
Rize UPCG
University Preparation
& Career Guidance Program

Be Part of the
Rize UPCG Program 

TARGETED FOR
GRADES 9 - 12 | YEARS 10 - 13

 today. Register Now!

Unlock your true potential with
a personalized academic plan

Get expert support to help you
achieve your future aspirations.  

Identify gaps to build your
essential skills
Improve your math skills, explore 
STEM careers and build your 
extracurricular portfolio.

Access the Princeton Review
Boost your confidence and knowledge
for university entrance exams with test
prep for EmSAT, SATs, IELTS, TOEFL,
AP math, English, and science. 

Take your skills from the
classroom into the real world

Sharpen your coding skills, get creative 
with design thinking, build an app, or 
pitch a business idea. 

Attend career exploration
webinars
Discover what it takes to work at leading 
companies such as Facebook, ENEC, 
Cisco, SEHA, the UAE Space Agency, 
and more.   

Find your perfect future career - 
from App Developer to Astronaut

Take part in 1:1 guidance sessions with
counselors to understand your options
and make the right decision for you.   

Access Unifrog to simplify 
university & career research 

Use this platform to understand 
international university admission 
requirements and identify careers 
based on your academic qualifications. 

 

www.adek.gov.ae

Start planning your future today!

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBFoirOUOHKOTUG
https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBFoirOUOHKOTUG
https://www.unifrog.org/
http://adek.gov.ae/


انضم إىل برنامج التوجيه اجلاميع وا�هين
"Rize" التـــــــابع لربامج إثراء الطلبة

أطلق العنان إلمكــــــاناتك احلقيقيــــة مع خطة
أكـاديمية شخصيـة تناسب شغفك ومهاراتك  

 

موّجه للطلبة يف
الصفوف 9 - 12 / السنوات 10 - 13 

  

سجل اآلن!

ابدأ التخطيط �ستقبلك اليوم!

www.adek.gov.ae

تمكّــــــــــــن من الوصـــــــــــول إىل خدمــــــــــــــــات
   "Princeton Review"

عزز ثقتــــك بقدراتك ومعرفتـــك لتجتــــاز امتحـــــــانات القبول
 ،SATs ،IELTS ،TOEFL، اجلـاميع، واستعـــــد الختبـــــــارات
EmSAT واختبـــــــــــــارات برنــــــــــــامج ا�ستــــــــــوى ا�تقــــــدم يف

الريـــاضيات، واللغة اإلنجلزييـــة، والعلـــوم.

ارتــــــق بمهــــــــــــــاراتك من نطــــــــــــــاق ا�درسة
إىل احليــــاة العملية

اصقل مهــــــــاراتك يف مجــــال الربمجة،  أبدع مع التفكري
التصميمي، تعلم كيف تن� تطبيقات ممزية أو تصبح

رائــــــد أعمـــــال. 

انطلق نحـــو  ا�هنة ا�ستقبلية األنســـب لك 
– من مصمـــم التطبيقــــــــات الذكيــــــــة إىل

رائد فضـــــــــاء
شارك يف اجللســـــات اإلرشـــادية الفردية مع مستشارين
أكاديميني �عرفـــــة ا�جـــــاالت ا�ختلفة ا�تاحــــة يف سوق

العمل ومساعدتك التخاذ القرارات األنسب لك.

شــــارك يف الندوات االفرتاضيــــة الكتشــــــاف
ا�ســـــــــارات ا�هنية 

تعرف إىل ما تحتاجه من مؤهالت وخربات العمل مع
كربى ا�ؤسسات والرشكات مثل فيسبوك، ومؤسســــة
اإلمــــارات للطاقة النوويـــــة، ورشكة أبوظيب للخدمــــــات

الصحية "صحة"، ووكالة اإلمارات للفضاء وغريها.

حدد ا�جـــــــــاالت اليت تستد» التطويـــر لديك
لتتمكن من بنـــــــــاء مهـــاراتك األساسية   

طّور قدراتك يف الرياضيات، اكتشف ا�ســــــارات الوظيفية يف
مجــــــــــــاالت العلوم والتكنولوجيــــــــا واهلندسة والرياضــــات، 
وتمكـــــــن من تنميــــة مهــــــــــاراتك وا�شاركة يف األنشطـــــــــة

الالصفيـــــــة.

استخدم منصة "Unifrog" لتساعدك يف
البحث عن التخصصات اجلامعية وا�هن

ستســــــاعدك هذه ا�نصــــة عىل فهـــــم متطلبات القبول يف 
اجلامعـــــــات العا�ية، وتحـــــديد ا�هــــــــن والوظائف استنــــــــاداً 

إىل ا�ؤهالت العلميـــــــــــة.

Rize UPCG
 برنامج التوجيه اجلاميع وا�هين

احصل عىل الدعم الالزم مع نخبــة من اخلبــــراء ا�ختصني 
لتحقيــــق تطلعاتك ا�ستقبليـــة.

https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBFoirOUOHKOTUG
https://adek.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBFoirOUOHKOTUG
https://www.unifrog.org/
https://adek.gov.ae/
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