
 

 

 اسئلة المقابلة الشخصية باالنجليزي وترجمتها 

تبيّن األسئلة اآلتية األسئلة التي يتم التركيز عليها في مقابالت العمل باللغة اإلنجليزية، ولذلك سيتم تقديمها مع  

 :ترجمتها للعربية فيما يأتي

 الترجمة السؤال

Tell me something about yourself?  أخبرني شيئا عن نفسك؟ 

How did you hear about this position?  كيف سمعت عن هذا المنصب؟ 

Why did you decide to apply for this 

position? 
 لماذا قررت التقدم لهذا المنصب؟ 

What are your biggest strengths?  ما هي أكبر نقاط قوتك؟ 

What is your biggest weakness? ما هو أكبر نقطة ضعف لديك؟ 

What do you know about this 

company/organization? 
 ماذا تعرف عن هذه الشركة / المنظمة؟

 اسئلة المقابلة الشخصية باالنجليزي للمعلمين

إن المعلمين هم بناة المستقبل وبناة األجيال الحاضرة والقادمة، ويهتم بمقابالت العمل للمعلمين اهتماًما كبيًرا، 

 :أسئلة مقابالت شخصية للمعلمين باللغة اإلنجليزيةوفيما يأتي 

 ?Why should we hire you :السؤال •

 لماذا يجب علينا أن نعينك؟ :الترجمة

 ?What are your salary requirements :السؤال •

 ما هي متطلبات راتبك؟ :الترجمة

 ?Do you have any questions for us :السؤال •

 هل لديك أي أسئلة بالنسبة لنا؟ :الترجمة

 ?What are you looking for in a new position :السؤال •

 ما الذي تبحث عنه في منصب جديد؟ :الترجمة

  ?Are you considering other jobs in other schools :السؤال •

 مدارس أخرى؟  هل تفكر في وظائف أخرى في :الترجمة

 ?What is the professional achievement you’re most proud of :السؤال •

 ما هو اإلنجاز المهني الذي تفتخر به أكثر؟ :الترجمة

 اسئلة المقابلة الشخصية للجامعات باالنجليزي 

ين، وتعريفًا بأبرز من المعتاد عند التقدم إلحدى الجامعات أن يتم طرح بعض األسئلة في مقابلة شخصية للمتقدم

 :تلك األسئلة سيتم عرضها فيما يأتي باإلنجليزي مع الترجمة

 اسئلة المقابلة الشخصية للجامعات باالنجليزي 

 Why did you choose :السؤال األول •

this university over other 

universities? 

ترجمة السؤال: لماذا اخترت هذه الجامعة 

 على الجامعات األخرى؟

 What branch do you :ل الثانيالسؤا •

want to study and why? 



 

 

ترجمة السؤال: ما هو الفرع الذي تريد 

 دراسته ولماذا؟ 

 What areas are you :السؤال الثالث •

interested in and enjoy learning 

about? 

ترجمة السؤال: ما المجاالت التي تهتم بها  

 وتستمتع بالتعلم عنها؟

 What are your :السؤال الرابع •

interests outside of studying? 

ترجمة السؤال: ما هي اهتماماتك خارج 

 الدراسة؟ 

 What do you want to :السؤال الخامس •

become in the future? 

ترجمة السؤال: ماذا تريد أن تصبح في  

 المستقبل؟

 What are the :السؤال السادس •

achievements that you would like 

to achieve from your studies in this 

branch? 

ترجمة السؤال: ما هي اإلنجازات التي تود أن  

 تحققها من دراستك في هذا الفرع؟

 اسئلة المقابلة الشخصية باالنجليزي للجامعه 

 :المزيد من أسئلة المقابالت الشخصية للجامعات باإلنجليزي سيتم عرضها فيما يأتي

 ?The reason why we will accept your application to join our university :السؤال •

 ما سبب قبولنا لطلب االلتحاق بجامعتنا؟ :الترجمة

 Did you choose this branch of your own volition, or is there someone :السؤال •

you have to? 

 هل اخترت هذا الفرع من إرادتك ، أم هناك شخص ما عليك؟  :الترجمة

 ?What do you like to do in your spare time :السؤال •

 ماذا تفعل في وقت فراغك؟  :الترجمة

 ?What are your plans for post-graduation :السؤال •

 ما بعد التخرج؟  ما هي خططك لمرحلة :الترجمة

 ؟Do you know previous students who studied in this branch :السؤال •

 هل تعرف الطالب السابقين الذين درسوا في هذا الفرع؟  :الترجمة

 


