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 المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

، قادرة عىل  تسىع جامعة السلطان
ً
 وتقنيا
ً
لة أكاديميا

 
قابوس إىل إعداد أجيال مؤه

  بناء الوطن واالرتقاء به
 
 .تسخبر المعرفة والمهارات المكتسبة ف

تيب 
 
  أن يضع بير  يدي طلبة الجامعة ك

ومن هذا المنطلق يرسُّ مركز التوجيه الوظيف 

تمريض العام، "التخصص والوظيفة" لكلية التمريض الهادف إىل تعريفهم بتخصص ال

باإلضافة إىل مهام وظيفة الممرض ونبذة عن المسئوليات وبيئة العمل المرتبطة 

 .بالوظيفة

لكلية التمريض خطوة ناجحة »التخصص والوظيفة « ونأمل أن يكون إصدار كتيب

  البدء لتخطيط حياة مهنية ناجحة. 
 
 وفعالة تساعد الطلبة ف

 

 

 

 

 

 

 

  
 مركز التوجيه الوظيف 

 والتوجيه قسم التوعية
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 خطوات اختيار التخصص المناسب

 

د
 
ة عند اختيار التخصص الدراس  الذي سيحد يك الكثبر من التفكبر والحبر

 غ- قد يعبر
ً
مستقبلك -البا

  معرفتهــا التخــاذ 
 
  قــد ترغــب ف

، بســــــــــــــــوــب كم المعلومــات والخيــارات المتوفرة لــديــك، أو الخر  
الوظيف 

 القرار األنسب. 

د بأنك لســــــــــــــــ  الوحيد 
ّ
ك وتأك

 
  بداية الط-بســــــــــــــــوب هذا التفكبر –الذي يمر بهذه التجربة، وأن

 
ريق ف

  عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا. 
 
 الصحيح ف

ا التخاذ قرارك حول التخصــــص الدراس     ســــتســــاعدك كثبر
وهنا ســــتجد بعض الخطوات المفيدة الخر

 :  األنسب كالتاىل 

 

 

  

  

اكتشف ذاتك

ماهي ميولك 
واهتماماتك

ماهي قدراتك

اكتشف 
الخيارات

ما هي الفرص 
المتوفرة؟

اختر الفرصة 
المناسبة وفقا  

لميولك وقدراتك

خذ الخبرة

يار للتأّكد أنه الخ
حالصحي/األنسب

اتخذ قرارك

وتوكل 
على هللا
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 اكتشف ذاتك
 

 ميولك وإذا خضـــــــــــ  رحلة اكتشـــــــــــاف ومعرفة الذات، اكتشـــــــــــاف عىل تقوم الجامعية الدراســـــــــــة إن

 فتكون قد  واهتماماتك
ً
وقدراتك وموائمة ذلك مع طبيعة تخصــصــك الدراس  وطبيعة عملك الحقا

  مدروس وناجح بمشيئة هللا. 
  اتخاذ قرار مهخ 

 
 نجح  ف

 

 :  ونقصد بالميول واالهتمامات والقدرات التاىل 

 رغبتك وارتياحك النفس  ألداء نوعية أعمال معينة، مثل أن:  ه   الميول المهنية: 

  محيط هادئ ومســــــــــــــــتقر  •
 
مهام أو أعمال تتطلب مهارات فكرية وذهنية أو  ألداءتميل للعمل ف

 ابداعية. 

  ماـان واحد لســـــــــــــــــاعات طويلـة وأيام  •
 
ل فكرة البقـاء ف مكنـك تحمـ  ل والحركة وال يك

 
تميـل إىل التنقـ

 متواصلة. 

