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1
البحث عن 

الذات!
حدد اهتماماتك وقدراتك 

وشغفك.



2
فكر في 

المستقبل!
هل عملك في هذه الوظيفة 

سيجعلك تشعر بالرضا وتحقيق 
الذات؟ 



3
تجنب األفضل 

التقليدي!
الطب والهندسة ليس هما 

فقط أفضل التخصصات 
المتاحة.



4
ابدأ في 

!
ً
التفكير مبكرا

ا للتفكير 
ً
أعطي نفسك وقت

بما تريد أن تعمل واتخذ 
قرارتك مبكًرا.



5
لم يفت 

اآلوان بعد!
 تغيير رأيك 

ً
يمكنك دائما

والتغييرعلى مسارك الوظيفي.



شكًرا الستماعكم



لوزان المنّير



إدراك الكل قبل 
الجزء



انسجام التخصص مع متطلبات المجتمع: دراسة كافة الخيارات 

المتاحة مع األخذ بعين االعتبار السياق المحلي والوسط الذي 

نعيش فيه.



الرؤية الذاتية 
للمستقبل 

العملي 
للتخصص



عند البحث عن التخصص المناسب، يجب أن ال يعتمد الطالب على 

تصنيفات المؤسسات التعليمية التي يرغب بالدراسة فيها وما تروج له 

عن نفسها فقط، بل يجب أن يبحث هو بنفسه بشكل أعمق بحيث 

يشمل بحثه:



◌ هل هذا التخصص وما يقدمه لي يتناسب مع شغفي ورؤيتي لمستقبلي؟

◌ هل هذا التخصص مواكب لعالمنا اليوم؟

◌ هل الجامعة تواكب في تدريسها للتخصص التطورات التي استحدثت في هذا المجال؟



مواكبة التطور 
التكنولوجي



مواكبة التطور التكنولوجي ليس في اختيار التخصص فحسب، بل 

 في عملية البحث عن التخصص الذي يالئمك وعن فرص العمل 
ً
أيضا

المتاحة فيه وعن تحديد مسارك المهني. 

يجب على الطالب أن يراعي التطور التكنولوجي خالل بحثه عن عمل 

يتوافق مع تخصصه.



الخروج عن 
المألوف



عدم االعتماد فقط على الطرق التقليدية والمتعارف عليها في 

تحديد مسارك المهني، بل اعتماد مسارات تساهم وتساعد الطالب 

والباحث في العمل على االبداع وإبراز مهاراته الخاصة.



شكًرا الستماعكم
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ثم ماذا؟!



مسؤولية من؟

المجتمعالمدرسةالطالبالعائلة



أخطأت االختيار!!

أمضي قدما!

أتوقف



متى أتوقف؟



كيف أستمر؟



شكًرا الستماعكم


