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 مقدمة

إن الكثير من طلبةةةة املرحلةةةة الثةةةانويةةةة ال ينظرون إكى القرار األكةةةاديمي واملنهي بةةةالجةةةديةةةة واألهميةةةة املطلو ةةةة  حيةةة  

يباشةةةةةةرون عملية اختيار املسةةةةةةار التعليمي في الحادي عتةةةةةةر ومن بم التخصةةةةةةص الجامعي  عد التخر  من املرحلة 

عن سةةةةةةيا اختيار  لهاا املسةةةةةةار أو  ل  أو الثانوية دون خطة محددة أو تصةةةةةةور مدرود. وعندما حسةةةةةة ل أحدهم 

مدى ارتباطه باملجال الاي يود دراسةةةةةته في املرحلة الجامعية أو ما جي الجامعة أو الكلية الكي يفكر التقديم عليها 

أو الوظيفة الكي يطمح إليها فيكون جوابه في الغالا " ال أعرف  لم أفكر  عد...؟!  أبح  عن السهل  رغبة األهل 

بم فج ة يجد نفسةةةةةةةةةةةةةه مفةةةةةةةةةةةةةطرا و في الصةةةةةةةةةةةةةف الثال  الثانوي أو  عد إ هاء “. . إلخ األصةةةةةةةةةةةةةدقاء.على توجهات أو بناء 

من العتةةةةةةةةةةةةةوائية...! دون النظر إكى ميوله وقدراته وإكى حاجة ة للتقدم للجامعات بصةةةةةةةةةةةةةورة ال تخلو املرحلة الثانوي

معرفة متطلبات الجامعة الكي يرغا  ن وحكل دو سةةةوق العمل أو حكل إكى املسةةةار التعليمي الاي أقحم نفسةةةه فيه. 

لجامعية . لاا فعملية اتخا ك للقرار السةةةةةةةةةةليم أمر مهم يتطلا من  أن تبدأ في التخطيا للمرحلة اإليهاالتقديم 

يع متطلبةةات القبول جم أ هيةة وقبةةل دخولةة  للصةةةةةةةةةةةةةف الثةةالةة  الثةةانوي  وأن تكون قةةد وملسةةةةةةةةةةةةةتقبلةة  املنهي مبكرا 

الصةةةةةةةةةةةةةف الثال   وأن  فيخالل الفصةةةةةةةةةةةةةل الدرا ةةةةةةةةةةةةة ي األول التقدم للجامعات  ن  سةةةةةةةةةةةةة بدأ عمليةالجامعي  حي  إ

الثانوي. فابدأ من اآلن في تحديد أهداف  والتعرف على ميول  وقدرات  واسةةةةةةةةةتكتةةةةةةةةةاف مختلف التخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةات 

واملهن ومدى ومالءمتها لقدرات  وميول  ومدى حاجة سةةةةةةةةوق العمل لها. وحعرف من اآلن على متطلبات القبول في 

 . إليهات الكي تود التقديم الجامعا
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 كيف أختار تخصص ي الجامعي
 

إن اختيار التخصةص املناسةا ل ب باألمر السةهل وكال  ل ب بالصةعا. ففي دراسةة أجرتها جامعة مين سةوتا 

من طلبة الجامعات والكليات قد اختاروا تخصةةةةةةةصةةةةةةةاتهم بصةةةةةةةورة عتةةةةةةةوائية.  4من أصةةةةةةةل  3األمريكية  وجد أن 

تخصةةةصةةةاتهم  عد  % من الطالب يغيرون40هم الجامعية  تخصةةةصةةةاتهم خالل مسةةةيرت يغيرون% من الطالب 60

إ ن  ال أحد ينكر أّن عملية اختيار التخصةةةةةص الجامعي املناسةةةةةا قد تكون في  أول سةةةةةنة دراسةةةةةية في الجامعية.

رون في األمر على أنةةه خطوة مصةةةةةةةةةةةةةير 
ّ
ا ألن الكثيرين يفك يةةة سةةةةةةةةةةةةةتحةةّدد غةةالةةا األحيةةان مثيرة للتوتر والظوف  نظرو

مسةةةةةةتقبلهم إكى األبد. ال تقلت  فالتخصةةةةةةص الاي سةةةةةةتختار  ال يعني بالفةةةةةةرورة أنه سةةةةةةيقودك إكى وظيفة واحدة 

 في دراسةةةةةةةةةةةةةته
و
ا طويال   برغم  ل  سةةةةةةةةةةةةةتقالةةةةةةةةةةةةة ي وقتو

ّ
 أن

ّ
م كيفية اختيار   فقا مدى الحياة. إال

ّ
لاا علي  أن تتعل

ع بين يدي  مجموعة من الظطوات الكي التخصةةةةةةةةةةص املناسةةةةةةةةةةا ل  قبل أن تل وم فيه لعّدة سةةةةةةةةةةنوات. وهنا نفةةةةةةةةةة

 حساعدك في اختيار التخصص.

 :األنسب في اختيار التخصصة يقواعد رئيس 3هناك  ،وقبل أن نبدأ في عرض الخطوات

ته والعمل فيه أن تختار تخصةةةةةةةصةةةةةةة  في مجال لدي  رغبة وشةةةةةةةغف لدراسةةةةةةة الرغبة والشغغغغغغغ  : القاعدة األولى:

 قليد األصدقاء  مجال تحبه  وحستمتع به ويحقت طموحات .فيما  عد   عيدا عن رغبات األهل أو ت

أن ت ناسةةةةةةةةةةا قدرات  وسةةةةةةةةةةمات  الملةةةةةةةةةةظصةةةةةةةةةةية مع التخصةةةةةةةةةةص أو املجال الاي تود  القدرات: القاعدة الثانية: 

: من غير املنطقي أن تكون  اكرت  ضةةةةةةةةةةةةةعيفة وتتخصةةةةةةةةةةةةةص في مجال فعلى سةةةةةةةةةةةةةييل املثالدراسةةةةةةةةةةةةةته والعمل فيه  

 أسماء األدوية وأنواعها وعالقتها ببعفها وعالقتها باألمراض ...(.  الصيدلة )مجال يعتمد على حفظ 

أن يكون التخصةةةةةةةةةةةةةص مطلوب في سةةةةةةةةةةةةةوق العمل. فلو قرأنا اسةةةةةةةةةةةةة راتيجية الدولة  فرص عمل: :القاعدة الثالثة

 سنجد أن هناك حاجة ماسة للتخصصات العلمية )التخصصات الطبية والهندسية( وكال  التكنولوجية.

