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أشرف األنبياء واملرسلين وخاتم الحمد هلل وحده الشريك له والصالة والسالم على 

 :..أما بعدالنبيين

جمعتها من حساب الدكتور ياسر عبدالكريم  فهذه مجموعة تغريدات نافعة جامعة

اختيار التخصص وما يتعلق به من تخصصات وفرص عمل وفقه هللا حول  بكار 

ومهن ووجدت فيها اجابات على تسائالت كثيرة تثار عند الطلبة حول هذه املجاالت 

يبها لتعم بها الفائدة ويسهل تداولها سيقها وترتفأحببت جمعها في كتيب واحد وتن

 ونشرها.
 

 على مساعدة والدكتور ياسر بكار 
ً
هو طبيب نفس ي ومستشار منهي يعمل جاهدا

الشباب على اختيار تخصصهم الجامعي ومسار حياتهم املنهي والتعرف على نقاط 

 -:الحسابات التاليةلالستفادة من الدكتور والتواصل معه يمكن و  القوة لديهم.

 http://twitter.com/yaserbakkar   حساب تويتر: -

 yaserbakkar@gmail.com       البريد االلكتروني:  -

 http://www.yaserbakkar.comاملوقع االلكتروني:  -
 
 

ذكر التاريخ، جميع التغريدات التالية رتبتها حسب املوضوع ولم ارتبها حسب التاريخ ولم أ ملحوظة:

 .ومن اراد االستزادة يمكنه الرجوع الى حساب الدكتور في تويتر

     اسحاق محمد  

  2016مارس  21

http://twitter.com/yaserbakkar
mailto:yaserbakkar@gmail.com
http://www.yaserbakkar.com/
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قدرة( في -فرصة-ال أؤمن بنظرية )رفق( )رغبة -

بل أوقن أن املبدعين في املجال املناسب  .. اختيار_التخصص#

 .لهم يخلقون الفرص بأنفسهم
 

بناء على توافر فرص العمل في السوق  اختيار_التخصص# -

 .هي أسوأ نصيحة يمكن ان تسمعهافقط 
 

يحرمهم التعرف الشديد على الدراسة  الجامعة#تركيز طالب  -

وعند على السوق واملهارات التي يطلبها واللغة التي يتحدث بها 

 .قدومهم إليه تراهم كالغرباء
 

التجعل حبك أو بغضك ألستاذ مادة ما في  :الطالب#عزيزي  -

الذي  اختيار_التخصص#يؤثر على قرار املرحلة الثانوية 

 .ستدرسه في الجامعة
 

ابدأ هل تخرجت من التخصص الخطأ؟ هذا شائع فال تقلق..  -

 .طة لإلنتقال إليهااليوم بالبحث عن املهنة التي تناسبك وضع خ

 .سيساعدك على ذلك املرشد_املنهي#

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A?src=hash
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ل األثر ستترك أجمإذا عملت كممرض فلن تصبح غنيا لكنك  -

 .على أغلى ما لدى االنسان
 

،الطب  -
ً
كونك دارس طب فهذا ال يعني أنه يجب أن تعمل طبيبا

ارات أخرى .. والتفكير في خيال تصلح للجميعمهنة مميزة لكنها 

 .أمر الزم لبعض األطباء
 

 ألن تعمل  -
ً
كونك درست محاسبة فهذا ليس سببا كافيا

نفسك اليوم وفرص اليوم حسب بصيرتك ب مهنة#. كمحاسب

 .سوق العمل اليوم
 

والذي يساعد النادرة واملطلوبة هي مدرب انتاجية من املهن  -

وزيادة انتاجهم خالل  املدراء واملوظفين على تنظيم أعمالهم

 ل.ساعات العم
 

األطراف االصطناعية من التخصصات النادرة تخصص  -

تلك التي تشهد كوارث على حد الدول املستقرة و في واملطلوبة 

 .سواء

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9?src=hash
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في لألسف ُينادي بعض الجهلة بإغالق تخصص التاريخ  -

ت العشرة األكثر الجامعات بينما ُيصنف ضمن التخصصا

 .شعبية في أمريكا
 

.. وظيفةال تتوقف عن البحث عن العمل حتى لو حصلت على  -

عة قصص النجاح واقصد التواصل ومد العالقات وصنا

 .واخبار الناس عنها
 

% من الناس اختاروا مهنهم بالصدفة دون 70هل تعلم أن  -

طة نفسك ملختلف األحداث واألنش ضعر  تخطيط مسبق.. 

