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 المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

لة أجيال إعداد إل قابوس السلطان جامعة تسع
 
  مؤه

 
، أكاديميا

 
تسخبر  عىل قادرة وتقنيا

   المكتسبة والمهارات المعرفة
 
 .به واالرتقاء الوطن بناء ف

   التوجيه مركز يسر  لقالمنط هذا ومن
  الجامعة ةبطل يدي بير   يضع أن الوظيف 

 
 تيبك

 المختلفة، الكلية بتخصصات تعريفهم إل الهادف لكلية الهندسةوالوظيفة"  التخصص"

 ومسؤولياتها، مهامها عن ونبذة بكل تخصص المرتبطة الوظائف من نماذج إل باإلضافة

 .لها العمل وبيئة

  إصدار يكون أن ونأمل
 
 وفعالة ناجحة خطوة الهندسة لكلية» والوظيفة التخصص «تيبك

   الطلبة تساعد
 
 .ناجحة مهنية حياة لتخطيط البدء ف

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 مركز التوجيه الوظيف 

 قسم التوعية والتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب

 

د
 
ة عنـــد اختيـــار التخصـــص الـــدرا   الـــذي ســـيحد يـــك الك ـــبر مـــن التفكـــبر والحـــبر

 غ- قـــد يعب 
 
مســـتقبلك -البـــا

  معرفتهــــا التخــــاذ القــــرار 
 
  قــــد ترغــــب ف

،  ســــمب كــــم المعلومــــات والخيــــارات المتــــوفرة لــــديك، أو الــــق   
الــــوظيف 

 األنسب. 

ك 
 
د بأنك لست الوحيد الذي يمر بهذه التجربة، وأن

ّ
  بدايـة الط- سمب هـذا التفكـبر –وتأك

 
  ف

 
ريـق الصـح ف ف

 . عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا

ا التخـاذ قـرارك حـول التخصـص الـدرا   األنسـب     ستساعدك ك ـبر
وهنا ستجد بعض الخطوات المفيدة الق 

 :  كالتال 

 

 

  

  

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
 

 واهتماماتـك م ولـك وإذا خضـت رحلـة اكتشـاف ومعرفـة الـذات، اكتشـاف عـىل تقـو  الجامعيـة الدراسـة إن

  اتخــاذ  وقــدراتك وموائمــة ذلــك مــع طبيعــة تخصصــك الــدرا   وطبيعــة
 
 فتكــون قــد نجحــت ف

 
عملــك الحقــا

  مدروس وناجف بمشيئة هللا. 
 قرار مهق 

 

 :  ونقصد بالم ول واالهتمامات والقدرات التال 

 رغبتك وارتياحك النفس  ألداء نوعية أعمال مع نة، م ل أن:  ه   الميول المهنية: 

  محيط هادئ ومستقر الداء مها  أو أعمال تتطلب مهارات فكر  •
 
 ية وذهنية أو ابداعية. تميل للعمل ف

  مكان واحد لساعات طويلة وأيا  متواصلة.  •
 
ل فكرة البقاء ف ل والحركة وال ُيمكنك تحم 

 
 تميل إل التنق

  أو  •
  المجتمــــع المــــدر   أو الجــــامع  أو الســــكق 

 
تميــــل إل بنــــاء عدقــــات عديــــدة ووفيقــــة مــــع مــــن حولــــك ف

 .
 
  الحقا

 المهق 

 حدي ة واكتشافها. تميل للتكنولوجيا واستخدا  األجهزة ال •

ها ....   وغبر

 لمعرفـة الم اهتماماتك )أو هواياتك(: 
 
 مـا يقـودك إليـه الفضـول دائمـا

 
زيـد هـو كـل مـا تسـتمع بالقيـا  بـه وغالبـا

 والجديد عنه، كاهتمامك بـ : 

 مجاالت أو مواض ع مع نة: اجتماعية أو إنسانية أو علمية أو تقنية أو رياضية...  •

ــــل والجلــــوس مــــع األهــــل واألصــــحا  والعنايــــة بالنباتــــات  ممارســــة هوايــــة أو عــــادة يوم • يــــة كــــالقراءة والتأم 