  تميل إىل بناء عال •
  المجتمع المدرس  أو الجامىع  أو السكخ 

 
قات عديدة ووثيقة مع من حولك ف

 .
ً
  الحقا

 أو المهخ 

 تميل للتكنولوجيا واستخدام األجهزة الحديثة واكتشافها.  •

ها ....   وغبر

 لمعر  اهتماماتك )أو هواياتك(: 
ً
 ما يقودك إليه الفضـــول دائما

ً
فة هو كل ما تســـتمع بالقيام به وغالبا

 جديد عنه، كاهتمامك بـ : المزيد وال

 مجاالت أو مواضيع معينة: اجتماعية أو إنسانية أو علمية أو تقنية أو رياضية...  •

ل والجلوس مع األهــل واألصــــــــــــــــحــا  والعنــايــة  • ممــارســــــــــــــــــة هوايــة أو عــادة يوميــة كــالقراءة والتــأمــ 

حال والتخييم.   بالنباتات/ العناية بالحيوانات أو تربيتها والسفر والبر

 رياضة معينة، كركو  الخيل أو السباحة...... ممارسة  •

ها .........   وغبر

 

 مالحظة مهمة: 

ات أكثر دقة  ، إذ يعطيك فتوافقهما مؤشر ي
ورة أن يتوافق اهتمامك مع ميولك المهنر ليس بالضر

ك ببعد فكري واسع ومختلف. 
ّ
 عىل المسارات المهنية المحتملة لديك، واختالفهم سيمد
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ل أن تتوافق مع الميول: ه  استطاعة القدرات
 
فض ، ويك  الطالب لتأدية وتنفيذ مهام أو عمل معير 

حقق له 
ك
 –المهنية حخر يبدع الشخص بها وت

ا
. و -مستقبال  

عدم استطاعة الشخص أو رضا وظيف 

ة أسبا  جسدية أو شخصية أو اجتماعية أو صحية. وهنا سنرسد بعض 
 
عدم قدرته قد ترجع لعد

 ختيار ميول مهنية تستهويه. مثال ذلك: األمثلة عن عدم قدرة الشخص ال 

ل  •   دراســــــــة ومزاولة مهنة الطب، ولكنك ال تســــــــتطيع تحمُّ
 
قد يكون لديك رغبة وميول شــــــــديد ف

 منظر الدماء والجروح. 

ط الحد األد    •   دراســــــة تخصــــــص ما، ولكنك غبر مســــــتوف  لرـســـــر
 
قد يكون لديك رغبة شــــــديدة ف

ة.   لدرجات المواد الدراسية األساسي 

  العمل خار  قد تكون ل •
ديك القدرة عىل اختيار تخصــــــــــــــــص دراس  يتطلب مســــــــــــــــتقبله الوظيف 

  العمل أو العمل المكتخر  أو التعامل مع أدوات وأجهزة بشـــــــــــال دائم، والذي 
 
ل ف
 
المدينة أو التنق

 يتعارض مع طبيعة شخصيتك أو صحتك أو حالتك وظروفك االجتماعية. 

القـــدرات، يجـــدر بـــك طرح أســــــــــــــــئلـــة متنوعـــة عىل وبعـــد التعرف عىل كـــل من الميول واالهتمـــامـــات و 

 الذي العمل وطبيعة العلمية، المجاالت  من فيه بارع أن  وما به، القيام تحب بما تتعلق نفســـــك

  15 بعد نفســـــــك تتخيل وكيف يناســـــــبك،
ً
ها اآلن، من عاما    األســـــــئلة من وغبر

   ســـــــتســـــــاعدك الخر
 
 ف

  الذي العمل طبيعة عن فكرة تكوين
ُّ
   األعمال ونوعية به، االلتحاق تود

 .إليها تميل الخر

 

ي  كمااا يمكن
ّ ي  والتوجياا  التوعيااة قساااااااااااااام لموظفر

ر
ي  التوجياا  مركز ف

 بهاا ا مسااااااااااااااااعاادتااك الوظيفر

 ميولك يناساااب ال ي التخصاااص عن جيدة فكرة لتكوين المناسااابة، األسااا لة وطرح الخصاااو 

تب علي  وقدراتك، واهتماماتك ي  المسار تحديد ويثر
 .لك المالئم الوظيفر
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 اكتشف الخيارات
 

 والمتعة المعرفة من بالكثبر  ســــتح    وتأكد أنك  .للمســــتقبل أمامك المطروحة الخيارات اكتشــــف

  هذه المهمة. 
 
