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اسئلة المقابلة الشخصیة في الوظائف التعلیمیة عام ١٤٤٠
عرف بنفسك ؟

ماھو ھدفك من الدورات اللي درستیھا؟
 كیف تنمین حب الوطن في طالبات صعوبات التعلم؟ (لتخصص صعىبات تعلم)

كیف تزرعین في الطالبات حب المادة ؟
كیف تنمین الجانب الوجداني في الطالبات للمادة ؟

 اذا كان لدیك طالبات توحد رافضین دخول الفصل ماذا تفعلین؟
 ماھو الحدث المھم في المملكة؟ 

ماھي القوانین الصفیة ومن یضعھا؟
اقرأي ایة من القران؟

مالفرق بین التعلیم سابقا وحالیا؟
ماذا تعرفین عن طرق التعلم الحدیثة؟

ماھي مواصفات المعلم الناجح؟
 ماھي المھاراة الصفیة لتنظیم الفصل؟

 كیف ممكن تستفید من التكنولوجیا في مجال تخصصك؟
 ایش الفرق بین اسالیب التعلیم الجدیدة والقدیمة؟ 

 ماھو النظام الذي یتم فیھ رفع الدرجات؟
 ماھو البرنامج الخاص بشؤون المعلم؟ 

ما ھو المجھود الذي بذلتھ للحصول على درجتك في  #قیاس  ؟ .
 متى نقول عنك معلم متمیز ؟ 

ما ھي اكثر حاجة ممكن یواجھ الطالب فیھا صعوبة في الریاضیات؟ (لتخصص الریاضیات)
ماھي االستراتیجیات التي ممكن تتبعھا في تدریسك للریاضیات؟

إذا كان عندك ضعف في فرع من فروع الریاضیات كیف ممكن تحلھ؟
 كیف تتعاملي مع األطفال؟ (لتخصص ریاض اطفال)

 كیف تتعاملي مع ضغوطات العمل؟
لماذا اخترتي مھنھ التعلیم ؟

 ماھي طرق تدریس ذوي االحتیاجات الخاصة؟ (لتخصص تربیة خاصة)
لماذا أخترتي تخصصك ؟

كیف افادك الشغل بالمدارس الخاصة ؟
ماھي األصول ؟ 

 ماذا ركزت رؤیة 2030 بالنسبة لتخصصك ؟
لو لقیت طالب من ذوي االحتیاجات الخاصة وش تسوي معھ؟ 

 اقرأ اي سورة من القران؟
 لو تعینت على مدرسة حدودیة ماذا تقول لطالب ؟

وكیف تتعاملین مع اطفال تشاجروا ؟ (لتخصص ریاض اطفال)
كیف تطورین نفسك ؟

ھل االھداف مھمھ مدى مواكبتك للتطور التكنولوجي ؟
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ماھو ھدفك كمعلمة ریاض اطفال ؟ (لتخصص ریاض اطفال)
 التحدث عن نیوم وماھي الدول المشاركة فیھا ؟ 

 رأیي في تطور المملكة ؟
  كیف اوصل مفھوم نشاط الحلقة للطفل؟

كیف تتعاملي مع الطفل في الروضة ؟
كیف تتعاملي مع ضغوطات العمل؟

لو وجھت لمدرسة مافیھا مدیر وكلفوك تمسك اإلدارة تمسكھا أو ال؟
 كم زمن الحصة؟ 

وكم لك كمعلم وكم للطالب؟

 عطاني قسمة مطولة في ورقة وقال حلھا. (لتخصص الریاضیات)
كیف تنمین حب الوطن عند الطالبات؟

أخذتي دورات اونالین؟
 لك خبرة سابقة في التعلیم؟

 تخرجتي قبل االستراتیجیات كیف راح تطبقینھا؟
 عددي بعض االستراتیجیات؟

وین تشوفین نفسك بعد ٥ سنوات؟
 لوطالبة شاغبت كیف تتصرفین معھا؟

كیف تتعاملین مع طالبات الثانوي ؟
 إیش ترشیحك ثانوي لو وجھتك متوسط تمسكي ؟

 كیف تنظمي وقتك ؟
ایش رأیك بالتقنیھ في التعلیم ؟  

 لو عندك طالبھ مشاغبھ في الفصل وتحاول تستفزك كیف تتعاملي معاھا ؟
 كیف تنمي حب الوطن في نفسك ؟ 

 اطلعتي على المناھج الجدیده ایش رایك فیھا ؟ 
 ایش شعورك یوم شفتي اسمك انك ترشحتي للوظیفھ ؟

