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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 
 
 

 
 أخي الفاضل أختي الفاضلة ...

لذا آمل ھذا االختبار وضع للكشف عن قدراتك واستعداداتك وھو مؤشر یستند علیھ لتحدید التخصص األنسب لك 
 منك اإلجابة على ما سیرد بكل صدق ودقة حتى نتمكن وإیاك من الوصول لنتیجة تصب في مصلحتك 

 ال یوجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة  أنھ ....  وتذكر
 

 
 طریقة اإلجابة

 ضع في مربع الدرجات 
 

 ق علیكب( صفر ) إذا كانت العبارة ال تنط
 )1  ً  ) إذا كانت العبارة تنطبق علیك أحیانا
 )3  ً  ) إذا كانت العبارة تنطبق علیك دائما
 

 مثال : 
 

 الدرجة العبارة الرقم
  قراءةالأنا أحب  1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الیة إجابة تصفك ال إجابة مثالیةاجب حفظك هللا على األسئلة الت
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 الدرجة العبارة الرقم
 أنا ال أصدق األمور وال أتقبلھا إال بالدلیل والبرھان 1
 لدي القدرة أو أحب ( حساب األرقام والتعامل معھا ) 2
 أنا لست بخیالً لكني ال أصرف مالي إال في شيء أحتاجھ ویھمني 3
 شراف على میزانیة الرحلة لدي القدرة على التخطیط لرحلة  ( أو ) اإل 4
 أنا اتخذ قراري وفقاً للنظام والعقل ال وفقاً للعاطفة والمشاعر 5
 لدي قدرة عالیة في تحلیل األشیاء واستنتاجھا ( لماذا حدث ؟ وماذا استنتج ؟ ) 6
 یصفني اآلخرون بأني صریح أو منطقي 7
 ةأنا أجید التعامل مع اآلالت أو الحاسب أو التقنی 8
 قدرة ( في مادة الریاضیات )حب أو لدي أنا متمیز أو أ 9
 یفضل اآلخرون أو أفضل أنا أن ( أكون قائدا أو مسؤوالً عن العمل ) 10

 المجموع
 
 
 
 
 

 الدرجة العبارة الرقم
 أنا حذر أو حریص أو اھتم بالعواقب كثیراً  1
 يأنا منظم ومرتب وال أحب الفوضى في أموري وأعمال 2
 أنا أحافظ على أغراضي وممتلكاتي 3
 أنا أنفذ ما یطلب مني بكل دقة 4
 أشعر بارتیاح في أعمال الترتیب أو التنظیم أو التصنیف 5
 اھتم بمواعیدي وال أتأخر عنھا إال نادراً  6
 یصفني الناس بأني نظامي أو منضبط 7
 مكان الذي أكون فیھ أحب معرفة  تفاصیل األعمال التي سأقوم بھا أو ال 8
 إذا اشتریت جھازاً جدیداً فإني أفضل أن أتبع تعلیمات كتیب التشغیل قبل تشغیلھ 9
 أحب العمل والتنفیذ أكثر من التفكیر والتخطیط 10

 المجموع
 

 Aاختبار 
 

 Bاختبار 
 

 االختبار األول
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 الدرجة العبارة الرقم
 أحب مساعدة اآلخرین واستمتع بخدمتھم حتى دون مقابل   1

دث مع اآلخرین عن مشاعري وخصوصیاتي أو مشاعرھم أحب التح 2
 وخصوصیاتھم

 یصفني الناس بأني عاطفي أو حساس أو متسامح 3
 أنا طالٌب اجتماعي أحب االجتماع مع الناس والحدیث معھم 4
 أنا غالباً أبذل أموالي لآلخرین وأكرم من حولي  5
 أساؤوا لي ال أحب أن أغضب اآلخرین أو أن أخسرھم  حتى ولو 6
 أحب االستماع لمشاكل اآلخرین والسعي لحلھا ما استطعت 7
 أنا غالباً أقدم احتیاجات اآلخرین على احتیاجاتي 8
 أو النشید أحب الشعر أو القصص  9
 أجمل اللحظات ھي اللحظات التي أخدم فیھا اآلخرین 10

 المجموع
 
 
 
 
 

