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المغفور له بإذن اهلل الشيخ
زايد بن سلطان آل نهيان 

مؤسس دولة اإلمارات العربية المتحدة

اإلنســان ألن  المســتقبل وحيــاة  الــذي يضــيء  العلــم كالنــور   

ليــس لــه نهايــة، والبــد أن نحــرص عليــه، فالجاهــل هــو الــذي 

يعتقــد إنــه تعلــم واكتمــل فــي علمــه، بينمــا العاقــل هــو الــذي 

ال يشــبع مــن العلــم فنحــن نقضــي حياتنــا كلهــا ونحــن نتعلــم. 

إننــي أُذكــر الشــباب بــأن العلــم وحــده ال يكفــي، فــا بــد لهــم مــن 

وممــن  بالممارســة  الخبــرة  يكتســبوا  وإن  والعمــل  التجربــة 

ــن. ــاء الوط ــي بن ــة ف ــاهموا بفعالي ــي يس ــل لك ــبقوهم بالعم س
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صاحب السمو الشيـــخ 
خليفة بن زايـد آل نهيـان 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
حاكم أبو ظبي

إننــا نفكــر مــن اآلن فــي كيفيــة مواجهــة المســتقبل عندمــا 

ينضــب البتــرول بتنويــع مصــادر الدخــل القومــي فــي وقــت مبكــر 

ــان  ــاء اإلنس ــرول، وبن ــى البت ــداً عل ــا معتم ــل اقتصادن ــى ال يظ حت

علــى هــذه األرض هــو الثــروة الحقيقيــة ألن المــال ال يــدوم وألن 

ــدم ــاس التق ــو أس ــم ه العل
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صاحب السمو الشيـــخ 
محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي

إن دولــة اإلمــارات بكافــة فعالياتهــا ومؤسســاتها التعليميــة 

ــي  ــة ف ــوام الماضي ــال األع ــبات خ ــن المكتس ــر م ــت الكثي حقق

مجــال التعليــم العــام، وإن المرحلــة المقبلــة تتطلــب البنــاء 

علــى هــذه المكتســبات ضمــن إطــار موحــد اســتعداداً للمرحلــة 

تتطلــب  والتــي  الدولــة  فــي  الشــاملة  التنميــة  مــن  المقبلــة 

نظامــًا تعليميــًا موحــداً قــادراً علــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة 

العليــا ضمــن رؤيــة وتوجيهــات صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة 

بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة. لــذا نريــد لشــبابنا أن يكونــوا 

األكثــر إحترافــًا واألســمى قيمــًا واألكثــر تقبــًا للعالــم واألعظــم 

ــم ــور بأيديه ــا التط ــر ولبادن ــم الخي ــد له ــن، نري ــزازاً بالوط اعت
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صاحب السمو الشيـــخ 
محمد بن زايد آل نهيان 

ولي عهد أبوظبي
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة

رئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي

إن دعمنــا للمســيرة التعليميــة نابع من إستشــرافنا لمســتقبل 

الوطــن، فيهــا تتحقــق األهــداف واألمانــي التــي نســعى مــن خالهــا 

ــدر  ــن نق ــه، ونح ــز وأبنائ ــا العزي ــة لوطنن ــة العالي ــق المكان لتحقي

الجهــود التــي تبذلهــا وزارة التربيــة والتعليــم لترســيخ قيــم 

ومبــادئ الخيــر لألجيــال
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معالي
حسين بن إبراهيم الحمادي 

عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم 

إن االضافــة التــي قدمهــا زايــد طالــت مختلــف أوجــه الحيــاة والمجــاالت التنمويــة ويمثــل التعليــم مرتكــزاً 
ــر  ــي عب ــرج التعليم ــي المخ ــة ف ــة العالمي ــاء الصبغ ــى إضف ــرص عل ــة إذ ح ــام والرعاي ــيًا أواله اإلهتم أساس
ــة اإلمــارات بــكل  توفيــر البيئــة الداعمــة لذلــك وهــو مــا تمخــض عــن تطــور ملحــوظ فــي التعليــم بدول
المقاييــس لتحافــظ علــى تنافســيتها وريادتهــا عالميــًا. إن زايــد أرســى لنظــام تعليمــي مثــل حجــر الزاويــة 
للتعليــم المتطــور الــذي نعايشــه. إذ إهتــم بطلبــة العلــم وإنشــاء المــدارس ومؤسســات التعليــم العالــي 
وفــق الطــراز الرفيــع فضــًا عــن توفيــر اإلمكانــات كافــة وبســط الســبل التــي تضمــن رقــي وتطــور التعليــم 
منطلقــًا فــي ذلــك مــن إيمانــه العميــق بــأن التعليــم ســاح للمســتقبل وضمانــة لرقــي وتقــدم الشــعوب.
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معالي الدكتور
أحمد بن عبد اهلل بالهول الفاسي 

عضو مجلس الوزراء، وزير دولة لشؤون التعليم العالي 
والمهارات المتقدمة 

إن الوالــد المؤســس كان دائمــًا مــا يؤكــد علــى ضــرورة التطويــر المســتمر لنظــام التعليــم فــي 
ــبات  ــى مكتس ــظ عل ــتنيرة تحاف ــة ومس ــال مثقف ــاء أجي ــي بن ــود ف ــك الجه ــة تل ــة، وأهمي الدول
ــي  ــًا ف ــراه منعكس ــذي ن ــر ال ــو األم ــه، وه ــه ورفعت ــي تنميت ــة ف ــورة فعال ــارك بص ــن وتش الوط
ــن  ــم م ــي التعلي ــز ف ــق التمي ــل لتحقي ــكل متواص ــعى بش ــي تس ــة والت ــدة القادم ــال الجدي األجي

ــر. ــات العص ــع متطلب ــى م ــي تتماش ــاالت الت ــة المج ــال دراس خ
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الصفحةالمحتوى

14مقدمة

15مئوية اإلمارات والمؤشرات الوطنية 2021

18وزارة التربية والتعليم

19ومضات مختارة

21مسارات التعليم العام والتخصصات األكاديمية  

24الخيارات المتوفرة للدراسة األكاديمية  

26قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة

28أمثلة عن بعض التخصصات

30معلومات تهمك

32نبذة عن بعض القطاعات في سوق العمل

34قطاع اإلدارة العامة والخدمات الحكومية

الصفحةالمحتوى

38قطاع المجتمع والخدمات الصحية واالجتماعية

42قطاع إدارة االعمال والخدمات المالية

46قطاع السياحة، والضيافة، وخدماتها

50قطاع الفنون والثقافة والترفيه

54قطاع التعليم

58قطاع التشييد واعمال البناء

62قطاع المرافق والبنية التحتية / تكنولوجيا المعلومات

66قطاع مصادر الطاقة

70قطاع التصنيع

74قطاع اللوجستية والنقل

78قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية
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إنطاقــًا مــن حــرص وزارة التربيــة والتعليــم علــى إعــداد الطلبــة 
ــل،  ــوق العم ــات س ــع إحتياج ــب م ــا يتناس ــي بم ــتقبل الجامع للمس
ــة العامــة  قامــت الــوزارة بإعــداد هــذا الدليــل الخــاص بطلبــة الثانوي
ــوق  ــي س ــة ف ــات المطلوب ــن القطاع ــات ع ــن معلوم ــذي يتضم وال

العمــل مــع البرامــج والتخصصــات ذات الصلــة.

ويحتــوي الدليــل علــى كلمــات موجهــة ألبنائنــا الطلبــة مــن كفاءات 
وطنيــة متميــزة تمثــل القطاعــات المختلفــة فــي الدولة.