   ف

حة المصادر بعض وهنا    لمساعدتك المقبر
 
 :االكتشاف عملية ف

ء بمصادر صغبر  عالم الجامعة إن :الجامعة  أكاديميير   من أمامك المتاحة المعلومات منفصل مىل 

هم وموظفير   اتهم معارفهم من لالســــــــــــــتفادة وغبر  :مثل المختلفة، الجامعة وكذلك مرافق  .وخبر

 .األخرى الخدمية والمراكز الرئيسية، والمكتبة بها، التخصصية والمكتبات المختلفة، الكليات

نت شااااابكة    مصــــــدر ه   :اإلنثر
   ومهم هائل وفوري معلوما ر

 
 الوظائف نوعية عن البحث عملية ف

   بالتخصــــــصــــــات المرتبطة
  لتلك الوظائف، االلتحاق تود الخر

 توافرها  ومدى بها، والوصــــــف الوظيف 

   وأهميتها
 
 من وحاجتها المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات وطبيعة لشـــــــــــــــغلها، الالزمة والمهارات العمل، ســـــــــــــــوق ف

ولكن تأكد أنك تبحث بالشــال الصــحيح مســتعينا بمواقع معتمدة وموثوق  .الوظيفية التخصــصــات

 بها كمواقع المؤسسات التعليمية والحكومية والرسمية. 

   يعملون أشــــــخا  مع إن التواصــــــل :حولك من األشاااااخا 
 
   الوظيفية المجاالت  نفس ف

د الخر  تو 

  زل  ما أو مســـــــــــتقبال بها االلتحاق
ً
   فيما حائرا

 
 جميع االســـــــــــتفســـــــــــار ومعرفةبينها ســـــــــــيســـــــــــاعدك ف

   الجوانب
   تهمك الخر

 
الشــأن، وأصــبح اليوم من الســهل الوصــول إىل األشــخا  الذين يعملون  هذا  ف

  المجال الذي تطمح للعمل به والتواصـــــــــل معهم عبر حســـــــــاباتهم الشـــــــــخصـــــــــية وحخر الحســـــــــابات 
 
ف

 بشال خا .  الرسمية للمؤسسات عبر قنوات مختلفة
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ة  خذ الخبر
 

   يعملون  شخاأ إن مشاهدة
 
   المجال نفس ف

 عن كثب  به للعمل تطمح الذي الوظيف 
ا
مستقبال

  التأكد من خيارات
 
 :خالل من ك وذلكله دور كببر ف

  :العمىلي  التدريب
 
 االعتيادي، الدراس   الفصل خالل حخر  أو الصيف فصل خالل يكون ما عادة

صك مرتبط ويكون ، بتخص   غبر  وهو الدراسية، خطتك من معتمدة ساعات يمثل وقد األكاديم 

   األجر  مدفوع
 
 .األحيان معظم ف

  تحديدها يتم :عمل موقع زيارة
ً
   مختص موظف مع بالتنسيق مسبقا

 
 العمل جهات إحدى ف

   بالمسار المرتبطة
 عمل ومتابعة بمشاهدة خاللها وتقوم  .به االلتحاق تنوي الذي الوظيف 

  تكتشف وقد الواقع، أرض عىل الموظف
ً
ة بمهام يقوم أنه الحقا تعرف  أو تتوقعها، تكن لم كثبر

   رسمته ما يغبر  قد مما عنها،
 
   العمل طبيعة عن توقعته وما مخيلتك ف

 
 . المجال ذلك ف

، التدريب يعتبر  ة بذوي لالتصال ذهبية فرصة العمل موقع وزيارة العمىل  ف الخبر  قر  عن والتعر 

   عليه ستكون كما المستقبلية عملك بيئة عىل
 
   بالغة أهمية الخطوة ولهذه  .الواقع ف

 
 تغيبر  ف

 .الخاطئة األفاار وتصحيح التوقعات

 

 

 اتخذ قرارك
 

 وجمع والتقصـــــ   بالبحث وقم  أفضـــــل، بشـــــال وقدراتك واهتماماتك ميولك عىل تعرف  أن بعد

ة، ذوي مع وتواصــــــل  مختلفة، مصــــــادر  من المعلومات    أكبر  بثقة ســــــتشــــــعر الخبر
 
 قرارك اتخاذ ف

، مرشـــــدك مع خياراتك تناقش أن عليك حينها  .لك المناســـــب التخصـــــص اختيار بشـــــأن  األكاديم 