وبعد أن اسغغتعراغغنا املبادس األسغغاسغغية جختيار مااة الدراسغغة والعمل نكغغز بين يديل عأيأي الطالب أهم 

 سب لل:التي تساعدك في تحديد التخصص األنالخطوات 
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 هامة الختيار التخصص املناسا ل  خطوات10
 

 ا تريد أن تكون ال نفسةةةةةةةةةة  م سةةةةةةةةةةأأي قرر من اآلن وفورا وابدأ التفكير في مسةةةةةةةةةةتقبل  و  قرر وج تؤجل: .1

 وكيف تصل ملا تريد. فها  أول الظطوات.

فكثير منةةةا عةةةايذ في هةةةا  الحيةةةاة ال يعرف من هو )مةةةا جي قةةةدراتةةةه  امكةةةانيةةةاتةةةه  مةةةا جي  اعرف من أنغغغ : .2

 األمور الكي تؤبر فيه  وما جي الحاجات الكي تحركه(. وفي هاا الجانا

 -اس ل نفس  واكتا في ورقة عن: 

 أنواع  3سةةةةةةةةةةةةةتمتع بالقيام خها  و معنل يخر ما جي هوايات  )والهويات هنا ما جي األنتةةةةةةةةةةةةةطة الكي ح– 

سةةةةمات    أهداف  وطموحات .       ما جي مهارات  وقدرات .      فكرية  حركية  ومهنية(.   

 الملظصية )نقاط قوت  ونقاط ضعف (.

          .ماجي املواد الدراسةةةةةةية الكي حسةةةةةةتمع خها وتجد نفسةةةةةة  فيها   ما ا تريد أن تكون في املسةةةةةةتقبل

)مهندد  طب ا  محامي  إعالمي  سةةةةةةةةةةيا ةةةةةةةةةة ي  طيار  مخرمج وغير  ل  من التخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةات واملهن 

 املتنوعة واملليئة خها الجامعات وامليدان( وكيف تصل ملا تريد؟

   من هم قدوات  في الحياة )حعرف على مجال دراسةةةةةةةتهم ومجاالت عملهم( وكيف وصةةةةةةةلوا ملا وصةةةةةةةلوا

 إليه. 

 .ما جي الوظيفة الكي تحلم خها وما هو مجال الدراسة الاي يوصل  إليها 

 

فهي تنمي وتصةةةةةةةةةةقل مهارات  املظتلفة وحسةةةةةةةةةةاعدك على اك تةةةةةةةةةةاف  ات   شغغغغغغغغغغارك في األعماة التطوعية .3

 وقدرات  املظتلفة.
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 5 – 3 من التخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات الكي تجةةدهةةا قريبةةه من رغبةةاتةة  وقةةدراتةة  )من اغغغغغغغغغغغغغز لن سغغغغغغغغغغغغغغل ماموعغغة .4

درَّد فيها ومجاالت العمل الكي تندر  ( تخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةات
ُ
وابدأ في البح  والتعرف عليها وعلى املواد الكي ت

 تحتها وتحديات ومزايا كل منها.

على قائمة تخصةةةةةةةصةةةةةةةات  الكي وضةةةةةةةعتها في النقطة السةةةةةةةابقة )من خالل سةةةةةةةؤال املظتصةةةةةةةين  تعّرف أكثر  .5

ت اء مع طلبةةة الجةةامعةةاخريجي هةةا  التخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةات من األهةةل  األقةةارب واملعةةارف  رتةةا لنفسةةةةةةةةةةةةةة  لقةة

عن طبيعة التخصةةص  املواد الكي تدرد فيه  مجاالت العمل  هملالدارسةةين لها  التخصةةصةةات( واسةة 

أو  اك. واحار من األسةةةةئلة  الكي تندر  تحته  التحديات واملزايا  حاجة سةةةةوق العمل لها  التخصةةةةص

  تختلف من ية بحتةنسةةةةةةةةيجابات املتعلقة بالسةةةةةةةةهولة والصةةةةةةةةعو ة  فالسةةةةةةةةهولة والصةةةةةةةةعو ة عملية أو ال 

ل  والعكب صةةةةةةةةحيح  فكما  اشةةةةةةةةظص آلخر. فما هو مناسةةةةةةةةا لغيرك ل ب بالفةةةةةةةةرورة أن يكون مناسةةةةةةةةب

خلقنةا   ولكةل منةا بصةةةةةةةةةةةةةمةة خةاصةةةةةةةةةةةةةةة بةه تختلف عن مليةارات من اليتةةةةةةةةةةةةةر  كةالة  خلقنةا مختلفين في 

 الملظصية  والقدرات  واملهارات والتفكير  والطموحات.

الجامعات والكليات املحلية وكال  مؤسةةةةةةةةسةةةةةةةةات قطاع العمل )واسةةةةةةةةتعن  أبحر من حين آلخر في مواقع .6

بمرشدك األكاديمي في املدرسة( للتعرف على مختلف الخرامج الكي تطرحها ها  الجامعات واملؤسسات 

سةةةةةةةةةةةةةبوع االجااات الصةةةةةةةةةةةةةيفية أو  هايات األ  لطلبة املرحلة الثانوية سةةةةةةةةةةةةةواء في إجااات منتصةةةةةةةةةةةةةف العام أو

عظيمة ملمارسةةةة وتجر ة مختلف املجاالت والتخصةةةصةةةات والتعرف عليها عن  وشةةةارك فيها  فهي فرصةةةة

 قرب.