 .فربما تصادف املهنة األنسب لك
 

 %70طالب من جامعة فيرجينيا أن  3000أظهرت دراسة على  -

ليس لها عالقة بما درسوه في  مهن# من خريجيها يعملون في

 ... هذا له معنى مهمالجامعة 
 

 في تطوير مهنتك..  -
ً
 رئيسيا

ً
اخرج إلى العالم العالقات تلعب دورا

 .اتك وستأتي الفرص إليك بشكل مدهشوابِن شبكة عالق

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D9%86?src=hash
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عندما أسمع عن شخص وضع خطة مهنية لخمس سنوات  -

من يستطيع التنبؤ كيف سيكون عالم املهن أشعر باالستغراب. 

 !خمس سنوات بعد
 

في  كلما قلت األوسمة والجوائز والدرجات الشرفية والتكريمية -

 أكثرمجتمع كلما 
ً
 .كان متخلفا

 

أن تشعر أنك غير جاهز للتحرك نحو الخطوة القادمة في مهنتك  -

عميقة تحتاج إلى هذه حالة نفسية  هو عقبة في طريقك.

 .استكشاف ومعالجة
 

أي صفة شخصية أو عمل أو نشاط اكتشف ميزتك التفضيلية  -

 .رك وله قيمة كبيرة في مكان العملتقوم به أفضل من غي
 

قمت به اليوم أو بدأته اليوم ما هو العمل أو النشاط الذي لو  -

هذا ما يجب أن تنصرف إليه ؟ فستتذكره بعد عشر سنوات

 .اآلن
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املهم ماذا ستصبح ليس املهم كم راتبك من وظيفتك القادمة ..  -

 .. كيف ستنمو وتتغير بسببها؟ بعد عملك فيها 
 

أفضل عالج لشعور الشباب باإلحباط والتهميش هو تمكينه من  -

ال ومؤثر في الحياة  هو أفضل  املنهي اإلرشاد#أجل لعب دور فع 

 .ذلك من يساهم في
 

مساعدة الشباب على بناء رؤية إيجابية ومحفزة عن حياتهم  -

املهنية هي عنصر مهم في مقاومة التطرف وهذا ما يقوم به 

 ي.املنه اإلرشاد#
 

الذي وحلها تطوير خدمات اإلرشاد املنهي البطالة منتشرة لدينا  -

عمل والتقدم في  تقدم مساعدة حقيقية للشباب للحصول على

 .أعمالهم الحالية
 

هي: ليتني  املنهي اإلرشاد#أكثر جملة أسمعها خالل عملي في  -

سمعت هذا الكالم قبل عشر سنوات لكنت في مكان آخر. 

 .التغيير ليس مستحيال إذا عرفت طريقته

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A?src=hash
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لو كان ابنك يعاني من صعوبة في النطق فيمكنني إخبارك عن  -

متخصصين ملساعدته أما إن كان يتمتع بموهبة لغوية فمن 

 .الصعب أن تجد من يساعده ليصبح مميزا
 

التي لو بدأت بالتمكن منها اليوم فستجني زيادة  املهارة#ما هي  -

 في دخلك أو ترقية بعد سنة من االن؟ 
 

وسيلة فعالة لتطوير مهنتك هي وجود مشرف أو مستشار أو  -

ألنه سيوفر عليك )منتر( تثق برأيه ويوجهك إلى ما يصلحك 

 .سنوات من املحاولة 
 

 اختيار # من الصعوبات التي نواجهها عند مساعدة الطالب على -

ب ال يعرف ما .. فالطالهو غياب األنشطة في حياتهم التخصص

 .يمتعه وال ما يتقنه
 

ما املشكلة ال تسأل طفلك: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ بل:  -

التعليم الضروري ثم ناقشه في  التي تريد حلها في املستقبل؟

 .ليتمكن من ذلك

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5?src=hash