ير   أحد  ومراجعة
   المختصــــــــــــ 

 
   التوجيه مركز ف

 بهذا المرتبطة الوظيفية الفر  لمناقشــــــــــــة الوظيف 

د .مســـــــتقبال توافرها ومدى التخصـــــــص،
ّ
ا الطبيعي  من أن  وتأك

ّ
 وميولك اهتماماتك تتغث   أن جد

ي  التقدم مع
ر
ات من مزيدال واكتساب العمر ف  .الخث 

 وإصـــــــــدارات بكتيبات االســـــــــتعانة يمكنك قم بزيارة المركز للحصـــــــــول عىل مســـــــــاعدة واســـــــــتشـــــــــارة أو 

   المركز،
   ستساعدك الخر

 
 .المناسب التخصص واختيار القرار  اتخاذ عملية ف
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 تخصص التمريض العام
 

،  تطور تخصص التمريض عىل مر العقود الستة الماضية بشال متسارع.   
  النصف األول من القرن الماض 

فف 

اف األطباء.    المستشفيات لمدة ستة أشهر معدودة وتح  إشر
 
كان  متطلبات التمريض تقترص عىل التدريب ف

ة، نشأ علم التمريض وتطو    التعليم والتدريب والرعاية الصحي 
 
ر. ومع تطور العلوم الصحية وظهور مفهوم الجودة ف

  التمريض وكذلك أبحاث  فمنذ ستينيات القرن العشرين
 
  الواليات المتحدة وأوروبا نظريات متخصصة ف

 
ظهرت ف

  التمريض كالتمري
 
عرف اليوم بعلم التمريض، ثم تم تطوير مستويات مختلفة ف   نشأة ما يك

 
ض علمية كان  األساس ف

ها. كما تم تطوير مناهج خاصة لكل هذه ال   والتمريض المساعد وغبر
 
مستويات، ثم الجامىع  والتمريض الحرف

  التمريض كالدبلوم العاىل  والماجستبر والدكتوراه وما ب
 
 عدها. نشأت برامج الباالوريوس وبرامج الدراسات العليا ف

  التمريض، وأرسل  
 
  السبعينيات والثمانيات، تبن  مجموعة من الجامعات العربية برامج الباالوريوس ف

 
ف

  دولهم. مجموعة من خريجيها للحصول عىل شهادات الدراسا
 
ت العليا ليعودوا بعد ذلك وينشئوا برامج مشابهة ف

  جامعة السلطان قابوس سنة 
 
  التمريض ف

 
ئ برنامج الباالوريوس ف وتطرحه كلية  2002وعىل نفس الخ ، أنسر

ة، ومنذ أن أصبح  كلية التمريض كلية مستقلة عام  م يطرح برنامج الباالوريوس من  2008الطب والعلوم الصحي 

 ية التمريض. قبل كل

  برامجها، فقد حصل برنامج الباالوريو 
 
 لجهود كلية التمريض المضنية لرفع وضمان جودة التعليم ف

ا
س وتاليال

  عام 
 
  التمريض عىل االعتماد الدوىل  ف

 
  منح االعتماد األكاديم   2016ف

 
عخ  ف
ك
ة مرموقة ت امج لمن منظمة أمريكي  بر

  عام ACENالتمريض تدىع 
 
 من خريجر  برنامج  سيتخر   2017. ف

من جامعة السلطان قابوس الفو  الحادي عرسر

  التمريض. 
 
 الباالوريوس ف

 التخصصات الفرعية المتاحة

 ال يوجد
 

نامج:  الساعات المعتمدة  إلنهاء الث 

  التمريض بعد إنهاء 
 
:  130تمنح الكلية درجة الباالوريوس ف مة بالشال التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6   متطلبات جامعة

 ساعات 6  مقررات الجامعة االختيارية

 ساعة 118   مقررات الكلية اإللزامية
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 الوظائف المستقبلية المتوقعة

-   
 Registered Nurseممرض قانو  

 Staff Nurseممرض عام  -
 Clinical Instructorمدر  سريري  -
ات  - ف مختبر  Lab Supervisorمرسر
 School Nurseممرض مدرسة  -
 

ي 
 لوظيفة ممرضالوصف الوظيفر

  المستشفيات. 
 