 الدرجة العبارة الرقم
 و الخط أو األعمال الفنیة أحب الرسم أ 1
 أنا طالب غیر منظم أو عشوائي 2
 عند شرائي لجھاز جدید أحاول تشغیلھ بنفسي دون اللجوء إلى كتیب التعلیمات 3
 ال أحب كثرة األنظمة والتعلیمات وأشعر أنھا تعیقني 4
 غالباً أتأخر عن مواعیدي أنا  5
 أحمل المفاجآت ) یصفني الناس بأني مغامر  أو أنني (  6
 أتمتع بروح الدعابة والمرح والتي قد توقعني في مشاكل أو إحراجات 7
 أحب معرفة الخالصة ( الزبدة ) وال أحب التفاصیل الدقیقة   8
 أحب األفكار غیر العادیة والتي قد یسمیھا اآلخرون أفكار مجنونة 9
 ھاز واحد أحب تغییر جھاز جوالي وال أحب أن استمر على ج 10

 المجموع
 
 

 Dاختبار 
 

 Cاختبار  
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االختبار الثاني

 تتمیز فیھا  وأاختر عشر مواد تفضلھا 
 
 

D 
 ــ  ھندسة معماریة  ــ تقنیة  اجیولوجی

أدب ــ فلسفة ــ فكر وبحث ــ تجارة ــ 
 ــ تمثیل ــ تعبیر ــ موھبة فنیةجغرافیا ــ 
  تدبیر منزلي

A 
محاسبة ــ إدارة  ــ فرائض  فیزیاء   

  إحصاء قانونیكا ــ  میكان
 ریاضیاتفقھ ــ حاسب ــ 

 ــ نحو ھندسة كھربائیة
 ــ اقتصاد عمارة وتخطیط

C 
علم نفس ــ علم اجتماع ــ إعالم ــ  

 تجوید ــ تفسیر ــ عالقات ــ تربیة
  تمریض ــ بالغة ونقد

B  
فلك ــ زراعة ــ صیدلة ــ  كیمیاء ــ 

 مكتبة وفھارسفرائض ــ إمالء ــ 
     Eتوحید ــ حدیث ــ أحیاء ــ   یخ ــتأر 

 ــ تأریخ ــ تفصیل و خیاطة  قراءات

 
 

 ) =  Aمجموع المواد في المربع ( 
 

 ) =  Bمجموع المواد في المربع ( 
 

 ) =  Cمجموع المواد في المربع ( 
 

 ) =  Dمجموع المواد في المربع ( 
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االختبار الثالث
 
 

ك أنأنھا تناسبك وتتوقع  تتوقع أعمال ةاختر عشرثم اقرأ القائمة التالیة 
 تبدع فیھاس

 
 

D 
تاجر  مرشد سیاحي ــ رجل أعمال ــ 

 عقار
 رائد نشاط ــ مصمم برامج ــ مخترع ــ 

 فنان تشكیلي ــ أدیب ــ شاعر ــ 
مقدم تلیفزیوني ــ مصمم إعالنات ــ 

 مھندس معماريمكتشف آثار ــ  

A 
امي ــ محقق ــ فیزیائي ــ مھندس ــ مح

ضابط ــ طیار ــ محاسب ــ مدیر ــ 
إحصائي ــ تقني ــ مشرف ــ مخطط ــ 

 ناقد
   

C 
 مرشد طالبي ــ طبیب عام ــ 

معلم تربیة خاصة ــ موظف إغاثي ــ 
 موظف عالقات عامة ــ سكرتیر ــ 
 موظف استقبال ــ إمام وخطیب ــ

مساعد اختصاصي نفسي ــ مسوق ــ 
 مدیر

 اجتماعي ــ مستشار 

B 
 مؤذن ــ جندي ــ مدیر تنفیذي ــ مراقب 
 موظف إداري ــ محضر مختبر ــ مبرمج

 أمین مكتبة ــ موظف أرشیف  
 مدقق حسابات ــ وكیل مدرسة ــ 

فني مختبرات ــ تقني و فني أشعة ــ 
 مساعد مھندس ــ طبیب جراح

 
 
 
 

 ) =  Aمجموع األعمال في المربع ( 
 

 ) =  Bي المربع ( مجموع األعمال ف
 

 ) =  Cمجموع األعمال في المربع ( 
 

 ) =  Dمجموع األعمال في المربع ( 
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 اكتب رغباتك ومیولك
 

 ( ماذا ترید أن تكون ؟ ما العمل الذي ترغبھ في المستقبل ؟ )
 اكتب خمس وظائف ( على األقل )  تمیل إلیھا وترغب فیھا