حال والتخ يم.   العناية بالح وانات أو تربيتها والسفر والب 

 ممارسة رياضة مع نة، كركو  الخيل أو السباحة......  •

ها .........   وغبر

 

 مالحظة مهمة: 

ي  إ  يع
ييورة أو فتواهييا اهتمامييك مييم ميولييك المهيي ر ات أةييىل  دقيية عيي  ليييب بالور طيييك هتواهقهمييا مييأكث

ك ببعد هكري واسم ومختلف. 
ّ
 المسارات المهنية المحتملة لديك  واختالههم سيمد
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ل أن تتوافق مع الم ول المهنالقدرات
 
، وُيفض ية : ه  استطاعة الطالب لتأدية وتنفيذ مها  أو عمل معير 

حقق له 
ُ
 م–حق  يبدع الشخص بها وت

ا
. و -ستقبد  

عة الشخص أو عد  قدرته قد عد  استطارضا وظيف 

ة أسبا  جسدية أو شخصية أو اجتماعية أو صحية. وهنا سنسد بعض األم لة عن عد  قدرة 
 
ترجع لعد

 الشخص الختيار م ول مهنية تستهويه. م ال ذلك: 

ـــل من ـــر  •   دراســـة ومزاولـــة مهنـــة الطـــب، ولكنـــك ال تســـتط ع تحمر
 
قـــد يكـــون لـــديك رغبـــة وم ـــول شـــديد ف

 ء والجروح. الدما 

ــط الحــد األد   لــدرجات  •   دراســة تخصــص مــا، ولكنــك غــبر مســتوفا لسر
 
قــد يكــون لــديك رغبــة شــديدة ف

ة.   المواد الدراسية األساسي 

  العمــل خــارج المدينــة أو  •
قــد تكــون لــديك القــدرة عــىل اختيــار تخصــص درا   يتطلــب مســتقبله الــوظيف 

  العمل أو العمل المكتقر  أو التعامل مع أ
 
ل ف
 
دوات وأجهزة  شكل دائم، والذي يتعارض مـع طبيعـة التنق

 شخصيتك أو صحتك أو حالتك وظروفك االجتماعية. 

 تتعلق وبعد التعرف عىل كل من الم ول واالهتمامات والقدرات، يجدر بك طرح أسئلة متنوعة عىل نفسك

 تتخيـل وكيـف اسـبك،ين الـذي العمل وطبيعة العلمية، المجاالت  من فيه بارع أنت وما به، القيا  تحب بما

  15 بعد نفسك
 
ها اآلن، من عاما    األسـئلة من وغبر

   ستسـاعدك الـق 
 
 الـذي العمـل طبيعـة عـن فكـرة تكـوين ف

 
ر
   األعمال ونوعية به، االلتحاق تود

 .إل ها تميل الق 

 

ي  كما يمكن
ّ ي  والتوجيه التوعية قسم لموظفر

ر
ي  التوجيه مركز ف

 وطرح الخصوص بهذا مساعدتك الوظيفر

 وقيدراتك  واهتماماتيك ميوليك فناسيب اليذي التخصيص عين جييدة هكيرة لتكييين المناسيبة  األسيللة

تب عليه ي  المسار تحديد ويىلر
 .لك المالئم الوظيفر
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 اكتشف الخيارات
 

  هـذه  والمتعـة المعرفـة مـن بـالك بر  سـتح    وتأكـد أنـك  .للمسـتقبل أمامـك المطروحـة الخيـارات اكتشـف
 
ف

   المهمة. 