  أو ممرض عام ف

 شيوعا ه  ممرض قانو  
 الوظيفة األكبر

 
 المهام الوظيفية: 

 
  للمريض.  .1

 أخذ وتوثيق التاريــــخ المرض 

 إجراء فحص سريري لتقييم حالة المريض وتوثيق نتائج الفحص.  .2

 إعطاء تقرير بحالة المريض للطبيب المعالج.  .3

ة عىل  .4  أهداف لتلبية حاجاته العاجلة واآلجلة. عمل خطة رعاية للمريض مبني 

  خطة الرعاية.  .5
 
ة لتحقيق األهداف المنشودة ف  تنفيذ إجراءات تمريضي 

  عمل اإلجراءات الطبية السريرية.  .6
 
 مساعدة األطباء ف

7.  .  إعطاء األدوية حسب توصيات األطباء ومراقبة آثارها وتقييم فاعليتها من خالل مراقبة المرض 

ة. التواصل والتشاور وال .8   الرعاية الصحي 
 
هم من المتخصصير  ف  تعاون مع األطباء وغبر

ة ومراقبة آثارها وتقييم فاعليتها.  .9 ات الطبي 
 
 تشغيل ومراقبة األجهزة والمعد

  حاالت النتائج الطارئة.  .10
 
ة والتواصل مع الفريق الطخر  ف

 تحليل وتقييم نتائج الفحوصات الطبي 

ة  .11  بات. للمرض  وعائالتهم عن كيفية التعامل مع األمراض أو اإلصاتقديم النصح واإلرشاد والمواد التعليمي 

12.  .  شرح ما يجب عىل المريض القيام به بعد الخرو  من المستشف 

 
 بي ة العمل:  

  عطالت نهاية األسبوع 
 
  المستشفيات بنظام المناوبة خالل الليل والنهار وف

 
  مهنة التمريض العمل ف

تقتص 
 واإلجازات الرسمية. 
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ي كلية التمريضبعض   المهارات المتوقعة من خريج 
 

 

ة شاملة ومتااملة لألفراد والعائالت والمجتمع.  -1  القدرة عىل تقديم رعاية صحي 

ة للتمريض.  -2 ة واألخالقي  ة مطابقة للمبادئ والمعايبر المهني   القدرة عىل تقديم رعاية صحي 

ة ذات جودة عالية وضمان سالمة المر  -3  ض  من اإلهمال وسوء التطبيق. القدرة عىل تقديم رعاية صحي 

ة لالرتقاء بمستوى ال -4 ة والممارسة القائمة عىل األدلة التطبيقي  رعاية االنتفاع من نتائج األبحاث العلمي 

ة.   الصحي 

ة.  -5   بيئة الرعاية الصحي 
 
ات ف   إدارة وتطوير نظام الرعاية لمواكبة التغبر

 
 المساهمة ف

ال مع فريق الرعاية  -6 ة والمرض  وعائالتهم. التواصل الهادف والفع   الطبي 

ة.  -7   ممارسة مهنة التمريض وتقديم الرعاية الصحي 
 
  التفكبر المنهجر  والنقدي ف

 تبخ 

8-  .  
 القدرة عىل العمل بشال مستقل لتنفيذ الواجبات والمسؤوليات المنوطة بالكادر التمريص 

ة.  -9 ة وقوة البصبر  القدرة عىل تطوير المعرفة الذاتي 
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 مفيدة معلومات
  



13 
 

وط التحويل من كلية إىل أخرى(  عمادة القبول والتسجيل )شر
 

 نب ة عن عمادة القبول والتسجيل: 

ة  اف عىل تنفيذ السياسات والقواعد األكاديمي    اإلشر
 
تقوم عمادة القبول والتسجيل بدور محوري  ف

ة األوىل، وجدول   برامج الدراسات الجامعي 
 
ات من بينها قبول الطلبة ف  عدة مسؤولي 

ّ
ة بالجامعة، حيث تتوىل

ة، ومتابعة إجراءات التخر   ة وإدخال الخطط األكاديمي  ت الطلبة إىل المقررات الدراسي 
 
 ، وحفظ سجال

ات بالتنسيق والتعاون مع  ة بهم. وتقوم العمادة بتلك المسؤولي  ة الخاص  جانب إعداد التقارير األكاديمي 

  السلطنة. 
 
