
المــالبـــــــس تختــــــار  كيـــــــف 
المنـاسبــــــة لمقابلـــــة عـمــــــل

How to choose a suitable
outfit for a job interview



When you are getting ready for a personal interview, for 
sure you must wonder  what to wear. 
How can I avoid making the wrong choices? Do the 
people I’m going to meet  really find it that important? 
So many questions you may ask yourself if you  really 
want to make a positive first impression. 
There is no doubt that the clothes a person chooses, 
how he coordinates them,  and how clean and tidy 
they are, reflect an important part of his personality. 
 Therefore, making the right choice of clothing for 
the “occasion and the place”  is very important when 
seeking to make a good impression. We will give you 
 the most important tips to consider when getting ready 
before going to any job  interview. 

 Tips for male graduates
The following are important points to take into 
account prior to the interview  when you are choosing 
how you want to look: 
Clothing: 
• Choose a smart, formal suit, and choose neutral 

colors (black, gray,  navy blue, or beige). Make sure 
that it fits you properly, and is neither  too large nor 
too small. Make sure the suit is clean, tidy, and well-
ironed.  You could send them to the dry cleaners to 
make sure they are in good  order. 

• Choose a tie that matches well with the suit. It 
should not be one with  very bright colors. 

• Choose a smart, tidy, clean shirt, preferably white. 
• Choose formal shoes that match the color of the 

suit. They should be  comfortable so that they don’t 
trouble or hurt you during the interview.  They should 
preferably be black leather, and make sure to clean 
and  polish them well beforehand. 

• Outward appearance
 • Hairstyle: Fashion experts in this area believe that 

it is better for men to  choose a simple hairstyle, 
suggesting seriousness and discretion. They should 
 avoid choosing fashion trends that are inappropriate 
for a formal work setting. 

• Beard: It is better to shave your beard fully on the 
actual day of the  interview. If you like to grow a 
beard, you should make sure it is light  and tidy. 
Totally avoid choosing strange fashions in this 
regard. 

• Aftershave: Do not forget to put on a nice aftershave 
fragrance, but it is  better that is isn’t too strong and 
disturbing to those who may not like  the smell of 
the fragrance, or to those who are sensitive to it. 

 Tips for female graduates
Your outward appearance is very important in 
projecting a positive  impression to those you meet. The 
top tips for achieving this are: 

• Clothing: 
There are several rules to keep in mind when choosing 
what to wear to job  interviews, along with how to 
match your clothes with your shoes, accessories  and 
make-up, namely: 
• Choice and coordination of clothing colors  
One of the most important points to pay attention 
to when choosing clothes is  colors since they have 
an indirect psychological influence on the interviewer. 
 The most important factor in choosing the appropriate 
outfit is to go for quiet,  neutral colors, and make 
sure that they go well together. So the best choices 
 are black, navy blue, gray, white, and beige, avoiding 
very bright colors such  as red, orange, and fuchsia, as 
they may ruin your formal look and give the  wrong 
impression about your personality. 
• Avoid casual clothing
When choosing interview attire, you should avoid 
casual wear like jeans, t- shirts and sneakers as they are 
not appropriate for the situation. 
Some companies, of course, allow semi-formal 
wear. However, as a job seeker,  never risk going into 
a personal interview wearing this type of clothing, 
 especially in the first interview. You may be able to 
wear such clothing in  subsequent interviews, once you 
have confirmed that this workplace allows  semi-formal 
or casual attire. So the perfect choice here is formal 
clothing; you  could wear a formal jacket with trousers 
or skirt, avoiding very tight or short  clothing. 
• Accessories
Try to keep accessories to a minimum, and choose only a 
few small pieces that  do not attract much attention. Do 
not put your sunglasses on your head or  hang them from 
your clothing. You could wear an elegant wrist watch, but 
 don’t choose one set with lots of stones or colors. 
• Hair styles and headscarves (hijab) 
With regard to hairstyle, it is better to wear your 
hair straight, without adding  any bright accessories. 
Avoid wearing a “curly” hairstyle, or dyeing your hair 
 in unusual colors. Regarding the scarf or hijab, choose 
a simple scarf and wear  it in a tidy and comfortable 
fashion so that it doesn’t distract you during the 
 interview. Fix it in place with pins, and avoid picking 
brightly colored scarves. 
• Make-up
If you usually apply makeup when you go out, you 
should choose very simple  and light daytime colors, 
and avoid very bright or dark colors. Apply a pale  color 
of lipstick. 
• Perfume
If you generally like to wear perfume when you go out, 
choose a light  fragrance. Avoid heavy fragrances that may 
disturb those around you or cause  allergies. If you don’t 
wear perfumes, make sure you smell fresh and clean. 