7.  
و
عن العتةةةةةةةةوائية وأهواء الزمالء  اقرأ دليل  وال تنسةةةةةةةة ل أن تختار مسةةةةةةةةارك التعليمي  عناية ودراية و عيدا

 املسةةةارات واسةةةتعن كال  باملرشةةةد األكاديمي في املدرسةةةة للتعرف أكار على املسةةةارات التعليمية املتوفرة

 في املدرسة واملجاالت أو التخصصات الكي يؤدي إليها كل مسار.

ضةةةةةع لنفسةةةةة  قائمة بمجموعة من الجامعات )املدرجة في قائمة واارة التعليم والتعليم العاكي وعددها  .8

( ويففةةةةةةةةةةةةةةل أن جةةامعةةات 10 – 8 جةةامعةةة من مختلف دول العةةالم( الكي تثير اهتمةةامةة  )من 700قرابةةة 

 تكون القائمة متنوعة  أي من أكار من دولة  وابدأ في التعرف أكار على ها  الجامعات )التخصصات 
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والخرامج الدراسةةةةةةةةةةةةةية الكي تقدمها  متطلباتها ومواعيد ال ،ةةةةةةةةةةةةةجيل  مبانيها  مزايا املدينة الكي تقع فيها  

هةةةةةا( و لةةةةة  من خالل ايةةةةةارة مواقعهةةةةةا نوعيةةةةةة طالخهةةةةةا  طبيعةةةةةة الطقب في املةةةةةدينةةةةةة والةةةةةدولةةةةةة الكي تقع في

 اللك رونية.

ابدأ في التعرف من اآلن على برنامج االبتعاث الحكومي "للقطريين" )التةةةةروط العامة للحصةةةةول على . 9

 عثةة دراسةةةةةةةةةةةةةيةة  قوائم الجةامعةات املعتمةدة  التخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةات املطلو ةة  املسةةةةةةةةةةةةة نةدات املطلو ةة  قةائمةة 

 تعرف على برامج املنح الدراسية وشروطها.الجامعات األميرية( / ولغير القطريين ال

يةةةةةةةمةةةةةةةكةةةةةةةنةةةةةةة  الةةةةةةةوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول لصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةحةةةةةةةة بةةةةةةةرنةةةةةةةامةةةةةةةج االبةةةةةةةتةةةةةةةعةةةةةةةاث الةةةةةةةحةةةةةةةكةةةةةةةومةةةةةةةي مةةةةةةةن خةةةةةةةالل الةةةةةةةرابةةةةةةةا الةةةةةةةتةةةةةةةاكةةةةةةةي 

https://scholarship.edu.gov.qa 

ا أن ( TOEFL ,IELTS ,ACT ,SATابةدأ بةال ،ةةةةةةةةةةةةةجيةل وتقةديم اختبةارات القبول املظتلفةة ) .9 ا جةدو فمهم جةدو

تتقدم لها  االختبارات قبل دخول  الصةةةةةةةةةةةف الثال  الثانوي  وإ ا واجه  أي صةةةةةةةةةةةعو ة في ال ،ةةةةةةةةةةةجيل 

 راجع املرشد األكاديمي.

 

 

ال  الثانوي فقا. ا أن الجامعات في وقتنا الحاضر لم حعد تكتفي  تهادت  في الثضع في اعتبارك دائمو 

القبول من الجةامعة األول والثةاني الثةانوي مهمةة في حصةةةةةةةةةةةةةول  على  بل أصةةةةةةةةةةةةةبحة  شةةةةةةةةةةةةةهةادتا الصةةةةةةةةةةةةةفين

 على االجتهاد وعلى أن تكون درجات  عالية.فاحرص دائما 

  

https://scholarship.edu.gov.qa/
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 االختبارات الدولية املعيارية
 

 
ُ
عد االختبارات الدولية املعيارية جزءا مهما من متطلبات القبول في مختلف الجامعات والكليات سواء املحلية ح

يةةة  وجي اختبةةارات تق ب مةةدى جةةاهزيةةة طلبةةة املرحلةةة الثةةانويةةة لاللتحةةاق بةةالجةةامعةةة في عةةدة جوانةةا  أو الظةةارج

 وتنقسم إكى نوعين:

التحةدث  واالسةةةةةةةةةةةةةتمةاع(. وهمةا )القراءة  الكتةابةة   اختبةارات تق ب مهةارات الطةالةا في اللغةة النجليويةة .1

 "ويكفي أن يقدم الطالا أحدهما". TOEFLوالة  IELTSالة  اختبارا

و الة  ACT اختبارات تق ب مهارات الطالا في الرياضيات والعلوم إضافة إكى القراءة النقدية وهما الةةةةةةةةةةةةةة  .2

SAT  ا " تكتفي الجامعات بقبول أحدهما أيفو 

ا ا أنه من املهم أن ينهي الطالا تقديم ها  االختبارات قبل دخوله للصةةةةةةةةةةف الثاني عتةةةةةةةةةةر ليكون جاهزو علمو 

 صل الدرا  ي األول من مرحلة الثاني عتر.للتقديم للجامعات خالل الف

 

 

 

o   اختبار الغغIELTS                /https://www.ielts.org 
o  اختبار الغغ TOEFL                www.toefl.com       

o    اختبار الغغSAT              www.collegeboard.com 

o   اختبار الغACT               www.actstudent.org 

 

  حد اجختبارات تواصل مز مرشدك األكاديمي في املدرسةأل تسجيل الإذا واجه  صعوبة في             

 

 التسجيل في اختبارات القبوة ومعرفة مواعيدها

https://www.ielts.org/
http://www.toefl.com/
http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/
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 لعاشر في اختيار املسار التعليمينصائح لطلبة ا
 

 مجرد دخولةة  للصةةةةةةةةةةةةةف العةةاشةةةةةةةةةةةةةر للتعرف على دليةةل املسةةةةةةةةةةةةةةارات التعليميةةة مبكرا و  احرص على قراءة 

تؤدي إليها لتعطي املسةةةةةةةةةةارات املتاحة واملواد الكي تدرد في كل مسةةةةةةةةةةار واملجاالت أو التخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةات الكي 

 عن العتوائية.فس  فرصة الختيار املسار  عيدا ن

 تةةة  وقةةةدراتةةة  اتةةةاكر أن اختيةةةار املسةةةةةةةةةةةةةةةار التعليمي هو قرارك أنةةة   لةةةاا فةةةاخ ر مةةةا ي نةةةاسةةةةةةةةةةةةةةةا مع رغبةةة

 وطموحات  املستقبلية.

