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أهمية مقياس 
اإلمارات للميول 

:املهنية 

يساعدك مقياس . 1
على اإلمارات للميول املنهي
ناسب اختيار املهنة التي تت

مع قدراتك واستعداداتك
افعك  وميولك ودو
.وخططك املستقبلية

نية إن معرفة امليول امله.  2
هك تساهم بنجاح في توجي

لدراسة تخصص معين 
ج يقودك فيما بعد التخر 
إلى املهنة أو الوظيفة 
.يةاملالئمة مليولك الشخص

إن وجودك مستقبال في. 3
اف قة مع البيئة املهنية املتو

ة ميولك وسماتك الشخصي
يحقق لك السعادة والراحة
النفسية، ويدفعك إلى 
وإلى االلتزام بالعمل واتقانه
كاراملثابرة واالبداع واإلبت

املقياس  أدة توجهك . 4
يها للعمل في مهنة تميل إل
ار مما يدفعك إلى االستقر 
واالستمرار في مهنتك 
يتك مستقبال، ويرفع إنتاج

وعطاءك محققا لك 
س يالرضا واالستقرار النف

إن نتيجة املقياس . 5
عال تساهم بشكل كبير وف
ضا في تقوية الشعور بالر 

الذاتي عن النفس ويزيد
من تقديرها وقيمتها 
ودورها داخل املجتمع 

.الذي تعيش فيه

إن الرضا الذاتي . 6
س والتقدير العالي للنف

تدفعانك نحو مزيد من 
بذل الجهد والتعلم 

والحماس، مما يؤدي إلى 
تحقيق مزيد من اإلنجاز 

.  والنجاح املنهي



تعليمات هامة عند
تطبيق مقياس 
اإلمارات للميول 

:املهنية 

12، 11، 10، 9اعلم أن تطبيق املقياس يتم بصورة فردية على طلبة الصف 1.

 في ما ت2.
ً
.قوم بهاحرص على توفير  مكان وبيئة مالئمة من هدوء وتركيز وكن جادا

.احرص على تعبئة بياناتك الشخصية بدقة ووضوح3.

بة اليك عليك ان تكتب في املكان املخصص لذلك اهم ثالثة مواد دراسية بالنس4.
.مرتبة من االكثر اهمية إلى االقل اهمية

ة بدون على كل فقرة وعدم ترك أية فقر ( بنعم او ال)تكون االجابة على األسئلة 5.
. وعدم اختيار االستجابتين معا الي فقرةاجابة 

املقياس يمكنك طلب املساعدة من املرشد األكاديمي واملنهي في تفسير نتيجة.6

تعليمات هامة قبل التطبيق



يمكن للطلبة تسجيل
الدخول إلى مقياس 
اإلمارات اإللكتروني 
:يقللميول املهنية عن طر 

وزارة الدخول إلى املوقع االلكتروني ل
بط التربية والتعليم عن طريق الرا

:التالي

www.moe.gov.ae

ثم اختيار 
إدارة اإلرشاد 

األكاديمي واملنهي

ابط مهمة رو



خطوات تسجيل
الدخول إلى 
بوابة مقياس 

اإلمارات 
اإللكتروني 
ة للميول املهني

يسجل الطالب دخوله بكتابة البريد االلكتروني الذي يستخدمة للدخول إلى املنهل 

يسجل الطالب كلمة املرور التي يستخدمها للدخول إلى املنهل 

وزارة التربية والتعليم يمكن للمرشد األكاديمي واملنهي تسجيل الدخول من نفس الصفحة باستخدام بريده اإللكتروني الخاص ب
لبة الذين تعذر دخولهمونفس كلمة املرور، ويمكنه استعراض بيانات طلبتة و إضافة الطلبة الغير مسجلين أو تعديل بيانات الط



ملف الطالب 
في املقياس

البريد االلكتروني الرسمي للطالب

البريد االلكتروني الرسمي للطالب

ويتحمل يتوجب على الطالب تعبئة  كافة البيانات الواردة في الصفحة ليتمكن من الدخول إلى املقياس،