مقدمة 
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تهــدف رؤيــة االمــارات ألن تكــون ضمــن أفضــل دول العالــم، لــذا 
ــل  ــة تمث ــاور وطني ــتة مح ــى س ــة 2021 إل ــر الرؤي ــم عناص ــم تقيي ت

الرئيســية. القطاعــات 

ومــن هنــا أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
حاكــم  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  الدولــة  رئيــس  نائــب  مكتــوم 
دبــي، مئويــة االمــارات 2071 والتــي تتضمــن اإلســتثمار فــي أجيــال 
المســتقبل عــن طريــق بنــاء نظــام تعليمــي متقــدم وفــق أحــدث 
المعاييــر العالميــة، مــع الحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة ومكتســبات 

األجيــال الســابقة. 

مئوية اإلمارات 2021
والمؤشرات الوطنية
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حكومة تستشرف المستقبل: 

حكومــة تُقــاد أو تُــدار بوعــي، وفــق رؤيــة بعيــدة 
والممارســات  التجــارب  أفضــل  تبنــي  المــدى، 
النابعــة مــن اســتراتيجية وطنيــة، وضمــان وجــود 

ومتنوعــة.  جديــدة  مصــادر 

تعليم للمستقبل: 

العلــوم والتكنولوجيــا  تعزيــز مســتوى تدريــس 
والهندســة  الفضــاء  مجــاالت  فــي  المتقدمــة، 
ووضــع  والصحيــة،  الطبيــة  والعلــوم  واالبتــكار 
آليــات الستكشــاف المواهــب الفرديــة للطلبــة، 
وتحويــل المؤسســات التعليميــة فــي الدولــة إلــى 

مراكــز بحثيــة عالميــة. 

اقتصاد معرفي متنوع: 

ورفــع  العالــم،  اقتصــادات  أفضــل  منافســة 
مســتوى اإلنتاجيــة، ودعــم الشــركات الوطنيــة، 
وتربيــة وتنميــة جيــل مــن المخترعيــن والعلمــاء 
اإلماراتييــن، ودعــم إســهامهم فــي تطــور العلــوم 

والتقنيــة. 

مجتمع أكثر تماسًكا:

والتواضــع  والتماســك  التســامح  قيــم  ترســيخ 
واالحتــرام والــوالء للوطــن فــي ربــوع المجتمــع، 
الســعادة  وجعــل  والنســاء،  الشــباب  وتمكيــن 
واإليجابيــة أســلوب حيــاة، وتوفيــر جــودة عاليــة 

الصحــة والرياضــة.  فــي مجالــي 

مئوية اإلمارات 2071 
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مجتمع متاحم محافظ على هويته: 

أن تكــون دولــة اإلمــارات بيئــة شــاملة تدمــج فــي 
نســيجها مختلــف فئــات المجتمــع، وتكــون أكثــر 

الــدول ســعادة.

مجتمع آمن وقضاء عادل: 

أمانــًا  األكثــر  البقعــة  اإلمــارات  دولــة  تكــون  أن 
عدالــة  وتعزيــز  العالمــي،  المســتوى  علــى 
القضــاة واالســتمرار فــي ضمــان حقــوق األفــراد 

 . ت ّسســا لمؤ ا و

إقتصاد معرفي تنافسي: 

والســياحية  اإلقتصاديــة  العاصمــة  تكــون  أن 
والتجاريــة ألكثــر مــن 2 مليــار نســمة، وتكــون مــن 
أفضــل دول العالــم فــي مجــال ريــادة األعمــال مــن 
خــال تشــجيع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة.

نظام تعليمي رفيع المستوى:

وضــع طلبتنــا ضمــن أفضــل طلبــة العالــم فــي 
إختبــارات تقييــم المعرفــة والمهــارات، وتكــون 
المــدارس متميــزة بقيــادات ومعلميــن  جميــع 
جميعهــم مرخصيــن وفقــًا للمعاييــر الدوليــة.

نظام صحي بمعايير عالمية:

ــر  ــى المعايي ــى أعل ــتند إل ــي يس ــام صح ــق نظ تطبي
الوقائــي وتخفيــض  الجانــب  العالميــة، وترســيخ 

معــدل األمــراض المتعلقــة بنمــط الحيــاة.

بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة:

الهــواء،  جــودة  حيــث  مــن  مســتدامة  بيئــة 
والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة واإلعتمــاد على 
الطاقــة النظيفــة، وتكــون األولــى عالميــًا فــي جودة 

البنيــة التحتيــة للمطــارات والموانــئ والطــرق.

محاور األجندة الوطنية  2021 
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وزارة التربية والتعليم

الرؤية: 

تعليم إبتكاري لمجتمع معرفي ريادي عالمي

الرسالة: 

تنافســية  ذي  معرفــي  لمجتمــع  إبتــكاري  تعليمــي  نظــام  وإدارة  بنــاء 
ســوق  إحتياجــات  ويلبــي  العمريــة  المراحــل  كافــة  يشــمل  عالميــة 
العمــل المســتقبلية وذلــك مــن خــال ضمــان جــودة مخرجــات وزارة 
التربيــة والتعليــم وتقديــم خدمــات متميــزة للمتعامليــن الداخلييــن 

والخارجييــن.
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اإلستراتيجية الوطنية لإلبتكار 
المتقدم:

الوطنيــة لإلبتــكار  تهــدف اإلســتراتيجية 
الــدول  اإلمــارات ضمــن  المتقــدم جعــل 
األكثــر ابتــكاراً علــى مســتوى العالــم خــال 

الســنوات الســبع القادمــة.

تحفيــز اإلبتــكار فــي 7 قطاعــات وطنيــة 
رئيســية هــي الطاقــة المتجــددة، والنقــل، 
والتكنولوجيــا،  والتعليــم،  والصحــة، 

والفضــاء. والميــاه، 

 استراتيجية التعليم:

األداء  وجــودة  الطالــب  علــى  التركيــز 
أفضــل  لتوفيــر  والتربــوي  التعليمــي 
ــتقبلية  ــال المس ــي لألجي ــتوى تعليم مس
بنــاءاً علــى اســتراتيجية التعليــم 2010 - 

.2020

 أول مفاعل نووي:

ســيتم تشــغيل أول مفاعــل نــووي لتوليــد 
الطاقــة النوويــة النظيفــة ضمــن مشــروع 

محطــة براكــة النوويــة 

أكبــر  الشمســية  الطاقــة  مشــروع 
الطاقــة  لتوليــد  اســتراتيجي  مشــروع 

. ة د لمتجــد ا

2021 2020 2019

ومضات مختارة 
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ومضات مختارة 

استراتيجية األمن المائي:

كشــفت وزارة الطاقــة فــي ســبتمبر 2017 
لدولــة  المائــي  األمــن  اســتراتيجية  عــن 

.2036 اإلمــارات 

الوصــول  اســتدامة واســتمرارية  ضمــان 
الطبيعيــة  الظــروف  خــال  الميــاه  إلــى 

القصــوى.  الطــوارئ  وظــروف 

استراتيجية اإلمارات للذكاء 
اإلصطناعي:

هــي مرحلــة التحــول الجديــدة لمــا بعــد 
اإلمــارات. دولــة  فــي  الذكيــة  الحكومــة 

ــن  ــال ضم ــي الفع ــاألداء الحكوم ــاء ب اإلرتق
بيئــات عمــل مبتكــرة تحقــق فعاليــة فــي 

ــد.  ــة والجه األداء والتكلف

مسبار االمل »الفضاء«:

فهــم التغيــرات المناخيــة علــى المريــخ 
واكتشــاف أســباب تــآكل الغــاف الجــوي 
لــه، وبنــاء أول مســتوطنة بشــرية علــى 

المريــخ خــال مائــة عــام. 

 2020 عــام  فــي  المســبار  رحلــة  تبــدأ 
دولــة  وســتكون  أشــهر   9 وتســتغرق 
العالــم لهــا  9 دول فــي  اإلمــارات ضمــن 
الكوكــب  الستكشــاف  فضائيــة  برامــج 

األحمــر.