 مرتبة على حسب تفضیلك لھا ( أحبھا لك اكتبھ أوالً )
 

1(   

2(   

3(   

4(   

5(   

6(   

7(   

8(   

9(   

10(   

11(  
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 نتیجة االختبارات الثالثة
 

 ضع النتائج في الجدول التالي :
 

 A B C D االختبار
     األول
     الثاني
     الثالث
     المجموع

 
 
 
 

 أعلى نتیجة ھي 
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 التخصص األنسب
 

 )  A النمط  (
 م المحاسبةقس

 قسم علوم سیاسیة
 قانون
 اقتصاد

 إدارة عامة
 إدارة أعمال 

 فیزیاء
 ریاضیات 

 كلیة حاسب آلي
 كلیة العلوم زراعیة
 ھندسة كھرباء

 ھندسة بترولیة ( ھندسة نفط )
 ھندسة مدنیة

 عمارة وعلوم بناء
 التخطیط العمراني
 كلیات عسكریة
 لغة عربیة
 لغات أجنبیة
 أجھزة طبیة
 قسم شریعة

 اقتصاد إسالمي
 كلیة أصول الدین

 قسم األسالیب الكمیة
 تقنیة الكترونیة 
 تقنیة مدنیة

 ھندسة معماریة
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 التخصص األنسب
 

 )   Bالنمط  (
 محاسبة
 قانون
 كیمیاء
 أحیاء

 إدارة عامة
 اقتصاد
 فلك

 علم حیوان
 بحوث علمیة

 علوم أحیاء دقیقة
 صیدلة
 حاسب

 كلیة العلوم زراعیة
 فني سجالت صحیة 

 فني عملیات
 محضر مختبرات

 ة ــ صناعیة ــ مدنیة )میكانیكی ( ھندسة
 لغات 

 عمارة وعلوم بناء
 كلیات عسكریة
 آثار ومتاحف

 مكتبات
 تأریخ  

 أجھزة طبیة
 أصول دین 

 تقنیة میكانیكیة ــ مدنیة 
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 تفصیل وخیاطة
 التخصص األنسب

 
 

 )  Cالنمط  (
 

 تربیة بدنیة
 تربیة خاصة
 علم نفس
 ععلم اجتما

 خدمة اجتماعیة
 قسم الدعوة
 التسویق

 كلیة العلوم التطبیقیة ( قسم عالج طبیعي )
 تقنیة إداریة ( الكلیة التقنیة )

 تمریض
 طب بشري
 طب نفسي

 اختصاصي نفسي
 اختصاصي اجتماعي
 كلیة العلوم الطبیة

 السكرتاریة 
 تأریخ
 معلم

 رائد نشاط
 مرشد طالبي
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 التخصص األنسب
  
 

 )  Dالنمط  (
 

 تربیة فنیة
 جیولوجیا
 جغرافیا

 قسم اإلعالم
 قسم التسویق 
 حاسب آلي

 التقنیة االلكترونیة
 آثار ومتاحف
 تجارة واقتصاد
 ھندسة معماریة

 طیران
 رعایة الموھوبین
 عمارة وعلوم بناء
 تخطیط عمراني
 إدارة أعمال
 ھندسة كھرباء
 تدبیر منزلي
 رائد نشاط
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 التخصص األنسب
 
 

 )  ABالنمط  (
 

 حاسب
 طب بشري
 طب أسنان

 علوم زراعیة
 لغة عربیة

 آثار ومتاحف
 أجھزة طبیة

 اقتصاد 
 كلیة الزراعة

 طیران
 تقنیة الكترونیة
 تقنیة كیمیائیة
 تقنیة مدنیة
 محاسبة

 إدارة عامة
 لغات أجنبیة
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 التخصص األنسب
 
 

 )  ADالنمط  (
 

 حاسب
 عمارة وعلوم بناء 
 تخطیط عمراني

 جغرافیا
 إعالم
 التسویق قسم

 بجدة ) زكلیة علوم األرض ( جامعة الملك عبدا لعزی
 كلیة السیاحة ( قسم اإلدارة الفندقیة )

 تقنیة الكترونیة
 تقنیة كھربائیة
 لغة عربیة

 ھندسة معماریة
 قانون 

 علوم سیاسیة
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 التخصص األنسب
 
 