هنة املستقبل الطالب مسؤولية دقة البيانات املسجلة ملا لها من دور رئيس في إرشاد الطالب بصورة صحيحة مل



مالحظات هامة 
:جدا

ية تعتمد من الضروري جدا توجيه الطالب نحو اإلجابة على األسئلة بمصداقية تامة وجدية حيث أن النتيجة النهائ

اعتمادا كليا على إجاباته التي اختارها وفق الواقع الحقيقي له وليس التخيل أو ما يحلم به

% 100إلنجاز إلى لن يتمكن الطالب من الدخول حتى يكمل البيانات األساسية ثم يضغط على تحديث امللف لتكتمل نسبة ا

صرح له مستخدم غير م"إذا لم يتمكن الطالب من دخول الصفحة األساسية بعد تسجيل الدخول وظهرت له رسالة 

لدخول املرشد األكاديمي واملنهي إلعطائه الصالحية الالزمة ل)، عليه أن يتواصل مع منسق املدرسة "بالدخول 

ة املرشد نفسهايمكن للمرشد األكاديمي واملنهي إضافة الطالب والتأكد من صحة بياناته عن طريق الدخول إلى  صفح



(  84)يتضمن املقياس 
سؤال، ويعرض 

مجموعة من األنشطة 
ا املهنية، يجيب عليه
الطالب بالنقر على 

( ايفضله)إذا كان ( نعم)
(هاال يفضل)إذا كان ( ال)

عند اإلنتهاء من اإلجابة على جميع الفقرات ستتمكن من اإلنتقال إلى الصفحة التالية وهكذا
انقر على التالي لتنتقل إلى الصفحة التالية



لى عند اإلنتهاء من اإلجابة ع
جميع األسئلة تنقر على

إرسال، ستظهر لك رسالة
"  هل أنت متأكد؟"
إذا كنت متأكد(نعم)انقر 

قل من جميع إجاباتك، ستنت
بعد النقر على نعم إلى 
ر الصفحة التاليةوستظه

لقد أتممت "لك رسالة 
"تطبيق املقياس بنجاح

يقدم املرشد األكاديمي واملنهي الدعم واملساعدة من خالل تفسير نتيجة املقياس للطلبة والرد على استفساراتهم وتساؤالتهم 

تيجةانقر على تحميل الشهادة لتتمكن من قراءة الن

مقياس امليول املهنية يساعد الطالب ويوجهه إلى إتخاذ القرار السليم عنداختيار مهنة املستقبل 



ستظهر لك شهادة
يل اإلنجاز بعد التحم
توضح الشهادة 
امليول األعلى لدى
الطالب كما هو 
موضح في الصورة



عن كل ميل يمكنك ستظهر لك شهادة اإلنجاز التي تتضمن امليول ونتيجة كل ميل وفي الصفحة التالية يظهر لك شرح تفصيلي
طالع عليها مت  رغبتطباعته على الورق  أو االحتفاظ به الكترونيا، النسخة األصلية سيتم االحتفاظ بها في النظام كما يمكنك اإل 



:  تعريف امليل األدبي

فكاره ويتذكر حيث يجيد الحديث والتعبير عن أ. يفضل صاحب هذا امليل القراءة والكتابة ويجيد التعامل باللغة
بل على كتابة كما يهوى الشعر وربما أمكنه نظمه كما يق. األقوال املأثورة واالستشهاد بها في املواقف املناسبة

ايات رية، أو ويميل صاحب هذا امليل إلى حضور محاضرات أدبية، أو امسيات شع. املقاالت والقصص وربما الرو
.كما يهتم بدراسة املواد األدبية. دورات وبرامج في كيفية كتابة القصة

:املهن أو الوظائف الشائعة

ايات مسرحية، ناقد مسرحي، ناقد ادبي، مخ ائي، مؤرخ، مؤلف، أديب، صحافي، محرر صحافي، كاتب رو رج، رو
.  ، اخصائي اعالم، مترجم، مدقق لغوي (تلفزيون / إذاعة / صحافة )رئيس تحرير، مذيع، معد برامج، مراسل 

