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 تمرين اختيار التخصص
 التخصصات األدبية التخصصات التجارية التخصصات الهندسية التخصصات العلمية التخصصات الطبية

 البشري   الطب

 طب األسنان

 الطب البيطري 

 الطب النفس ي

 الطب النووي

 التمريض

 طبيةالالعلوم 

 عالج النطق

 عالج صعوبات التعلم

 املختبرات الطبية

 التخدير

 الصيدلة

 العالج الطبيعي

 األشعة

 التغذية

 اإلسعاف

 رياض يالتأهيل ال

 اإلحصاء

 األحياء

 الجيولوجيا

 الفيزياء

 الكيمياء

 علم الحيوان

 علم الحاسوب

 علم الفلك

 الرياضيات

 علم البيئة

 الزراعة

 العلوم البحرية

 املعلوماتنظم 

 أنظمة الشبكات

 تصميم األلعاب

 الوسائط املتعددة

 تصميم ثالثي أبعاد

 كيميائيةالهندسة ال

 يكانيكيةاملهندسة ال

 صناعيةالهندسة ال

 عماريةاملهندسة ال

 داخليالتصميم ال

 دنيةاملهندسة ال

 هندسة البنية التحتية

 بيئيةالهندسة ال

 زراعيةالهندسة ال

 لكترونياتاإلهندسة 

 كهربائيةالهندسة ال

 تصاالتاالهندسة 

 طبيةالهندسة ال

 دقيقةالجهزة األ هندسة 

 بترولالهندسة 

 طيرانالهندسة 

 حاسوبالهندسة 

 برمجياتالهندسة 

 عمالاأل إدارة 

 تسويقال

 بشريةالوارد امل

 سكرتاريةال

 املحاسبة

 املحاسبة الدولية

 سالميةاال صيرفة ال

 تمويلالبنوك و ال

 حساباتالتدقيق 

 لوجستياتال

 عقاراتالإدارة 

 قتصاداال

 لكترونيةاإلتجارة ال

 ريادة األعمال

 قطاع املبيعات

 إدارة الفعاليات

 عالقات عامةال

 

 العلوم الشرعية 

 قانون الشريعة و ال

 العلوم السياسية

 اآلثار واملباحث

 علم الجريمة

 االجتماععلم 

 التاريخ

 التربية البدنية

 إرشاد وصحة نفسية

 علم النفس

 اللغة العربية

 اللغة اإلنجليزية

 الحقوق 

 إعالم وتصميم

 إعالم وصحافة

 اللغات األجنبية

 الترجمة

 التربية الفنية
 

 و10أعلى درجة ) وضع الدرجة املناسبةتخصصات ترغب بدراستها وضعها في الجدول التالي مراعيا  ثالثاختر من الجدول السابق 

 -حث عنها والتعرف عليها بشكل أكبر عبر الخطوات التالية:وهي قائمة التخصصات املبدئية للب (1 أقل درجة

 .في هذا املجال ون من يعملسؤال يدرسونها و الذين طلبة الوسؤال  عن التخصصات التي اخترتهاوالسؤال البحث  -1

. اتالتخصصهذه للتعرف على قدراتك لدراسة ومتطلباتها البحث عن طبيعة الدراسة  -2
ً
 والتفوق فيه مستقبال

 مناسبتها لك.مدى ظروف العمل و وطبيعتها و لكل تخصص املتاحة رص الوظيفية البحث عن الف    -3

 -:كاملثال املرفق لكل تخصص قدار رغبتك الفعلية بالتخصص وقدرتك عليه والفرص املتاحةاملناسبة مل درجةوبعد ذلك تضع ال

 املجموع الفرص املتاحة القدرة على التخصص الرغبة في التخصص التخصص م

 30/  19 7 3 9 هندسة اإللكترونيات #

1      

2      

3      

 ويمكنك تكرار التمرين مرة أخرى إذا استبعدت التخصصات كافة في الجدول حتى تصل للتخصصات املناسبة لك
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