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معرض التعليم الدولي في مركز إكسبو الشارقة

 تحــرص وزارة التربيــة والتعليــم علــى أن تكــون
ــرض ــات مع ــي فعالي ــاركين ف ــدارة المش ــي ص  ف
التــي الفعاليــات  مــن  وغيــره  الدولــي   التعليــم 
لطلبتنــا الفــرص  إتاحــة  حــول   تتمحــور 
وتحقيــق الدراســية  مســيرتهم   لمواصلــة 
يتوقــون التــي  المياديــن  فــي   تطلعاتهــم 
 للتخصــص فيهــا، وذلــك بمــا يتواكــب مــع رؤيــة
 حكومــة دولــة ا�مــارات الراميــة  إلــى إيجــاد جيــل
المتعلميــن مــن  أكاديميــا   متمكــن 
علــى والقــادر  العصــر،  بمهــارات   المســلحين 

المنافسة في سوق العمل
ــم ــى التعلي ــام إل ــم الع ــن التعلي ــال م ــد االنتق  يع
الطلبــة حيــاة  فــي  مهمــة  مرحلــة   العالــي 
ــة ــارات التعليمي ــدد الخي ــث تتع ــم، حي  وعائالته
أو ا�مــارات  دولــة  داخــل  ســواء   المتوفــرة 
ــات ــات مؤسس ــك اطروح ــوع كذل ــا، وتتن  خارجه
اســتقطاب فــي  الراغبــة  التعليــم   ومعاهــد 
طلبتنــا، مــن  والمهــارات  المواهــب   أصحــاب 
 حيــث تســعى وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــالل
معــرض فــي  متكاملــة  بمنصــة   مشــاركتها 
ــر و ــاد المباش ــر ا�رش ــى توفي ــي إل ــم الدول  التعلي
الطلبــة، وبناتهــا  �بنائهــا   المتخصــص 
 لمســاعدتهم فــي تحديــد خياراتهــم ا�فضــل

لمستقبلهم الدراسي والمهني

لمحة عن الطلبة

ــي ــص ف ــد والمتخص ــدث الرائ ــي، الح ــم الدول ــرض التعلي ــن مع ــدورة 16م ــات ال ــي فعالي ــم ف ــة والتعلي ــارك وزارة التربي  تش
  التعليــم العالــي والدراســات الُعليــا والتدريــب، والــذي يســتضيفه مركــز إكســبو الشــارقة للمعــارض فــي الفتــرة مــن 22 حتــى
ــي ــة ف ــات العالمي ــرق الجامع ــب أع ــى جان ــة، إل ــة وأكاديمي ــة تعليمي ــن 120 مؤسس ــر م ــاركة أكث ــي، وبمش ــر الماض  24يناي
ــات ــة والجامع ــات التعليمي ــرص، والمؤسس ــدا وقب ــد وبولن ــان والهن ــا وا�ردن ولبن ــا وماليزي ــدة وبريطاني ــات المتح  الوالي

ا�ماراتية الرائدة
 وتهــدف وزارة التربيــة والتعليــم مــن مشــاركتها فــي المعــرض إلــى اطــالع الطلبــة والمهتميــن مــن زوار المعــرض علــى
ــن ــو الميادي ــب نح ــه المناس ــاد والتوجي ــم ا�رش ــة، ومنحه ــة والمتاح ــة المتنوع ــية والمهني ــاالت الدراس ــرص والمج  الف
 الدراســية التــي تتفــق مــع ميولهــم وتطلعاتهــم، وإبــراز مظاهــر نهضــة دولــة ا�مــارات فــي القطاعــات المختلفــة، وخصوصــًا
ــة ــل الدول ــم داخ ــبة �بنائه ــة المناس ــرص التعليمي ــور بالف ــاء ا�م ــة وأولي ــي الطلب ــة وع ــن تنمي ــًال ع ــم، فض ــاع التعلي  قط
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مقياس ا�مارات للميول المهنية

 مقيــاس ا�مــارت للميــول المهنيــة هــو مقيــاس صمــم ليتناســب مــع االحتياجــات المســتجدة لــوزارة التربيــة والتعليــم مــن 
 جهــة، وليراعــي التطــورات فــي الميــول المهنيــة والرغبــات الوظيفيــة عنــد الشــباب ا�ماراتــي فــي ضــوء التغيــرات المحليــة
 والعالميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والمهنيــة وأثــر كل ذلــك علــى ســوق العمــل فــي دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة ســواء فــي

القطاع العام أو الخاص
االجتماعيــة  الشــخصية  فهنــاك  محــددة،  شــخصية  أنمــاط  ضمــن  النــاس  معظــم  تصنيــف  يمكــن  أنــه  المعــروف   ومــن 
 والشــخصية العمليــة والشــخصية الفنيــة والشــخصية ا�داريــة والشــخصية القياديــة وغيرهــا، ولــكل شــخصية منهــا ســمات
 محــددة تميزهــا عــن غيرهــا. وحســب نظريــات الشــخصية فــإن ا�نســان يبحــث عــن البيئــة المهنيــة التــي تتــالءم مــع قدراتــه
 وقيمــه وميولــه. وتتحــدد ســلوكيات ا�نســان بالتفاعــل بيــن خصائصــه الشــخصية وميولــه مــن جهــة وخصائــص بيئــة العمــل
 مــن جهــة أخــرى، وبنــاء عليــه فــإن مــن أكثــر النــاس ســعادة فــي هــذا الجانــب هــم أولئــك الذيــن يعملــون فــي بيئــة مهنيــة تتوافــق

.مع ميولهم واهتماماتهم وسماتهم الشخصية

.