حة رالمصاد بعض وهنا    لمساعدتك المقب 
 
 :االكتشاف عملية ف

ء بمصـادر صـغبر  عـالم الجامعـة إن :الجامعية  أكـاديم ير   مـن أمامـك المتاحـة المعلومـات منفصـل مـىل 

هم ومـوظفير   اتهم معـارفهم مـن لدسـتفادة وغـبر  الكليـات :م ـل المختلفـة، الجامعـة وكـذلك مرافـق  .وخـبر

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

نت شبكة    مصـدر ه   :اإلنىلر
   ومهـم هائـل وفـوري معلومـا  

 
 المرتبطـة الوظـائف نوعيـة عـن البحـث عمليـة ف

   بالتخصصات
  لتلـك الوظـائف، االلتحـاق تـود الق 

   وأهم تهـا توافرهـا  ومـدى بهـا، والوصـف الـوظيف 
 
 سـوق ف

ولكـن تأكـد  .الوظيفيـة التخصصـات مـن وحاجتهـا المؤسسـات وطبيعـة لشـغلها، الدزمـة والمهـارات العمـل،

أنـــــــك تبحـــــــث بالشـــــــكل الصـــــــح ف مســـــــتع نا بمواقـــــــع معتمـــــــدة وموفـــــــوق بهـــــــا كمواقـــــــع المؤسســـــــات التعليميـــــــة 

 والحكومية والرسمية. 

   يعملـون أشـخا  مـع إن التواصـل :حوليك مين األشيخاص
 
   الوظيفيـة المجـاالت  نفـ  ف

د الـق   االلتحـاق تـو 

  زلـت مـا أو مسـتقبد بهـا
 
  االستفسـار ومعرفـة فيمـا حـائرا

 
   الجوانـب جم ـع بينهـا سيسـاعدك ف

   تهمـك الـق 
 
 ف

  المجــال الــذي تطمــف للعمــل  هــذا 
 
الشــأن، وأصــبف ال ــو  مــن الســهل الوصــول إل األشــخا  الــذين يعملــون ف

 بــه والتواصــل معهــم عــبر حســاباتهم الشخصــية وحــق  الحســابات الرســمية للمؤسســات عــبر قنــوات مختلفــة

 ل خا .  شك
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ة  خذ الخبر
 

   يعملون شخا أ إن مشاهدة
 
   المجال نف  ف

 عن ك ب له دور   به للعمل تطمف الذي الوظيف 
ا
مستقبد

  التأكد من خيارات
 
 :خدل من ك وذلككببر ف

  :العم ي  التدريب
 
 ويكون االعتيادي، الدرا    الفصل خدل حق   أو الصيف فصل خدل يكون ما عادة

صك مرتبط ،األكادي بتخص     األجر  مدفوع غبر  وهو الدراسية، خطتك من معتمدة ساعات يم ل وقد م 
 
 ف

 .األحيان مع م

  تحديدها يتم :عمل موقم زيارة
 
   مختص موظف مع بالتنس ق مسبقا

 
 المرتبطة العمل جهات إحدى ف

   بالمسار
 أرض عىل الموظف عمل ومتابعة بمشاهدة خدلها وتقو   .به االلتحاق تنوي الذي الوظيف 

  تكتشف وقد واقع،ال
 
ة بمها  يقو  أنه الحقا    هرسمت ما يغبر  قد مما تعرف عنها، أو تتوقعها، تكن لم ك بر

 
 ف

   العمل طبيعة عن توقعته وما مخيلتك
 
 . المجال ذلك ف

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

   عليه ستكون كما ةالمستقبلي عملك
 
   بالغة أهمية الخطوة ولهذه  .الواقع ف

 
 وتصح ف التوقعات تغ بر  ف

 .الخاطئة األفكار

 

 

 اتخذ قرارك
 

ـ بالبحـث وقمـت أفضـل،  شـكل وقـدراتك واهتماماتـك م ولــك عــىل تعرفــت أن بعـد  وجمــع والتقص 

ة، ذوي مع وتواصلت مختلفة، مصادر  من المعلومات    أكبر  ب قة ستشعر الخبر
 
 اختيار  شأن قرارك اتخاذ ف

، مرشدك مع خياراتك تناقش أن عليك ح نها  .لك المناسب التخصص ير   أحد  ومراجعة األكاديم 
 المختص 

  
 
   التوجيـه مركـز ف

 .مسـتقبد توافرهـا ومـدى التخصـص، بهـذا المرتبطـة الوظيفيـة الفـر  لمناقشـة الـوظيف 

