
 
 
 

 

 

 
 
 

في بكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف 
 اإللكترونيات واإلتصاالت هندسة

 

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات  %60الحصول على 

 الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.
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تخيل عالم بدون طاقه كهربائية، أنظمة إتصااااااالت أو أجهزة إلكترونية. من الساااااهولة اإلساااااتنتا  ب ن 

نولوجية التكالهندساة اإللكترونية واإلتصااالت يمن ن عنصاران حيويان ألساتمرار الحياة وللتتورات 

المساااااتقبلية. يلعب مهندساااااو اإللكترونيات واإلتصااااااالت دوراي حيوياي في تصاااااميم و تتوير األجهزة 

 اإللكترونية وأنظمة اإلتصاالت لذلك فإن الحاجة لمهندسين أكفاء في هذا المجال في تزايد مستمر.

 

 نبذه عن البرنامج

شهادة تخر  أصيلة من جامعة غرب إنجلترا ما يميز هذا البرنامج هو حصول التالب المتخر  على 

 البريتانية بدون الحاجة للذهاب الى بريتانيا.

ماالذي يميز برنامج 

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟

البرنامج الدراسااااااي بمعلومات أسااااااااسااااااية تتعلا بمباد ء وتتبيقات الهندساااااااة اإللكترونية  كيزّود

ية، اإللكترونيات التماثلية، الدوائر اإللكترونية، برمجة الحاسبات واإلتصاالت منل اإللكترونيات الرقم

مواد متقدمة في مجاالت معالجة اإلشااااارات، أنظمة التالب والرياضاااايات الهندسااااية. بعد  لك يدر  

التحكم، أنظمة اإلتصااااااالت و برمجة الحاسااااابات الدقيقة. في السااااانة االجيرة من البرنامج يعتى لكل 

ملية عوم به لوحده ويتبا فيه ماتعلمه ج ل البرنامج على التصاادي لمشاااكل مشااروت تخر  يقطالب 

 حقيقية.

الـذي س قوم  ما

 بدراسته؟

في تزايد مستمر بسبب التقدم السريع لإللكترونيات  التلب على مهندسي اإللكترونيات واإلتصاالت

 فرص عمل دائمة ومتجددة للمهندسين، جلاوتكنولوجيا االتصاالت وتتبيقاتهما في المنتقة والعالم. 

إن المجال الواسع لهندسة االلكترونيات واالتصاالت السلكية  المستمرين. جاصة التعامل والتتوير

وال سلكية يتيح لخريجينا آفاق مهنية عظيمة. أمنلة على أماكن العمل في هذا المجال تشمل مزودي 

اعة النفط والغاز، شركات البتروكيماويات، شركات صن جدمة االتصاالت السلكية وال سلكية،

الشركات التبية، مجاالت الدفات واألمن، شركات االستشعار عن بعد وبعض الجهات الحكومية. كما 

تاحة في مجال التصنيع والنقل والسكك الحديدية والتيران ومجموعة من الصناعات العمل مإن فرص 

يات واالتصاالت السلكية وال سلكية لديهم المهارات األجر  ع وة على  لك، فإن مهندسي االلكترون

 . متوفرةوالقدرة على بدء مشاريعهم الخاصة حيث أن السوق مزدهر والفرص 

امعات حصولك على مقعد في ارقى الج ةإ ا كنت ترغب في متابعة دراساتك العليا بعد التخر  فإن فرص

 دة عالمياي.العالمية ستتضاعف كونك حاصل على شهادة بريتانية معتم

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

بكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف في 
 الهندسة الميكانيكية وتكنولوجيا السيارات

 الجهة المانحة للشهادة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و

 الرسوم ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات  %60الحصول على 

 .البرنامج بمرحلة متقدمة الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى

 -شهادة دبلوم التعليم العام تشمل دراسة مادة الرياضيات البحته ومادة الفيزياء أو ما يعادلها 

 %60"المسارالعلمي" بمعدل عام ال يقل عن 
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يعد مجال الهندسة الميكانيكية أحد أهم المجاالت الهندسية حيث يتم فيه تتبيا ودمج المبادئ الهندسية 

حصااار على سااابيل المنال ال الالخاصاااة بالتحليل والتصاااميم والتصااانيع وصااايانة األنظمة الميكانيكية. 

تاقة صانع ومرافا توليد الات وأنظمة التدفئة والتبريد والميشمل التخصص على المركبات والتائر

 والماكينات واألجهزة التبية والصناعات اإلنشائية.

يهدف برنامج الهندسااة الميكانيكية وتكنولوجيا الساايارات في الكلية العالمية للهندسااة والتكنولوجيا الى 

الميكانيكية بصااورة عامة مع التركيز تزويد الدارسااين بالمعلومات والمهارات االساااسااية في الهندسااة 

على تكنولوجيا السيارات في المراحل المتقدمة من الدراسة للعمل كمهندسين ميكانيكيين أو مهندسي 

 مركبات.