 ك ئه في نفب الصةةةةةةةةةةف  تاكر أن  وأصةةةةةةةةةةدقاءإ ا كن  ممن يختار مسةةةةةةةةةةار  التعليمي ليبق  مع أصةةةةةةةةةةدقا

خا سةةةير مختلف عن اآلخر  عد تخرجكم من املرحلة الثانوية  هناك من سةةةيكمل  منكم لكلسةةةيكون 

دراسةةةةةةةةةةةةةته الجامعية داخل الدولة  ومنكم من سةةةةةةةةةةةةةيكمل دراسةةةةةةةةةةةةةته خار  الدولة  وهناك من سةةةةةةةةةةةةةيلتحت 

 البقاء الرغبة في ... فال تر ا مستقبل  في اختيار املسار التعليمي ملجرد  وهكاابالقطاع العسكري  

ئ  في نفب الصف الدرا  ي. وحكل إن حصل  ل  فلن يطول أكار من عام درا  ي أو عامين مع أصدقا

 . في  هاية املطاف ستف رقون.على األكار

  تاكر أن الدولة بحاجة للتخصةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةات العلمية )مجاالت الطا والهندسةةةةةةةةةةةةةة( والتكنولوجية أكار من

 غيرها.

  دائما وأن السةةةةهولة والصةةةةعو ة جي مسةةةة لة ر مسةةةةارك التعليمي ملجرد البح  عن السةةةةهولة  وتاكر ال تخ

نسةةيية تختلف من شةةظص لملةةظص  وحعتمد على مدى تنظيم  لوقت  ونما دراسةةت  وعلى قدرات  

 وعلى حب  للمجال من عدمه.
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 ساعد ابني في اختيار املسار والتخصص املناسا لهكيف أ
 

علمي أو أد ي  هندسة أو طا أو إدارة أعمال أو إلخ.. هاا السؤال تحد يمر به كل واحد منا كآباء وأمهات 

. ودور اآلباء في حتكيل توجهات والثانية عندما أصبح أبا )أو أما( طالبا مرتين في العمر. األوكى عندما كان 

فقا عند تخر  األبناء من املرحلة  ون يك أبنائهم دور مهم  فهو يبدأ من الصغر  ومخطئ من يعتقد أنه

 الثانوية. وهنا نفع بين يدي  عزيزي وكي األمر مجموعة من الظطوات الكي حساعدك في ها  الجانا:

على التفكير في  ما جي طموحات  في املستقبل )ما ا تريد أن تصبح؟ ما هو دائما عّود أبن  أو بنت   -1

كي تحلم خها( سؤال رغم أن البعض منا قد مارسه  تكل املجال الاي تحا دراسته  ما جي الوظيفة ال

أو بآخر مع أبنائه في ف رة الطفولة املبكرة  إال أننا فيما  عد عندما يكخر الطفل ويدخل مرحلة 

بارة هاا الجانا معهم في ها  السن أكار اءنا قد يحتاجون إاملراهقة  همل ها السؤال  رغم أن أبن

 من أي وق  يخر. 

 هذا السؤاة في أنه: وتكمن أهمية

  في مستقبله وفرصه  ما جي املجاالت الكي يحبها  ما جي الوظيفة بن للتفكير فعليا يدفع اال

 الكي يحلم خها  وملا ا  وكيف له أن يحقت حلمه إلخ.

  يسمح ل  هاا السؤال بفهم ابن   تكل أكخر من حي  استعداد  للمستقبل. وهل هو

لو قال ل  أطمح في أن أكون وقناعه )فمثال بالفعل حدد املجال الاي يريد  عن دراية 

  ف سهل طريقة للتنوير والتوضيح أن حس له: ما ا حعرف عن هاا امعماري امهندس

وميله ورغبته في هاا التخصص  فإن وجدته  التخصص؟ حاور  واس له لتعرف مدى حبه

يتحدث بطالقه عن التخصص الاي اختار  و كل وعي وإدراك  فاترك له الحرية في االختيار 

 وساعد  في التعرف أكار على الجوانا الغائبة عنه  كتعريفه بمختلف فرص عمل خريجي 
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قابله له مع أحد هاا التخصص بحكم خخرت  وبقافت  العملية وعالقات   أو تنسيت م

عن  ال يفقه ش ئاوإن وجدته جاهال  املظتصين في هاا املجال لزيادة وعيه ومعرفته 

التخصص وال يمتل  مهارات وقدرات وسمات ت ناسا مع التخصص )كصفة البداع  

 
و
( فافتح له خيارات أخرى ت ناسا مع سماته الملظصية للفنون.. إلخخيال واسع  محبا

  وقدراته العلمية.   

  ملاذا نذهب للمدرسة، ملاذا نتعلم؟وتثقيف أبنائنا في  تنويرمن املهم جدا  -2

 56الااريات / .{ليعبدون خلق  الجن واألنب إال  }وماسبحانه وحعاكى يقول:  و فالحياة ل س  عبثا 

وديننا الحنيف يح  االنسان على طلا العلم  فطلا العلم هو عبادة موصلة لرض ل الرحمن وطريت 

   العديد من اآليات واألحادي  على ففل العلم وأهله.   لعبد  حكل يصل به إكى الجنة  فقد نصّ  يهيئه

يرفع }خاصة في اآلخرة  حي  يقول عز وجل في سورة املجادلة:  ةفطالا العلم ينال رفعة في الدنيا ومنول

ويقول عليه أففل  11املجادلة/ .{  الاين يمنوا منكم والاين أوتوا العلم درجات و  بما حعملون خبير

 من سل  طريقا يلتمب في"الصالة والسالم: 
و
 ."سهل   له به طريقا إكى الجنةه علما

نسان ويتقنها  االستنتاجات الكي يتوصل إليها الهو مجموعة من املعارف والظخرات و والعلم اصطالحا 

عة  وعلوم الدين  وعلوم الطا  وعلوم ومجاالت العلوم في عصرنا متنوعة وكثيرة  فهناك علوم الطبي

 الهندسة  وعلوم التكنولوجيا  والعلوم الدارية  والعلوم النسانية وغيرها. 

