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 إعداد وتقديم الموجهة الفنية 

 األستاذة إقبال المطيري 
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 الترقي لوظيفة إشرافية في وزارة التربية
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 ليترقى المعلم إلى وظيفة رئيس قسم 

يجب أن تنطبق عليه الشروط حسب اللوائح والنظم المعتمدة •

 .والمنشورة بقرار رسمي من قسم التنسيق بوزارة التربية

 في نموذج الترقي لوظيفة رئيس القسم( أرغب)يوقع •

 %75يحضر الدورة التدريبية بنسبة تزيد عن •

 .يجتاز االختبار التحريري للوظائف اإلشرافية•

 % (60) يجتاز المقابلة الشخصية مع لجنة المقابالت•
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 المقابلة للوظيفة أنواع

 عبر االنترنت –شخصية  –هاتفية 

ما هي األشياء التي يجب أن أركز عليها 

 في كل نوع من أنواع المقابالت ؟



 منطقة الجهراء التعليمية –إقبال المطيري . أ/ الموجهة الفنية 



 منطقة الجهراء التعليمية –إقبال المطيري . أ/ الموجهة الفنية 

 اجتياز المقابلة الشخصية

Prepare Practice Time 
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 المقابلة الشخصية 

 المظهر والهندام •

الحواس الثالث           •

 المؤثرات الثالث في التواصل •

                   

 ما هي الورقة التي يجب أن أحضرها معي ؟•

 ما هي األسئلة الثالث التي يجب أن أتوقعها وأستعد لها ؟•

 ما هي الفقرة التي يجب أن أحفظها جيداً •

 ما هي األشياء التي يجب أن أقولها حتى لو لم أُْسأل عنها ؟•
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 ما هي أنواع األسئلة التي ستطرح علي ؟

 –إداري  –تربوي  –( رياضيات)فنية 

 (يتضمن فحوى مشكلة)ربما قانوني 

 !!أو سؤال ال أعرف اإلجابة عليه
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 أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شاركنا في الورشة 

 

 

 ومعلمات قسم الرياضيات بمدرسة 

 بنات . المطوعة شريفة العمر م


