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 مفهوم اختيار التخصص



   استبيان
 .   طالب عند مدخل إحدى الجامعات 100جرى هذا االستبيان على عينة مكونة من 

 ؟                                                                           ىمتى اخترت تخصصك  الجامع -1

 .                                 قبل نتيجة الثانوية العامة% 24

 .                                     بعد نتيجة الثانوية العامة 63%
 .  لم أختر بعد % 13

 
 هل استعنت بأحد في االختيار؟ -2  

 .األصدقاء والمعارف % 40  
 .األسرة57%

 .                                                 لم أستعن بأحد% 3  



 -:مؤثرات اختيار التخصص  اجلامعي  

 المعلم  األصدقاء األهل 



 أمهية اختيار التخصص
مثال فني مختبرات 

محاسبة قانونيه 



 كيف اختار ختصصي



سجل اليهود في فلسطين سبعة وسبعين  1988قي عام •

اختراعا لدى  العالقات التجارية ( 577)وخمسمائة 

 ,  األمريكي 

براءة اختراع (24)في حين سجل العرب أربعا وعشرين •

 بكار". فقط

 

 

 

 



 اختيار التخصص بناء علي الذكاءات 
ما هو الذكاء الذى تمتلكه؟ 

البصري 

السمعي 

البيئي 

الشخصي 

اللغوي 

االجتماعي 

الرياضي 

المنطقي 



 انواع الذكاءات 
 لغوي كالمي 

 بصري مكاني حيزي 

سمعي موسيقي نغمي 

رياضي منطقي حسابي 

 حركي رياضي 

 بيئي طبيعي 

 ذاتي شخصي 

 اجتماعي عاطفي 



 الذكاء اللغوي_اوال  
 يحب القراءة 1.

 تهاكتابوالقصص ,2.

 تعلم اللغات3.

 ناقشيخطب ويأن 4.

 حب مادة اللغة العربيةي5.

 هكتب أفكارييحب أن 6.

 قارئ جيد7.

يحب لعبة الكلمات المتقاطعة والقوافي 8.

 يحب عمل أبحاث9.

 ؟



 
  اللفظي” الذكاء اللغوي  -

 حتى في المسائل الرياضية .. قدرة متميزة في الحفظ  1.

  يميل إلي االستماع للحديث 2.

 . يحب التحدث -3.

يستطيع عرض محاضرة أو  كتاب قرأه بالتحدث عنه أو  مناقشة ما  -4.

 ورد فيه

 . يقرأ الشعر-5.

 .يتحدث بالفصحى  -6.



 بعض المهن المناسبة للذكاء
-ممثل-صحفي-مؤرخ-كاتب-محامى-ناطق رسمي-مذيع

-مدرس-تسويق وإعالن-أمين مكتبة-مؤلف-خطيب

مصحح -منفذ قانوني شاعر سياسي-مسئول متحف

 .مترجم-باحث-لغوى



  الذكاء المنطقي: ثانيا 
 حب الرياضيات والعلومي1.

 هحسب األرقام بسهولة في عقليستطيع أن ي2.

 حب حل األلغازي 3.

 ستطيع اكتشاف العالقات بين األعداد بسرعةي4.

 حب وضع األشياء في أصنافي5.

 تذكر األرقام واإلحصاء بسهولةيحب التخمين, ي6.

 .قتنع من خالل األرقامي7.
 



 (الرياضي (الذكاء املنطقي
 -أطول ) أو  ( أصغر  -أكبر ) أو  ( أكثر  -أقل ) الربط بينها بعالقة 1.

 -) أقصر

حجم الكواكب و النجوم و ُبْعَدها عن األرض و المسافة بينها و ب هتمي 2.

 . حركتها

 . الرسم التخطيطياوحب الصور الفوتوغرافية ي -3.

 . حب قواعد اللغاتي -4.

  نيةاحب التعبير عن العالقة بين الظواهر بواسطة الخطوط البيي -5.



 بعض المهن المناسبة للذكاء
-ميكانيكي-عالم أو  متخصص باالقتصاد-محلل بيانات-مصرفي-محاسب

محلل -خبير في التأمينات-عالم شرعي-ضابط في اإلمداد-كهربائي

-عالم أو  مدرس رياضيات-صيدلي--باحث في االستثمار-سياسي

-عالم نبات-عالم كيميائي-فيزيائي -عالم فلك-طبيب-األرصاد الجوية

نيابة -عالم نفس-مهندس-مبرمج العاب كمبيوتر-مدقق حسابات

 ً  .وتحقيق



 (الطبيعة)الذكاء البيئي -:ثالثا 
 يحب الحيوانات األشجار والورود1.
 يحب مواضع البيئة  2.
 يحب الذهاب لحديقة الحيوان, يحب الطبيعة3.
 يحب زيارة المراصد الفلكية4.
 يحب طلعات البر, يحب التأمل في السماء ليال  5.
 يحب مشاهدة القمر6.
 يحب أن يبكون لدي حوض سمك7.
 أتذكر جيدا أسماء الحيوانات واألشجار8.
 يحب أن اسأل عن الشعوب وكيفية معيشتهم 9.