وم ولغة ودين ونتعلم ساسيات ها  العلوم من قراءة وكتابة ورياضيات وعلومن خالل املدرسة نتعلم أ

االت الحياة العلمية والعملية  ولنكون في الحياة وغيرها  لنكون  عدها جاهزين ملظتلف مج جوانا عديدة

 أفراد
و
 صالحين نفمن بإ ن   أل  ا

و
مزهرا ونحقت طموحاتنا وأحالمنا  ونكون عناصر نفسنا مستقبال

 فاعلين في بناء وتطور مجتمعاتنا وأمتنا.  
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وموادها من حين آلخر قم بزيارة املرشد األكاديمي في مدرسة ابن  للتعرف على املسارات التعليمية  -3

 عد املرحلة الثانوية  متطلبات  ما والتخصصات الكي يؤدي إليها كل مسار  التعرف على فرصه

القبول الجامعي ومكل من املف رض أن ينهيها  التعرف على فرص التدريا الصيفي لطلبة املرحلة 

 الثانوية سواء في الجامعات أو قطاع العمل  األعمال التطوعية إلخ. 

األبناء للمجاالت والتخصصات الغير مطروقة بكارة  والكي تحتاجها الدولة وت ناسا توعية وتوجيه  -4

مع سماته وقدراته ومهاراته الملظصية وت ناسا مع شغفه وميوله  ال ما تريد  أن  ويناسب  أن . 

فكثير من الطلبة يختار املسار التعليمي أو التخصص الجامعي ملجرد رغبة الوالدين في  ل . وتكون 

 حصلة النهائية أحد األمرين:امل

ياها لعمله ويرجع  يستلم راتبه دون أي ابداع أو إضافة ال  عدد اائدخريج عادي  مجرد  -

 لنفسه وال ملجتمع وال لوطنه وال ألمته.

 طال -
و
بين التخصصات والكليات  وقد ينتهي به املطاف  ا جامعي يهدر وقته وجهد  متنقال

 بخروجه من الجامعة صفر اليدين.  

وجيهه وحثه على املتاركة في الخرامج املظتلفة املوجهة لطلبة املرحلة الثانوية  والكي تطرحها مختلف ت -5

الجامعات والكليات في الدولة وكال   عض املؤسسات كمؤسسة حمد الطبية )في الصيف  إجااات 

انوية بمختلف الر يع  إجااات  هاية األسبوع( وتهدف ها  الخرامج إكى ايادة وعي طلبة املرحلة الث

التخصصات واملهن وممارستها عن قرب من خالل إشراك الطلبة في أنتطة وفعاليات. )يمكن  

معرفة مواعيد ها  الخرامج من خالل ايارة املواقع اللك رونية للجامعات  وكال  من خالل التواصل 

 مع املرشد األكاديمي في مدرسة ابن (.                                
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 ظرة عامة على الجامعات والكليات في دولة قطرن

 
ا
 : جامعة قطرأوج

عد
ُ
جامعة قطر املؤسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةة التعليمية الرئ سةةةةةةةةةية للتعليم العاكي في الدولة و ل  منا ت سةةةةةةةةة سةةةةةةةةةها عام  ح

و األكاديمي والبح  العلمي في املنطقة العر ية.1977    حي  تقف اليوم كمنارٍة للتميُّ

كليةةةة اآلداب والعلوم وكليةةةة الدارة واالقتصةةةةةةةةةةةةةةةاد وكليةةةة ال ربيةةةة وكليةةةة كليةةةات جي:  10تفةةةةةةةةةةةةةم الجةةةامعةةةة 

الهندسة وكلية العلوم الصحية وكلية القانون وكلية الطا وكلية الصيدلة وكلية التريعة والدراسات 

 السالمية وكلية طا األسنان.

 

  

 النسبة املطلوبة التخصصات الكلية

 %85 الطب. - كلية الطب

 %85 طب اجسنان. - كلية طب األسنان

 %80 صيدلة. - كلية الصيدلة

 هندسة كيميائية. - كلية الهندسة

 هندسة كهربائية. -

 هندسة ميكانيكية. -

 هندسة مدنية.

 الهندسة الصناعية والنظم. -

 هندسة الحاسب. -

 علوم الحاسب. -

 

70% 
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كلية اآلداب 

 والعلوم.

 الل ة العربية. -

 واللسانيات.الناليزي  األدب -

 التاريخ. -

 الشؤون الدولية. -

 عالم.ال  -

 السياسات والتخطيط والتنمية. -

 علم اججتماع. -

 الخدمة اججتماعية. -

 علم الن س. -

 العلوم البيولوجية. -

 الكيمياء. -

 العلوم البيئية. -

 الحصاء. -

 الرياايات. -

70% 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 سالميةال 

 والدعوة.العقيدة  -

 القرآن والسنة. -

 ال قه وأصوله. -

 الدراسات السالمية. -

70% 

كلية الدارة 

 واجقتصاد

 املحاسبة. -

 املالية. -

 التسويق. -

 الدارة. -

 اجقتصاد. -

 نظم املعلومات الدارية. -

70% 
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 متطلبات القبوة في جامعة قطر: 

 التهادة الثانوية. -

 (.IELTS or TOEFL / SAT or ACTاالختبارات الدولية املعيارية )نتائج  -

 التقديم اللك روني في املواعيد املحددة. -

- :
و
ال يعني حصةةةةةةول  على أدن  نسةةةةةةا القبول الكي حددتها الجامعة ضةةةةةةمان لقبول  في الكلية  مالحظة مهمة جدا

 ا
و
 ملطلوب في ظل التنافب ومحدودية املقاعد.الحصول على نسبة عالية هو الكي تنوي التقديم إليها. دائما

 www.qu.edu.qaملزيد من املعلومات يرجى ايارة املوقع اللك روني لجامعة قطر 
 

كلية العلوم 

 الصحية.