 نبذه عن البرنامج

ما يميز هذا البرنامج هو حصول التالب المتخر  على شهادة التخر  من جامعة غرب إنجلترا 

 للذهاب الى بريتانيا.البريتانية بدون الحاجة 

الذي يميز برنامج  ما

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟

هذا البرنامج الدراساااي بمعلومات أسااااساااية تتعلا بمبادئ وتتبيقات الهندساااة الميكانيكية منل  دكيزو

ية الحرارة، علم المواد  ناميك ئل، دي ية السااااااوا كانيك ية الحركة، مي كانيك قة، مي تا القو  والعزوم، ال

نامج  برال يمكنكوالتصااميم الهندسااي إضااافة الى الرياضاايات الهندسااية وبرمجة الحاساابات. بعد  لك  

ية التعامل مع المنظومات الميكانيكية والمفاهيم المعقدة كما   مهارتكتتوير من  ية وفهم كيف التحليل

ويتم تحسااااين تلك المهارات بصااااورة إضااااافية وتكميلها من ج ل مكون الدورة الدراسااااية في مجال 

لى سيتم التركيز ع اإلدارة وعناصر دورة التصميم االحترافي. في المراحل المتقدمة من هذا البرنامج

  .تتبيقات الهندسة الميكانيكية في تكنولوجيا السيارات

تعلمه  يقوم به لوحده ويتبا فيه ماتخر   في السااانة االجيرة من البرنامج يعتى لكل طالب مشاااروت

 عملية حقيقية.للتصدي لمشاكل ج ل البرنامج 

ذي س قوم ـما ال

 بدراسته؟

سع من المجاالت الصناعية منل التصنيع والتاقة تم تعيين جريجي الهندسة ي الميكانيكية في نتاق وا

والنفط والغاز واإلنشاااءات والساايارات والفضاااء والمجاالت التبية. تمكن شااهادة الهندسااة الميكانيكية 

الخريجين من االشااتراك في عمليات تصااميم وتصاانيع وتركيب األنظمة الميكانيكية والتقنيات الحدينة 

تقييم ساااا مة الهياكل الهندسااااية والمكونات المصاااااحبة لها. ويودي تخصااااص تكنولوجيا  والعمل في

 السيارات إلى تزويد الخريجين للعمل في قتات السيارات.

تك العليا بعد التخر  فإن فرص حصااااااولك على مقعد في أرقى اإ ا كنت ترغب في متابعة دراسااااااا

 تانية معتمدة عالمياي.الجامعات العالمية ستتضاعف كونك حاصل على شهادة بري

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟
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بكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف في هندسة أجهزة 
 القياس والسيطرة

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8وأربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي 

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات الدبلوم  %60الحصول على 
 التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.

لعلمي" "المسارا -لوم التعليم العام تشمل دراسة مادة الرياضيات البحته ومادة الفيزياء أو ما يعادلها شهادة دب
 %60بمعدل عام ال يقل عن 
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والسيطرة من التخصصات الهندسية الحديثة التي تحتاجها وتعتمد عليها الصناعات يعتبر تخصص هندسة أجهزة القياس 
الحديثة بسبب النمو الهائل في أنظمة األتمته واستخدام الحاسبات اإللكترونية في اإلدارة الذاتية لعمليات التصنيع و 

ة وغيرها لتحويلية ، التطبيقات الطبيالتحكم والسيطرة وخاصة في مجال النفط والغاز، العمليات الصناعية، الصناعات ا
يزود هذا البرنامج الطلبة الدارسين بالمهارات والمعلومات الهندسية األساسية في مجال الهندسة اإللكترونية و.الكثير

مع التركيز على أنظمة القياس والسيطرة، المجسات اإللكترونية، اإلستشعار عن بعد، معالجة اإلشارات، المجسات 
 .ق التحكم الذكيةالذكية وطر

 نبذه عن البرنامج

ما يميز هذا البرنامج هو حصول الطالب المتخرج على شهادة تخرج أصيلة من جامعة غرب إنجلترا البريطانية بدون 
 الحاجة للذهاب الى بريطانيا.