ة األخرى ف د والمؤسسات الحكومي   الكليات والوحدات األخرى بالجامعة ومركز القبول الموح 

ر الكليات:   قواعد التحويل بي 

نامج التأسيس  قبليجب عىل الطلب .1  التحويل.  ة إنهاء البر

 يتم التحويل بير  التخصصات داخل الكلية عن طريق الكلية نفسها.  .2

بية الفنية والموسيفر والعلوم الموسيقية بعد اجتياز  .3 بية الرياضية والبر يتم التحويل إىل تخصص البر

 اختبار القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحويل.  

  حالة الرغبة بالتحويل إىل يجب الحصول عىل الم .4
 
ية أو ما يعادله ف   اللغة اإلنجلبر 

 
ستوى السادس ف

ية.   أي كلية أو برنامج تكون الدراسة فيه باللغة اإلنجلبر 

  تكون متطلبات مسبقة  .5
نامج التأسيس  والخر يجب عىل الطالب الراغب بالتحويل استيفاء مقررات البر

  الكلية المحول إليها. 
 
نامج ف  لخطة البر

ة الزمني .6   التحويل بحيث ال تزيد الفبر
 
  الجامعة عند الرغبة ف

 
ة يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة ف

 .)  )يرجر مراجعة النظام األكاديم 
ً
 المسموح بها قانونا

 يسمح للطالب اختيار ثالث رغبات للتحويل وسيتم الفرز حسب أولوية الرغبة.  .7

 . ال يحق للطلبة التحويل أكبر من مرة واحدة .8

  الكلية المطلو  التحويل إليها، .9
 
ط للموافقة عىل التحويل وجود شاغر ف فإن تعذر الشاغر ال يتم  يشبر

وط التحويل المتبقية.   التحويل حخر وإن تم تحقيق كافة شر
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 مالحظات: 

نامج المحول  .1 نامج المحول منه الطالب والبر كة بير  البر
عند التحويل يتم احتسا  الساعات المشبر

نامج المحول إليه مما قد إليه فقط   الساعات لخطة تخر  البر
ر
يؤدي إىل تأخر  وال تحتسب باف

ات    جـدول محاض 
 
، وقد يؤدي التحويل إىل وجـود تعارض ف الطالب لفصل دراس  آخـر أو أكبر

نامج المحول اليه، وعليه فإن عىل الطالب تحمل مسؤولية ذلك.    البر
 
 الطالب ف

العلوم الصحية او برنامج العلوم الطبية الحيوية او كلية التمريض عند التحويل اىل كلية الطب و  .2

   (PHYS2101)او كلية الهندسة فأن المقرر 
ر
  حالة اعادة المقرر  (PHYS2107) المقرر يكاف

 
وف

امج وط التحويل اىل هذه الكليات او البر   لرسر
 
ئ يعتبر الطالب غبر مستوف

 
 . المااف

  الموق .3
 
ومن ثم اضغط عىل رابط  http://sis.squ.edu.omع: لتعبئة استمارة التحويل ادخل ف

 . ))طلبات التحويل((

  الكلية المحول إليها  .4
 
 الخطة الستالمعىل الطالب مراجعة رئيس القسم ومساعد العميد ف

 . الدراسية وإكمال إجراءات معادلة المقررات بعد التحويل

 . أي مقرر مطلو  باستبداله بمقرر معادل قبل التحويلال يحق للطالب انجاز  .5

اجع عن التحويل وإلغائه بعد ظهور نتائج التحويل .6  . يحق للطالب البر

   اإلنسانيةيحق لطلبة الكليات  .7
 
التحويل اىل الكليات العلمية وان لم يجتازوا المستوى السادس ف

ط إحضار ما يثب  حصولهم عىل  ية، ولكن برسر   اختبار التوفل ) 64اللغة االنجلبر 
 
أو IBT) نقطة ف

  اختبار  5
 
  كل مهاره،  4.5األكاديم  )والحصول عىل  IELTSنقاط ف

 
 واجتياز نقطة كحد اد   ف

ية )  . FPMT0105)الرياضيات للعلوم باللغة االنجلبر 

بية .8   طلب التحويل الواحد إىل كلية البر
 
 .يمكن للطالب تسجيل رغبتير  ف

  كلية ا اللغة العربيةتخصص  .9
 
بية للذكور فقط. ف  لبر

 بالتحويل اىل  تخصص العلوم الطبية  .10
فصلير  متتالير   الحيوية دراسةيجب عىل الطلبة الراغبير 