خـــال تحضـــر نفســـك لمقابلـــة شـــخصية ال بـــّد وأنــّـك تتســـاءل مـــاذا 
عـــيّ أن أرتـــدي؟ وكيـــف يمكنـــي أن أتجنّـــب  الوقـــوع يف االختيـــارات 
ــئلة  ــد أن يقابلـــي؟ أسـ ــن يريـ ــاً لمـ ــّم حّقـ ــر مهـ ــل األمـ ــة؟ وهـ اخلاطئـ
كثـــرة قـــد تطرحهـــا عـــى  نفســـك إن كنـــت ترغـــُب جديّـــاً يف تـــرك 

انطبـــاع أّويلّ إيجـــايبّ . 

لمابســـه،  الشـــخص  اختيـــار  طريقـــة  أّن  فيـــه  شـــّك  ال  مّمـــا 
وكيفيّـــة تنســـيقها، وترتيبهـــا، ونظافتهـــا تعكـــس جـــزءاً مهّمـــاً  مـــن 
ـــا يتناســـب  ـــس بم ـــار الشـــخص للماب ـــإّن اختي ـــك ف شـــخصيته، ولذل
مـــع ”المناســـبة والمـــكان“ مهـــّم جـــّداً يف عكـــس  انطبـــاع إيجـــايب عنـــه. 
وســـنقّدم لكـــم أهـــّم النصائـــح الـــي عليكـــم مراعاتهـــا عنـــد تحضـــر 

ــل .  ــة عمـ ــاب ألّي مقابلـ ــل  الذهـ ــكم قبـ أنفسـ

 بعض النصائح للخريجني

إن كنـــَت تفكــّـر يف األمـــور المهّمـــة الـــي عليـــَك مراعاتهـــا عنـــد اختيـــارك 
لمظهـــرك النهـــايئّ قبـــل المقابلـــة؛  فعليـــك أن تراعـــيَ األمـــور التاليـــة:

• المالبس:

اخـــر بذلـــًة رســـميًّة أنيقـــًة، وحـــاول أن تكـــون األلـــوان حياديّـــة   •
ـــج)، واحـــرص عـــى أن تناســـب  ـــادّي، أو كحـــي، أو  بي (أســـود، أو رم
ــى أن  ــرص عـ ــة. احـ ــادة وال ضيّقـ ــرة زيـ ــون كبـ ــا تكـ ــك، فـ حجمـ
ـــداً؛ بإمكانـــك إرســـالها  ـــة جيّ تكـــون البذلـــة  نظيفـــة، ومرتبـــة، ومكويّ
لمحـــّات ”الـــدراي كلـــن“ للحـــرص عـــى أن تكـــون جيّـــدة كمـــا 

 يجـــب. 