ماالذي يميز برنامج 

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟

بدراسة اإللكترونيات الرقمية والتناظرية والرياضيات الهندسية وبرمجة في بداية البرنامج سيقوم الطالب 
الكمبيوتر باإلضافة إلى مجموعة واسعة من التطبيقات الهندسية اإللكترونية. مع تقدم الطالب في المرحلة 

 ةالدراسية يتعمق في مواضيع معالجة اإلشارات ، وأنظمة مبنية و تعتمد على المتحكمات الدقيقة ، وأنظم
االتصاالت، ومستشعر أنظمة التحكم ، والمحوالت ، والمشغالت ، وتقنيات القياس، وموضوعات األجهزة 
الدقيقة ، باإلضافة إلى تصميم األنظمة التكييفية الذكية. إلى جانب ذلك، سيطور الطالب أيًضا المهارات المهنية 

نامج سيقوم الطالب بتطبيق المعرفة في تخطيط المشاريع والعمل الجماعي و فنون التواصل. خالل البر
المكتسبة من خالل العمل المخبري العملي باستخدام مرافق المختبرات الحديثة. كما سيحصل الطالب على 
خبرات من المصانع و الشركات المحلية من خالل زيارات المصانع والمؤسسات الرائدة. في السنة النهائية  

 رفة التي اكتسبتها في البرنامج.يقدم الطالب مشروع فردي إلثبات المع

 ما الـذي س قوم بدراسته؟

فرع هندسة أجهزة القياس  والسيطرة هو من األفرع المطلوبة بشكل كبير بسبب التقدم السريع في العمليات 
والصناعات اآللية في المنطقة وحول العالم. هذه التطورات تخلق فرص عمل مستمرة للمهندسين المختصين 

ى التعامل وتطوير هذه العمليات والصناعات. يتيح هذا التخصص الهندسي ألجهزة القياس القادرين عل
والسيطرة الحصول على فرص وظيفية رائعة. فرص العمل لهذا التخصص )بما في ذلك على سبيل المثال 

هزة جال الحصر( توجد في شركات النفط والغاز، وشركات البتروكيماويات  والشركات الطبية الحيوية  و أ
الدفاع واألمن وشركات اإلستشعار عن بعد والهيئات الحكومية. كما توجد فرص ايضا في قطاع  التصنيع 
والنقل والسكك الحديدية والطيران والعديد من الصناعات األخرى. عالوة على ذلك ، يمتلك خريج هذا 

دهر والفرص ال تحصى. التخصص على المهارات والقدرة على بدء أعمالهم الخاصة في وضع السوق المز
إذا كان الطالب مهتًما بمتابعة الدراسات العليا بعد إكمال الشهادة بنجاح ، فإن الحصول على مؤهل بريطاني 

 سيسهل عملية القبول في أفضل الجامعات في العالم.

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

هندسة مع مرتبة الشرف البكالوريوس 
 األتمتة وهندسة الروبوتاتفي 

 

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أكاديمية للدوام الكلي وأربعة سنوات 

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات  %60الحصول على 

 مرحلة متقدمة.الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام إلى البرنامج ب
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قة  األتمتة والروبوتات يمن ن فرت هندسااااااي متخصااااااص يوفر معرفة متعمقة في المجاالت المتعل

 بالميكانيكا الكهربائية وااللكترونية، وأجهزة االستشعار اآللية ، والنظام اآللي والذكاء االصتناعي. 

م األتمتة. ايشااامل هذا البرنامج تصاااميم الروبوتات وصااايانتها وتتوير تتبيقاتها وأبحاي جديدة في نظ

 .مفاهيم منل السيارات بدون سائا تمنل تتور هذا التخصص
 

 نبذه عن البرنامج

ما يميز هذا البرنامج هو حصول التالب المتخر  على شهادة تخر  أصيلة من جامعة غرب إنجلترا 

 البريتانية بدون الحاجة للذهاب الى بريتانيا.

ماالذي يميز برنامج 

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟

ية تتعلا بمباد ء وتتبيقات الهندساااااااة اإللكترونية  يزّود هذا البرنامج التالب بمعلومات أسااااااااساااااا

لدوائر اإللكترونية، برمجة  ية، ا يات التماثل يات الرقمية، اإللكترون واإللكتروميكانيكية منل اإللكترون

ة في مجاالت معالجة اإلشارات، مواد متقدمالتالب الحاسبات والرياضيات الهندسية. بعد  لك يدر  

أنظمة التحكم، أنظمة الروبوتات، و برمجة الحاسااابات الدقيقة. في السااانة االجيرة من البرنامج يعتى 

مشااااروت تخر  يقوم به لوحده ويتبا فيه ماتعلمه ج ل البرنامج على التصاااادي لمشاااااكل لكل طالب 

 عملية حقيقية.

الـذي س قوم  ما

 بدراسته؟

النورة الصناعية الرابعة و أصبح ت ثير الرقمنة واألتمتة والذكاء االصتناعي على  نعيش في عصر  

االقتصاد ضخميا جداي مما أد  إلى زيادة التلب على الخبراء، مهندسين ومشغلين في 

إن معرفتك بكيفية تفاعل اآلله مع بيئتها يمكن أن ت جذ حياتك   األتمتة. الروبوتات و هندسة مجال

الموتمتة،  الحدينة التصنيع اآللي، العمليات أنظمة متنوعة، بما في  لك العمل على إتجاهاتالمهنية الى 

الصناعات الغذائية، تتوير البيوت الذكية و المدن الذكية، وتقنيات إنترنت األشياء، السيارات  اتية 

شمل الفرص ، على ت من التقنيات و التتبيقات الحدينة في هذا المجال الواسع. كما و القيادة و غيرها

 :سبيل المنال ال الحصر ، األدوار التالية

          األتمتة مصمم / مهند  

          الروبوتات مصمم / مهند  

           نظم   مصمم / مهند  

امعات حصولك على مقعد في ارقى الج ةإ ا كنت ترغب في متابعة دراساتك العليا بعد التخر  فإن فرص

 العالمية ستتضاعف كونك حاصل على شهادة بريتانية معتمدة عالمياي.