ماھي االحداث الحالیھ في المملكھ ؟
 كیف تحمي اوالدك من الفكر الضال ؟

 ماذا تعرفین عن برامج الحاسب وش تحبین تتعلمین ؟
 ھل اطلعتي على قناة عین للتعلیم ؟ 

 وش رایك في المناھج الحالیھ ؟
ماھو التعلم التعاوني؟

ظاھره سلبیھ بالمجتمع ماھو حلھا؟ 
 كیف تعززي حب الوطن في نفوس الطالبات ؟

 كیف تزرعي القیم اإلسالمیة في نفوس الطالبات؟ 
 لو حصلت مشكلة بین الطالبات ماھو التصرف الصحیح ؟

ماھو دور المعلمة في بناء الطالبة؟
كیف تطبقي رویة ٢٠٣٠ للتعلیم ؟

ماذا عملت في سنوات العطالة ؟
ماھي الرؤیھ في التعلیم ؟
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كیف تكونین قدوه لطالباتك؟
كیف تغرسین الوازع الدیني لطالباتك ؟

كیف تشرحین الدرس لطالباتك؟
رایك في التقنیھ تساعد في التعلیم؟
 كیف تضبطي فصل فیھ فوضى؟ 

 كیف تتعاملي اذا انتھت حصتك وتاخرت المعلمھ الي بعدك؟
ماذا تعرف عن االستراتیجیات الجدیده؟

 كیف أنِت مع وسائل التواصل االجتماعي؟
 اعطیني مشكلھ متداولة ؟

رؤیة 2030كیف توظفینھا في التعلیم؟
 اذا اختلفتي مع معلمھ من نفس تخصصك كیف تتصرفین وكیف تحاولین تقنعینھا برأیك؟

 أھم صفھ تتحلین فیھا كمعلمھ؟
 اذا كان عندك طالبھ مشاغبھ في الصف كیف تتصرفین معھا؟

 وكیف طورتي من نفسك خالل السنوات بعد التخرج إلى اآلن؟ 
وماھو ھدفك اللي تسعین لھ؟

اذكري استراتیجیة من استراتیجیات التعلم ؟
- ھل تجیدین استخدام الحاسب ؟

ماذا یعني التعلم التعاوني وماھي فائدتھ؟
  كم  سنھ جلست بعد التخرج ؟ 

 ماذا عملتي بعد تخرجك ؟ 
 لماذا اخذتي دبلوم حاسب ؟ 

 كیف تستخدمین الحاسب في تدریسك لمواد الدین ؟ (لتخصص الدین)
مارأیك في العمل التطوعي ؟

  لو كنت على الحدود وتقصلت ساعات العمل الربع ساعات كیف تقدرین توفقین في شغلك في حدود ھذا الوقت
الضیق ؟

  كیف تشیلین تاثیر الحرب السلبي عاالطفال ؟ (لتخصص ریاض اطفال)
 كیف تاخذین الطفل من فصلھ ؟

  كیف تقنعین المعلمھ باخذ الطفل ؟ 
طالبھ التحضر ادوات الرسم للمدرسھ لمدة سنھ كاملھ ماذا تفعلین معاھا لردعھا؟ (لتخصص الفني)

 مارایك بمنطقة ترشحك وماذا تعرفین عنھا؟ 
كیف تتعاملین مع طالبات المتوسط ومرحلة المراھقھ التي یمرون بھا ؟

ماھي عالقھ المناھج الجدیده بالرؤیھ وكیف تخدم المناھج الرؤیة؟
طفل طاح واصیب وش دورك ؟ (لتخصص ریاض اطفال)

 الوحدات الموجزه والمفصلھ
 الیوم الوطني كیف تفعلینھ

 االركان اللي ادواتھا متغیره
 اطول آیھ

 اذا جھزتي وسیلھ تعلیمیھ ونسیتیھا وش البدائل لھا
 وش ھو التعلم النشط والتقلیدي
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 منھج الروضھ 
 وش صفات معلمة الروضھ

 الصحابي اللي جمع المسلمین لصالة التراویح
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اسئلة المقابلة الشخصیة في الوظائف التعلیمیة ١٤٤٠
كیف تتعاملي مع طالب المرحلھ الثانویھ؟

 وما الطرق التي تجعلھم یحبون الماده؟
ھل انتي مستعده لتحمل البعد عن مدینتك ؟ 

  ماھو سبب اختیارك لتخصصك ؟
وكیف اتعامل مع الطالبات اذا واجھوا صعوبھ في المادة؟

ماھو شعورك اول ماشفتي اسمك ضمن المرشحات؟
 ھل تدریس المراحل االبتدائیھ عن الثانوي والمتوسط تختلف؟

