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لتحقيق
مذاكرة جيدة

أعلــم أن أحسن ظروف ذهنية للتركيز .. بعد أدائك لصالة الفجر 
المسجد  في  الجلوس  على  فاحرص  الثامنة صباحًا،  الساعة  وحتى 

لتنجز في هذا الوقت ما قد يتعثر عليك في غيره.
حـافـــظ على أداء الصلوات في جماعة المسجد، وداوم على الدعاء 

والتضرع هلل عز وجل بالتوفيق والنجاح .
والمناسبة وتجنب األكل  المتزنة  الغذائية  الوجبات  بتناول  اهتم 

الكثير المثبط للهمة.
ال تتعود على السهر، وعليك أن تنام يوميًا سبع ساعات ، أنسب 

وقت للنوم من الساعة العاشرة لياًل وحتى صالة الفجر .
خــــــــــــذ قسطًا من الراحة الشخصية، من نصف ساعة إلى ساعة 
وبالطريقة  واألصحاب  األهل  مع  متكامل  مرح  في  واقضها  يوميًا، 

التي تبعث في نفسك النشاط .
نجاح  في  يتمثل  حاجزًا  لنفسك  تجعل  وال  التفوق،  إلى  تطـلــــع 

وهمي ينتهي بمعدل محدد ترضي به همتك الضعيفة .
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• تتوجه 	 أن  قبل  اإلفطار  طعام  تناول 
لقاعة االختبارات .

• نشـاط 	 بكل  مبكـراً  االختبـار  لقاعة  توجه 
اصطحاب  وتذكر  ومستقـرة  هادئة  وبنفسيـة 
رقم اجللوس وبقية مستلزمات االمتحان.

نفسك  على  حتكم  بذلك  ألنك  وقدراتك،  ذاكرتك  بغري  باالستعانة  تفكر  ال   .. إبدأ 
بالفشل وأنت يف طريقك إىل النجاح .

• واسـأله 	 وتعاىل  سبحـانه  اهلل  إىل  كفيـك  ارفع  األسئلة  ورقة  يف  تنظر  أن  قبل 
إذا  الصعب  جتعل  وأنت  سهـاًل  جعلتـه  ما  إال  سهـل  ال  اللهم   ( قل  مث  التوفيـق 

شئت سهاًل (.
• بأول ، وإن عسـر عليك أمر 	 أطلع على أسئلة املادة مث ابدأ باإلجابة عليها أوالً 

بالتركيز  واجتهد  جتاوزهتـا  اليت  لفقراتك  عد  مث   ، إجابتك  تكمل  حىت  فدعه 
يف اإلجابة عليها.

• فهم السؤال نصف اإلجابة فتأكد من أن إجابتك هي املقصـود هبا لكل سؤال.	
• عندها 	 تشعر  خطوة  كل  ومع  حال  كل  يف  لك  توفيقة  على  وجل  عز  اهلل  امحد 

باالرتياح.
• احـذر أن تنسـى اإلجابـة على بعض جزئيــات السـؤال وبالـذات يف األسئلة اليت 	

تتعدد فقراهتا.
• للمادة 	 لالستعــداد  انصــرف  بل  القـاعة  من  اخلـروج  بعـد  اإلجـابة  تراجـع  ال 

التالية.

وصايا ننصحك بها
عند االختبار
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نصائح وتعليمات للتعامل مع الورقة اإلمتحانية:

ورقتك  أنها  شيء  أول  تأكد   .. األسئلة  ورقة  الوقت  بداية  في  ستستلم   )1
وعليها اسمك مالم أعدها للمالحظ فورا ليعطيك ورقتك التي عليها اسمك.

واستخدم  األسئلة  ورقة  في  باإلجابة  باشر  أسئلتك  ورقة  استالمك  بعد   )2
الهوامش للتجريب والحل وراجع واستغل كامل وقتك 

3( سيتم تسليمك بعد ذلك ورقة اإلجابة فتأكد أوال من أنها باسمك مالم 
التستلمها وطالب بورقتك التي عليها اسمك وعند استالمها لن تجد فيها 
سوى رقم السؤال وخياراته والتي يكتفى فيها بنقل اإلجابة من ورقة األسئلة 

بـ
1- التظليل على دوائر صح أو خطأ ألسئلة الصح والخطأ

2- أو التظليل على دائرة الخيار الصحيح ألسئلة االختيار من متعدد 
 ولكن انتبه لشروط التظليل 