: ما هو امليل األدبي



:  تعريف امليل الشرطي والعسكري 

في الشرطة أو يفضل أصحاب هذا امليل العمل على فرض وتطبيق النظام وحماية أمن الناس وممتلكاتهم، كالعمل
.الدفاع املدني أو األمن أو الجيش

: املهن أو الوظائف الشائعة

، شرطي، عسكري، جندي، ضابط، ضابط أمن، ضابط جيش، ضابط شرطة، ضابط بحري، ضابط جمارك
.ضابط هجرة، طيار عسكري، مساعد طيار عسكري، إطفائي

ي ما هو امليل الشرط
:  والعسكري 



:  تعريف امليل االقتصادي والعقاري 

.يفضل صاحب هذا امليل التعامل باألرقام واألعمال التجارية والشركات

: املهن أو الوظائف الشائعة

حلل خبير اقتصادي، خبير مالي، مستشار في الشؤون االقتصادية، محاسب، مدقق حسابات، مدير مالي، م
.اقتصادي، مسئول مالي، محلل مالي، وسيط عقاري، بائع عقارات، مثمن عقاري، مساح، باحث اقتصادي

ما هو امليل 
االقتصادي 
والعقاري 



:  تعريف امليل العلمي

جاالت يفضل اصحاب هذا امليل القيام بالتجارب والبحوث للعمل على اكتشاف حقائق علمية جديدة في امل
ة وزيارة املعارض املختلفة؛ ومن هذه املجاالت علوم الحياة والكيمياء، كما يهتمون بالقراءة عن االكتشافات العلمي

.واملتاحف واملعاهد العلمية

: املهن أو الوظائف الشائعة

، عالم فلك، كيميائي، جيولوجي، بيولوجي، عالم رياضيات، عالم أحياء، عالم نبات، عالم كيمياء، علم بيولوجيا
ائي علوم عالم فيزياء، مختص في علم الحيوان، عالم جيولوجيا، اخصائي أحياء مائية، اخصائي إرشاد زراعي، اخص

.البيئة ، باحث علمي

؟ما هو امليل العلمي



:  تعريف امليل الهندس ي

، ويفضلون العمل يتميز الذين يفضلون امليول الهندسية بامليل لرسم وتصميم وصناعة اآلالت واألجهزة واملعدات
.في املجاالت الهندسية املختلفة واملجاالت املرتبطة بالطاقة التقليدية والطاقة املتجددة

: املهن أو الوظائف الشائعة

ل، مهندس مهندس مدني، مهندس معماري، مهندس كهربائي، مهندس ميكانيكي، مهندس كيميائي، مهندس بترو
ميم اتصاالت، مهندس شبكة حاسوب، مهندس صناعي، مهندس طب حيوي، مهندس وسائل نقل، مهندس تص

.داخلي، مهندس قطارات، مهندس طائرات، مهندس طاقة نووية، مهندس طاقة شمسية، مهندس زراعي

؟ما هو امليل الهندس ي



:  الصحي/ تعريف امليل الطبي

كتشافات في يفضل أصحاب هذا امليل العمل في التخصصات الطبية، ومساعدة املرض   ويتابعون التطورات واال
.املجاالت الطبية املختلفة، ويهتمون باكتشاف طرق وعالجات حديثة

: املهن أو الوظائف الشائعة

ياض ي، جراح،  طبيب بشري، طبيب أسنان، طبيب نفس ي، طبيب بيطري، ممرض، صيدلي، أخصائي طب ر 
أخصائي أخصائي عالج طبيعي، أخصائي نفس ي، أخصائي تخاطب، اخصائي تغذية ، اخصائي تحاليل طبية،

.رياتتصوير طبي، أخصائي أشعة، فني مختبرات،  فني أسنان، فني تخطيط قلب، فني أشعة، فني بص