 العلوم الحيوية الطبية. -

 ت ذية اجنسان. -

 العامة.الحصة  -

 العالج الطبيعي وعلوم التأهيل. -

70% 

تعليم ابتدائي في مسارات )الط ولة املبكرة، الل ة  - كلية التربية

 العربية، الرياايات والعلوم(.

 عدادي في مسار الل ة الناليزية.تعليم إ -

لدراسات تعليم ثانوي في مسارات الل ة العربية، ا -

 سالمية.اججتماعية، الدراسات ال 

مسارات الرياايات، ال يزياء،  تعليم ثانوي في -

 حياء، الكيمياء.األ 

 تعليم ثانوي في مسار الل ة الناليزية. -

 تربية بدنية. -

 تربية فنية. -

 التربية الخاصة. -

70% 

 %70 القانون. - كلية القانون 

http://www.qu.edu.qa/
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 ثاني
ا
    : جامعات املدينة التعليميةا

 

 املوقز اجلكتروني للجامعة التخصصات الجامعة

 www.hbku.edu.qa الحاسوب.هندسة  - حمد بن خلي ة

 تكساس

 هندسة كهربائية. -

 هندسة بترولية. -

 هندسة كيميائية. -

 هندسة ميكانيكية. -

 

www.qatar.tamu.edu 
 

 weill.cornell.edu-https://qatar طب. - وايل كورنيل

 كارنيجي ميلون 

 إدارة أعماة. -

 أنظمة املعلومات. -

 علوم الحاسب. -

 العلوم الحيوية. -

 علم األحياء الحاسوبي. -

www.qatar.cmu.edu 

 

 نورث ويسترن 
 الصحافة. -

 التواصل العالمي. -

www.qatar.northwestern.edu 

 

 جورج تاون 

 السياسة الدولية. -

 الثقافة والسياسة. -

 اجقتصاد الدولي. -

 التاريخ الدولي. -

www.qatar.georgetown.edu 
 

فيرجينيا 

 كومنويلث

 التصميم الداخلي. -

 تصميم األزياء. -

 تصميم الجرافيل. -

 الرسم وتصميم املطبوعات. -

 تاريخ ال ن. -

www.qatar.vcu.edu 
 

http://www.hbku.edu.qa/
http://www.qatar.tamu.edu/
https://qatar-weill.cornell.edu/
http://www.qatar.cmu.edu/
http://www.qatar.northwestern.edu/
http://www.qatar.georgetown.edu/
http://www.qatar.vcu.edu/


 

          Page 17 of 28           رشاد األكاديمي واملنهيقسم ال             5064 / 5876 / 44045770           

عية وسوق العملعداد الطلبة للمرحلة الجاموإ تهيئة :هدفنا                                       

 

 

 

 متطلبات القبوة في جامعات املدينة التعليمية: 

 شهادات املرحلة الثانوية )شهادة األول والثاني إضافة إكى شهادة الثال  الثانوي(. -

 (.IELTS or TOEFL / SAT or ACTنتائج االختبارات الدولية املعيارية ) -

التقديم اللك روني في املواعيد املحددة )يفتح التقديم في جميع جامعات املدينة التعليمية عادة في شهر  -

 مارد من كل عام(. 1لت في سيتمخر ويغ

 خطابات التوصية. -

 السيرة الااتية. -

 املقالة الكتابية. -

 املقابلة الملظصية. -
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: كلية شماة األطلنطي
ا
 ثالثا

  

 التخصصات الكلية

كلية إدارة األعماة 

 وتكنولوجيا املعلومات

 املوارد البشرية. –دبلوم إدارة اجعماة التطبيقية  -

 املحاسبة. –دبلوم إدارة اجعماة التطبيقية  -

 التسويق. –دبلوم إدارة األعماة التطبيقية  -

إدارة املوارد  –بكالوريوس إدارة األعماة التطبيقية  -

 البشرية.

 أجهأة الحاسب اآللي. –دبلوم في تكنولوجيا املعلومات  -

 برمايات. –دبلوم في تكنولوجيا املعلومات  -

تطوير  –في تكنولوجيا املعلومات دبلوم متقدم  -

 التطبيقات.

إدارة الشبكات  –دبلوم متقدم في تكنولوجيا املعلومات  -

 واألنظمة.

 

 كلية تكنولوجيا الهندسة

 دبلوم تكنولوجيا املعالجات الكيميائية. -

 دبلوم تكنولوجيا الهندسة الكهربائية. -

 دبلوم فني تش يل املصانز. -

 شبكات.دبلوم فني اتصاجت و  -

بكالوريوس العلوم التطبيقية في تكنولوجيا هندسة  -

 الصيانة.

 دبلوم فني معالجات كيميائية. -

 دبلوم فني أنظمة الطاقة الكهربائية. -

 صيانة مصانز. –دبلوم فني ميكانيكا  -

 دبلوم تكنولوجيا هندسة تش يل املصانز. -

 دبلوم تكنولوجيا هندسة اجتصاجت والشبكات. -
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 متطلبات القبوة في كلية شماة األطلنطي:  

 %.60التهادة الثانوية نسبة ال تقل عن  -

الرياضيات واللغة النجليوية الظاص بكلية شمال األطلنطي أو تقديم تقديم اختبار تحديد املستوى في   -

 (.IELTS / SATنتائج االختبارات الدولية املعيارية في )

 ال ،جيل اللك روني في املواعيد املحددة. -

 qatar.com-www.cnaملزيد من املعلومات يرجى ايارة املوقع اللك روني لكلية شمال األطلنطي 

 

 

 كلية العلوم الصحية

 دبلوم األشعة الطبية. -

 دبلوم الصحة البيئية. -

 دبلوم العالج التن س ي. -

بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في التصوير  -

 اجشعاعي الطبي.