2036 2031 2021
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مسارات التعليم العام والتخصصات األكاديمية

اتخــذت الــوزارة خطــوات منهجيــة متعــددة فــي ســبيل تطويــر التعليــم الثانــوي واإلســتفادة مــن 
التجــارب العالميــة الناجحــة. حيــث بعــد إنتهــاء الطالــب مــن الصــف الثامــن ودخولــه المرحلــة الثانويــة 
يجــد أمامــه مســارين بــدءاً مــن الصــف التاســع همــا المســار العــام والمســار المتقــدم، ويحــق لــه إختيــار 

اإللتحــاق بأحدهمــا وفــق ضوابــط معينــة، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي:

• الطب البشري
• طب األسنان

• الصيدلة
• العاج الطبيعي

المسار المتقدم 

• الطب البيطري

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني  
     عشر الذي تحدده  مؤسسة التعليم العالي المعنية

• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب
• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي

      المعنية
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• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر
     الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة
• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب

• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

المسار العام  /  والمسار المتقدم 

• تكنولوجيا الهندسة
• الهندسة التطبيقية 

• تقنيات المعلومات
• علوم اإلدارة 

• اللغات 

• العلوم الصحية التطبيقية )التي ال تتعامل مع الجسم البشري مباشرة(

• العلوم االنسانية 
• العلوم االجتماعية

• العلوم األساسية
• الشريعة

• التربية

• اإلعام
• الفنون

• العلوم العسكرية
• العلوم الشرطية

• برامج الدبلوم المهني

• العلوم الزراعية
• علوم البيئة 

• التقنيات الحيوية
• العلوم الصحية

المسار المتقدم 

المسار العام

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني  
    عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة

• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب
• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

• اجتياز الطالب بنجاح لمواد تأهيلية في الفيزياء واألحياء
    والكيمياء تقدمها مؤسسة التعليم العالي المعنية

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر
    الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة
• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب

• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

مسارات التعليم العام والتخصصات األكاديمية
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• اجتياز الطالب بنجاح لمواد تأهيلية في الفيزياء واألحياء
    والكيمياء تقدمها مؤسسة التعليم العالي المعنية

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر
    الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة
• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب

• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني  
    عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة

• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب
• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

المسار المتقدم 

• التمريض 

المسار العام

• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني  
    عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعينة

• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب
• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية

المسار المتقدم 

المسار العام

• تخصصات الهندسة

• اجتياز مواد الرياضيات والعلوم في الصف الثاني عشر بمعدل ال يقل عن 90%
• اجتياز الطالب بنجاح لمادة تأهيلية في الفيزياء تقدمها مؤسسة التعليم 

    العالي المعنية
• تحقيق الحد األدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده 

    مؤسسة التعليم العالي المعنية بحيث ال يقل عن 90%
• اجتياز االختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب

• أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية
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الخيارات المتوفرة للدراسة األكاديمية لخريجي الثانوية العامة

* لمعرفة المزيد من المعلومات،
يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بالهيئة الوطنية للمؤهات

 ) http://qualifications.ae/Qualifications_Framework( 

الدبلوم 
سنتين

حسب التخصص

البكالوريوس 
4-5 سنوات

 حسب التخصص

الدبلوم العالي
ثاث سنوات

حسب التخصص

البكالوريوس
التطبيقي 4-5 سنوات

 حسب التخصص

تتضمن الدراسة تركيز أكبر 
على التطبيقات العملية
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عندمــا أطلــق صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس 
ــتثمار  ــأن االس ــارات 2071 بش ــة االم ــي، مئوي ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي الدول
فــي التعليــم، ركــزت علــى تحويــل المؤسســات التعليميــة فــي الدولــة إلــى مراكــز 
المســتمر وضمــان وجــود مؤسســات  التعلــم  بحثيــة عالميــة وتعزيــز منظومــة 
تعليــم عالــي إماراتيــة ضمــن أفضــل مؤسســات التعليــم العالــي عالميــًا، تكــون جاذبــة 

للطلبــة واألكاديمييــن والباحثيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم. 

لــذا، تنصــح وزارة التربيــة والتعليــم بإختيــار مؤسســات التعليــم العالــي والبرامــج التــي 
يرغــب الطالــب باإللتحــاق بهــا أن تكــون مرخصــة ومعتمــدة مــن الــوزارة. حيــث تجــدون 
فــي الصفحــات التاليــة قائمــة بأســماء مؤسســات التعليــم العالــي المعتمــدة فــي 
الدولــة مــع أمثلــة عــن دراســة بعــض التخصصــات فــي نخبــة مــن مؤسســات التعليــم 

العالــي فــي الدولــة.

قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة 

معهد تكنولوجيا إدارة األعمال بدبي - أي. أم. كلية دبي الطبية للبنات بوليتكنيك أبوظبي
تي 

جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم 
الصحية 

معهد روشيستر للتكنولوجيا كلية الدراسات االسامية والعربية بدبى كلية دبي للصيدلة كلية أبوظبي لإلدارة

الكلية الملكية للجراحين في إيرلندا جامعة جميرا أكاديمية شرطة دبي جامعة أبوظبي

جامعة سان جوزف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجياأكاديمية اإلمارات إلدارة الضيافة معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

كلية مكتوم بن حمدان األكاديمية  لطب جامعة اإلمارات للطيران جامعة عجمان 
كلية األفق األكاديمية  األسنان - تحت االختبار

كلية سيسكومس كلية مينا لإلدارة الكلية اإلماراتية الكندية األكاديمية  جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا 

كلية األزياء والتصميم كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية كلية اإلمارات للتطوير التربوي كلية الدار األكاديمية  

قائمة مؤسسات التعليم العالي المعتمدة 
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كلية اإلمارات لإلدارة وتكنولوجيا المعلومات جامعة الفاح 
- تحت االختبار

جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة الصحية 

الكلية األكاديمية لألم والعلوم األسرية جامعة محمد الخامس - أكدال كلية اإلمارات للتكنولوجيا جامعة الغرير

الجامعة البلمند في دبي كلية الدفاع الوطني أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية كلية الخوارزمي الدولية 

جامعة دبي معهد نيويورك للتكنولوجيا معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية جامعة القاسمية 

جامعة الفجيرة جامعة نيويورك معهد اإلمارات للجنسية واإلقامة الكلية األمريكية في دبي 

جامعة العلوم الحديثة  - تحت االختبارجامعة باريس السوربون- أبوظبي الكلية األوروبية الدولية الجامعة األمريكية في دبي 

جامعة الشارقة كلية الشرطة - أبوظبي الكلية األوروبية األكاديمية  الجامعة األمريكية في اإلمارات

جامعة ستراثكليد- كلية إدارة األعمال أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة كلية فاطمة للعلوم الصحية الجامعة األمريكية في رأس الخيمة 
باإلمارات 

جامعة ولونغونغ في دبى جامعة زايد جامعة الخليج الطبية الجامعة األمريكية في الشارقة 

كلية زايد الثاني العسكرية معهد دبي للتصميم واالبتكارجامعة حمدان بن محمد الذكية الجامعة البريطانية في دبي 

جامعة موديول دبيأكاديمية الربدان كليات التقنية العليا الجامعة الكندية في دبي

كلية اإلمام مالك للشريعة اإلسامية كلية المدينة األكاديمية بعجمان 
إنسياد- كلية إدارة األعمال العالمية- كلية القيادة واألركان المشتركة- أبوظبيوالقانون 

أبوظبي

* لمعرفة المزيد من المعلومات عن البرامج األكاديمية المعتمدة، يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بمفوضية االعتماد األكاديمي -وزارة التربية والتعليم