- التظليل يكون بالقلم الجاف األسود أو األزرق ولدائرة واحدة فقط من كل 
سؤال

زيادة عن  الدائرة واضح وغير خفيف ودون  التظليل شامل كل  أن يكون   -
الدائرة وال نقصان وحسب التعليمات التي على ورقة اإلجابة 

- التصحيح أوتوماتيكي والمصحح جهاز مسح ضوئي فمخالفة التعليمات قد 
تضيع عليك درجات الفقرات 

-  يمنع تبادل األدوات وادخال التلفونات - ومن ضبط لديه تلفون سيلغى 
اختباره ويعتبر راسب 
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عليك  يتمزق  وال  الورقة  تخرم  فال  اإلجابة  أوراق  نظافة  على  حافظوا   -
لبياناتك  تشفير  فهو  باركود  أي  على  تخدش  وال  منها  والشيء  أطرافها 
حتى يدرج المصحح اآللي درجاتك في كشف النتائج فالعبث بها يعتبر مثل 

الرسوب 
سيكون على الطالب فقط كتابة اسمه بخط يده  بقلم الحبر األسود أو 
األزرق في المستطيل المخصص لذلك تحت االسم المطبوع بالكمبيوتر 

للتفكير  الوقت  لم يسعفك  فإن  إجابة  بال  أي سؤال  ترك  بعدم  -  ننصح 
والتجريب فاستخدم التخمين الذكي وأجب عن كل الفقرات حيث أن نظام 
)الخطأ يأكل الصح غير معمول به( ولذلك احتمال تكسب درجة الفقرات 

التي التعرف اجابتها بالتخمين الذكي هي لصالحك.
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كـن حريصـًا على استثـمـار وقتــك.	 
أكـتب أعمـالك اليوميـة في جـدول.	 
أحـرص عند تنظيم أعمالك أن تكون يومية وأسبوعية 	 

وشهرية.

قسـم وقتـك حسب احتيـاجاتـك  )الطعام - تسلية - 	 
مذاكرة ... الخ(.

 رتب واجباتك حسب األولويات.	 
رتب وقتك لمراجعة دروسك أواًل بأول.	 
ذاكر في مكان خال من اإلزعاج.	 
راجع جدول أعمالك األسبوعي باستمرار.	 
ال تكن عبدًا لجدولك وطوعه حسب ظروفك.	 

تخطيط جدول مثمر للمذاكرة :
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كيف تختار تخصصك

هل فكرت يومًا وأنت صغير أن تصبح طبيبًا، أو معلمًا، أو مهندسًا 
أو حتى ضابط شرطة ؟ أو مديرًا في شركة كبرى ؟ .... الخ ، واآلن بعد 
للحياة  اتسعت نظرتك  و  تفكيرك  اختلف نمط  أكبر سنًا،  أن أصبحت 
وبدأت ترى األمور من زاوية واقعية أكثر أنسب لك ولمؤهالتك، أم أنك 
لم تفكر بهذا منذ مدة طويلة ؟ لكن إن كنت على وشك التخرج من 
الجدي والفعلي  الثانوية، ينبغي عليك أن تبدأ اآلن بالتفكير  المرحلة 
أنه األنسب  التي ستدرس بها والتخصص الذي تريده وترى  بالكلية 

لك ويتوافق مع قدراتك.
 هذه النقاط ستساعدك "إن شاء اهلل" على تقييم وتحديد اهتماماتك 
ونقاط قوتك لتكون قادرًا على تحديد مجال تخصصك في الجامعة )فال 

خاب من استشار وال ندم من استخار (.
فيها   والدراسة  للجامعة  التخطيط  أن  تدرك  أن  يجب  نبدأ:  هيا 
والتخصص الذي تريده جزء مهم جدًا من التخطيط لوظيفة المستقبل.

عليك  يسهل  لكي  تريده  الذي  التخصص  ما  تحدد  أن  عليك  لذا   
ممارسته في المستقبل بطريقة أكثر احترافية ومهنية.

  إن قمت بعملية التخطيط هذه بطريقة سليمة ستقلل من احتمالية 
شعورك بالحزن والغم والندم الحقًا لسوء اختيارك لتخصصك.  