 دبلوم السعاف والرعاية الطبية الطارئة. -

 دبلوم الصحة والسالمة املهنية والبيئية. -

 دبلوم فني صيدلة. -

 برنامج شهادة ال نيين

TCP 

 دبلوم فني آجت دقيقة. -

 دبلوم فني تش يل املصانز. -

 دبلوم فني كهربائي. -

 شهادة فني ميكانيكا. -

http://www.cna-qatar.com/
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 رابع
ا
 : كلية املجتمزا

. تقدم الجامعة 2030م تلبية الحتياجات سوق العمل وتحقيقا و لرؤية قطر 2010ت سس  كلية املجتمع سنة 

 عددا و كبيرا و من الخرامج األكاديمية و رامج تطوير القوى العاملة بدرجكي البكالوريود والدبلوم. 

 املتوفرة في الكلية:التخصصات 

 درجة الدبلوم في املجاجت التالية: -1

 الدبلوم املتارك في إدارة األعمال. -

 الدبلوم املتارك في العلوم التطبيقية في إدارة الجمارك. -

 مداد.ارة الظدمات اللوجس يه وسالسل ال الدبلوم املتارك في العلوم التطبيقية في إد -

 اآلداب في الدارة العامة.الدبلوم املتارك في  -

 الدبلوم املتارك في تقنية املعلومات. -

 الدبلوم املتارك في الهندسة التكنولوجية. -

 الدبلوم املتارك في اآلداب. -

 الدبلوم املتارك في اآلداب التطبيقية في الفنون املسرحية. -

 الدبلوم املتارك في الطفولة املبكرة. -

 وم.الدبلوم املتارك في العل -

 درجة البكالوريوس في املجاجت التالية: -2

 بكالوريود العلوم في إدارة الظدمات اللوجس يه وسالسل المداد. -

 بكالوريود األمن السيخراني وأمن التبكات. -

 بكالوريود تكنولوجيا الهندسة الكهر ائية. -

 بكالوريود تكنولوجيا الهندسة امليكانيكية. -

 الدارة العامة.بكالوريود اآلداب في  -

 

 

 



 

          Page 21 of 28           رشاد األكاديمي واملنهيقسم ال             5064 / 5876 / 44045770           

عية وسوق العملعداد الطلبة للمرحلة الجاموإ تهيئة :هدفنا                                       

 

 

 

 

 متطلبات القبوة في كلية املجتمز:

يت رط فيمن يرغا االلتحاق بكلية املجتمع من خريجي الثانوية أن يكون قطري الجنسية أو من أبناء  -

 القطريات.

 التهادة الثانوية أو ما يعادلها. -

 IELTSدرجة أو تقديم ن يجة اختبار  150بمعدل ال يقل عن  Accuplacerاجتياا اختبار تحديد املستوى  -

 درجات. 3بمعدل ال يقل عن 

 ال ،جيل اللك روني في املواعيد املحددة. -

 www.ccq.edu.qaملزيد من املعلومات يرجى ايارة املوقع اللك روني لكلية املجتمع 

 

 
ا
 كالجاري : جامعة خامسا

تطرح الجامعة برنامجي البكالوريود واملاجستير في التمريض وحعد الجامعة الوحيدة في قطر الكي توفر هاا 

 التخصص.

 متطلبات القبوة في البكالوريوس:

 التهادة الثانوية. -

 نتائج االختبارات الدولية املعيارية في اللغة النجليوية: -

IELTS: 6 or TOEFL: 80 

 ابريل من كل عام( 1ال ،جيل اللك روني في املواعيد املحددة. )عادة ينتهي ال ،جيل في  -

 IELTS: 4 – 5.5 or TOEFL: 40 – 79للقبول في السنة الت س سية  -

 www.ucalgary.edu.qaوملزيد من املعلومات يرجى ايارة موقع الجامعة 
 44065200تصال على أو اال

http://www.ccq.edu.qa/
http://www.ucalgary.edu.qa/
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 سادس
ا
 : كلية قطر لعلوم الطيران:ا

 م وتقدم مجموعة من التخصصات في مجال الطيران:1975ت سس  عام 

 طيار تجاري. -

 هندسة وصيانة الطائرات. -

 هندسة إلك رونية. -

 مراقبة جوية. -

 األرصاد الجوية. -

 إدارة عمليات املطار. -

 متطلبات القبوة: 

 %.70الثانوية بنسبة ال تقل عن التهادة  -

 5.5ال تقل عن    IELTSدرجة  -

 ( إن وجدت.SAT or ACTنتائج درجات االختبارات الدولية املعيارية في الرياضيات ) -

 أو اجتياا اختبار تحديد املستوى في الرياضيات الظاص بالكلية. -

 admission@qaa.edu.qaإيميل إدارة ال ،جيل والقبول بكلية قطر لعلوم الطيران  -

  

mailto:admission@qaa.edu.qa
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 سابع
ا
 : الجامعات الخاصةا

التخصصات التي  الجامعة

 توفرها

 املوقز اللكتروني املتطلبات

 جامعة ستندن

تأسس  عام 

م وتقدم 2000

درجة البكالوريوس 

في التخصصات 

 التالية

 إدارة األعماة الدولية. -

 الكيافة الدولية.إدارة  -

 إدارة السياحة. -

الشهادة الثانوية  -

بنسبة ج تقل عن 

60.% 

 :IELTSنتياة اختبار  -

أو ما يعادلها في   5.5

 اختبار التوفل.

 

www.stenden.edu.qa 
 

 جامعة أبردين

تأسس  عام 

م وتوفر درجة 2017

البكالوريوس في 

التخصصات 

 التالية

 إدارة األعماة. -

 املحاسبة واملالية. -

إدارة األعماة  -

 والعالقات الدولية.

إدارة األعماة ونظم  -

 املعلومات.

إدارة األعماة  -

 والدراسات القانونية.

 

 

الشهادة الثانوية  -

بنسبة ج تقل عن 

65.% 

 :IELTSدرجة اختبار  -

أو ما يعادلها في  5.5

 اختبار التوفل.

 

 

 

www.abdn.ac.uk/qatar 
 

  

http://www.stenden.edu.qa/
http://www.abdn.ac.uk/qatar
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 جامعة لوسيل

تأسس  عام 

 م2020

 القانون. -

التسويق وتقنيات  -

 التوزيز.