اخر ربطة عنق مناسبة للبذلة، عى أن ال تكون ذات ألوان صارخة.    •

اخر قميصاً جمياً ومرتباً ونظيفاً، ويفّضل أن يكون أبيَض اللون .   •

ــون  ــة، عـــى أن يكـ ــون البذلـ ــع لـ ــميّاً  يتناســـب مـ ــذاًء رسـ ــر حـ اخـ  •
مريحـــاً لـــك ال يســـبّب لـــك إزعاجـــاً أو  ألمـــاً يلهيـــك خـــال المقابلـــة، 
المقّدمـــة،  طويـــل  جلديّـــاً  اللـــون  أســـودَ  يكـــون  أن  ويفّضـــل 

 . ً واحـــرص كّل احلـــرص  عـــى تلميعـــه وتنظيفـــه جيّـــدا

• الهيئة اخلارجّية:

أّن  يـــرى خـــراء الموضـــة يف هـــذا المجـــال  ترسيحـــة الشـــعر:   •
تـــويح  أن يختـــار ترسيحـــة  شـــعر بســـيطة،  للرجـــل  األفضـــل 
باجلّديـــة، والرزانـــة، عـــى أن يتجنــّـب اختيـــار صيحـــات الموضـــة الـــي 

ال تناســـب العمـــل  الرســـميّ .

ـــة بشـــكل جميـــل يف يـــوم  اللحيـــة: مـــن األفضـــل أن تحلقهـــا كامل  •
المقابلـــة نفســـها، وإن كنـــَت مّمـــن يفّضـــل  اللحيـــة، فعليـــك بعمـــل 
حليـــة خفيفـــة مهّذبـــة، وابتعـــد كّل البعـــد عـــن اختيـــار الموضـــات 

ـــر .  ـــذا  األم ـــق به ّ ـــا يتعل ـــة فيم الغريب

العطـــر: ال تنـــَس أن تضـــَع عطـــراً جميـــاً، ولكـــن يفّضـــل أن ال   •
يكـــون قويّـــاً للغايـــة ومزعجـــاً لمـــن قـــد  ال تعجبـــه رائحـــة العطـــر، أو 

لمـــن يتحّســـس منـــه . 

 بعض النصائح للخريجات

لمن  إيجايبّ  انطباع  عكس  يف  جّداً  مهّم  لك  اخلاريجّ  المظهر  ُيعد 
يقابلك؛  إليِك عزيزيت اخلريجة أهّم النصائح بخصوص هذا األمر : 

• المالبس:

هنـــاك عـــدة قواعـــد عليـــِك مراعاتهـــا عنـــد اختيـــار المابـــس الـــي 
ســـرتدينها يف مقابـــات العمـــل، وطـــرق تنســـيقها مـــع األحذيـــة 

وهـــي: والمكيـــاج،  واألكسســـوارات 

• اختيار ألوان المالبس وتناسقها

مـــن أهـــم النقـــاط الـــي يجـــب االنتبـــاه لهـــا عنـــد اختيـــار المابـــس هـــي 
األلـــوان؛ لمـــا لهـــا مـــن تأثـــر نفـــي غـــر مبـــارش عـــى الشـــخص الـــذي 
ُيجـــري معـــك المقابلـــة، فمـــن أهـــم مقومـــات الـــزي المناســـب اختيـــار 
األلـــوان الهادئـــة والمحايـــدة، ومراعـــاة تناســـقها مـــع بعضهـــا، لـــذا 
ـــوان »األســـود، والكحـــي، والرمـــادي، واألبيـــض، والبيـــج« مـــن  تعـــد أل
ـــوان الفاقعـــة  ـــِك، ويجـــب أيًضـــا مراعـــاة تجنـــب األل ـــارات المثـــى ل اخلي
جـــدًّا مثـــل »األحمـــر، والرتقـــايل، والفوشـــيا«، ألنهـــا قـــد تفســـد 

مظهـــرِك الرســـمي وتعطـــي انطباعـــات عكســـية عـــن شـــخصيتِك.

• االبتعاد عن المالبس الكاجوال

يجـــب االبتعـــاد عـــن المابـــس الكاجـــوال تماًمـــا، عنـــد اختيـــار مابـــس 
المقابـــات الشـــخصية، فاجليـــز والتيشـــرتات واألحذيـــة الرياضيـــة ال 

تصلـــح  يف مثـــل هـــذا الموقـــف.  