 تذكر أنه ال ضير في أن تختار التخصص الذي يعود عليك بفائدة 
مالية جيدة ويجعل مستواك المعيشي مريحًا.
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هل أحب التخصص في العلوم الشرعية ؟ 
هل أحب التخصص في العلوم التطبيقية والمهنية ؟ 

هل أحب مجال التعليم ؟
هل أحب عالم الكتابة والتأليف ؟

هل أحب حل المشاكل األسرية و االجتماعية ؟
هل أحب أن أبني وأخترع األشياء ؟

هل الحاسب والبرمجة تمتعني وتشبع فضولي ؟
من المهم أن تعرف ما الذي يمتعك القيام به وتجد نفسك مستمتعًا 
فيه وما الذي ال يمتعك . قد تبتسم وأنت تتخيل نفسك تقوم باألعمال 

بشكل احترافي. 
وربما تتساءل، كيف يمكنني القيام بذلك ؟

كيف يمكنني معرفة ماذا أحب وما الذي أحسن القيام به ؟
حسنًا، هنالك خطوات بسيطة يمكن أن تساعدك لمعرفة نفسك أكثر.

ومزاياك  ومهاراتك،  باهتماماتك،  قائمة  واكتب  رَكـز 
الشخصية. 

خذ ورقة وقلم وتوجه لغرفة هادئة.
اكتب اسمك في أعلى الورقة. 

ثم اكتب قائمة باهتماماتك، ومهاراتك، 
أربع  في  الشخصية  ومزاياك  ومبادئك، 

أوراق مختلفة.
قد يأخذ منك هذا بعض الوقت.

من األفضل كتابة كل شيء يمكن أن تفكر به عن 
نفسك بحرية تامة.

كبداية ، ينبغي عليك أن تسأل نفسك بعض األسئلة مثل :

الخطوة األولى
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االهتمامات: ما هي هواياتك ؟ ماذا تحب أن تعمل ؟ ما هي مادتك 
المفضلة ؟ ما هي الكتب التي تقرأها ؟ ما هي أنماط وأصناف الكتب و 
الكتابات واإلصدارات التي تشدك ال قتنائها ؟ ما هي الموضوعات التي 

تثيرك وتحب الحديث عنها ؟ 
المهــارات : قد توجد أمور تحسن أداءها بشكل طبيعي كالرياضيات 

و ما شابهها من العلوم التطبيقية، الرسم، الكتابة، أو حتى الشعر .
ما هي المهام التي تشعر أنها سهلة بالنسبة لك بينما يراها اآلخرون 

صعبة ؟ ما هي نقاط قوتك ؟ وما هي نقاط ضعفك ؟
 ربما يمكنك فهم كيفية عمل برامج الحاسب، أو يمكنك تركيب دراجة 

هوائية من نظرة واحدة فقط لدليل التركيب . 
ينبغي أن تعرف أن هنالك فرقًا بين ما تهواه أي ما هو هواية بالنسبة 
تخلط  فال  ترضاه  أنت  مستقباًل  لك  يحقق  ما  وبين  لك 
داعمًا  ليكون  تريده  ما  و  تهواه  ما  بين 

لمستقبلك ولمجتمعك.
المبــــادئ : ما هي مبادئك في الحياة؟

ما الذي يشدك لها بقوة؟
هل تقدس الحياة العملية ؟

وتفكير  مهنية  فيها  التي  األعمال  أن  ترى  هل 
وحركة تشدك؟ هل أنت رجل مهتم بالصناعة ؟ هل 
مستقيم  أنت  هل  الثقافية؟  باألنشطة  مهتم  أنت 
حياتك  في  جدًا  النقود مهمة  هل  ؟  اإلسالمية  األنشطة  وتحب  دينيًا 

وتريد أن تصبح تاجرًا ؟ ... الخ .
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الشخصيـة: حدد شخصيتك. هل أنت إنسان هادئ يفضل العمل في زاوية 
بمفرده ؟ هل تكره أن تكون مطوقًا أم تفضل أن تكون حرًا معظم الوقت ؟ 

هل تحب التحدث للناس أم أنك إنسان خجول منظوي ؟
هل أنت محب لالستطالع و ال تستطيع التوقف عن طرح األسئلة ؟

هل تشعر بالعطف تجاه األطفال المعاقين ؟
     فكر كيف كان األصدقاء يصفونك في الماضي مع األخذ باالعتبار أن ال تعتمد 
الداخلية  يعرف مكامنك  أنت من  األخرون فوحدك  به  ما كان يصفك  كثيرًا على 
أن تغفل  أنت وتقرره من دون  لما تريده  األكبر  المساحة  الفعلية فدع  وقدراتك 

جانب طلب المشورة ممن تثق برأيهم ويديدون لك األفضل دائمًا 
هل أنت صبور ، لطيف ، حسن المعشر ، وصاحب عالقات جيدة ؟

أجعل قائمتك شاملة وصادقة بقدر المستطاع .