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فيبكالوريوس هندسة مع مرتبة الشرف 
 خدمات المباني  هندسة

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات  %60الحصول على 

 الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.

 شروط القبول

 للتواصل   91789204–  24227925- 24227912أوهاتف:  hod3@gcet.edu.om :البريد اإللكتروني 

 

أصبحت المباني أكنر تعقيديا من أي وقت مضى وهناك طلب مرتفع على الخريجين الموهلين والذين 

المبتكرين في الهندسة يعد محترفو جدمات المباني في طليعة  يفهمون التقنيات الحدينة في هذا المجال.

 (.BIMالمعمارية واالستدامة وكفاءة التاقة والمباني الذكية وأحدي برامج نمذجة معلومات البناء )

يمكن للمهندسين في جدمات المباني أن يعملوا في مجموعة واسعة من األنشتة التي تتتلب ليس فقط 

ناء جوانب التشغيلية والتجارية لصناعة البنهجيا نمتياي ل بتكار التقني، ولكن أيضيا فهماي واضحاي لل

 والمسووليات المهنية تجاه المجتمع والبيئة.

يهدف البرنامج الى توفير تجربة تعليمية متميزة من ش نها إعداد الخريجين للمهن  ات الصلة في مجال 

همة فعالة هندسة جدمات البناء، ومنحهم المعرفة المتلوبة والمهارات واإلبدات والحما  لتقديم مسا

 في مهنتهم.

 نبذه عن البرنامج

واحدة من السمات المميزة الرئيسية لهذا البرنامج هو أنك ستحصل على شهادة بريتانية من جامعة 

غرب إنجلترا، بريستول، المملكة المتحدة، )المعترف بها في جميع أنحاء العالم( عن طريا الدراسة 

 في مسقط.

ماالذي يميز برنامج 

العالمية للهندسة الكلية 

 والتكنولوجيا؟

في بداية البرنامج سوف تدر  الرياضيات الهندسية المتعلقة بالبناء والبيئة، المبادئ الهندسية لهندسة 

البناء، تكنولوجيا البناء والخدمات، القوانيين المتعلقة بالمباني، االقتصاد واإلدارة وعلوم البناء. مع 

ك تتبيقات جدمات البناء، تجهيزات التاقة، تتبيا الرياضيات في تقدمك في البرنامج، سيتم تدريس

الهندسة المدنية والبيئية، المشتريات وممارسات العقود، االستدامة ومحاكاة التاقة، جدمات المباني 

منخفضة الكربون، األنظمة التفاعلية وموضوعات التحكم بالراحة. إلى جانب  لك، ستقوم أيضيا بتتوير 

هنية في تختيط المشاريع، العمل الجماعي والتواصل المهني. ستتبا ج ل البرنامج المهارات الم

المعرفة المكتسبة من ج ل العمل المختبري والعملي باستخدام أحدي المختبرات لدينا. ستحصل على 

جبرة في الصناعة من ج ل جوالت ميدانية والتعرف على الممارسات المهنية من المنظمات 

ائدة. في السنة األجيرة، ستقوم أيضيا بعمل مشروت تصميم وكتابة أطروحة لتتبيا والشركات الر

 المعرفة التي اكتسبتها في البرنامج في حل مشاكل حقيقية.

الـذي س قوم  ما

 بدراسته؟

 .موسسات أجر  صغيرةمتعددة الجنسيات أو مع يمكنك العنور على فرص التخر  مع شركة 

تشمل المسارات الوظيفية االستشارات وهندسة التصميم والتعاقد على التركيب والصيانة المتخصصة 

 والمرافا أو إدارة الممتلكات.