 )  ACالنمط  (
 

 طب بشري
 طب أسنان
 شریعة

 أصول دین
 الدعوة

 تقنیة إداریة
 لغة عربیة
 إدارة عامة
 إدارة أعمال

 كلیات عسكریة
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 التخصص األنسب
 
 

 )  BCالنمط  (
 

 طب بشري
 طب أسنان
 علوم طبیة

 علوم زراعیة
 فني صحي
 تمریض
 سكرتاریة

 دراسات اجتماعیة
 أصول دین

 خدمة اجتماعیة
 كلیة السیاحة ( قسم اإلدارة الفندقیة )

 تقنیة إداریة
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 التخصص األنسب
 
 

 )  BDط  (النم
 

 التخطیط العمراني
 عمارة وعلوم بناء
 آثار ومتاحف
 تفصیل وخیاطة
 تدبیر منزلي

 ھندسة معماریة
 كلیات عسكریة
 تقنیة الكترونیة
 ھندسة كھرباء
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 التخصص األنسب
 
 

 )  CDالنمط  (
 

 خدمة اجتماعیة
 إعالم
 تسویق

 مندوب مبیعات
 مندوب مشتریات

 إدارة عامة
 إدارة أعمال
 نیة تربیة ف

 تربیة ریاضیة
 رائد نشاط ( معلم )
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 التخصص األنسب
 
 

 ) BCD) أو (   ACD) أو (  ABDأو ( )  ABCالنمط  (
 

إذا كانت النتیجة بھا ثالثة أنماط متساویة فإن الطالب تناسبھ 
 جمیع األقسام ما عدا األقسام التي في النمط غیر المذكور
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 تك ومیولكتحدید التخصص وفقاً لقدراتك و رغبا
 

 أخي الطالب أختي الطالبة ...
ھاأنت قد تعرفت على قدراتك و التخصص األنسب لك وفقاً لقدراتك ونمط 

 تفكیرك
منك اآلن العودة إلى ما كتبتھ في صفحة الرغبات والمیول في صفحة  آمل  
6   

أعد كتابة التخصصات المناسبة لك وأعد كتابة رغباتك ومیولك في الجدول 
 التالي : 

 
 رغباتي ومیولي التخصص األنسب وفقاً لقدراتي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ما التخصصات األنسب لك وفقاً لــ ( قدراتك أوالً ثم رغباتك ومیولك ثانیاً ) 
 ؟
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 الفرص المتاحة :
 

 اجب عن األسئلة التالیة :  لمعرفة الفرص المتاحة لك 
  

 ویة تؤھلني لدخول التخصص الذي أرید ؟ھل نسبتي في شھادة الثان
 ھل حالتي الصحیة تسمح لي بدخول ھذا التخصص ؟
 ھل التخصص الذي أریده تتوفر لھ الوظائف حالیاً ؟

 ھل التخصص الذي أریده متوفر في جامعة أو كلیة مدینتي ؟
 ھل ظروفي تسمح لي باالبتعاد للدراسة عن مكان إقامتي ؟

 د للعمل عن أھلي ومكان إقامتي ؟ھل ظروفي تسمح لي باالبتعا
 
 

التخصص المناسب 
 لقدراتي ومیولي

السؤال 
1 

السؤال 
2 

السؤال 
3 

السؤال 
4 

السؤال 
5 

السؤال 
6 

       
       
       
       
       
       
       

 
 

 الحمد � ...
ظھرت لك التخصصات األنسب لك وفقاً لــ ( قدراتك و رغباتك و الفرص 

 تاحة ) الم
 

 التخصص أو التخصصات ھي : 
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 صالة االستخارة
 

 :  إذا ھم أحدكم باألمر فلیركع ركعتین من غیر الفریضة ثم لیقل
اللھم إني أستخیرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظیم 

أقدر، وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغیوب اللھم إن كنت تعلم  فإنك تقدر وال
خیر لي في دیني ومعاشي وعاقبة أمري  ) باسمھ ویسمیھ (  ألمرأن ھذا ا

وإن كنت تعلمھ شرا لي في دیني  فاقدره لي ویسره، ثم بارك لي فیھ، اللھم
الخیر حیث  ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفني عنھ، واصرفھ عني واقدر لي

 أخرجھ البخاري ) ني بھكان ثم رضّ 
 
 

 تقبلوا  تحیاتي
 یاسر الحزیمي

 