  كل فصل ومن ثم يتقدم  ساعة 14 والحصول عىل
 
 التحويل.  الطالب بطلبف
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ر الكليات  وط التحويل بي   شر

 

المطلوب  الكلية
 التحويل إليها

الحد 
 
ر
 األدن

للمعدل 
اكمي   الثر

ي يجب عىل  المقررات
النر

الطالب إنجازها قبل 
 التقدم بطلب التحويل

التقدير المطلوب لمواد 
 التخصص

 المعتمدةالساعات 
ي يجب عىل 

النر
 الطالب إنجازها

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية

 
3.50 
 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 الحصول عىل

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

 من غبر إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية
)برنامج العلوم 
 (الطبية الحيوية
 

 
3.00 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 عىل الحصول

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل من فصلير  
دراسيير  بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
 كلية التمريض

 
 
3.30 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 عىل الحصول

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

 من غبر إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
 كلية الهندسة

 
 
3.00 

 
 المقررات التالية: دراسة  
  (1) PHYS2107  أو

الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــرر الـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــل 
PHYS2101 

(2)    MATH2107     

 
  الحصول عىل

(C+ مقررين  
 
( عىل األقل ف

من  المقررات المذكورةمن 
 غبر إعادة 

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

كلية العلوم 
 الزراعية والبحرية

 
 
2.00 
 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 
 

 
 الحصول عىل

 (C مقررين من  
 
( عىل األقل ف

 مقررات المذكورةال

 
 
 كحد أد     14
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 كلية العلوم

2.00 

 مقررين مندراسة 
 المقررات التالية: 

  PHYS2101(1)  أو
المقرر البديل  

PHYS2107 
CHEM2101(2)   

BIOL2101(3)     
ERSC2101(4) 

 MATH2107 (5) 
COMP2101 (6)  

STAT1001 (7) 
 أو المقررات البديلة: 

  STAT1811)   و 
(STAT2812 

 
 

 الحصول عىل
 (C+ مقررين  

 
( عىل األقل ف

 من المقررات المذكورة
 

 
 
 

 كحد أدن  14

كلية االقتصاد 
 والعلوم السياسية

 
2.50 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

العلوم برنامج 
 السياسية

 
3.00 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 كلية الحقوق
 
2.00 
 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

آلداب كلية ا
 والعلوم

 االجتماعية

 
2.30 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

بية  كلية الثر
 
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أد     14

 
بية(  )كلية الثر

بية  تخصصي الثر
بية  الفنية والثر

 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

بية(  )كلية الثر
تخصص العلوم 
 والرياضيات

 
3.00 

 
 ررين منمقدراسة 

 المقررات التالية: 
 PHYS2101(1) أو المقرر

 PHYS2107البديل  
(3)  MATH2107  (2) 

CHEM2101  (4) 
BIOL2101 

 
------ 

 
 كحد أد     14
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 مركز التوجيه الوظيف 

 

 المركزخدمات 

 

 خدمات الطلبة: 

  المجاالت التالية:  .1
 
 توفبر خدمات التوجيه الفردي والجمىع  ف

   
 ناجح.  التخطيط لمستقبل مهخ 

  .اختيار التخصص الدراس  المناسب 

  .سوق العمل  
 
 اكتسا  وصقل المهارات المطلوبة ف

  .البحث والتقديم للوظائف المختلفة 

ة الذاتية والمراسالت الوظيفية للطلبة.  .2  مراجعة السبر

 اإلعداد لمقابالت الشخصية.  .3

  مختلف  .4
 
المجاالت المرتبطة بالتوجيه توفبر الكتيبات والمطويات والنماذ  واالستمارات التعليمية ف

 .  
 الوظيف 

 

 خدمات قطاعات العمل: 

  لطلبة وخريجر  الجامعة وتعزيز فرصهم الوظيفية.  .1
ات واألفاار لرفع الوىع  الوظيف   مشاركة الخبر