يد
ّ
ا الطبيي ي  مين أنيه وتأة

ّ
ي  التقيد  ميم ليكوميو  اهتماماتيك تتغيىل   أو جيد

ر
 مين مزييدال واةتسيا  العمير ف

ات  .الخىل 

   المركـز، وإصـدارات بكتيبـات االسـتعانة يمكنـك قـم بزيـارة المركـز للحصـول عـىل مسـاعدة واستشـارة أو 
 الـق 

   ستساعدك
 
 .المناسب التخصص واختيار القرار  اتخاذ عملية ف
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 التخصصات الرئيسية لكلية الهندسة
 

 نيةتخصص الهندسة المد

 تخصص الهندسة المعمارية

 تخصص الهندسة الميكانيكية

 تخصص الهندسة الصناعية

 تخصص الهندسة الميكاترونية

 تخصص هندسة النفط والغاز الطبيع  

 تخصص الهندسة الكيميائية وهندسة العمليات

 تخصص هندسة الكهرباء والحاسب اآلل  
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 المدنية الهندسة تخصص
 

 والجسور، والمستشفيات، البنايات، وتنفيذ وتصميم التخطيط، وتشمل الحياة، أوجه فةكا تغ    المدنية الهندسة إن
   األنابيب، وخطوط والطرق،

 
ها النفايات، معالجة ومنشآت الرصف، مياه معالجة ومحطات النفط، ومصاف  عق  ويُ   .وغبر

 المعلومات ن م واستخدا  لبيئية،ا والحماية األساسية، البنية ن م تأهيل وإعادة بصيانة أيضا المدن ون المهندسون
   األرضية المواقع تحديد  وأن مة الجغرافية

 
 .الهندسية المشاريــــع ف

  
 المدنية الهندسة أقسا 

 

 النقل هندسة 
   التكنولوجية المبادئ تطب ق

 
 ومريحة ةآمن بطريقة والبضائع الناس لنقل المواصدت تآمنش وتصميم تخطيط ف

 .مستخدم ها سدمة لضمان شآتالمن هذه وصيانة ،للبيئة وصديقة

 المياه وموارد البيلية الهندسة 
 الطاقة مصادر تنويــــع إل أيضا وتهدف ،تلوفها  من وتحد البيئة لتخد  والهندسة العلو  لمبادئ تطب ق ه  

 .عل ها والحفاظ المياه مصادر وزيادة للبيئة الصديقة

 بة هندسة  الىلر
   الهندسة ه  

بة ماهية تدرس الق   المراد المبق   فقل عن الناتجة لإلجهادات تعرضها عند وسلوكها اوخصائصه الب 
بة فوق هؤ بنا  أيض وتعمل الب 

 
 .عل ها الواقع المبق   ل قل مقاومتها لضمان وتصنيفها أنواعها دراسة عىل ا

 اإلنشاءات هندسة 
   الهندسة ه  

   بالتصميم تختص الق 
   اإلنشا  

 مواد بدراسة وتعق   والخرسانية المعدنية والمنشآت والجسور للمبا  
 .المحمولة أو المسلطة األحمال ناحية من الهندسية المنشآت بتحليل وتهتم ،داءها أ وتحسير   البناء

  
 احةالمت الفرعية التخصصات

 وجدي ال
 

 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  الهندسة المدنية بعد إنهاء 
 
: ساعة معتمدة، مقس   136تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التال 

 

 ساعات 6 متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 35 متطلبات الكلية: 

 ساعة 44 متطلبات القسم: 

 :  ساعة 30 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 15 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
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 : المتوقعة المستقبلية قطاعات العمل

 .والبلديات والحكومية الخاصة لمؤسساتوا الوزارات -
 .الهندسية واالستشارات المقاوالت  مكاتب -
كات - ات الصناعية السر  .والمختبر
  مجال  -

 
 .والقطارات المطارات يديوتش بناءف
  مجال  -

 
   الموا     صيانةف

 
 .وتشييدها والمراف

 