  ھل تفضلین العمل التعاوني ولماذا؟
تحدث عن مشروع تخرجك؟

لو تم إسناد عمل أخر لك ھل توافق؟
لماذا اخترت التعلیم؟

اذا معلمھ اشتكت طالبھ مع من تقفین ؟ (لوظیفة مرشدة طالبیة)
 اذا معلمھ وطالبھ كانو مصرین على ارائھم في مشكلھ ما كیف تتصرفین معھم ؟

ما النظریھ التي تعرفھا واذكرھا؟ (لتخصص ریاضیات)
 اذا كلفت بتدریس ماده اخرى غیر تخصصك ھل ستقبل واي ماده تستطیع تدریسھا؟

تكلمي عن برنامج الیومي في الروضة؟ (لتخصص ریاض اطفال)
كیف تكون عالقھ الروضھ بالبیت؟

 ماھي الصفات المھنیھ لمعلمة الروضھ؟
 كیف تنمي شعور االنتماء وحب الوطن في نفوس االطفال؟

 لو عندك درس عن المساحھ كیف تشرحین لھم مساحة الغرفھ؟ (لتخصص ریاضیات)
ایش ھو االختالف في النمو في المرحلھ االبتدائیھ والمتوسطھ؟

ھل اطلعتي على المناھج الجدیده؟
اذا وِضعِت مع مجموعھ من المعلمات ماالھدف؟
ما الذي  تحتاجھ الطالبھ في المرحلھ المتوسطھ؟

كیف تعززین القیم االسالمیھ؟
 كیف تعززین حب الوطن؟
كیف  تھیئین البیئة الصفیھ؟ 

مارأیك باألوضاع اإلقتصادیة والسیاسیة في المملكة ؟
وكیف ممكن تحققي رؤیة 2030 في التعلیم ؟

وھل لدیك أعمال تطوعیة؟
ووش اخر تطورات مشروع نیوم؟

 ومن ھي اول سفیره للسعودیھ وكانت سفیره الیش؟
تكلمي عن تخصصك ؟

ماھي المھام بینك انتي یامعلمة التخصص بالتربیھ الخاصھ نطق ومعلمة التربیھ الخاصھ ؟
تحدثي عن ادارة الصف ؟

عدداجزاء القرآن؟
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 حذروك المعلمین من طالب معین كیف بتكون ردة فعلك؟
كیف تتعاملین مع الطالبھ المشاغبة؟
ماھي االیام التي یحتفل فیھا المعلم؟

اقرأ ماتیسر من القرآن ؟
أذكر استراتیجیات التعلیم ؟

ماھي البطالھ وكیف ممكن نساعد على القضاء علیھا ؟
اذا حصلت مشكلھ مع المعلمھ والمدیرة كیف یكون دورك من خاللھ؟

ماھي أكثر مشكلھ سلوكیھ تواجھھ االطفال في الوقت الحالي ؟(لتخصص ریاض اطفال)
برأیك ایش سبب ھذي المشكلة ؟ ماھو أكثر ركن یدخلھ االطفال ؟

وأفضل ركن للبنات واألوالد ؟
 برأیك لیھ ركن الفن یكون قریب من الباب ؟ 

مافائده ركن االكتشاف للطفل ؟
(لتخصص انجلیزي) كان معلم بنفس مدرستك یبغى یتحدث باللغة االنجلیزیة لكن ما یبغى یتعلم او یقراء كتب ھل

تساعده وكیف تتعامل معاه ؟ 
  اذا واجھت طالب ما یحب المادة كیف یكون تعاملك معاه ؟ 

  تكلم عن نفسك باللغة االنجلیزیة ؟
كیف تجعلین بیئة الفصل من بیئة مملھ للطالبة الى بیئة جیده؟

مالفرق بین المنھج القدیم والجدید؟
 كیف نوظف مواقع التواصل مع الطالبھ والمنھج؟

ما اسم برنامج رصد درجات الطالب؟ 
قمة العشرین اخر مره كانت في أي دولة؟ 

تحدث عن دور المعلم في رؤیة ٢٠٣٠؟
ماذا تنوي تقدمین للتعلیم ولوطنك من انجاز او ھدف؟