 

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

الشرف في  مرتبةبكالوريوس علوم مع 
 أمن الحاسبات واألدلة الجنائية

 الجهة المانحة للشهادة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  
 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و
 الرسوم ريال عماني في السنة 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات الدبلوم  %60الحصول على 

 معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.طلب التقني 
 شروط القبول

 للتواصل   91789204–  24227915- 24227912أوهاتف:  hod1@gcet.edu.om :البريد اإللكتروني 
 

الجرائم المعلوماتية هي في تزايد كبير وستتزايد أكنر مع التتور التكنولوجي وتوسع استخدام الحاسبات 

اإللكترونية في حياتنا اليومية. الخروقات األمنية العالية المستو  جعلت السلتات المحلية والموسسات التي 

موارد جاصة للتعامل مع أمن المعلومات وحمايتها وهذا تعتمد على الحاسبات اإللكترونية في عملها الى توفير 

يتتلب ت هيل أيدي عاملة لها المهارات ال زمة للتعامل مع محاوالت إجتراق هذه المعلومات أو استخدامها 

إن هذا البرنامج المرجص من قبل جامعة غرب إنجلترا البريتانية والتي تعتبر نسبة  بصورة غير شرعية.

على عمل واحدة من أعلى النسب في بريتانيا، سيوهلك للعب دور أساسي في مساعدة  جريجيها الحاصلين

الموسسات إلدارة أنظمة دفاعها ضد الهجمات المعلوماتية كما إنها ستوهلك للتحقيا واستخرا  األدلة الجنائية 

 المعلوماتية للجرائم.

 نبذه عن البرنامج

لون على شهاداتهم من جامعة غرب إنجلترا البريتانية مباشرةي إن أهم ما يميز برنامجنا هو أن الخريجين يحص

 من ج ل دراستهم في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا في مسقط.
ما الذي يميز برنامج 

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟
اجر ما توصل اليه  بعد إكمال هذا البرنامج بنجاح ستكون قد طورت فهمك لمعلومات متقدمة، بعضها يمنل

 العلم، في مجال أمن الحاسبات واألدلة الجنائية. تشمل هذه المواد ما يلي:

أنظمة الحاسبات والشبكات، قواعد الحاسبات الموثوقة، التهديدات وسياسة األمن، أليات أمن الحاسبات  .1

 والشبكات في طبقات ومستويات متعددة و تكنولوجيا األمن الخ قة.

 يانات وطرق تمنيلها و ترتيبها في أنظمة الحاسبات.المعلومات والب .2

 فيما يخص الجرائم اإللكترونية.النظام القضائي المحلي  .3

األدلة الجنائية اإللكترونية، طرق التحقيا و المجاالت التجارية  القوانين المتعلقة بالجرائم اإللكترونية، .4

 ألمن الحاسبات واألدلة الجنائية.

إدارة أمن الحاسبات، تعريفها، نمذجتها، تعريف مبادئ النقة، سياسات األمن المعلوماتي وتوفير الخدمات  .5

 والتتبيقات االمنة من ج ل أجهزة الكترونية متعددة منل الحاسبات والهواتف. 

 تية.ااالدوات واالليات المستخدمة في التحقيقات الجنائية المتعلقة بالجرائم اإللكترونية والمعلوم .6

ما الـذي س قوم 

 بدراسته؟

جريجي مجاالت أمن الحاسبات واألدلة الجنائية لديهم فهم عميا للعمليات الداجلية التي تحدي داجل الحاسبات 

اإللكترونية وطرق عمل أنظمة الملفات. كما إنهم قادرين على استخدام االليات المناسبة للتحقيا فيما يحدي 

ها من محاوالت الخرق واالستعمال الغير مسموح به. بما أن معظم هذه الفعاليات داجل أنظمة الحاسبات وحمايت

لديها بعد قانوني فمن المتوقع أن يكون الخريجين في هذا المجال على معرفة بالقوانين واألنظمة القضائية 

هذا المجال. ة بالمتعلقة بهذا المجال. جريجي هذا البرنامج لديهم فرص عمل عالية بسبب قلة الكوادر المتخصص

تشمل مجاالت العمل موسسات وشركات  القتاعين العام والخاص لحماية أنظمة الحاسبات، الموسسات 

 القضائية، أجهزة الشرطة واألمن، البنوك، الدوائر الحساسة، شركات الهواتف النقالة وغيرها الكنير.  

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

  
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

في  مع مرتبة الشرفعلوم البكالوريوس 
 علم الحاسب اآللي لألعمال

 الجهة المانحة للشهادة University of the West of England, UKجامعة غرب إنجلترا البريطانية  
 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن.

 المدة كحد أقصى. سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و
 الرسوم ريال عماني في السنة. 3,500

على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري. بإمكان حملة شهادات الدبلوم  %60الحصول على 

 معادلة المواد التي درسوها واالنضمام إلى البرنامج بمرحلة متقدمة.طلب التقني 
 شروط القبول

 للتواصل   91789204–  24227915- 24227912: وهاتفأ hod1@gcet.edu.om البريد اإللكتروني :
 

 

إلى أشااااااخاص متمكنين في تكنولوجيا المعلومات بل وكيفية تتبيقها على األعمال  تحتا  كنير من قتاعات

 .تحديات العمل الحقيقية

تعد كل من الشبكة العنكبوتية والبرمجة وتحليل البيانات بمنابة فروت مهمة، حيث تستخدم الشركات تحلي ت 

 والتسويا ووسائل التواصل اإلجتماعي.البيانات لبحوي المستهلك 

ِإن امت ك قاعدة صااااالبة من المعرفة بتكنولوجيا المعلومات في هذه المجاالت، مع وجود مزيج مناساااااب من 

 مهارات العمل المضافة، سوف يضعك في موقف قوي لألدوار الحالية والناشئة في الصناعة الرقمية.