/ ما هو امليل الطبي 
الصحي؟



:  تعريف امليل للمجاالت السياحية واألثرية

السياحي وواجباته يفضل أصحاب هذا امليل العمل في املجاالت املرتبطة باالرشاد السياحي، ويهتمون بعمل املرشد
سياحي، ومسؤولياته، وكيفية التعامل مع املجموعات السياحية، وأنواع اإلرشاد السياحي، ومهارات املرشد ال

ياحية، ويهتمون وأخالقيات مهنة اإلرشاد ومستقبل عمل املرشد السياحي، وكيفية تنمية املقاصد والفعاليات الس
.باآلثار والتاريخ ويحبون زيارة املتاحف واملناطق األثرية

: املهن أو الوظائف الشائعة

فعاليات، عالم آثار، مرشد سياحي، امين متحف، مدير وكالة سفريات، مدير فندق، مسئول ترويج سياحي، منظم
رميم آثار، مضيف جوي، باحث آثار، مدير وكالة سياحية، مدير متحف، مدير آثار، اخصائي تنقيب آثار، اخصائي ت

.  مرشد سياحي بحري، مرشد سياحي عام، مرمم لوحات فنية، مضيف ارض ي، مضيف سفينة

ما هو امليل للمجاالت
السياحية واألثرية؟



:  تعريف امليل للعمل القانوني والشرعي

هتمون بالتعرف أصحاب هذا امليل العمل يفضلون العمل في املجاالت املرتبطة باملجاالت القانونية والشرعية، وي
راد في املجتمعات، في تنظيم العالقة في  بين األفعلى القوانين الخاصة والعامة والتشريعات املختلفة  واهميتها 

.وكذلك يهتمون باألسس واملبادئ الشرعية للقوانين

: املهن أو الوظائف الشائعة

، وكيل نيابة، مدعي عام، باحث قانوني، خبير قانوني، رئيس محكمة، رئيس نيابة، مستشار قانوني، قاض ي، محامي
إمام مسجد، مفتي، واعظ، رجل دين، قاض ي شرعي، كاتب عدل، كاتب محكمة، مأذون شرعي، كاتب شؤون 

قانونية

ما هو امليل للعمل 
القانوني والشرعي؟



:  تعريف امليل للعمل في املجاالت اإلنسانية واإلجتماعية

تسعى دراسة العلوم . هايرتبط هذا امليل بدراسة الخبرات، واألنشطة، والُبن ، والصناعات املرتبطة بالبشر وتفسير 
ر األعمال الفنية اإلنسانية لتوسيع وتنوير معرفة اإلنسان بوجوده، وعالقته بالكائنات واألنظمة األخرى، وتطوي

اسة التجربة البشرية وتتميز در . فهو املجال املعني بدراسة الظواهر البشرية. للحفاظ على التعبير والفكر اإلنساني
رية التاريخية بأنها تجمع بين البعد التاريخي والواقع الحالي؛ حيث تتطلب هذه الدراسة تقييم التجربة البش

ضة للتطور وتفسيرها، وتحليل النشاط البشري الحالي للتمكن من فهم الظواهر البشرية ووضع خطوط عري
.  ه بالحقيقةتختص العلوم اإلنسانية بالنقد العلمي املوضوعي والواعي للوجود البشري ومدى ارتباط. البشري 

ما هي الحقيقة والسؤال الجوهري الذي يطرحه دراسة العلوم"فالسؤال األساس ي الذي يدور حوله العلم 
تخدام ما هي حقيقة اإلنسان  وإلخضاع الظواهر البشرية للدراسة دراسة صحيحة، من الضروري اس"اإلنسانية 

هجيات البحثية الفلسفية، والروحية للبحث هي املن/فاألساليب التجريبية والنفسية. نظم متعددة من البحث
همية تتضمن هذه الحزمة من العلوم مجموعة مختلفة من التخصصات ذات األ . املرتبطة بالعلوم اإلنسانية