 .يحب مشاهدة أفالم الطبيعة 01.
 



 :“ البيئي“الذكاء الحيوي  -
 .بين العمل أو  الدراسة والمتعةيجمعون 1.

يحمل  -يطعمها ) و الحيوانات ( يسقيها  -يزرعها ) يعتني بالنباتات  -2.

 .) يرعاها –بعضها 

 )األوراق –البذور  -القواقع  -الهياكل  -الصخور ) يجمع و ُيَصنِّف  -3.

 .) حيوان -نبات ) يجمع صور األحياء  -4.



 بعض المهن المناسبة للذكاء

--عالم حشرات-عالم بيئة-عالم نبات-نحال-عالم فلك-عالم آثار وحفريات

-عالم أرصاد جوية-بحري-عالم بيولوجي-بستاني-صياد-مزارع

عالم -عالم طيور-مترجم للطبيعة-مدير الموارد الطبيعية-المتسلق

 .بيطري-طبيب-بحار-أنثروبولوجيا



 الشخصي )الداخل)الذكاء الذاتي  -: رابعا 
 بدل العمل الجماعي  هعمل لوحدييحب أن 1.

 بقوة هتمسك بمعتقداتي2.

  هيحب وضع أهدافو, ههتم بآراء اآلخرين عنىي3.

 هفكر بعمق بنفسيجيدا , هعرف مشاعري4.

 جيدا هوضعف هعزز نقاط قوتي5.

 هأو  قصة حيات هومشاعر هومذكرات هكتب أفكاري6.

 كون, يحب التأمليفكر بالمستقبل ماذا سي 7.

 .ستطيع اكتشاف عيوب وقوة اآلخريني8.



 الشخصي ” الذكاء الذاتي  -
أي أنه بيده .. قدره علي تحفيز ذاته بذاته بدون وجود أشخاص  لديه1.

 .تشجيع نفسه واألخذ بما يقرره بثقة 

 . مستقل في تفكيره 2.

 . إرادته قوية -3.

 . له آراء و اهتمامات تمّيزه عن غيره -4.

 . يسمع كثيرا  أو  يتحدث قليال   -5.

 . يسعي لتقديم الحل الشامل للمشكلة -6.

 . يحترم الزمن و يستثمره جيدا   -7.



 بعض المهن المناسبة للذكاء
-معالج نفسي-كاتب-مستشار-فنان-محقق-ممثل-مخرج

مدرب -شاعر-فيلسوف-باحث-مدرس علم نفس

مختص  -اعمل فنية يدوية-عالم دين-قائد-شخصي

 ممول-معالج يدوى-مخترع--عالج طبيعي

 .أو  منتج 



 (التصويري)الذكاء البصري  -: خامسا 
 أتذكر الوجوه أفضل من األسماء1.

 استمتع واقدر الفنون2.

 يحب مشاهدة األفالم3.

 يحب رسم الخرائط4.

 يحب مشاهدة الصور والمناظر, 5.

 .تكلمييحب العبث والكتابة علي الورق حينما 6.
 . يحب الكتب ذات الصور الكثيرة

 . األلوان تلفت انتباهه -7.

 . ُيَميِّز األشكال بسرعة و بدقة -8.

 . ُيْنِشئ تشكيالت مختلفة بترتيب األشكال و األلوان -9.
 . يصف الواقع مع إضافات من خياله -10.
د مكانه بسهولة في مكان جديد أي يستخدم االتجاهات األربعة -11.  . ُيَحدِّ



 بعض المهن المناسبة للذكاء
-رسام خرائط-مدرس رسم-مهندس معماري -رسام 

مصمم -فنون يدوية-مصمم مالبس-مصمم داخلي-معد

-مهندس ديكور-مصمم مجلة-مصمم جرافيك-أثاث

مصمم -بحار-مقاول-طيار-مصور-مخرج-مخترع
 .مصمم عروض رياضية -مواقع الويب



 
 :الذكاء االجتماعي -: سادسا 

 اعمل صداقات بسرعة1.

 أساعد اآلخرين 2.

 ستمتع بالعمل الجماعيي3.

 يحب أن اجعل اآلخرين سعداء 4.

 اشعر بالثقة مع اآلخرين 5.

 يحب أن أنظم أنشطة ولقاءات  6.

 اعرف حالة ومزاج اآلخرين بسرعة7.
 



 
 االجتماعي” الذكاء التفاعلي  -

 )نجومية) له صفات قيادية  -1.

 . ال يحب البقاء منفردا   -2.

 . ُيَعلِّم غيره ما يعرفه أو  ما يتعلمه -3.

 كيف اجذب اآلخرين للعمل معياعرف 4.

 يحب أن أتعلم مع اآلخرين5.

 أتكلم كثيرا, أرحب بكل الناس بحماس 6.

 احترم آراء اآلخرين 7.

 لدي القدرة علي تحفيز اآلخرين 8.

 .أحل خال فات اآلخرين9.
 