03040506 0102

09101112 0708

الميل الشرطي  الميل ا�دبي 
والعسكري 

الميل للعمل في
المجاالت االقتصادية 

الميل للعمل في
 المجاالت الهندسية 

والطاقة

 الميل للعلوم التطبيقية
 والفضاء

الميل للعمل في
المجال الطبي والصحي 

الميل للعمل في
مجاالت السياحة واÈثار 

الميل للعمل في
المجال القانوني والشرعي 

الميل للعمل في
 المجاالت ا�نسانية 

واالجتماعية

الميل للعمل في
المجال التربوي والتعليمي 

الميل للعمل في
مجال تكنولوجيا المعلومات 

والذكاء االصطناعي 
 الميل للعمل في

    المجال السياسي

 فــي ضــوء توجهــات دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة وخططهــا االســتراتيجية والمســتقبلية، ومــن خــالل مراجعــة فريــق العمــل
للتوجهات العالمية في مجال الميول المهنية، من خالل كل ذلك تم التوصل إلى الميول المهنية التالية للشباب ا�ماراتي

الميول المهنية

:



سمات للمرشد ا�كاديمي
 والمهني الفّعال 

يمتلك مهارة التواصل الذكي 

 يتمتع المرشد ا�كاديمي والمهني الفّعال بمهارات تواصل ممتازة. كالقدرة الطبيعية على االستماع
والتمكن من شرح أفكاره بوضوح لآلخرين

يمتلك مهارة تقبل اÈخرين

 قادر على أن يضع نفسه مكان الشخص اÈخر. إن قبول الشخص اÈخر كما هو  وتفهم وضعه الحالي
يمكن المرشد ا�كاديمي والمهني من التواصل بانفتاح و دون التحكم أو الحكم عليه

 
يمتلك مهارة التعاطف

 المرشد ا�كاديمي والمهني  يقدم المساعدة ويدعم الطالب وولي ا�مر والمعلم في أصعب ا�وقات
 بحيادية. ويظهر التعاطف "القدرة على الشعور بما يشعر به شخص آخر".  إن االنصات الجيد والفهم

 يساعد على الشعور بالتراحم والتعاطف

يمتلك مهارة حل المشاكل

 المرشد ا�كاديمي والمهني يمتلك مهارات ممتازة في حل المشكالت حتى يتمكن من مساعدة
 الطلبة وأولياء أمورهم والمعلمين، وقادر على تحديد وإجراء تغييرات على أنماط التفكير السلبي

والسلوكيات الغير الئقة والضارة التي قد تساهم في حل مشكالتهم

يمتلك مهارة بناء العالقات
 

 يمتلك المرشد ا�كاديمي والمهني مجموعة قوية من مهارات التعامل مع اÈخرين للمساعدة في بناء
 عالقة مهنية قوية وسريعة ومتطورة مع الطلبة وأولياء ا�مور والمعلمين، فعليه أن يولي اهتمامه

 الكامل لهم وأن يكون قادر على تنمية الثقة والتركيز  على ما يقال وتجنب تشتيت االنتباه عندما يكون
في جلسة إرشادية

يمتلك مهارة المرونة

 المرونة أحد أهم سمات المرشد ا�كاديمي والمهني وهي تعبر عن قدرته على التكيف وتغيير الطريقة
 التي يستجيب بها لتلبية احتياجات الطلبة وأولياء ا�مور والمعلمين الخاصة بهم ويبتعد كل البعد عن
 الروتين التقليدي والجمود، بحيث ينوع في المنهجيات التي يتعامل بها معهم وفي ا�ساليب وا�نشطة

والبرامج والحلول

يمتلك مهارة الوعي الذاتي

 أن يكون  المرشد ا�كاديمي والمهني واعي بذاته وقادرة على النظر داخل احتياجاته ورغباته النفسية
 غير الملباة وتحديدها ، مثل الحاجة إلى العالقات أو الرغبة في أن يكون مؤهًال مهنًيا. إن القدرة على فهم

الذات و معرفة مشكالتها تحد من التأثير أو التعارض مع مشكالت الطلبة وأولياء ا�مور والمعلمين

يمتلك الكفاءة متعددة الثقافات

 المرشد ا�كاديمي والمهني  يساعد اÈخرين شخصيا، اجتماعيا، أكاديميا، ومهنيا من خالل إظهار
 الكفاءة متعددة الثقافات وتبني نظرة عالمية متعددة الثقافات. والتعامل مع الجميع  وتفهمهم
بغض النظر عن عرقهم أو أو معتقداتهم الدينية أو السياسية أو الخلفية االجتماعية واالقتصادية
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