 )https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/InstPrograms_A.aspx ( 
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لمعرفة تفاصيل التخصصات يرجى زيارة الموقع أدناه الطب العلوم الهندسة أسماء مؤسسات التعليم العالي

 http://www.uaeu.ac.ae/en/about/pdf/uaeu_accredited_programs.pdf √ √ √ جامعة االمارات العربية المتحدة

https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/InstPrograms_A.aspx √ √ جامعة خليفة

 https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/InstPrograms_A.aspx √ √ الجامعة االمريكية في الشارقة

https://www.caa.ae/caa/DesktopModules/InstPrograms_A.aspx √ √ √ جامعة الشارقة

أمثلة عن دراسة بعض التخصصات في نخبة من 
مؤسسات التعليم العالي في الدولة
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معلومات تهمك 

لضمــان اإللتحــاق فــي مؤسســات 
التأكــد  يرجــى  العالــي،  التعليــم 
طريــق  عــن  التســجيل  مــن 
إلختبــار  للتقــدم  المدرســة 
الــذي   EMSAT القياســي  اإلمــارات 
ــول  ــة القب ــن عملي ــزء م ــر ج يُعتب
والتســجيل ويجــب علــى الطالــب 
إجتيــار إختبــار اإلمــارات القياســي

.EMSAT

عشــر  الثانــي  الصــف  طلبــة  حصــول  لضمــان 
مقعــد  علــى  المواطنــات(   أبنــاء  و  )المواطنيــن 
ــة  ــي الحكومي ــم العال ــات التعلي ــي مؤسس ــي ف دراس
مثــل جامعــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، جامعــة 
ــد، كليــات التقنيــة العليــا، جامعــة خليفــة، معهــد  زاي
معهــد  المهنــي،  التدريــب  و  للتعليــم  أبوظبــي 
للعلــوم  فاطمــة  كليــة  التطبيقيــة،  التكنولوجيــا 
محمــد  جامعــة  بوليتكنــك،  أبوظبــي  الصحيــة، 
الخامــس )أبوظبــي( وكذلــك البعثــات الخارجيــة علــى 
نفقــة الــوزارة يجــب عليهــم التقــدم بطلــب اإللتحــاق 
ــتيفاء  ــوزارة وإس ــمي لل ــع الرس ــى الموق ــر عل المتوف

المطلوبــة. والوثائــق  البيانــات  جميــع 

يهــدف برنامــج البعثــات الخارجيــة فــي وزارة التربيــة 
إلــى تقديــم فــرص تعليميــة مبتكــرة  والتعليــم 
ــي  ــالهم ف ــال إرس ــن خ ــن م ــة المواطني ــى الطلب إل
بعثــات دراســية لجميــع المراحــل )دراســات جامعية 
ودراســات عليــا( فــي أفضــل مؤسســات التعليــم 
العالــي العالميــة وفــق شــروط ومعاييــر اإلبتعــاث 
التحضيــر  فــإن  وبذلــك  الــوزارة  لــدى  المعتمــدة 
واإلســتعداد المبكــر لابتعــاث خــارج الدولــة مــن 
ــي  ــز ف ــب المتمي ــن الطال ــي تمك ــبل الت ــل الس أفض
مــن  واإلســتفادة  دراســية  بعثــة  علــى  الحصــول 

مزاياهــا.

إختبار اإلمارات القياسي 
EMSATالتسجيل واإللتحاق البعثات الخارجية
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ــم  ــات التعلي ــي مؤسس ــاق ف ــان اإللتح لضم
العالــي، علــى الطلبــة الحاصليــن علــى شــهادة 
الثانويــة العامــة مــن المــدارس الخاصــة أو 
ــة  ــروط معادل ــى ش ــاع عل ــة اإلط ــارج الدول خ

ــي ــاج الدراس ــب المنه ــهادات حس الش

وثيقــة رســمية مــن الــوزارة تفيــد بإعتمــاد 
المؤسســة التعليميــة والبرنامج الدراســي 
الدراســة  كانــت  حــال  فــي  الدولــة  خــارج 
معادلــة  نظــام  لشــروط  مســتوفية 
علــى  الحفــاظ  يضمــن  بمــا  الشــهادات 
ــاق  ــي اإللتح ــن ف ــة الراغبي ــتقبل الطلب مس

الدولــة. خــارج  األكاديميــة   بالدراســات 

فهــم  علــى  التركيــز  األكاديمــي:  التعليــم 
ــق  ــى التطبي ــة إل ــية باإلضاف ــادئ األساس المب
العملــي ممــا يســاعد الطالــب علــى إيجــاد 

حلــول جديــدة مبتكــرة. 

التعليــم التطبيقــي / المهنــي: تركيــز أكبــر 
ــة  ــع بيئ ــن واق ــة م ــات العملي ــى التطبيق عل
العمــل ويشــرح المفاهيــم بطريقــة عامــة.

معادلة الثانوية العامة للمدارس 
الخاصة أو الصادرة خارج الدولة 

اإلفادة عن مؤسسة 
تعليمية أو برنامج دراسي

الفرق بين التعليم 
األكاديمي والتطبيقي

)www.moe.gov.ae(  لمعرفة المزيد من المعلومات أو التسجيل، يرجى التكرم بزيارة الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم- الخدمات االلكترونية *
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نبذة عن بعض القطاعات
في سوق العمل
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قطاع اإلدارة العامة 
والخدمات الحكومية
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• القوات المسلحة )البرية والجوية والبحرية(
• الدفاع المدني 

• الشرطة

قوات الدفاع

• العدالة المجتمعية، الخدمات اإلصاحية، خدمات المحاكم وتنفيذ القانون 
• الجهات الحكومية

الخدمات الحكومية 

• الجهات التنفيذية
• الهيئات العامة

اإلدارة العامة 

•  ضابط )الشرطة، القوات المسلحة(
• باحث قانوني 

• مساعد خبير سياسات إجتماعية
• محلل سياسي
• محامي متدرب

• الشريعة والقانون
• االتصال الجماهيري

• العلوم السياسية
• إدارة األعمال

• إدارة السياسات

• الوزارات والهيئات الحكومية
• المسرعات الحكومية

• ديوان المحاسبة
• تسهيل
• مساندة

أطلق صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد مبادرة الحكومة 
الذكية بمشاركة أكثر من 1000 

جهة لتنتقل الحكومة من 
حكومة إلكترونية إلى حكومة 

ذكية تقدم خدماتها عبر األجهزة 
المتحركة. 

 •

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 
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سعادة هدى الهاشمي 
مساعد المدير العام لإلستراتيجية واإلبتكار

مكتب رئاسة مجلس الوزراء
وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

يركــز القطــاع الحكومــي علــى عــدة مجــاالت حيويــة فــي مجــال اإلدارة ووضــع اإلســتراتيجيات والسياســات وتطويــر 
وتقديــم الخدمــات وإنفــاذ القانــون وتعزيــز ســمعة الدولــة فــي الخــارج، وهــي محــاور أساســية تتضمــن فرصــًا كبيــرة 

للنمــو علــى نطــاق واســع.