لم النفس، وعلم التاريخ وعلم اآلثار، والجغرافيا والتخطيط العمراني، وع: الكبيرة للمجتمع اإلماراتي ومنها ما يلي
سات الترجمة، اإلجتماع، واللغويات، واللغة العربية وآدابها، واللغة اإلنجليزية وآدابها، واألتصال الجماهيري، ودرا

.والعمل اإلجتماعي، والعلوم السياسية، والفلسفة

ي ما هو امليل للعمل ف
املجاالت اإلنسانية

واإلجتماعية؟



: املهن أو الوظائف الشائعة

ة، أخصائي إخصائي نفس ي في املدارس، أخصائي نفس ي في املستشفيات واملراكز الصحي
دوائر اجتماعي في املدارس، أخصائي اجتماعي في املستشفيات، العالقات العامة في ال

ي في الحكومية والشركات الخاصة، مدير عالقات عامة، معلم تاريخ، معلم جغرافيا، أخصائ
ئية، مراكز البحوث التاريخية، أخصائي في مراكز البحوث الجغرافية، مخطط مناطق نا
ارس، راصد جوي، رّسام خرائط، مستشار بيئي، مهندس حدائق، أخصائي لغويات في املد

واملؤسسات أخصائي لغويات في مراكز النطق واملستشفيات، أخصائي اجتماعي في الجمعيات
برامج، مصور املجتمعية، مخرج تلفزيوني، مخرج سينمائي، مقدم برامج تلفزيونية، مذيع، معد

.تلفزيوني، مصور سينمائي، صحفي، إعالمي، مترجم، أخصائي آثار

ي ما هو امليل للعمل ف
املجاالت اإلنسانية

واإلجتماعية؟



:  تعريف امليل إلى العلوم التربوية والتعليمية

املؤهلين لتدريس كافة يهتم هذا امليل بصورة أساسية بدراسة العلوم التربوية والتعليمية واملرتبطة بإعداد املعلمين
بة ضمن مرحلة املواد التعليمية كاللغة والرياضيات والعلوم والعلوم الدينية والفن والتكنولوجيا وغيرها للطل

وهناك عدة مجاالت . عام في املدارس و أربع سنوات أو أكثر في الجامعات12عمرية طويلة نسبيا حيث تمتد ملدة 
هتم بتأهيل وإعداد الطلبة مرتبطة في العلوم التربوية والتعليم ومنها املناهج وطرق التدريس، والتربية الخاصة والتي ت

، وفقدان (مالص)ذوي اإلحتياجات الخاصة وتشمل هذه الفئة الطلبة الذين يعانون من مشاكل في السمع والنطق 
ه، واملوهوبين أو ضعف البصر، واإلعاقة الحركية، والتوحد، وصعوبات التعلم، والتخلف العقلي بكافة مستويات

م إعدادهم بطريقة واملتفوقيين، كما تهتم العلوم التربوية وبصورة كبيرة جدا باألطفال في مراحل مبكرة حت  يت
.صحيحة للتفاعل اإليجابي والفعال في املدرسة

: املهن أو الوظائف الشائعة

ائي موجه تربوي، مدرس، مرشد تربوي، مدير، مساعد مدير، وكيل مدرسة، أخصائي مناهج وطرق تدريس، أخص
. تربية خاصة، أخصائي طفولة، معد برامج تربوية، أخصائي في تكنولوجيا التعليم

وم ما هو امليل إلى العل
ية؟التربوية والتعليم



:  تعريف امليل إلى تكنولوجيا املعلومات والذكاء اإلصطناعي

:  ات، مثليرتبط هذا امليل بتكنولوجيا املعلومات التي هي عبارة عن مجموعة من األدوات والعمليات واملنهجي
ة النظم، واملعدات الترميز، والبرمجة، وتحويل البيانات، والتخزين، واالسترجاع، وتحليل النظم وتصميمها، ومراقب

 التشغيل
ً
اآللي للمكاتب، املستخدمة لجمع املعلومات ومعالجتها وعرضها، كما تشمل تكنولوجيا املعلومات أيضا

