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إرشادات هــــامة
عزيزي الطالب :

 قبل إتخاذ قرارك لنوع التعليم الثانوي كاختيار أول عليك مراعاة بعض األمور املتعلقة مبيولك وقدراتك وحاجاتك :
ً : معرفتك لذاتك ،  من حيث : أوال

               ميولك واهتماماتك .              قدراتك اللغوية واحلركية .......... والتعامل باألرقام ..................................  الخ .
ثانياً : : نوع التعليم املتوفر في منطقتك التعليمية وإمكاناتك في التنقل إلى مركز التعليم إذا كان في منطقة بعيدة عن سكنك .

ثالثاً :  يرجى التقيد بالرغبات التي اخترتها وسوف ال يسمح بتغييرها بعد تسليمها ملديرية التربية .
رابعاً : تتوزع مراكز مؤسسة التدريب املهني في كافة محافظات اململكة وبإمكانك االستعالم عن عناوينها من خالل مديرية التربية  .

خامساً : ضرورة التأكد من توفر التخصص الذي اخترته في مدرستك أو في مدارس تابعة للمديرية   .

.

مديرية التربية والتعليم .....................................................
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عزيزي الطالب : اقرأ  اإلرشادات في األسفل ثم 

حدد اختيارك لنوع التعليم الذي تريده وفقــاً 

لرغبتك مرتبـاً ترتيبـاً تنازليـاً حسب أهمية االختيار 

بالنسبة لك .
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التعليم الثانوي املهنيالتعليم  الثانوي األكادميي

 العلـــــــــمي

األدبــــــــــي

الصناعــــــي

الزراعـــــــــي

الفـــــندقي

برنامج التلمذة املهني

برنامج تابع ملعاهد مؤسسة
 التدريب  املهني املوزعة على 

محافظات  اململكة ويلتحق به 
الطلبة الذين معدالتهم 
املعتمدة  تقل عن ٥٠٪ 
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برنامج التلمذة املهني

برنامج تابع ملعاهد مؤسسة
 التدريب  املهني املوزعة على 

محافظات  اململكة ويلتحق به 
الطلبة الذين معدالتهم 
املعتمدة  تقل عن ٥٠٪

الفـــــندقي

على الطالب التأكد من توفر التخصص
 املهني في مدارس منطقته قبل االختيار

على الطالب التأكد من توفر التخصص
 املهني في مدارس منطقته قبل االختيار
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