“وبرأيــي، فــإن تجربــة العمــل الحكومــي فــي دولــة اإلمــارات تمثــل نموذجــًا متميــزاً يحتــذى فــي مختلــف المجــاالت، 
يقــوم علــى تمكيــن اإلنســان وبنــاء قدراتــه فــي مجــاالت العلــوم والتكنولوجيــا واإلبتــكار وغيرهــا، مــع تعزيــز الجانــب 
القيمــي المتمثــل بالتمســك بالمنظومــة األخاقيــة األصيلــة للمجتمــع، إلــى جانــب ضمــان األمــن واإلســتقرار 

والتنميــة والحيــاة التــي ترتقــي بســعادة المجتمــع وجــودة الحيــاة فــي اإلمــارات”. 
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قطاع المجتمع 
والخدمات الصحية 

واإلجتماعية
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وزارة الصحة العامة / دائرة الصحة 
والمستشفيات

مدكلينيك إنترناشونال
مؤسسة زايد بن سلطان ال 

نهيان لألعمال الخيرية واالنسانية 
نيوفارما

مؤسسة شباب اإلمارات

القطاعات الفرعية

* هذا فقط دليل استرشادي 

• رعاية المسنين
• اإلستشارات المجتمعية 

• رعاية أصحاب الهمم 

الخدمات المجتمعية

• إدارة الرعاية الصحية 
• التمريض

الخدمات الصحية

• الخدمات اإلجتماعية المتعلقة بالقضايا والعدالة المجتمعية  الخدمات اإلجتماعية 

• طبيب )متدرب(
• الممرضون

• أخصائي تغذية
• مرشد إجتماعي ونفسي

• أخصائي نطق ولغة

الطب )بمختلف التخصصات(
الصحة العامة والتغذية / الصحة 

والتربية البدنية
 األدوية / علم الدواء

التمريض
علم النفس واإلرشاد

•
•

•
•
•

عمدت إمارة أبوظبي إلى تقليل 
مستوى إنتشار التدخين وتخفيض 

معدل أمراض السرطان وتطوير 
جاهزية النظام الصحي لتكون 

اإلمارات األفضل في جودة الرعاية 
الصحية بحلول 2021

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

•

•
•

•
•

•
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سعادة الدكتورة مها تيسير بركات  

مدير عام دائرة الصحة

إن الوطــن يبنــي بســواعد شــبابها الطمــوح المتســلح بســاح العلــم والعمــل، شــباب يقدمــوا بهمــى عاليــة وتحــدي 
كبيــر ليضيفــوا إنجــازات خاقــة وحلــول مبتكــرة فــي جميــع المجــاالت المختلفــة، ففــي المجــال الصحــي، ســتصحو 
ــى  ــر عل ــود بالخي ــانية تع ــال إنس ــدم أعم ــون، وتق ــد الع ــم ي ــد له ــى تم ــر للمرض ــل كبي ــد، وأم ــدي جدي ــاح بتح كل صب

المجتمــع والوطــن بأســره. 

إنضمــوا إلــى قافلــة اإلماراتييــن المتميزيــن الذيــن اســتطاعوا بجــدارة ان يضعــوا بصمــات واضحــة وقدمــوا إســهامات 
ــي  ــة، الت ــات الطبي ــة التخصص ــن دراس ــد ع ــى المزي ــوا عل ــارة، وتعرف ــي اإلم ــي ف ــاع الصح ــيرة القط ــي مس ــردة ف متف

ــة العامــة 85 بالمائــة فمــا فــوق. يمكنكــم اإللتحــاق بهــا إن كان معدلكــم فــي الثانوي
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قطاع إدارة األعمال 
والخدمات المالية
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• معالجة البيانات 
• الموارد البشرية 

• األنشطة اإلدارية والمالية 

إدارة األعمال

• البنوك المركزية
• إدارة االستثمارات 

• التأمين العامة والصحية 

الخدمات المالية

• محاسب
• مدقق مالي

• مساعد مدير فرع البنك
• أخصائي إحصاءات

• مساعد مدير الموارد البشرية

• المحاسبة
• العلوم المالية

• إدارة األعمال
• اإلحصاء

• العلوم المصرفية
• اإلقتصاد

• مركز دبي المالي العالمي 
• سوق أبوظبي المالي العالمي

• هيئة التأمين 
• البنوك

• األنصاري للصرافة 

داهمت العالم سنة 2008 أزمة 
اقتصادية طالت معظم دول 

العالم وكانت تخصصات الخدمات 
المالية من أكثر التخصصات التي 

تم اللجوء إليها إليجاد حلول 
مالية تساعد على تعافي األسواق 

العالمية وإعادة عجلة التنمية.

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

•
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سعادة عيسى عبدالفتاح كاظم  

محافظ مركز دبي المالي العالمي

ــم  ــار تخصصه ــة  وإختي ــة األكاديمي ــى الدراس ــال إل ــؤون لإلنتق ــم يتهي ــة، وه ــا الطلب ــبة ألبنائن ــم بالنس ــن المه إن م
الــذي ســيحدد إلــى درجــة كبيــرة مســارهم العملــي، إدراك واقــع ومســتقبل ســوق العمــل ومتطلباتــه. لقــد نجحــت 
مؤسســاتنا التعليميــة فــي تخريــج أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن المؤهليــن لشــغل الوظائــف فــي القطــاع المالــي، 
ــاء  ــن واإلرتق ــن الخريجي ــد م ــتيعاب المزي ــي إس ــهم ف ــا يس ــة بم ــة والمحتمل ــرص الكامن ــن الف ــد م ــاك العدي وهن

بنســب التوطيــن فــي هــذا القطــاع. 

إننــي علــى ثقــة مــن قــدرة األجيــال الجديــدة مــن أبنائنــا الطلبــة علــى حمــل مشــعل النهضــة اإلقتصاديــة فــي دولــة 
ــال  ــى األجي ــداء بخط ــازات، اقت ــن اإلنج ــد م ــق المزي ــرين وتحقي ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــدة ف ــة المتح ــارات العربي اإلم

ــة فــي العــام 1971. الســابقة الذيــن ســطروا قصــص نجــاح عالميــة منــذ تأســيس الدول
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قطاع السياحة 
والضيافة وخدماتها
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• البيع 
• التسويق 

• المزاد

المبيعات

• خدمات السفر
• المعالم السياحية للزوار

الخدمات اإلجتماعية

• الفنادق والمطاعم
• إدارة الضيافة

الضيافة

• النوادي واألنشطة الرياضية الترفيهية   الخدمات الترفيهية

• التجميل 
• تصفيف الشعر 

العناية الشخصية

• مرشد سياحي
• أخصائي خدمات الضيافة

• مشرف الفعاليات والبروتوكول 
• منظم مؤتمرات

• مضيف طيران

• اإلعام )اإلتصال الجماهيري(
• علوم اإلدارة

• الفنادق والسياحة

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة
مركز أبوظبي الوطني للمعارض 

شركة التطوير واإلستثمار 
السياحي 

شركات الطيران
الفنادق

•
•
•

•
•

تجسد رؤية دبي السياحية 
2020 خارطة طريق إستراتيجية 

تحمل هدًفا رئيسًيا يتمثل في 
إستقطاب 20 مليون زائر بحلول 

عام 2020.

•
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سعادة سيف سعيد غباش  

مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي

ندعوكــم لدراســة الفــرص المهنيــة المتاحــة فــي قطاعــات الثقافــة والفنــون والســياحة والضيافــة التــي تُعتبــر إحــدى 
محــركات النمــو اإلقتصــادي وركيــزة مهمــة لتنويــع مصــادر الدخــل غيــر النفطــي بمــا يتماشــى مــع خطــة أبوظبــي. 
ويُشــكل متحــف اللوفــر أبوظبــي، الصــرح الثقافــي والمعمــاري الفريــد فــي العاصمــة اإلماراتيــة والــذي يُمثــل شــبابنا 
مــا يزيــد علــى 50 بالمائــة مــن فريــق عملــه، نموذجــًا لحجــم اآلفــاق المتاحــة أمــام شــباب اإلمــارات الذيــن نحــرص 

علــى إعدادهــم ليتولــوا بنجــاح إدارة وقيــادة هــذه المؤسســات الثقافيــة والســياحية العماقــة فــي المســتقبل.

