
 1444نماذج أسئلة مقابلة االمن العام في السعودية 

يُطرح على المتقدمين لاللتحاق بصفوف األمن العام السعودي رجاًلا ونساءا 

مجموعة من األسئلة ًل بّد من اإلجابة عليها حتى يتم قبولهم في األمن العام، وتتنوع 

واألسئلة السياسية، وفيما هذه األسئلة ما بين األسئلة الشخصية، واألسئلة الدينية، 

ا من هذه األسئلة:  يلي بعضا

 :ا من األسئلة الشخصية: األسئلة الشخصية  فيما يلي بعضا

o تحدث عن نفسك باختصار واذكر المؤهالت العلمية التي تملكها؟ 

o اذكر السبب الرئيس الذي دفعك إلى العمل في الوظائف العسكرية؟ 

o ئف العسكرية؟هل تملك خبرات سابقة في العمل في الوظا 

o  أعطنا لمحة عن حياتك وسيرتك الذاتية ومؤهالتك العلمية بشكل

 كامل؟

o اذكر األسباب التي دفعتك إلى اًللتحاق بإحدى الكليات العسكرية؟ 

o  ما هو السبب الذي دفعك ًلختيار هذه الكلية العسكرية على وجه

 الخصوص من بين كل الكليات العسكرية؟

o ا والتي تراها من نقاط القوة أو اذكر بعض األسباب التي تجعل ك مميزا

 من اإليجابيات الموجودة في شخصيتك؟

o تحدث عن أشهر األسباب التي سوف تدفعنا لقبولك في الكلية؟ 

o اذكر نقاط الضعف الموجودة في شخصيتك؟ 

 :مثل: األسئلة السياسية 

o  اذكر أسماء الدول التي تحد المملكة العربية السعودية من جهاتها

 األربعة؟

o اذكر اسم ولي العهد في المملكة اليوم؟ 

o من هو القائد األعلى لوزارة الدفاع في السعودية؟ 

o اذكر أسماء الوزراء السعوديين؟ 

o  من هو وزير الخارجية السعودي الحالي ومن هو وزير الخارجية

 السعودي السابق؟

 :ا منها: األسئلة التاريخية  وفيما يلي بعضا

o ودية أطول فترة من بين الملوك الذين ما هو اسم الملك الذي حكم السع

 حكموها جميعاا؟

o  من هو الملك الذي أسس المملكة العربية السعودية وُعرف فيما بعد

 بالملك المؤسس؟

o  كم عدد الملوك الذين حكموا المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها

 في ثالثينيات القرن العشرين؟

o لق ناري؟من هو الملك السعودي الذي مات مقتوًلا بط 



o  في أي يوم وسنة تم إعالن وحدة األراضي السعودية تحت راية

 المملكة العربية السعودية؟

 :وهي كما يلي: األسئلة الدينية 

o  ا على كتف اذكر اسم الراهب اليهودي الذي رأى ختم النبوة مرسوما

 رسول هللا عليه الصالة والسالم؟

o ما هو تاريخ وًلدة الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 

o أين ولد عليه الصالة والسالم؟ 

o من الذي بناء الكعبة المشرفة وسنة كم؟ 

o أذكر أركان الصالة؟ وعلى من تجب الصالة؟ 

o عدد من تجب علية الزكاة؟ 

o إلى من يرجع نسبه عليه الصالة والسالم؟ 

o من هن مرضعات الرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 

o ماذا عمل الرسول صلى هللا عليه وسلم بعد وفاة أمه؟ 

o من هي الزوجة األولى للرسول صلى هللا عليه وسلم؟ 