 

 

 نبذه عن البرنامج

 

مجنا هو أن الخريجين يحصلون على شهاداتهم من جامعة غرب إنجلترا البريتانية مباشرةي إن أهم ما يميز برنا

 من ج ل دراستهم في الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا في مسقط.

 

ما الذي يميز برنامج 

الكلية العالمية للهندسة 

 والتكنولوجيا؟
 

جيا وتتبيقه، أسس الشبكة العنكبوتية، دراسات التكنولوفي بداية البرنامج  سوف تدر   التفكير الحوسبي 

اإلبداعية وأسس ممارسي المعلومات. وبالتقدم أكنر في هذا البرنامج، سوف تدر  مقدمة في تتوير النظم 

الموجهه للكيانات وتتبيقات األعمال. إلى جانب  لك، سوف تقوم بتتوير مهارات العمل منل فهم المنظمات 

 .التسويا وإدارة المشاريعوالشعوب، ومبادئ 

وعلى مدار البرنامج ستقوم بتتبيا المعرفة المكتسبة من ج ل العمل في المختبرات المجهزة ب حدي التقنيات 

واألجهزة. وفي السنة األجيرة، سوف تدر   كاء األعمال واستخرا  البيانات، والقضايا األج قية والمهنية 

 نب مشروت تتوير برمجي إلظهار المعرفة المكتسبه في هذا البرنامج.في الحوسبة والوسائط الرقمية إلى جا

 

ما الـذي س قوم 

 بدراسته؟

 

ك حد جريجي مجال حوسبة األعمال، سوف يكون لديك مزيج قوي من المهارات الحوسبية وتحليل البيانات 

جيا على تكنولو في مجال األعمال والذي سيضعك في وضع ممتاز لمجموعة واسعة من الوظائف التي ترتكز

المعلومات والتي تشتمل على محلل األعمال، متور البرمجيات، محلل البيانات ومحلل التسويا على سبيل 

 المنال ال الحصر.

 

 

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 في الشرف مرتبة مع علوم بكالوريوس
ةالبيئي والممارسة اإلدارة  

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UK  البريطانية الترججامعة غرب إن

 طريقة الدراسة  جزئي أو دوام مرنمنتظم بدوام كلي، منتظم بدوام 

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

. بإمكان حملة شهادات على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري %60الحصول على 

 معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.الدبلوم التقني طلب 

 يعادلها ما وأ التتبيقية الرياضيات أو البحته الرياضيات مادة دراسة تشمل العام التعليم دبلوم شهادة

 %55 عن يقل ال عام بمعدل أواألدبي المسارالعلمي

 شروط القبول

 للتواصل   91789204– 242279 03- 12242279أوهاتف:  gcet.edu.om4hod@ :البريد اإللكتروني 

 

 أعارت وقد لالمستقب وفي حاليا البشري الجنس تواجه التي التحديات أهم من البيئية التحديات تعتبر

 .الموضوت لهذا فائقة أهمية عمان سلتنة في المسوولة السلتات

 رساتهاومما البيئة شوون إدارة في االساسية والمهارات بالمعلومات الدارسين التلبة البرنامج هذا يزود

 البيئية، األمور يلتحل البيئية، التحديات المستدامة، الصحية البيئه البيئه، مع االنسان ع قة تشمل والتي

 مجالبرنا هذا يعتمد. النفايات وتدوير التخلص الهواء، جودة المياة، مصادر المتجددة، التاقة مصادر

 . العملية والممارسة التتبيا على كبيرة بصورة

 

 نبذه عن البرنامج

 الترجمن جامعة غرب إن تخر  أصيلةما يميز هذا البرنامج هو حصول التالب المتخر  على شهادة 

 البريتانية بدون الحاجة للذهاب الى بريتانيا.

ماالذي يميز برنامج 

ة للهندس الكلية العالمية

 ؟والتكنولوجيا

ج ل السنة االولى، ستدر  العديد من المواد التي تمكنك من فهم العوامل البيئة واالجتماعية والنقافية 

لتتوير المناطا السكنية والحصول على بيئة مستدامة كما ستمكنك مادة المشروت العملي من تتوير 

ياسات تشمل القوانين والس مهاراتك العملية في مجال البيئة. في السنوات الدراسية ال حقة مواد متتورة

المتعلقة بالبيئة والمجتمعات الصحية المستدامة وأسباب التغيرات البيئية، إدارة الموارد التبيعية لجعلها 

أكنر فاعلية للمستقبل، مصادر التاقة المستدامة، مصادر المياه، جودة الهواء، تدوير النفايات،  

ج ل سنوات الدراسة طرق البحث والزيارات الميدانية  باإلضافة إلى اإلقتصاد البيئي، كذلك ستتعلم

وجمع وتحليل البيانات. سيتضمن مشروت التخر  تصميم بيئات معيشية نمو جية تتميز بجودة الهواء 

 وإدارة المخلفات واإلستخدام األمنل للماء والتاقة المتجددة. 