نجــدد ثقتنــا بكــم وبقدرتكــم علــى صياغــة المســتقبل الــذي نأملــه جميعــًا لوطننــا والمحافظــة علــى إرث وإنجــازات 
ــى الترحيــب بكــم قريبــًا فــي مختلــف منشــآت الســياحة والضيافــة والفنــون والثقافــة أو  ــاء واألجــداد. ونتطلــع إل اآلب
ضمــن فريــق عملنــا فــي الدائــرة، حيــث نؤمــن أن التزامكــم وتفانيكــم ســيدفع بهــذه القطاعــات نحــو المزيــد مــن 

التطــور واالزدهــار.
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قطاع الفنون والثقافة 
والترفيه
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• التصميم والفنون االبداعية
• الفنون المرئية والفنون المسرحية

الفنون

• التاريخ
• المكتبات وتزويد بالمعلومات الثقافية 

الثقافة

• الطباعة والمنشورات
• التصوير والتوزيع

• التلفزيون والسينما وإنتاج األفام 

اإلعام والترفيه

• مصمم جرافيكي
• مشرف الفعاليات والبروتوكول 

• محرر صحفي
• مساعد مخرج )موسيقي، فيلم(

• مقدم برامج 

اإلعام )اإلتصال الجماهيري/ 
التصميم الجرافيكي/ إنتاج 

الفيديو/ تصميم الرسوم 
المتحركة/ األدب والنشر واإلعام 

المرئي(
العاقات العامة 

الضيافة والفندقة

• هيئة المنطقة اإلعامية 
• متحف اللوفر

• اإلعام
• التلفزيون

• هيئة الثقافة والفنون

تهدف دبي أوبرا إلى جذب مليون 
من الزوار في الوقت المناسب 

إلكسبو 2020

سيفتح مركز يوتيوب في مدينة 
دبي لألستوديو بحلول عام 2020

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

•

•
•

•

•
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سعادة مريم المهيري  

الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة اإلعامية 

إننــا نهــدف إلــى تمكيــن األجيــال القادمــة مــن المواهــب الوطنيــة للعــب دور قيــادي فــي صناعــة اإلبــداع وصنــع 
المحتــوى العربــي الــذي يعكــس قيمنــا ويناســب تقاليدنــا، والــذي يمكــن أن يوثــق قصــص النجــاح اإلماراتيــة فــي شــتى 
مجــاالت الحيــاة، وذلــك بغــرض بنــاء جســور التواصــل والتعــارف بيــن المجتمــع المحلــي والمجتمعــات األخــرى حــول 

العالــم.

يمنــح قطــاع اإلعــام ذوي المواهــب اإلبداعيــة، الذيــن يتمتعــون بالشــغف وحــب اإلبتــكار ويتطلعــون إلــى العمــل مــع 
ــة  ــم الفرص ــح له ــا يتي ــمعتهم، كم ــمهم وس ــاء إس ــم وبن ــق طموحه ــدة لتحقي ــة فري ــن، فرص ــراء العالميي الخب

بالعمــل بصــور مختلفــة بمــا فيهــا تأســيس شــركاتهم الناشــئة وريــادة األعمــال
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قطاع التعليم
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• التعليم العام
• التعليم المهني في المدارس

التعليم

• الخدمات اإلستشارية في مجال التعليم اإلستشارات التعليمية 

• مؤسسات التعليم العالي التعليم العالي

• مهارات تمكين التوظيف التعلم والتنمية اإلجتماعية 

• متطلبات مهارات سوق العمل 
• تنمية المهارات المهنية 

التعلم في مكان العمل

• خدمات اإلرشاد للتوجيه المهني والتدريب
• خدمات التدريب والتقييم 

التعليم والتدريب المهني

• مرشد أكاديمي 
• أخصائي مهني

• أخصائي تعليم وتطوير 
• أخصائي أول اإلرشاد الطابي

• مساعد معلم

• مؤسسات التعليم العالي والكليات
• دائرة التعليم والمعرفة 

• وزارة التربية والتعليم
• مركز تمكين ألصحاب الهمم

• المعاهد التعليمية 

سيوحد نموذج المدرسة 
اإلماراتية في جميع أنحاء دولة 
االمارات العربية المتحدة لرفع 

معايير التعليم والتعلم. 

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

التربية )إعداد معلم تكنولوجيا 
المعلومات/ اللغة العربية وآدابها/ 

االدب اإلنجليزي/ علم االجتماع/ 
التعليم التحضيري والثانوي(

العلوم )الرياضيات/الفيزياء/
الكيمياء/األحياء(

التربية الخاصة

•

•

•

•
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سعادة الدكتور محمد إبراهيم المعا 

وكيل الوزارة للشؤون االكاديمية للتعليم العالي

حــرص والدنــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان »رحمــه اهلل وطيــب اهلل ثــراه« علــى ضــرورة التعليــم لمــا لــه مــن 
أهميــة كبيــرة فــي دولتنــا الغاليــة، وهــذا مــا تســعى وزارة التربيــة والتعليــم لتحقيقه مــن خــال تطوير نظــام التعليم 

فــي مختلــف القطاعــات )التعليــم العــام والتعليــم العالــي( لتخريــج جيــل واعــي متســامح يعتــز بهويتــه الوطنيــة، 

علــى أبناءنــا التفكيــر فــي مســتقبلهم وإختيــار التخصــص المناســب الــذي يواكــب تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة ويخدم 
ــية  ــة وتنافس ــر إحترافي ــوا أكث ــم أن يكون ــة. نريده ــات العالمي ــدارة الحكوم ــاء ص ــا إلعت ــي جهوده ــة ف ــا الغالي دولتن
ــا  ــذ بن ــة واألخ ــل الراي ــن حم ــم م ــا يمكنه ــة بم ــانية واإلجتماعي ــة واإلنس ــة واإلقتصادي ــاالت العلمي ــتى المج ــي ش ف
إلــى مســتقبل أفضــل. كمــا نرّحــب بهــم دائمــا ليكونــوا جــزءاً مــن قطــاع التعليــم والتعلــم والتطويــر اإلجتماعــي 

ليســهموا فــي إعــداد أجيــال المســتقبل.
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قطاع التشييد 
وأعمال البناء 

وتطوير العقارات 
وإدارة األصول
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• المعماري
• أعمال البناء

• التصميم الداخلي 

العمارة وأعمال البناء

• األعمال المدنية التي تشمل تعبئة المواقع، الهدم، التسوية، الردم، الحفر
• الطرق والجو والسكك الحديدية والبحرية والهندسية النباتية والصرف الصحي

تطوير البنية التحتية

• إدارة المرافق
• إدارة الممتلكات
• خدمات اإلسكان

العقارات وإدارة المرافق

• مهندس مدني
• اخصائي تخطيط المرور والمدينة 

• مساعد مدير المشروع
• مهندس عمليات 
• مهندس معماري

• النابودة
• شركات العقارات

• نخيل
• شركة التطوير واإلستثمار السياحي

• بارسونز

 أهم 5 مشاريع في إكسبو 2020:
 1. إطار دبي  

2. جوهرة الخور 
3. جزيرة ديرة 

4. مدينة محمد بن راشد 
5. مدينة عاء الدين

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

تخصصات الهندسة، تكنولوجيا 
الهندسة )الهندسة المعمارية/ 

الهندسة المدنية/ هندسة المياه 
والبيئة/ الهندسة المدنية البنية 

التحتية(
علوم اإلدارة )إدارة البناء(

العلوم المالية واإلقتصاد
التسويق

•

•
•
•
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سعادة محمد العبار  

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية

إإن القطــاع العقــاري حافــل بالكثيــر مــن الفــرص التــي تنتظــر مواطنــي ومواطنــات اإلمــارات، وتعدهــم بحيــاة مهنيــة 
ــتقبل  ــاء مس ــي بن ــال ف ــي وفع ــدور حقيق ــًا ب ــاركة أيض ــل والمش ــل، ب ــن العم ــد تأمي ــى صعي ــط عل ــس فق ــرة لي مثم
ــا وكل  ــي كل مامحه ــي ف ــراث اإلمارات ــة والت ــس الثقاف ــي تعك ــازات الت ــن اإلنج ــد م ــار، والمزي ــاء واإلزده ــه الرخ عنوان

ــا. تفاصيله

ــز الطابــع اإلماراتــي لنهضتنــا العمرانيــة، فــي كل مجــال وعلــى  إننــا بحاجــة اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى إلــى تعزي
كل مســتوى. لذلــك، نريــد لصروحنــا أن تنبثــق مــن فكــر شــبان وشــابات اإلمــارات، وأن تُبنــى بســواعدهم، وأن تُصــان 
بمعارفهــم وخبراتهــم. إن أهميــة قطــاع التطويــر العقــاري واإلنشــاء تتخطــى مجــرد بنــاء منــازل للســكن أو مكاتــب 