 إدارة أعماة. -

 الدراسات ال رنسية. -

تدريس الل ة  -

 الناليزية.

  

https://lu.edu.qa 

 مالية وإدارة استثمار. - نورث أمبريا

 محاسبة. -

الشهادة الثانوية  -

بنسبة ج تقبل عن 

70.% 

  IELTSدرجة اختبار  -

 5ج تقل عن 
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 برنامج االبتعاث الحكومي

يهدف برنامج االبتعاث الحكومي إكى توفير كوادر  ترية قطرية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل  حي  

تتوكى واارة التعليم والتعليم العاكي وفت خطة االبتعاث توجيه وارشاد وابتعاث الطلبة  فيما تقوم واارة 

التنمية الدارية والعمل والتؤون االجتماعية بإعداد السياسة العامة لالبتعاث والتنسيت مع الجهات 

 الحكومية لعداد خططها لالبتعاث في ضوء احتياجاتها.

 https://scholarship.edu.gov.qمج االبتعاث الحكومي يرجى ايارة الرابا التاكي للمزيد حول برنا

 

عنل برنامج االبتعاث الحكومي بابتعاث الطلبة القطريين وأبناء القطريات وحملة الوبائت القطرية ومواليد يُ 

 قطر.

 

 املنح الدراسية

حدى اشكال الدعم املاكي ملساعدة الطالا على مواصلة دراسته الجامعية  الدوليين وجي إتمنح للطلبة 

تقدمها مختلف الجامعات حول العالم للطلبة الدوليين  واملنحة الدراسية ال يستوجا على الطالا 

 حسديدها.

 

 أنواع املنح الدراسية:

رة حول العالم  حي  إتختلف أنواع املنح الدر 
ّ
ّن  عض املنح الدراسية تكون مبنية على اسية املتوف

ا ومعايير معّينة موضّحة من 
و
االستحقاق. بمعنل أّن الطالا يحصل على منحة معّينة إ ا ما استوفى شروط

 قبل مقّدم املنحة. وت نّوع معايير القبول في املنح ب نّوع الجامعات والجهات املقّدمة لها  املنح. هناك منح 

 

https://scholarship.edu.gov.q/


 

          Page 26 of 28           رشاد األكاديمي واملنهيقسم ال             5064 / 5876 / 44045770           

عية وسوق العملعداد الطلبة للمرحلة الجاموإ تهيئة :هدفنا                                       

 

 

 

 

ب بناءو على التمّيو األكاديمي  وأخرى تدمج بين التفّوق األكاديمي واملواها الظاصة في دراسية حعط  
ّ
للطال

ب املتقّدمين.
ّ
 مجال معّين. في حين تتمثل معايير القبول في منح أخرى على الوضع املادي للطال

 ويمكن كذلل تصني  املنح الدراسية وفق ما ت طيه من تكالي  إلى نوعين:

ا( والكي حغطي نفقات الدراسة كاملة بالضافة إكى السكن وتكاليف السفر وغيرها.املنح الكا -1  ملة )املمولة كليو

ا منها. -2 ا( الكي قد حغطي الرسوم الدراسية فقا أو جزءو  املنح الجزئية )املمولة جزئيو

 

 كي  أامن حصولي على املنحة الدراسية؟

 يجا أن تحرص على أن تكون متفوق -1
و
 ومتميو  ا

و
 ا

و
  بمعنل أن تحرص على أن تكون درجات  في جميع أكاديميا

 صفوف املرحلة الثانوية )من األول إكى الثال  الثانوي( عالية.

البح  في مواقع الجامعات الكي تنوي الدراسة فيها للتعرف عن شروط املنح الدراسية الكي تقدمها   -2

كاد ال توجد عات داخل دولة قطر أو خارجها( فتموأنواعها  ومواعيد التقديم عليها )سواء كان  ها  الجا

 جامعة في العالم إال وتقدم منح دراسية.

 (.IELTS or TOEFL and SAT or ACTتحقيت درجات عالية في االختبارات الدولية املعيارية ) -3 

  تكل متميو. Personal Statement / Essayالحرص على كتابة املقالة الكتابية  -4

)رسائل التوصية   إليهاتجهيو جميع املس ندات املطلو ة من الجامعة الكي أنوي التقديم الحرص على  -5

 شهادة األول+ الثاني+ منتصف الفصل من الثال  الثانوي + بقية املتطلبات(.

 نحتها.ملالحصول على قبول من الجامعة الكي أنوي التقديم  -6

 على املنحة الدراسية في موعدها. للحصول  التقديم -7
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 القطاع العسكري 

للطلبة الراغبين في االلتحاق بالقطاع العسكري  يتم  ل  من خالل اللجنة الدائمة املوحدة الختيار مرشحي  

 ضباط الجهات العسكرية.

  

 ملزيد من املعلومات يرجى ايارة موقع اللجنة

 

http://upc.moi.gov.qa 
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أداة لقياد امليول وتحديد املجاالت املناسبة ل    يحوي للتعرف على مختلف التخصصات و موقع  -

www.iktshaf.com 

 www.ucas.comموقع لل ،جيل في الجامعات الخريطانية  -

 www.commonapp.orgموقع لل ،جيل في الجامعات األمريكية  -

 https://bigfuture.collegeboard.orمحرك بح  عن مختلف الجامعات والكليات حول العالم  -

 s://ieltsonlinetests.comhttp   للتحفير لآليل ب  -

 .tests.com/toefl4https://wwwwللتحفر للتوفل   -

 .tests.com/sat4https://wwwللتحفر الختبار السات  -

 test-practice-free-https://www.kaptest.com/act/free/actللتحفير لإلي   ي حي  -

 

 

 مواقع هامة

http://www.iktshaf.com/
http://www.ucas.com/
http://www.commonapp.org/
https://bigfuture.collegeboard.or/
https://ieltsonlinetests.com/
https://wwww.4tests.com/toefl
https://www.4tests.com/sat
https://www.kaptest.com/act/free/act-free-practice-test