ذي س قوم ـال ما

 بدراسته؟

إستنادا إلى الوضع البيئي الحالي في سلتنة عمان فإن إحتيا  سوق العمل لهذا التخصص يعد أمراي 

هنالك العديد من الوظائف في مجاالت اإلدارة والتتوير البيئي وكذلك في قتاعات تتوير ملحاي كما أن 

تاعين كات القالمشاريع السكنية والصناعية والسياحية الكبيرة. تشمل مجاالت العمل موسسات وشر

 العام والخاص العاملة في مجال استشارات البيئة وتصميم المجمعات السكنية والخدمات المرافقة. 

 

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
 

 في الشرف مرتبة مع علوم بكالوريوس
واإلقليمي الحضري التخطيط  

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UK  البريطانية الترججامعة غرب إن

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام كلي، منتظم بدوام جزئي أو دوام مرن

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8للدوام الكلي و أربعة سنوات أكاديمية

 الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

. بإمكان حملة شهادات على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري %60الحصول على 

 متقدمة.الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة 

 يعادلها ما وأ التتبيقية الرياضيات أو البحته الرياضيات مادة دراسة تشمل العام التعليم دبلوم شهادة

 %55 عن يقل ال عام بمعدل أواألدبي المسارالعلمي

 شروط القبول
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 صتخص من المتفرعة الحدينة التخصصات ك حد واإلقليمي الحضري التختيط تخصص يعتبر

 مةال زالعميقة و والمهارات بالمعلومات الدارسين تزويد الى هذا البرنامج يهدف .المعمارية الهندسة

 .القادمة واألجيال الجديد للجيل وجذابة ةوكف مريحة، صحية، مستدامة، بيئة لتتوير

 لبيئية،ا التحديات الذكية، المدن الخدمات، تتوير الحدينة، المدن تصميم دراسة على البرنامج ملتيش

 كما  جدماتهاو للمدن اإلستراتيجي التختيط و البشري واإلستيتان المواص ت البيئية، الدالئل تحليل

 .  الميداني والعمل العملية والممارسة التتبيا على كبيرة بصورة البرنامج هذا يعتمد

 

 عن البرنامج نبذه

 الترجمن جامعة غرب إن تخر  أصيلةما يميز هذا البرنامج هو حصول التالب المتخر  على شهادة 

 البريتانية بدون الحاجة للذهاب الى بريتانيا.

ماالذي يميز برنامج 

ة للهندس الكلية العالمية

 ؟والتكنولوجيا

في السنة االولى من البرنامج ستدر  العديد من المواد األساسية التي ستمكنك الحقاي من فهم العوامل 

البيئية والمجتمعية والنقافية لتتوير المناطا السكنية والحصول على بيئة مستدامة. كما ستزودك 

 المشروت العملي. بالخبرة والمهارات العملية المتعلقة بالتتوير العمراني والحضري من ج ل مادة

في السنوات ال حقة ستدر  مواد تخصصية تشمل الترق اإلستراتيجية لتختيط البنى التحتية للمدن، 

المجتمعات الصحية المستدامة، وأسباب التغيرات البيئية. كما سيزودك البرنامج  بتعلم التقنيات الحدينة 

ق األبعاد، نظم المعلومات الجغرافية، طرلتصميم البيئات المعيشية عن طريا استخدام برامج ث ثية 

البحث والزيارات الميدانية وجمع وتحليل البيانات. سيتضمن مشروت التخر  الفردي تختيط و تصميم 

 مشاريع عملية كبيرة. 

ذي س قوم ـال ما

 بدراسته؟

ري إلى جريجي التختيط الحضكبيرة بالرجوت إلى الرؤية العمانية بعيدة المد  فإن سوق العمل بحاجة 

واإلقليمي، هنالك العديد من الوظائف في مجاالت التختيط والتصميم والتتوير وكذلك في قتاعات 

النقل والتتوير اإلقتصادي واإلستشارات البيئية، تتوفر الوظائف في القتات الحكومي بشتى الوزارات 

التختيط اإلقليمي وتصميم المجمعات إستشارات مجال والهيئات، وفي القتات الخاص العاملة في 

إ ا كان التالب مهتميا بمتابعة الدراسات العليا بعد إكمال الشهادة بنجاح ،  السكنية والخدمات المرافقة.