للعمــل أو مراكــز للتســوق، فهــو عنصــر محــوري فــي دعــم النمــو اإلقتصــادي وضمــن جميــع القطاعــات. 
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قطاع المرافق والبنية 
التحتية/ تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• اإلتصاالت والشبكات
• تكنولوجيا المعلومات واالنترنت

• تطوير البرمجيات

مجال االتصاالت

• توليد الكهرباء من الفحم والغاز ومصادر الطاقة
    المتجددة

الكهرباء

• الفضاء-الخدمات الهندسية
• خدمات البناء/ الهندسة والتحكم فيها

الخدمات الهندسية

• التخزين والنقل والتوزيع والقياس والتوريد وتركيب 
    الغاز الطبيعي

الغاز

• الفيزياء والهندسة
• البحث والتطوير

العلوم والرياضيات

• خدمات المقاوالت المساعدة في الشارع دعم المرافق

• نقل المياه من المصدر إلى أعمال المعالجة والتوزيع
    )المياه النظيفة( او مياه الصرف الصحي

الماء

أخصائي أمن تكنولوجيا 
المعلومات واإلتصاالت

مهندس معالجة المياه
مهندس إتصاالت 

أخصائي المرافق والصيانة
أخصائي بحث وتطوير

• وزارة تطوير البنية التحتية
• إتصاالت / دو

• اوراكل
• مايكروسوفت

• تدوير

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

•

•
•
•
•

الهندسة وتكنولوجيا الهندسة 
)الهندسة اإللكترونية وهندسة 

اإلتصاالت/ الهندسة الميكانيكية/
الهندسة المدنية والمعمارية(
تقنيات المعلومات )الرياضيات 

التطبيقية واإلحصاء/ نظم 
وتقنيات الفضاء(

علوم البيئة
العلوم )الرياضيات/الفيزياء/

الكيمياء(

•

•

•
•

تمثل إستراتيجية اإلمارات للذكاء 
االصطناعي )AI(، مرحلة التحول 

الجديدة لما بعد الحكومة الذكية في 
دولة اإلمارات، والتي ستعتمد عليها 

الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية 
المستقبلية. وتهدف إلى تعجيل 

البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ 
المستقبل.

•
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سعادة حمد عبيد المنصوري 

مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع اإلتصاالت

ــا  ــات قيادتن ــتلهمين توجيه ــرق، مس ــد المش ــو الغ ــة نح ــى واثق ــي بخط ــا نمض ــر بأنن ــارات نفتخ ــة اإلم ــي دول ــن ف نح
ــواعدهم.  ــا وس ــول أبنائن ــى عق ــن عل ــيدة، ومراهني الرش

إن قطــاع االتصــاالت والمعلومــات هــو األســاس الــذي يقــوم عليــه مســتقبل التنميــة المســتدامة، التــي تقــوم علــى 
المعرفــة. مســتقبلنا يبنيــه مهندســون بارعــون فــي اإلتصــاالت والمعلومــات والــذكاء اإلصطناعــي وعلــوم البيانــات 

والثــورة الصناعيــة الرابعــة. لتكــون دولــة اإلمــارات دولــة رائــدة عالميــًا فــي تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت.
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قطاع مصادر الطاقة
)النفط والغاز الطبيعي 

والبتروكيماويات والكيماويات 
والتعدين(
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• إستكشاف
• إستخراج والتعدين

سماد

• إستكشاف
• استخراج والتعدين

التعدين / اإلستخراجية

• إستخاص
•  المعالجة )نقل / توزيع(

الغاز الطبيعي

• إستكشاف
• تكرير البترول، التخزين، المزج والتوزيع

النفط

• تصنيع المواد الكيميائية
• البحث والتطوير في المنتجات ثنائيه النفايات

البتروكيماويات والكيميائية 

• مصادر الطاقة المتجددة
• الطاقة النووية 

مصادر الطاقة البديلة

• مهندس بترول
• أخصائي إنتاج النفط والغاز

• مهندس كيميائي
• مهندس نووي

• مهندس جيولوجي

• شركات البترول
• مصدر

• الطاقة
• شلمبرجير

• اوكسيدنتال بتروليوم

من المقرر أن تعزز محطة براكة 
للطاقة النووية اإلقتصاد المحلي، 

وبحلول عام 2020، ستحتاج “براكة” 
إلى حوالي 2500 من الموظفين 

المدربين تدريبًا عاليًا والمشغلين 
والمهندسين والفنيين وموظفي 
الدعم المسؤولين عن العمليات 

اآلمنة للمصنع.

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

تخصصات الهندسة، تكنولوجيا 
الهندسة )الهندسة البترولية/ 

الهندسة الكيميائية(
علوم البيئة )العلوم البيئية 

واإلستدامة/ علوم البيئة(
التقنيات الحيوية )الكيمياء( 

•

•

•

•
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سعادة محمد ابراهيم الحمادي 

الرئيس التنفيذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النووية

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تطــوراً كبيــراً وشــامًا فــي مختلــف القطاعــات، وهــو مــا يتطلــب كميــات  تشــهد دول
كبيــرة مــن الطاقــة الكهربائيــة لمواكبتــه. إلــى جانــب النفــط والغــاز الطبيعــي والطاقــة الشمســية، إختــارت حكومــة 
دولــة اإلمــارات الطاقــة النوويــة الســلمية، وذلــك لمقدرتهــا علــى إنتــاج كميــات كبيــرة مــن الكهربــاء بشــكل آمــن 

وموثــوق، وفــي نفــس الوقــت ال تنتــج عنهــا إنبعاثــات كربونيــة مــا يجعلهــا صديقــة للبيئــة.

إن اختيــار الشــباب اإلماراتييــن الطموحيــن لمــواد العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات ســيمكنهم مــن 
القــدرة علــى اإلبتــكار، ويوفــر لهــم وظائــف مجزيــة، كمــا يتيــح لهــم فرصــة المســاهمة فــي تحقيــق خطــة أبوظبــي 

الهادفــة إلــى تنويــع مصــادر الطاقــة ودعــم النمــو اإلقتصــادي واإلجتماعــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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قطاع التصنيع
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• التصميم واإلبتكار ذات الصلة لهذا القطاع
التصميم واالبتكار 

والتصنيع 

• تصنيع اآلالت والمعدات
• المعادن والهندسة وما يتصل بها من الصناعات التحويلية

عمليات التصنيع 
والتجميع 

• مهندس ميكانيكي 
• مهندس تصميم
• مهندس كهرباء

• أخصائي العمليات 
• مهندس تميز وإبتكار

• اإلمارات العالمية لأللمنيوم
• ستراتا - مبادلة 

• توازن القابضة 
• حديد اإلمارات

• شركة أبوظبي لصناعات األسمدة

تعد شركة اإلمارات العالمية 
لأللمنيوم واحدة من أكبر خمسة 

منتجين لأللمنيوم في العالم، وهي 
نتيجة إلندماج عام 2013 بين شركة 

اإلمارات لأللمنيوم ودبي لأللمنيوم 
)دوبال(.