ما نقاط القوة والضعف لدیك؟
كیف تنمین رؤیة ٢٠٣٠ في الطالب؟

ماذا فعلت بعد التخرج ؟
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اسئلة عامة في مقابلة شخصیة للوظایف التعلیمیة
عرف بنفسك ؟
كم تحفظ من القرأن ؟ 
اذا اتاك طالب یشتكي من زمیل لھ اخذ فسحتھ كیف تحل المشكلة ؟
اذكر لي مشكلة عندكم في الحي مع حلھا ؟
ھل تؤید سواقة المرأة للسیارة ؟
كم تقیم نفسك من ١٠٠؟
كیف تتعامل مع الطالب أو الطالبھ ؟
ماھي االحداث السیاسیة الحاصلھ اآلن ؟
أین تقع مدینة الملك عبدهللا الریاضیة ؟
تاریخ الیوم الوطني یوافق كم ؟
كیف تغرسین في الطالبات عدم االھمال في الممتلكات العامة وكیفیة الحفاظ علیھا - كیف تغرسین في الطالبات حب الوطن أو الوطنیة ؟
 ماالفرق بین طریقة التدریس القدیمة والحدیثة؟-مامفھوم اإلشاعة وماموقفك منھا؟
?_مالذي یتوجب علیك فعلھ في حالة دخول طالبھ لدیِك بعد بدایة الحصة بخمس دقائق
 مع بدایة شھر رمضان الكریم مالنصیحھ التي توجھینھا لطالبات؟
 كیف توصلین معلومة في مجال تخصصك لطالبات ؟
 لو دخلتي الفصل وكان عندك طالبة یبدو علیھا الحزن ماذا تفعلین ؟
كیف تتصرفین مع الطالبة المشاغبة؟
الوطن لھ حق علینا ما وجبك اتجاة وطنك؟
ماھي اسالیب التعلم الحدیث ؟
ماھي خطوات تحضیر الدرس ؟
أذكر ھدفاَ سلوكیا َ؟ 
ما الفرق بین التمھید والتھیئھ ؟ 
ماھي مراحل التخطیط للدرس ؟ 
ماذا تعرف عن تقنیات التعلیم ؟ 
..ماھو رائیك باالرھــاب؟
وماذا ستقدمین للوطن ..؟ 
كیف تجعلین طالبتك عضوة فعالة في المجتمع ؟
كیف تستخدم التقنیة في التدریس ؟
ماموقفك من الطالبة التي تفتن وتنشر االشاعات ؟؟
كیف تغرسین حب الدین والوطن في نفوس طالباتك ؟؟
مالرسالھ التي توجھیھا لالم في تربیة بناتھا ؟؟
ماتأثیر الفضائیات ؟
كیف توصلین المعلومة الى الطالبة؟
ماھي المشاكل المنتشرة بالمجتمع؟
إذا صادفت أحد تلمیذاتك في السوق متبرجة كیف تقدمي لھا النصیحة ؟
إذا طلبت منك المدیرة نقل مایدور في غرفة المعلمات ھل توافقین ؟
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طالبة مصابة بالصرع حدث لھا تشننجات في الفصل كیف تسعفینھا؟
كیف نحمي اطفالنا من القنوات الفضائیة الھدامة ؟
أم طالبة دخلت علیك الفصل وانت تشرحین الدرس للطالبات كیف تتصرفین معھا ؟
كیف تتم معالجة مشكلة طالبة ضعیفة دراسیا ,مشكلة ضعیفة البصر , مشكلة المشاغبة؟
احدى الطالبات وجد معھا ممنوعات كیف تتصرفین معھ؟
انت رائدة فصل وقدمت لك مشرفة المقصف شكوى ان إحدى طالباتك تسرق من المقصف وانت ال تعرفین مدى صحة ھذا الكالم كیف
تتصرفین وكیف تنصحي الطالبة ؟
ماذا یعني لك الیوم الوطني ؟متى تاریخھ ؟ماذا تفعلین في ھذا الیوم ؟ما النشید الوطني ؟
ما ھي صفات المعلمة ؟كیف تتعاملین مع زمیالتك من مذھب آخر ؟وكیف تتعاملین مع تلمیذاتك من مذھب آخر؟
ماھي العولمة؟ وھل ھي تطبق عندنا في السعودیة؟ وایش ضوابطھا؟
كیف طاعتك لوالة األمر -حفظھم هللا-؟
كیف تتصرفین مع الطالبة كثیرة الغیاب؟
كیف تكوني داعیة؟
 ماھي المشاكل التي واجھتك في تدریسك ؟
واذا واجھتك مشكلة في المدرسة تلجأین إلى من في حلھا ؟
 ماموقفك من طالبة تعبث باألماكن العامة ؟
لماذا أخترت مھنة التدریس ؟
.ما ھي المواقع التي تتصفحھا في الشبكة العنكبوتیة ( اإلنترنت )؟
من ھو وزیر الداخلیة , ومن ھو وزیر الخارجیة ؟
من ھو مفتي المملكة ؟ 
ما ھي میولك الریاضیة؟