 بعض المهن المناسبة للذكاء
-محقق-مستشار-مدرب-مالك عمل خاص-قائد عمل-حكم-مدير

-مربية-وسيط-محامى-مقدم مقابلة -مختص موارد بشرية

  -مختص أو  طبيب نفساني -سياسي -شرطي-مدير مكتب

مدير بيع  -صحفي -مراسل -موظف استقبال -عالقات عامة 

  -مدرس -عضو مجلس امة -مختص اجتماعي -بالتجزئة

 مصلح اجتماعي -ممرض -تاجر  -وكيل



 السمعي الذكاء اإليقاعي-: سابعا 
      يحب سماع الموسيقى1.

 يحب أن اغني2.

 أقرا عن الموسيقى 3.

 اعزف علي آلة موسيقية4.

 أؤلف األلحان واألغاني5.

 أميز األصوات الجميلة والنشاز 6.

 أحفظ الكثير من األغاني و األلحان 7.

 أدندن وأنا اعمل أو  افعل شيئا,  8.

 أحفظ اللحن, يحب سماع تغريد الطيور9.
 



:“النغمي“الذكاء الموسيقي  -
. له صوت جميل -1.

 (موريتانيا)قدره علي تحويل االشعار الي غناء2.

 استطيع تقليد أصوات المقرئين 3.

 أجيد تجويد القرآن4.

 يحب أن يستمع الناس إلي صوتي5.

 .اكتشف أخطاء التجويد بسهولة6.



 بعض المهن المناسبة للذكاء
كاتب كلمات -خبير مؤثرات صوتية-مذيع-مايسترو-ملحن

مدرس  -مشرف أو  مدير لفرقة -ناسخ موسيقى-اغني

 -موسيقار -باحث موسيقى -أمين مكتبة موسيقية -موسيقي 

  -مختص مؤثرات صوتية -مطرب -عازف علي آلة موسيقية 

  -مقرئ -معلم تجويد -مدير أستوديو اإلعالم -مهندس صوت
 .موزع صوت -منشد



 :الذكاء الحركي -: ثامنا 
 يحب الحركة والنشاط1.

 أتعلم المهارات الرياضية بسرعة2.

 استمتع باللعب3.

 يحب العمل بيدي4.

 أقلد اآلخرين بدقة5.

 تجيء األفكار عندما أمارس الرياضة6.

 أتعلم بالحركة أفضل من التلقين7.

 يحب النشاط الذي فيه حركة8.

 .عندي توافق حركي, يحب تركيب األشياء9.
 



 الحركي  -الذكاء الحسي  -
 . الخروج من المنزل إلي الطبيعة1.

 . تعلمت الحركات الرياضية بسهولة -2.

 عندما تفكري تتحرك -3.

 ين بالنظر إلي األشياء فقط/تتعلم -4.

 . ساعات في اليوم 8أكثر من  تنام -5.

 ي ركوب الدراجة العادية /تتقن -6.

 . تعلم قيادة السيارة7.

 الكثير من حركات جسمي أثناء الحديثاستعمل 8.

 



 بعض المهن المناسبة للذكاء
عامل -طبيب-رياضي-نجار-ممثل-خطاط-جراح-بحار-بهلوان

  -عامل إنقاذ-صائغ -كوافير -مدرب العاب رياضية-مصنع

  -مدرس تربية بدنية -ميكانيكي -مختص عالج طبيعي

 قائد مركبة متميز -زراع -فنان أو  ممثل -رياضي



 الذكاء اللغوي يكمن في النصف األيسر من المخيعتقد العلماء أن  
الذكاء الموسيقي , و الحيزي , و الجماعي في النصف بينما يوجد كل من 

  .منهاأليمن 
و يعني ذلك أن إصابة مناطق معينة من مخك قد تعيق القيام بوظائف أي 

 من هذه األنواع
حيث تقوم فكرة هذه األنواع السبعة علي أساس بيولوجي و حيوي و 

  .و تشريحي للمخ نفسه (وظائفي)فسيولوجي 
 



 اختيار التخصص بناء علي الشخصية
 ما هو نمط شخصيتك

بصري سمعي حسي 

عقالني مشاعري غرائزي 

 متفرد ودي تعبيري 

تحليلي منطقي مشاعري 



 امناط الشخصية
البصري 

السمعي 

الحسي 



 اختيار التخصص بناء علي اهلواية والرغبة 
ما هي الهوايات المفضلة لديك 

 أين تقضي معظم وقتك 

األلعاب المفضلة لديك 

 



 اختيار التخصص بناء علي اخلربات
ما هي الخبرات المتراكمة لديك 

ما هي الخبرات العملية في المجال األسري 



 اختيار التخصص بناء علي اإلبداع
ما هو اإلبداع 

 ما هو التخصص المبدع 

لماذا التخصص المبدع 

 



 المجموع احتياج إبداع خبره هواية فرصه قدره رغبه التخصص



 النتيجة النهائية ألحسن ختصص مناسب 
 

 

تمرين على النت 

 

 تخصصي هو....................... 





 للتواصل
abuwlla@gmail.com 

 المدرب خالد السلطان:  بوكفيس 

 واتساب -تلفون   
777342597-00967 

mailto:abuwlla@gmail.com