.والوسائط املتعددة، واالتصاالت

: املهن أو الوظائف الشائعة

ر مشاريع خبير نظم معلومات، مدير تقنية معلومات، متخصص أمن معلومات، مصمم شبكات، مدير شبكات، مدي
ات شبكات تقنية معلومات، محلل نظم؛ متخصص بيانات، مدير قواعد بيانات، مبرمج كمبيوتر، مطور تطبيق

ب واجهزة الذكية، مطور برمجيات، محلل أمن معلومات، مدير نظم حاسوب ومعلومات، عالم بحث في الحاسو 
.  واملعلومات، مدير الضبط املعلوماتي

ما هو امليل إلى 
ات تكنولوجيا املعلوم

والذكاء اإلصطناعي؟



:  الذكاء اإلصطناعي

ّف الكثير من املؤلفات الذكاء االصطناعي على أنه : الذكاء االصطناعي
عر 

ُ
، "مالء األذكياءدراسة وتصميم الع"ت

حقيق مهمته أو مهمة والعميل الذكي هو نظام يستوعب بيئته ويتخذ املواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في ت
علم وهندسة "، وعرَّفه بنفسه بأنه 1956صاغ عالم الحاسوب جون مكارثي هذا املصطلح باألساس في عام . فريقه

كة الذكاء يمكن وصفها بدقة بدرجة تم". صنع اآلالت الذكية
َ
كن اآللة من تأسس هذا املجال على افتراض أن َمل

 حول طبيعة العقل البشري وحدود املناهج العلمية، وهى قضا. محاكاتها
ً
 فلسفيا

ً
يا تناولتها نقاشات وهذا يثير جدال

ها اإلنسان، كما يدور جدل عن ماهية الذكاء وأنواعه التي يمتلك. وحكايات أسطورية وخيالية وفلسفية منذ القدم
 ألفكار شديدة التفاؤل، ولقد عان. وكيفية محاكاتها باآللة

ً
ى نكسات فادحة عبر كان وما زال الذكاء االصطناعي سبًبا

 عبء أصعب املشاكل في علو 
ً
 من صناعة التكنولوجيا، حامال

ً
 أساسيا

ً
م الحاسوب التاريخ، واليوم أصبح جزءا

.الحديثة
ة لذكاء االصطناعي وتتمحور املجاالت الفرعية ل. إن بحوث الذكاء االصطناعي من األبحاث عالية التخصص والتقنيَّ

درة علي تحريك حول قدراٍت متعددة مثل التفكير املنطقي واملعرفة والتخطيط والتعلم والتواصل واإلدراك والق
.ي هذا املجالمهما لكثيرمن األبحاث ف"(     الذكاء االصطناعي القوي "أو )كما وال يزال الذكاء العام . وتغيير األشياء

 الروبوت جهاز من املجاالت التي دخل فيها الذكاء االصطناعّي بشكل كبير، حي( الروبوت)ُيعد اإلنسان اآللّي 
ّ
ث إن

ديثة إلى ظهور وقد أّدى اختراع الروبوتات الح. ميكانيكّي مصّمم ألداء األعمال التي يقوم بها اإلنسان بشكل عام
 معظم الروبوت. األجهزة واآلالت التي ال حصر لها والتي تحّل محل عمل األفراد

ّ
ات مبنّية على من الجدير بالذكر أن

 
ً
بات وغيرها من برمجّيات للعمل بشكل مستقل عن السيطرة البشرّية املباشرة، وُيستخدم املصطلح أيضا

َ
للمرك

ل البشري 
ّ
م بها عن بعد من قبل املشغ

ّ
(.2018عبدالنور، ) اآلالت التي يتّم التحك

ما هو امليل إلى 
ات تكنولوجيا املعلوم

والذكاء اإلصطناعي؟



:  تعريف امليل للعمل في املجال السياس ي

مل مثال في وظائف في كالع. يقصد بهذا امليل الرغبة في العمل في املجاالت او الوظائف او املناصب السياسية واالدارية
مل في مجاالت كما يقصد به الع. وزارة الخارجية او في سفارات وقنصليات وملحقيات الدولة في مختلف دول العالم