 عملية القبول في أفضل الجامعات في العالم. عليه لفإن الحصول على موهل بريتاني سيسهِّ

 

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في( الشرف مرتبة مع) بكالوريوس العلوم
والتصميم المعمارية التكنولوجيا  

 للشهادة الجهة المانحة University of the West of England, UK  البريطانية الترججامعة غرب إن

 طريقة الدراسة  منتظم بدوام جزئي أو دوام مرنمنتظم بدوام كلي، 

 المدة كحد أقصى سنوات أكاديمية للدوام الجزئي 8أربعة سنوات أكاديمية للدوام الكلي و

 الدراسية الرسوم .ريال عماني في السنة 3,500

. بإمكان حملة شهادات على األقل في كل مادة من مواد البرنامج التحضيري %60الحصول على 

 الدبلوم التقني طلب معادلة المواد التي درسوها واالنضمام الى البرنامج بمرحلة متقدمة.

 يعادلها ما وأ التتبيقية الرياضيات أو البحته الرياضيات مادة دراسة تشمل العام التعليم دبلوم شهادة

 %55 عن يقل ال عام بمعدل أواألدبي المسارالعلمي

 شروط القبول
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 الجغرافياو والمناخ واالقتصاد والمجتمع المعمارية التياراتو بالنقافة المعمارية األشكال تتور يت ثر

 إلى نحتا  ، العوامل لهذه االستجابة على قادرة العمارة تكون لكي. الذات على والحفاظ واألمن

 هذه في. ةالمعماري الهندسة على ايقيود التكنولوجية القيود فرضت الماضي، في. التكنولوجيا تتبيا

 .نيرةم بترق يتتور أن المعماري للتعبير ويمكن ايتقريب حدود ب  التكنولوجيا أصبحت ، األيام

 نبذه عن البرنامج

 قوي فهم اباكتس. المعاصرة البناء صناعة قلب في وتعمل ، تقنياي معمارياي لتصبح البرنامج هذا يجهزك

 فاهيمم وتتبيا دراسةإعمل على . العمارة تاريخ في تواجده ومكان البناء، في التكنولوجي للتقدم

 عملكتورو ت تلهمك التي المباني وقّيم رسمإ. البناء مشاكل من مجموعة على البناء وتقنيات التصميم

 من ةسلسل على واعمل المجال في الخبرة  وي المعلمين من تعلم. الميدانية اليومية الرح ت من ج ل

 هذال الرئيسية المميزة السمات من. جيداي مجهزة استوديوهات في حقيقيين لعم ء الحية الملخصات

 دة،المتح المملكة ، بريستول إنجلترا، غرب جامعة من بريتانية شهادة على ستحصل أنك البرنامج

 .مسقط في الدراسة أثناء( عالمياي بها معترف)

ماالذي يميز برنامج 

ة للهندس الكلية العالمية

 ؟والتكنولوجيا

 وجدمات تكنولوجيا فهم من تمكنك التي النمتية الوحدات من العديد تدر  سوف ، البرنامج بداية في

 التتوير  لك في بما تخصصاي أكنر مواضيع ستدر  تقدمك، معو  البناء علوم إلى باإلضافة البناء

 التكنولوجي بتكاراإل ،حولها واألماكن المباني على والحفاظ العقود وممارسة والمشتريات التجاري

 ج ل من التصميم مفاهيم تكتشف سوف دراستك، ج ل. األداء وتقييم التاقة إدارة الحياة، ودورات

 البناء. األساسية العلمية المبادئ من التقنيات بتتوير وستقوم الكمبيوتر، ونمذجة االستوديو أعمال

 على التصميم جوانب جميع وتتبيا وممارسة األولى، السنة في تعلمها تم التي التقنيات على

 البناء ومشاريع معرفتك نتاق بين جمعستعمل على ال األجير، العام في. البناء مشاكل من مجموعة

 التصاميم إنشاء كذالك.جديدة بناء تصميم وحلول مفصلة تقييمات إنتا  من ج ل النتاق واسعة

المتعلقة بها. والوثائا العمل ورسومات المفاهيمية  

ذي س قوم ـال ما

 بدراسته؟

 شرقال ومنتقة ُعمان داجل التصميم مهارات  وي للتقنيين الوظيفية الفرص من واسعة مجموعة هناك

 المعمارية الممارسات في الحصول على فرص عمل يمكنك. العالم وحول إفريقيا وشمال األوسط

 ومصنعي المشاريع ومديري والمتورين للمقاولين أو الخاص، أو العام القتاعين في والهندسية

 وهلم على الحصول فإن ، بنجاح الدرجة إكمال بعد العليا الدراسات بمتابعة مهتماي كنت إ ا. األنظمة

 .العالم في الجامعات أفضل في القبول سيسهل بريتاني

ماهي فرص العمل بعد 

 التخر ؟

 