 عرض الفر  الشاغرة المتوفرة لطلبة وخريجر  الجامعة.  .2

 توفبر بيانات خريجر  الجامعة للفر  الوظيفية الشاغرة المتوفرة.  .3

. توف .4  بر كافة التسهيالت اللوجستية إلجراء االختبارات ومقابالت التوظيف داخل الحرم الجامىع 

امج األكاديمية، والتخصصات المتوفرة بالجامعة.  .5  التعريف بالبر

  معرض فر  العمل والتدريب بالجامعة.  .6
 
 الدعوة للمشاركة ف

 

 : ر  خدمات الخريجي 

  المناسبة لتعزيز ف .1
. تقديم خدمات التوجيه الوظيف   ر  توظيف الخريجير 

اتهم العملية.  .2  إصدار رسائل تدريب للخريجير  الباحثير  عن عمل إلثراء خبر

 تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجامعة.  .3

 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة فيها.  .4

ة.  .5 ات إعالني   إعالم الخريجير  بأخبار الجامعة من خالل إرسال نرسر

ة للخري .6  جير  من خالل بوابة خريجو جامعة السلطان قابوس. عرض خدمات ممبر 
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 برامج وفعاليات المركز

 

 

 : ي
 برنامج الوعي الوظيفر

برنامج فصـــــــــــــىل  يهدف إىل تأهيل طلبة جامعة 

الســلطان قابوس لمتطلبات ســوق العمل، عن 

طريق إقــــــامــــــة مجموعــــــة من حلقــــــات العمــــــل 

ة من  يقدمها المختصـــــــــير  بالمركز، وذوي الخبر

  داخل وخار  ال
جامعة. وأهم المواضــــــــــــــيع الخر

، الوىع    
: التوجيـه الوظيف  نـامج ه  يتنـاولهـا البر

يــــج.  ، تنمية مهارات، ريادة وتجربة خر   
  الوظيف 

 

 

  

 

ة ال اتية:    عيادة السث 
فعالية يتم من خاللها استضافة مجموعة 

ة    حقل الموارد الوشري 
 
ير  ف
من المختص 

ة باإلضافة إىل المختصير  بالجامعة لمراجع

السبر الذاتية لطلبة الجامعة وتوجيههم 

  تسويق مهاراتهم من 
 
ألفضل الطرق ف

 خاللها. 
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 معرض التخصصات: 
  بالتعاون 

فعالية ينظمها مركز التوجيه الوظيف 

مع مختلف كليــات جــامعــة الســــــــــــــلطــان قــابوس 

 تجمع كل التخصـــــــــصـــــــــات األكاديمية بالجامعة،

وتهدف إىل زيادة وىع  الطلبة بالتخصــــــــــــصــــــــــــات 

المتوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 

  ناجح 
ومســـاعدتهم عىل التخطيط لمســـار مهخ 

 من خالل اختيار التخصص المناسب. 

 

 

 

 معرض فر  العمل والتدريب: 
يهدف المعرض إىل خلق تواصل مباشر بير  

طلبة الجامعة وخريجيها الباحثير  عن 

  
 
العمل من جهة، ومع مسؤوىل  التوظيف ف

ف  قطاعات العمل من جهة أخرى، والتعر 

  التدريب والتوظيف المعروضة. عىل فر 

ا عدد كببر من 
ويشارك بالمعرض سنوي 

كات القطاع  ى شر ة وكبر الجهات الحكومي 

 الخا  من مختلف المجاالت. 

 

  

 الخريااااج: يوم 
أليام المفتوحة لخريجيها من الجامعة اتنظم 

مختلف السنوات والتخصصات وذلك انطالقا من 

 ، الحر  البالغ الذي توليه ألبنائها الخريجير 

ة وفاعلة  واهتماما  ورة إيجاد قناة تواصل قوي  برص 

ولتعزيز روح االنتماء للجامعة لدى  معهم

 .  الخريجير 
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: للتواصل  ي
 مع مركز التوجي  الوظيفر

 

 

 

 tools@squ.edu.om-areerC 24145976/24145992 التوعية والتوجيهقسم 

 relation@squ.edu.om-areerC 24145978/24145987 ةلعالقات المهني  ا قسم

 squ.edu.omalumni@ 24145990/24145948 شؤون الخريجير  قسم 

 career@squ.edu.om 24145989 التنسيق والمتابعةقسم 
   

 

 