ــبه  ــس شـ ــمح بالمابـ ــال تسـ ــة احلـ ــركات بطبيعـ ــض الـ ــاك بعـ هنـ
الرســـمية، ولكـــن كطالبـــة وظيفـــة ال تغامـــري أبـــًدا بالذهـــاب إىل 
ــة يف  ــن المابـــس، خاصـ ــوع مـ ــذا النـ ــل هـ ــة الشـــخصية  بمثـ المقابلـ
ــة،  ــا يمكنـــك فعـــل ذلـــك يف المقابـــات الاحقـ ــة األوىل، ربمـ المقابلـ
إذا مـــا تأكـــدِت أن هـــذا المـــكان يســـمح  بارتـــداء المابـــس شـــبه 
الـــزي  هـــو  هنـــا  األمثـــل  فاالختيـــار  لـــذا  الكاجـــوال.  أو  الرســـمية 
ــورة،  ــون أو  تنـ ــع بنطلـ ــمي مـ ــت رسـ ــداء جاكيـ ــِك ارتـ ــمي، يمكنـ الرسـ

مـــع مراعـــاة تجنـــب المابـــس الضيقـــة والقصـــرة جـــًدا. 

• األكسسوارات:

حـــاويل أن تقلـــي قـــدر اإلمـــكان مـــن األكسســـوارات، واختـــاري عـــدداً 
قليـــاً منهـــم بأحجـــام صغـــرة ال تلفـــت النظـــر  كثـــراً، ال تضعـــي 
نظـــارات شمســـيّة معلقـــة عـــى رأســـك أو عـــى مابســـك، كمـــا 
ويمكنـــك أن تضعـــي ســـاعة يـــد أنيقـــة  ولكـــن غـــر مرّصعـــة بالكثـــر 

ــوان .  ــارة أو األلـ ــن احلجـ مـ

• ترسيحة الشعر واحلجاب:

أّمـــا فيمـــا يتعلــّـق بترسيحـــة الشـــعر، فيفّضـــل أن يكـــون ســـاباً دون 
أّي إضافـــات مبهرجـــة، وابتعـــدي عـــن ترسيحـــة   ”الكـــريل (الشـــعر 
المجّعـــد)“، أو صبـــغ الشـــعر بألـــوان غـــر مالوفـــة.  وفيمـــا يخـــّص 
الشـــال أو احلجـــاب، فيمكنـــك  أن تختـــاري حجابـــاً أنيقـــاً وتضعيـــه 
ـــة،  بطريقـــة ”مرتبـــة“ و ”مريحـــة“؛ حـــى ال ترتبـــي منـــه خـــال المقابل
وثبتيـــه  بالدبابيـــس، وتجنــّـي اختيـــار الشـــاالت ذات األلـــوان الصارخـــة . 

• الماكياج:

إن كنـــِت مّمـــن يفّضلـــن وضـــع الماكيـــاج عنـــد اخلـــروج مـــن المـــزل 
ــة  ــيطة وخفيفـ ــة  بسـ ــوان نهاريّـ ــاري ألـ ــك أن تختـ ــام، عليـ ــكل عـ بشـ
ـــة،  ـــوان الثقيل ـــوان الصارخـــة أو األل جـــّداً، وابتعـــدي كّل البعـــد عـــن األل

وضعـــي لونـــاً باهتـــاً حلمـــرة  الشـــفاه . 

• العطر:

ـــد اخلـــروج مـــن المـــزل،  ـــن أن يضعـــن عطـــراً عن ـــن يفّضل ـــَت مّم إن كن
الـــي  الثقيلـــة  عـــن  العطـــور  وابتعـــدي  خفيفـــاً  عطـــراً  فاختـــاري 
قـــد تســـبّب لمـــن حولـــك احلساســـية أو اإلزعـــاج. وأّمـــا إن كنـــِت ال 
تضعـــن عطـــوراً فاحـــريص عـــى  أن تكـــون رائحتـــك جميلـــة، ونظيفـــة . 
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