
 

 

 اسئلة المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع

تقوم وزارة الدفاع بتشكيل لجان خاصة مهمتها إجراء مقابالت شخصية مع المتقدمين لالنضمام حديثًا للوزارة، 

حيث يتم التعرف من خاللها على المتقدمين خالل مراحل حياتهم ومؤهالتهم ومعارفهم، وتعد وزارة الدفاع في  

ما هو حديث، وما يضمن أمن الوطن وسالمته، المملكة العربية السعودية من المؤسسات التي تم تجهيزيها بكل 

وقد اعتمدت الوزارة نظام قبول خاص للراغبين باالنضمام إليها يتضمن عديد االختبارات والمقابالت الشخصية  

بأسئلة نموذجية ومدروسة، وتختلف هذه األسئلة بحسب الدرجات العلمية للمتقدم، وفيما يأتي نماذج أسئلة 

 .انوي والجامعيين في وزارة الدفاعالمقابالت الشخصية للث

 اسئلة المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع للثانوي

 :من بين األسئلة الشائعة التي يتم طرحها في المقابلة الشخصية لحملة الشهادة الثانوية ما يأتي

أسئلة المقابلة الشخصية للثانوي في وزارة الدفاع  

 السعودي 

 عرف باسمك الكامل؟ •

 اذكر تاريخ ميالدك وماكن والدتك بالتفصيل؟ •

 ما هي نتائجك في اختبارات المرحلة الثانوية؟  •

 في أي سنة ميالدية تخرجت من الثانوية؟ •

ما الدورات التدريبية التي أجريتها بعد   •

 الثانوي؟

 فاع؟ ما السبب الذي يجعلك تنضم لوزارة الد •

 ما هي أركان اإلسالم وما هي أركان اإليمان؟ •

من هو القائد المسلم الذي فتح بالد ما وراء  •

 النهرين؟

 في عهد من فتحت القدس؟  •

اذكر معركة تمثل فيها ذكاء المسلمين  •

 وقيادتهم؟

ما هو رأيك في األوضاع الدائرة في الشرق   •

 األوسط؟

ماذا تعرف عن الحروب التي تدور في العالم   •

 م؟ اليو

ماذا تظن نفسك قادًرا على تقديمه من خالل  •

 انضمامك لوزارة الدفاع؟ 

 اسئلة المقابلة الشخصية في وزارة الدفاع للجامعيين 

تختلف مستويات األسئلة وطبيعتها اختالفًا بسيًطا بين حملة الثانوي وبين الجامعيين المتقدمين لالنضمام لوزارة 

 :الدفاع، ومن األسئلة التي تطرح على الجامعيين في المقابالت الشخصية للوزارة ما يأتي

 أعطني نبذة تعريفية عن نفسك اسمك مواليدك مؤهالتك العلمية؟  •

 رجت من الجامعة؟ في أي سنة تخ •

 ما سبب تقديمك في هذه السنة لالنضمام لصفوف الوزارة؟  •

 ما هي تصوراتك لطبيعة العمل في وزارة الدفاع؟  •

 هل عملت في وظائف عسكرية سابقة؟ •

 ما الدافع الذي تملكه للعمل في وظيفة عسكرية متعبة؟ •

 ما الملفت للنظر لتختار هذا االختصاص في وزارة الدفاع؟  •

 تك التي تجعل منك قويًا وتعدها نقاط قوة أو إيجابيات تمتلكها في شخصيتك؟ ما هي مميزا •

 اذكر نقاط ضعفك أو النقاط السلبية لديك؟  •

 ما األمور التي تجعلنا نقبلك في الوزارة؟ •



 

 

 أين ترى نفسك بعد سنوات من قبولك؟ •

 لو تم رفضك ماذا ستفعل وما هي مشاريعك البديلة؟ •

 عملك في وزارة الدفاع؟ هل لديك موارد مالية موازية ل •

 ما هو مفهوم الوطن لديك؟ •

 هل لديك نية في القيام بدراسات عليا في المستقبل القريب أو البعيد؟  •

 


