3و�!
ت


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

هt51� ?�@ X ا�C,�!8 �' ا=��
ل �'  -3•
�X؟@

•��� :            /9J�� L&وآ /�"� :��رات ا����� �أ��Bه
   ���Zدة 	9Idا .

•d:         ه5ا ���� �	 /9J�I ل أ��ى��-C ات�B� L<
   �-�)� Fا��� .      ����� /I��>و /	��.  أآ" -�� اه


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•4-  Y��� 
 ا�5ي آF4 ?C,م ��  �
ا�3
��؟

•/v:  
•          "�"Uا� F����� �0_م ذات ا����. ا����رات وا��
•    �	",. ا�dت وا���"ات ا��(
. 	(@و�&��/  •
•    ��. اKC,�ص ا���� ��5	�8 	�
.  آ� �2&8 ه�9ك   •


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•5-  YC��� �1ةo=' ا����ات وا�أي $,ع 
y�4!��؟

•                  X���
اذآ� أي $,م �' ا����ات ذات ا��{@8 �
.   ا�#��� 

•  Y4}ه��و Y�.   �4ر�
1
 هt5 ا����ات              •!  ?�yّs ا���ة ا��

.  وا=�1oة 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

1
 �{ ��X؟  -6•�!F� آA ه ا���ة ا��
 و@�Y؟&F4 ?Cوآ!/ آ

•/v: 
•       Fا��� �- u+B� 89آ L&آ  .
•   �&-��.  اC-��ل ا�
•   �&��?sت ا�Iا�"را .
 ا�Z...  ه�ا���/ •


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

��X وا[� ) أعمال كثيرة ؟ ب  ) أ: لماذا لديك  -7•
  ZF ؟

•8�
] Xآ   8!�

رة إ�L ا=�,ر ا��sPول ا
]: 
) أ•
 ا=��
ل وا���آ
ت ا�����(8•  Y4��N a!�,4   Y��. ر~
•8�@�� ?$
. ا��G!� �' ا=��
ل آ
•X�� }� ا�#�,س '� K�� X��   LF�. أ$X&)4 Y أن 4
) ب•
. آ
ن ���Y ا����� �' ا=��
ل ا�����(8 }�' و*!(�Y ا=N!�ة•
8 ����,ر•v�)ا� �C�� ن
. ا���X آ
•
 ا���X آ
ن ����


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•8-  t5ه Xy�� Y��
ذا �� أن أ@��
ا�,*!(8؟

•                8!�

وب �8FG وإ�#o���3ا �51ا ا��3ال و�آ'   .
•            X51ا ا���� 
��اY4 و�{@�1Nو Y4را
1� /v  .
•             Z!�$ Y$�� t��sا���آ8 وأ �]
v '��I

      8FG�� X��رع  !� و
.  ا���X و�


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

آ�!�ا ؟) yv!�ا ؟ ب) أ: '�3 ا-9•
yv!�ا ؟ )أ•
•  8C�&�� �

 ا��C�@و Lإ� 
1����اY4 ا�� اآ�3N

��اY4 ا�sPا !8 Nو Y�. �4ر�
•  Aوا���� ،A�@وا��� ،Y3)$ ت
�Tإ L�� در
@ Y$ح أ�sا

. ا��... �8��3
 آ�!�ا ؟)ب•
•X@8 ���ر�� أo
�� .
. إ��
$!�Y ا4�
ذ ا��Fارات �8��3  •
�C,ات إ$�
���o 8!oة• Lإ� Y���4 .
•�!!yا�� a� A�@ا��� Y$

 زال ����� .

4
ر�� ���Y ا�#!�• 



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


 ه,  -10•�� Lأ�� Y�!�4ى أن �4ه Kأ
��,ب   ا�,*!(8؟ �

•   Y$أ L�� أآ�:  
ء ���o، ����/، و[!,ي     •�� a���4  .
•                Y�!$
 ا����!�
ت �E)C إ��F�4 Y$
����


.   �vPاره


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

كيف يمكنك مجاراة الناس والتماشي معهم؟  -11•

•m��� ��? �2��I F��� 89آ L&آ L<  .
أ�K إ�� 0"ر�/ -�� 	�Uراة ا��9س 	�    •

. آ��� ا��(���ت
• ��g	أ p-أ  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

ما الذي يصنع عضوا جيدا في الفريق؟    -12•
• 8�,��: v/ ا��1
رات ا��

ل•�4Kا L�� 8!�
. @�رة �
. ا���و8$•
. ا���ّ!/•
. ا���
ون•
•'��N`
. ا��... ا���,ر �
• 8�وآ!/ ���YC إ*1
ر هt5 ا��1
رات �' N{ل أ$�

��
. ���Y ا�3


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

كيف يمكنك معالجة ضغط العمل؟  -13•
• 8F�
 أ��
�Y ا�3  Zy&ا� /v

XG� ،8G��] 8�G�أ 
آ!/ : ��3���

ز #$P [
1Cا��,�� ا� �!!y4 a� ? ��4

 ،8y�

ت �8��3 ���I ء
أ�� �
، إ1$
 .ا���
� X�a ا��#�   ا��,*(!'


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

ما هي نقاط قوتك ونقاط ضعفك؟   -14•
• '� Yوذ� Y)�{و Y4,@ ط
FC� 8درا� L�� أن ��,$,ا y�C�

�Y ����,ل ��L ا�,*!(8 �I ا����,�
ت ا��,o,دة  
 
�1���@ . و�!�Y4 ا�5ا4!8 ا��

�8 ا�&�/ إ� L�I,' @,ة •F$ و[,ل 
!�
�!X . آ' إ�#� L��

ل ���' أن F4,لGا��" : ،��� L�� �[زا X��� ��@أ 
آG!�ا �

  Xأآ� L�� A4 �@ X�4آ� أن ا���= �N��� ?@,� Xأ�� 
$
وأ[!
�oو ."

