
خياراتي مستقبلي

مركز التوجيه المهني واإلرشاد الطالبي

استمارة خيارات الطلبة في الصف الحادي عشر للتعليم ما بعد األساسي

اسم الطالب: ......................................................................................................

املدرسة: ...........................................................................................................

احملافظة: ...............................................................  الوالية: ..............................
التخصص الذي ترغب يف دراسته بعد حصولك على دبلوم التعليم العام: ..............................

عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة

تذكر أن:
اختيــارك للمــواد التــي ســتقوم بدراســتها يف الصفــن احلــادي عشــر والثانــي عشــر ينبغــي أن يكــون وفقــا لقدراتــك . 	

وميولــك وإمكاناتــك الدراســية؛ لتتمكــن مــن اتخــاذ قــرارك الســليم بشــأن مســتقبلك الدراســي واملهنــي.  
حســن اختيــارك للمــواد ســيتيح لــك فرصــًا أفضــل لاللتحــاق مبؤسســات التعليــم العالــي وســوق العمــل، ويدعــم . 	

قدراتــك املهنيــة بعــد إمتــام دبلــوم التعليــم العــام.
استشارة ولي أمرك عند اختيارك للمواد الدراسية يساعدك على حتديد مستقبلك العلمي واملهني.. 	
استشارة أخصائي التوجيه املهني تساعدك يف حتديد خياراتك واإلجابة عن استفساراتك.. 	
اإلطــالع علــى دليــل الطالــب الصــادر مــن مركــز القبــول املوحــد يســاعدك يف معرفــة البرامــج الدراســية املطروحــة يف . 	

 .)www.heac.gov.om( مؤسســات التعليــم العالــي، ميكنــك الرجــوع إلــى املوقــع اإللكترونــي

الضوابط العامة الختيار املواد الدراسية:
يلتــزم  الطالــب  بدراســة مــادة اللغــة األملانيــة أو مــادة اللغــة الفرنســية يف  الصــف الثانــي عشــر عنــد اختيــار هــا يف  . 	

الصــف احلــادي عشــر.
ال ميكــن للطالــب دراســة مــادة مهــارات اللغــة اإلجنليزيــة يف الصــف الثانــي عشــر إال إذا أمت دراســتها يف الصــف . 	

احلــادي عشــر أو حصــل علــى درجــة )80%( فأعلــى يف الصــف احلــادي عشــر يف مــادة اللغــة اإلجنليزيــة.
يلتــزم الطالــب يف الصــف الثانــي عشــر بدراســة املــواد الدراســية ضمــن مجموعــة )مــواد العلــوم والرياضيــات( التــي . 	

اختارهــا يف الصــف احلــادي عشــر.
يختــار الطالــب مــادة واحــدة فقــط مــن مــواد املهــارات الفرديــة مــع إمكانيــة تغييــر املــادة مبــادة أخــرى مــن مــواد . 	

املجموعــة الثانيــة يف الصــف الثانــي عشــر.

مالحظــة/ الرجــوع إلــى وثيقــة اختيــار املــواد الدراســية يســاعدك يف التعــرف علــى تفاصيــل أكثــر عــن 
ضوابــط اختيــار املــواد الدراســية للصفــن احلــادي عشــر والثانــي عشــر بســلطنة ُعمــان.
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مواد املجموعة األولى

مواد املجموعة الثانية

خياراتك الدراسيةاخلياراتعدد احلصصاملادةم
■	التربية اإلسالمية	
■6اللغة العربية	
■6اللغة اإلجنليزية	

� األساسية6الرياضيات	
�املتقدمة

■	الدراسات االجتماعية	
■	خدمة التوجيه املهني6

		مجموع احلصص

أخصائي التوجيه املهنيولي األمرالطالب
االسم

التوقيع
التاريخ

ســتقوم بدراســة )6( مــواد مــن املجموعــة األولــى؛ لــذا قــم بوضــع عالمــة )�( أمــام مــادة واحــدة فقــط مــن مــواد 
الرياضيــات:

ستقوم بدراسة )	( مواد من املجموعة الثانية؛ لذا قم بوضع عالمة )�( أمام )	( مواد فقط من املواد اآلتية:
خياراتك الدراسيةعدد احلصصاملادةم
�	 مهارات اللغة اإلجنليزية	
�	اللغة األملانية )للمدارس املطبقة(	
�	اللغة الفرنسية )للمدارس املطبقة(	
�	األحياء	
�	الكيمياء	
�	الفيزياء6
�	احلاسوب يف االتصاالت واألعمال التجارية7
�	اجلغرافيا االقتصادية8
�	التاريخ )احلضارة اإلسالمية(9
�	الفنون التشكيلية0	
�	املهارات املوسيقية		
�	الرياضة املدرسية		

		مجموع احلصص
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