شركات واملصانع ادارية حكومية او خاصة كالعمل في االدارات املختلفة في الوزارت والهيئات واملؤسسات واملراكز وال
.  والبنوك وغيرها

: املهن أو الوظائف الشائعة

ياس ي، سفير، قنصل، نائب قنصل، مساعد قنصل، ملحق سياس ي، مساعد ملحق، مستشار سياس ي، محلل س
ر موظف سفارة، موظف في وزارة الخارجية، مدير، مساعد مدير، مستشار ادارة، رئيس قسم، مدير دائرة، مدي

.اداري، عضو مجلس ادارة، مدير مكتب

ي ما هو امليل للعمل ف
املجال السياس ي؟



ماذا بعد 
!النتيجة؟

:  املهارات التي ستكتسبها 

حل املشكالت -
اتخاذ القرار -
التفاوض واالقناع-
التعبير عن الرأي -
مهارة البحث-

:القيم التي ستكتسبها مثل

الوعي الذاتي-
تحمل املسؤولية-
الثقة بالنفس-
املرونة-



كيف تستثمر 
!؟نتيجة املقياس

تبطة اكتب أكبر عدد من املهن املر . 1
تي تثير بامليل، ثم اختر أكثر املهن ال

نة فضولك من بينها، ثم حدد امله
التي ستعمل بها مستقبال

ابحث عن التخصصات املعتمدة . 2
صص املرتبطة بامليل، واختر أكثر تخ
رتها في يؤهلك ملهنة املستقبل التي اخت

الفقرة األولى



لتي ا" املعتمدة"دّون أفضل الجامعات . 3
تطرح التخصص الذي اخترته داخل
الدولة أو خارج الدولة وفق قدراتك 

وامكاناتك واستعدادك

ة التي ابحث في املوقع الرسمي للجامع. 4
تي اخترتها عن االمتيازات والخدمات ال

ة فيهاتقدمها الجامعة واملرافق املتوفر 

كيف تستثمر 
!؟نتيجة املقياس



اقرأ وسجل 
متطلبات وشروط
اإللتحاق بالجامعة

اقرأ وسجل 
متطلبات وشروط
اختيار  التخصص

اقرأ وسجل 
متطلبات وشروط

الثانوية العامة

اقرأ وسجل 
متطلبات وشروط

البعثات 

كيف تستثمر 
!؟نتيجة املقياس



بر سجل في الجامعات الحكومية ع. 5
أو ( NAPO)بوابة التسجيل املوحد 

سجل في البعثات إذا كنت مؤهل
لذلك

"  منح دراسية! "ابحث عن الفرص. 6
ه في مجال التخصص الذي اخترت

منحة

منحة

منحة

جامعة

جامعة

تخصص

تخصص

تخصص

تخصص

كيف تستثمر 
!؟نتيجة املقياس



ة التي قم بزيارة معارض التعليم الدولي. 8
تتعرف تنظمها وزارة التربية والتعليم ل

مدة على الجامعات  والتخصصات املعت
واستفسر عن شروط ومتطلبات 

اإللتحاق

تبر جرب نفسك واخ! تدّرب عمليا . 7
هل هذا التخصص! مهاراتك، تأكد

ن جرب أكثر م"بالفعل مناسب لك؟ 
" مجال ثم اتخذ القرار

أماكن التدريب املقترحة 

فترة التدريب

املهارات املكتسبة من التدريب

املعارض املقترحة 

األسئلة املقترحة 

عدد ساعات التدريب

كيف تستثمر 
!؟نتيجة املقياس



رأي الوالدين مهم جدا،،،
لى الحوار اإليجابي والنقاش، يقرب وجهات النظر ومن خالله يصل الجميع إ

نتيجة مرضية، كما ينبغي على الطالب أن يتحمل مسؤولية قراره

مالحظة 
هامة جدا