حـلـل قائمتـك اآلن: قائمتك جاهزة، أقراها بدقة، وعلى ورقة ثانية، قم بعمل عمودين. 
في أحد العمودين أكتب الوظائف والمهن واألعمال التي تشعر أنك تحب أن تمارسها.

شيء من المحتمل أن تكون سعيدًا لقيامك به بقية حياتك .
افترض أنك ترى أن التدريس ليس فكرة سيئة. 

أو ربما تراودك فكرة أن تصبح خبيرًا طبيًا تُنهك نفسك بالبحث عن أدوية جديدة 
ألمراض مستعصية. دون كل ذلك.

مبنية على  تناسبك.  أنها  التي تظن  والوظائف  المهن  أكتب  الثاني:  العمود  في 
جلسة التركيز التي قمت بها.

على سبيل المثال، إن كان بقائمة أشياء مثل:
االهتـمـامات: كتب ومجالت.

المــهـــــارات: الكتابة واألبحاث.
المـبــــــــــادئ: تقدير التعليم.

وأحب  عليه،  أنا  مما  أفضل  وأعطي  أقدم  أن  أستطيع  أنني  أشعر  الشـخـصـيــة: 
المتحدثين والخطباء الواثقين.

الخطوة الثانية:
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البحث عن الوظيفة حاول الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المهن 
والوظائف واألعمال المدرجة بقائمتك .

وأصدقاء  وجيرانك،  أصدقاءك،  تقابل  أن  حاول  جاهزة،  قائمتك  تصبح  أن  بمجرد 
يوما  اقض  تهمك.  التي  والوظائف  المهن  نفس  في  يعمل  أي شخص  أو  والديك، 
التعرف  األقل حاول  أو على  الواقع  أرض  األعمال على  تدار هذه  لتعرف كيف  معهم 
أصحابها  سؤال  خالل  من  وجه  أكمل  على  والوظائف  المهن  هذه  أداء  كيفية  على 
والعاملين فيها و على ضوئها حدد ما تريد. أسالهم عن تعليمهم وعن األمور التي 
قاموا بها ليؤهلوا أنفسهم لهذه الوظائف. اسألهم عن أصعب األشياء التي يقومون 
بها عادة وعن أكثر األمور الممتعة في عملهم، حاول أن تحصل على أكبر قدر ممكن 
صورة  على  ستحصل  الخطوات  هذه  على  تسير  أن  بمجرد  المعلومات.  من  ومفيد 
أفضل وأوضح عن المهنة التي من األفضل أن تدرس وتأهل نفسك لها في الجامعة .

التقدم سواء باختيارك للتخصص     ال تنس أن من يحدد مستقبلك وطريقك نحو 
الذي ترغب فيه وترى أنه المناسب لك في الجامعة أو وظيفة المستقبل ) هو أنت( 
يضل  لكن  الجامعة  في  معين  لتخصص  اختيارك  في  الرأي  اطلب  و  المشورة  خذ 
القرار األخير لك أنت وحدك فأنت أعرف من غيرك بنفسك وما تريده وما تتطلع إليه 

مستقباًل .  

إذًا بإمكـانك الكتـابة في العمـود الثـاني :
طبيب أعالج المرضى ، مدرس للمرحلة الثانوية ، مبرمج حاسب آلي .

إلى  متشابهة  العمودين  كال  في  كتبتها  التي  المهن  ترى  عندما  تندهش  ربما 
تتناسب مع  التي  الوظيفة  أو  المهمة  حد بعيد. هذا بال شك يساعدك على معرفة 

مقدرتك ورغبتك.
رأيه  فيه وفي  تثق  أو من شخص  تقييمك  والديك  أن تطلب من  أيضا  بإمكانك   -
وعلمه وأن تقرأ عن مهن ووظائف أخرى لنرى أي واحدة تتالءم معك ومع قدراتك 
وتراها أقرب إلى نفسك. وبإمكانك االستعانة بشبكة اإلنترنت للحصول على تقييم 
لبعض المهن. يوجد لديك بال شك الكثير من االهتمامات التي تتناسب مع العديد 

من األعمال.

الخطوة الثالثة:
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برامج وتخصصات الجامعة

كلية الطب والعلوم الصحية

- طــب عام وجراحة.
- مختبرات طبية.

- التغذية العالجية والحميات طالبات فقط.
- تقنيات األشعة التشخيصية.

كلية الصيدلة

- الصيـــدلـــة.
- دكتور صيدلة )صيدلة سريرية(.