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

علوم اإلدارة )اإلبتكار وإدارة ريادة 
األعمال/ إدارة التصميم(

تخصصات الهندسة، تكنولوجيا 
الهندسة )الهندسة الميكانيكية 
/ علوم وهندسة المواد/ الهندسة 

الكهربائية واإللكترونية(
تخصصات العلوم )الكيمياء/

األحياء(

•

•

•

•
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سعادة طارق عبدالرحيم الحوسني

الرئيس التنفيذي للمجلس وشركة توازن القابضة

نعيــش اليــوم فــي عصــر رقمــي متســارع والشــي الوحيــد الــذي يبقــى ثابتــا هــو التغييــر فالمهــارات 
والكفــاءات لــن تكــون قــادرة علــى المواكبــة إذا كنــا ال نطــور أنفســنا بشــكل مســتمر وال نعتمــد علــى 

ــاة. ــدى الحي ــم م التعل

ــع  ــع تنوي ــن. م ــروا باألخري ــوا ويؤث ــوا ويعلم ــم أن يتعلم ــن يمكنه ــك الذي ــى أولئ ــي إل ــتقبل ينتم إن المس
اإلقتصــاد وتقليــص اإلعتمــاد علــى النفــط والغــاز والســعي إلعتمــاد بدائــل مســتدامة فإنــه مــن الســهل 
ــى  ــيتزايد عل ــب س ــع أن الطل ــي أتوق ــد إال إنن ــه التحدي ــى وج ــتقبلية عل ــارات المس ــة المه ــور مجموع تص

ــددة.  ــاءات متع ــارات وكف مه
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قطاع اللوجستية 
والنقل
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• الطيران والفضاء والنقل الجوي
• خدمات الشحن

الخدمات اللوجستية 

• الطائرات
•  خدمات الحافات المجتمعية

المواصات

• معالجة المواد السائبة
•  التعبئة والتغليف

التخزين

• أخصائي التوريد والتوزيع
• مهندس سفن

• طيار
• اخصائي خدمات لوجستية 

• فني طائرات

• البريد
• شركات الطيران

• الموانئ
• النقل والمواصات

• المناطق الحرة 

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

تخصصات الهندسة )هندسة 
الطيران/الهندسة الميكانيكية/

الهندسة الكهربائية(
تكنولوجيا الهندسة )تكنولوجيا 

صيانة الطيران/ تكنولوجيا 
هندسة الطيران(

علوم اإلدارة )اللوجستية وإدارة 
سلسلة التوريد/ النقل البحري(

الطيران المدني

•

•

•

•

أعلنت دبي عن إنجاز معلمًا جديداً 
في مجال التكنولوجيا والخدمات، 

بالتعاون مع شركة صينية إلطاق 
أول طائرة بدون طيار لنقل الركاب 

في دبي، وبذلك أصبحت األولى في 
العالم في هذا المجال.

•
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سعادة راشد الحج المنصوري

مدير عام  اإلدارة العامة للجمارك 

يعتبــر العمــل اللوجســتي مــن المكونــات والدعامــات اإلقتصاديــة المهمــة فــي القطــاع الجمركــي، حيــث 
ــتودعات  ــي المس ــن ف ــات التخزي ــع وعملي ــروج البضائ ــول وخ ــيق دخ ــال تنس ــن خ ــه م ــا ب ــي إهتمامن يأت
والتــي يُجــرى إعدادهــا خصيصــا لتلــك البضائــع ســواء كان قدومهــا عــن طريــق المنافــذ البريــة، أو الموانــئ، 

أو المطــارات والتــي تــدار بأيــاٍد وطنيــة. 

ــول  ــدف للحص ــذي يه ــتي وال ــل اللوجس ــيق والعم ــة التنس ــًا أهمي ــي تمام ــي نع ــارك أبوظب ــي جم ــن ف نح
علــى مزيــد مــن المرونــة فــي حركــة البضائــع بيــن الــدول ممــا يســهم فــي زيــادة حجــم التبــادل التجــاري 

ــة.  والعمــل علــى إســتقطاب رؤوس األمــوال لإلســتثمار فــي مختلــف القطاعــات اإلقتصادي
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قطاع الزراعة والثروة 
الحيوانية والثروة 

السمكية
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* هذا فقط دليل استرشادي 

القطاعات الفرعية

• إدارة الزراعة
• الهندسة البرية

الزراعة

• تربية األحياء المائية
•  إدارة مصايد االسماك

السمكية

• العلوم البيطرية والحيوانية 
•  إدارة الثروة الحيوانية 

الماشية

• طبيب بيطري )متدرب(
• أخصائي أحياء برية

• مهندس زراعي 
• مراقب خدمات الحقول

• فني زراعي

التقنيات الحيوية )مصايد 
األسماك البحرية وعلوم الحيوان/ 

التقنية الحيوية(
علوم البيئة )العلوم البيئية 

واالستدامة/ علوم البيئة(
العلوم الزراعية )األعمال الزراعية(

• جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 
• حدائق الحيوان

• الفوعة
• مؤسسة روابي اإلمارات للمواد

     الزراعية واألسمدة
• الشركة العربية لإلنتاج الحيواني

تسعى األجندة الوطنية للرؤية 2021 
إلى تحقيق بيئة مستدامة من حيث 
نوعية الهواء، والحفاظ على الموارد 

المائية، وزيادة اإلعتماد على الطاقة 
النظيفة، والتنمية الخضراء واألمن 
الغذائي، والحد من الفجوة الغذائية، 

وحفظ التربة.

أمثلة عن الحقائقأمثلة عن جهات العمل أمثلة عن المهن في القطاع أمثلة عن التخصصات 
األكاديمية ذات الصلة 

•

•

•

•
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سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة 

تســعى األجنــدة الوطنيــة لرؤيــة اإلمــارات 2021 لتحقيــق بيئــة مســتدامة مــن حيــث جــودة الهــواء، والمحافظــة علــى 
المــوارد المائيــة، وزيــادة اإلعتمــاد علــى الطاقــة النظيفــة وتفعيــل التنميــة الخضــراء.

رؤيــة الدولــة للزراعــة تتســق مــع األهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة لعــام 2030 التــي تتضمــن 17 بنــداً، والتــي 
أقرتهــا األمــم المتحــدة، وبــدأت فــي تفعيلهــا منــذ بدايــة العــام الجــاري.

ومــن قصــص النجــاح فــي القطــاع الزراعــي هــي )شــركة الفوعــة( حيــث قامــت مــن خــال عملياتهــا بتســليط الضــوء 
علــى ثقافــة تمــر النخيــل وأهميتــه كجــزء أساســي مــن حيــاة المجتمــع اإلماراتــي، وثقافتــه وتاريخــه الممتــد علــى 

أجيــال عــّدة فــي المنطقــة.
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ــات  ــار التخصص ــى إختي ــم إل ــة وتوجيهه ــة الطلب ــى توعي ــل إل ــذا الدلي ــي ه ــدة ف ــم جاه ــة والتعلي ــعى وزارة التربي تس
الموائمــة مــع توجيهــات الدولــة وإحتياجــات ســوق العمــل فــي المســتقبل مــن خــال توفيــر معلومــات عــن 

القطاعــات المتوفــرة فــي ســوق العمــل والتخصصــات األكاديميــة ذات الصلــة.

إننا نبذل جهوداً حثيثة لضمان أكبر قدر من الدقة والتحديث للمحتوى، لذا تعتبر وزارة التربية والتعليم: 

• غيــر مســؤولة تحــت أي ظــرف مــن الظــروف عــن األضــرار العرضيــة أو المباشــرة أو غيــر المباشــرة، التــي قــد تبــرز 

ــل. ــتخدام الدلي ــى إس ــك عل ــدم قدرت ــتخدامك أو ع ــة إلس نتيج

ــر  ــتخدمين، وال تعتب ــات المس ــاة إلحتياج ــك مراع ــل، وذل ــذا الدلي ــى ه ــرى عل ــة أخ ــع إلكتروني ــط لمواق ــم إدراج رواب • ت
وزارة التربيــة والتعليــم مســؤولة عــن أي محتويــات موجــودة علــى تلــك المواقــع اإللكترونيــة، يكــون المســتخدم 
وحــده مســؤواًل عــن كافــة مــا يقــوم بــه مــن تصرفــات أثنــاء إســتخدامه ألي مــن المواقــع اإللكترونيــة التــي يقــوم 

بزيارتهــا مــن خــال تلــك الروابــط الموجــودة فــي هــذا الدليــل. 
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