• AT ،Y!�� 8��v ?$
ا��أ ���ح أ�oاء �' ���Y ا�3
�� آ
. ا�sح آ!/ C��4? �' ا��L�� ��y هt5 ا���,�
ت

. آ' �,�oا ��� X�A[} ��' ���ق•
• �Gأآ A1[
�N�� ص ا��5' ���� ,ن
�s=رون ا�F� Xب ا���
�vأ

'��N`ا L�� 
1$,F�� ا�5ي '� .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


 " أو " �
 ه أه�ا Y ا��C1!8؟ "-15•�
��!8؟F�3ا�� Y��N  "ه

•          m"ى ��ا�	" أن ���ف ��� ���ا���2 ��- �ا���2

 �"رك   . ���/ ا�7,�&� 	� أه"اف ا��7آ�       ��Rا

           FB2)��� p�,� /��U� �	 ا����ح �	أن �"�/   .
/ �: 	���� ا��%�" و�� �+(&�          B^ر �- ��J�
             L&ع -� آ��أدا�/، وآ� 	+"دا -�� 0"ر ا��(
         /)Z9� ���&� �+m&2 اCه"اف ا�� و?�)I  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

 ا�C3,ات  -16•  X��4 ذا 4,د أن
�
��8؟Fا���83 ا��

 $(E ا���آ8             •  X��4 ���4 أن Y$أ A1� '!ّ�
                '� ��,�I,ال ا���ة ��L أن A�4 ���!8 ا��


1�}N  .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

��L أ�N ��ة  �Fت  !1
 أ��
�Y؟  -17•
•X' ا����8 �G�ء أ
�ا[� أ�,را . �C#4 إ�

 '� Y$ح أ

Y4 ا��
 8v�a إ�&!] '�
8!$
T 
وا�sح �
 ا�5ي  �����4�1��)4 . '
. هt5 ا����ة


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية


 ه, ا��ا�4 ا�5ي �4,@��؟ -18•�
• '� Kو�� ،�s
�� X��� ه5ا ا��3ال L�� 8�
oP���4 ا K 
ر��

  
�!s X@8 و��
Fا�� L�� A[
F�� ى�Nة أ��أ�� ا��3ال  Yذ�
XG�" :Aأ�� K .؟�s�� X& = t,�4ا��ا�4 ا�5ي @�ر 
 دع" �


[� ا����F� Xم ا���ض ا=ولv . أن 
و��' �' ا��A1 أ�&
3�t51� 8 ا�,*!(8C�
 ���وا�4 ��
ا��) . ��4ف ا����ل ا��


ت  $}�Pا aoورا ?$��$P8 أو ا��' إ[�
ءات ا��وا�4   ا����
   81�
ا���,�8 ���ى ا��وا�4 ا����و}8 ��,*
]/ ا���

Y�F�C� . وض [,ل
34
��ك هt5 ا����,�
ت   ا��( �@
 �{�� Xا��� �]
v م�F� ا��ا�4 وا��,ا � ��� أن .


وض •)��� }�
. آ' ����3ا ���(
وض: إن آ
ن ��3,ى ا��ا�4 @
 83 
Cا�� '� Yo��� �@ ا�o �
�Y ا���I ،و��' آ' [5را
 ��
�Y ا���o �)�Cا @� �4,ن أن ا������L ا�,*!(8، و�

}�F�3� . ر,&] X��3,�
ت ا��وا�4 @� 
F�
ول أن ��4ف �3]
8��
Fا�� 


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•19-  Y��� '� Y�
آ!/ آ
ن ���ل ~!
ا�3
��؟

•Y�5� Aه��Nدرا، أ
. إن آ
ن $
• ،Yب ذ�
��
ب ����8 4,اY1o، ا�sح �A1 أ!yن ا�
إن آ


ب ا���X] L�� X هt5 ا�����8�vأ '����� .

@� ��A1 ����8 ا���,ل •$ ،8@
إن آ
$? ���Y إ�


!�
. ا���
[8، وآ' إ�#


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

متى ستكون جاهزا للبدء في العمل؟   -20•

•Y��
o': "���' إ���ع و@? �� أ  !"
����
ت   ا��F� أي a&4 K .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•21- " Y3)$ '� A��4" 
0� ��>L 	@ه_�/  • �e9	و %R�	 FJ7�

.  ا���&�&� وإ��Uزا�/ ا���9&� وأه"ا�/ ا����&�  
  �Z&Vا�� l5�� > L��U�hز 	@ه_�/ �r

 �q&��� ����"2� �&�)� ���	��/ ا�Iوإ .


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

  "ما هي أفضل مهاراتك؟  "-22•
•   �q&�إذا آ89 0" 8�0 �[�+�ث آ��&� -� هl5 ا�

 ��Jن �0درا -�� �,&F ا����رات ا�)�
  ��9- u+B2"ره� ا��7آ� و��  .

��� ا �&Bا�8           •�N� ��[م أ�BC 3T M��	��أذآ	 ه�F ا�)�رات �
  ���8 ا�)�رات  


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية

•23-"  a� دك أم�)�� Xا��� X&)4 Xه
 "ا`��N'؟


�!8 ه ا���و8$        •G8 ا���
oPأي     . ا و��'  
      
C!�ا=[,ال آ' أ   .

•               '� Xآ   ?��� Y$/ آ!/ أ�8 4�G�أذآ� أ
    '!��
.  ه
4!' ا��


ت ا���ر��                                ���� ���� ��ب /   م      ا����� ا����



املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية
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املقابلة  اجتيازمهارات 
الشخصية
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