كلية طب األسنان

- طب وجراحة الفم واألسنان .

كلية الهندسـة

-  هندسة الحاسوب ونظم التحكم.
-  هندسة االتصاالت والمعلوماتية.

-  هندسة الكترونيات صناعية وتحكم آلي. 
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- هندسة الميكاترونكس.
- الهندسة الطبية الحيوية.

-  هندسة مدنية طالب فقط.
- هندسة معمارية.

- هندسة التصميم الداخلي طالبات فقط.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات

- التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة.
- علوم الحاسوب )هندسة البرمجيات(.

- علوم الحاسوب )األمن السيبراني والشبكات(.
- تقنية معلومات )عربي(.

.)E( تقنية معلومات -
- نظــــم المعلـومات اإلدارية.

- نظم المعلومات)ذكاء األعمال(.
- أعمال إلكترونية.

كليـة العلوم اإلدارية

- إدارة األعمال.
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.)E( إدارة األعمال -
- تسويق وإدارة اإلنتاج.

- إدارة أعمال دولية.
- محاسبة.

- علوم مالية ومصرفية.
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

- دراسات اسالمية.
- علــوم القــــرآن.
- لغـــــة عربيــــة.

- لغـة إنجليزيـة )ترجمة(.
- لغـة إنجليزيـة )لغويات تطبيقية(.

- شريعة وقانون.
- إعـــــــــــــالم)إذاعة وتلفزيون(.

- إعـــــــــــــالم)عالقات عامة(.
- رياض أطفال طالبات فقط.

- علـم النفـس.

فرع خاص بالطالبــات

برامج وتخصصات الجامعة
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دليــل  تقييـم  في  محليًا  األولى  المرتبـة  على  حاصلة   -
مؤسسـات التعليــم العــالــي.

- حاصلة على جائـزة اإلبداع والتميـز في مجال التعليم عن 
بعـد في الوطن العربي.

قبل  من  الناجحة  للمشاريع  الدولية  الجائزة  على  حاصلة   -
الجمعية األوروبية بأكسفورد.

في   ISO 9001:2008 الـجـودة   على شـهــادة  حاصلة   -
المجــال اإلداري.

اإلدارية  التنمية  في  العلمي  البحث  جائزة  على  حاصلة   -
في  والشورى  الشيوخ  مجالـس  قبل  من  واالقتصـادية 

أفريقيا والعالم العـربي )أسيكا( 2014م.
لتطوير  األمريكية  الدولية  الهيئة  عضوية  على  حاصلة   -
اإلدارية  العلوم  بكلية   AACSB األعمال  إدارة  كليات 

2013م.
)ويب  للجامعـات  محليـًا  األول  المركز  على  حاصلة   -

ماتريكس( ولمدة سـت سنوات متتالية.
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الفترةالمادة الدراسيةاليوم والتاريخ
مدة زمن اإلجابة

اإلجابة إلىمن

السبت
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالقرآن الكريم2022/5/14م

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالكيمياء2022/5/16م

األربعاء
ثالث ساعات8:3011:30واحدةاللغة اإلنجليزية2022/5/18م

السبت
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالتفاضل+ التكامل2022/5/21م

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالجبر +الهندسة2022/5/23م

األربعاء
ثالث ساعات8:3011:30واحدةاللغة العربية2022/5/25م

السبت
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالفيزياء2022/5/28م

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالتربية اإلسالمية 2022/5/30م

األربعاء
ثالث ساعات8:3011:30واحدةاألحياء2022/6/1م
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جدول االختبارات العامة للشهادة الثانوية 
)القسم العلمي( للعام الدراسي 2021 / 2022م
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الفترةالمادة الدراسيةاليوم والتاريخ
مدة زمن اإلجابة

اإلجابة إلىمن

السبت
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالقرآن الكريم2022/5/14م

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالرياضيات2022/5/16م

األربعاء
ثالث ساعات8:3011:30واحدةاللغة اإلنجليزية2022/5/18م

السبت
2022/5/21م

الفلسفة والمنطق 
ثالث ساعات8:3011:30واحدةوعلم النفس

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالجغرافيا2022/5/23م

األربعاء
ثالث ساعات8:3011:30واحدةاللغة العربية2022/5/25م

السبت
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالتاريخ2022/5/28م

اإلثنين
ثالث ساعات8:3011:30واحدةالتربية اإلسالمية 2022/5/30م

17                                                                         ust 

جدول االختبارات العامة للشهادة الثانوية 
)القسم األدبي( للعام الدراسي 2021/ 2022م