ي لبعض هذه الوظائف أمثلة
 ع  الوصف الوظيفر

ي  .1
ر
 مهندس مدن

 : الوظيفية المها 

 .بها العمل سبر  وتوجيه المدنية، الهندسة مشاريــــع وتصميم طيطتخ •
: مشاريــــع منشآت الطرق وخطوط السكك الحديدية والمطارات والجسور والموا    وقنوات  المشاريــــع الهندسية ه 

ها.   الري والخزانات وخطوط األنابيب وغبر
 أصناف لمعرفة الطبوغرافية والخرائط والجوفية، السطحية المياه توزيــــع لمعرفة الهيدرولوجية الخرائط تحليل •

بة  .الهندسية قابل تها لألغراض ومدى وخصائصها، الب 
 .للمشاريــــع االقتصادية الجدوى دراسات إعداد •
اف •  .تنفيذها وجدولة ف ها العمل خطط ووضع بالمشاريــــع، الخاصة التقارير وصياغة إعداد عىل اإلشر
   البيئية المؤفرات أهم ودراسة معرفة •

 .الهندسية المشاريــــع تنفيذ عىل فرتؤ  قد الق 
اف •  الهندسية للخطة مطابقتها مدى عىل والوقوف العمل، سبر  لمتابعة المنشآت مواقع عىل الدوري اإلشر

 .بمواصفاتها
  للمشاريــــع الهندسية الخطة تنفيذ متابعة •

 
 .والسدمة األمن لقوانير   طبقا
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ي  .2
ر
 مساح مراقبة المبان

 : الوظيفية المها 

  المرحلة ا
 
 ول: ألف

 . عن إجراءات البناء  من العميل المزيد من التفاصيلطلب  •

  تقديم المشورة لمقد  الطلب  •
 
ات لضمان تلبية المتطلبات القانونيةف  . التغ بر

 إصدار موافقة  •
 
  سبر العمليةةضمن معايبر مع ن

 
 . ، تخضع لخطوات أخرى يتم تضم نها ف

 منف الموافقة لبدأ العمل.  •

 

 مرحلة بدأ العمل: 

  وطرق البناء  إجراء •
 . عمليات التفتيش العادية للمبا  

 ختبار األس  وأعمال الرصف. افحص و  •

 . أخذ ع نات من مواد البناء الجديدة، وتق يم مدى مدءمتها  •

  قا  بها إل الموقع وكتابة التقارير  •
 . حفظ سجدت من الزيارات الق 

 . إصدار شهادات اإلنجاز عندما يتم تنفيذ العمل بصورة مرضية •

 العمل: بيئة 

  غالبا  
 العمل الميدا  

  .العمل المكتقر  إلنجاز المها  اإلدارية وكتابة التقارير 
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 المعمارية الهندسة تخصص
 
  والبناء التشييد هندسة فروع من بالعديد المعرفة عىل المعمارية الهندسة تقو 

ا
 إل واإلنشاء المعماري التصميم من بداية

    .المبق   وتشغيل صيانة
  فيكون ككل، بالمبق   كافيةدراية   عىل لكونه المعماري المهندس ميةأه وتأ  

 
 جوانب بكل ملما

 والكهربائية.  الطبيعية نارةواإل  ،والتك يف ،البناء  ومواد نشاء،اإل  إل باإلضافة المعماري التصميم
 

 :المعمارية الهندسة دراسة
   العلم   تحصيله المعمارية الهندسة طالب يتابع

 
 باإلضافة واالبداع، لتجديدل وتمارين ميدانية راساتود ورشات شكل ف

ات لدروسل ياء رياضيات، (والتكنولوجيا بالعلو  وف ق  شكل دراسته ترتبط كما  .والندوات والمحاض   صدبة البناء، فبر 
ات أس  المواد،  ...(البناء  البناء، وتجهبر 
 قا، انطد) المعمارية والهندسة الفنون تاريــــخ (جتماعيةواال  اإلنسانية العلو  محيط عىل المعمارية الهندسة طالب ويتعرف
   المتم ل واجبه من

 
   الطابع عىل المحاف ة ف

ا   ة تدريب عمىل  لمدة شهريب كما يقو  الطالب للبدد، والحضاري الب 
ن فب 

  مؤسسة عامة أو خاصة
 
 ف
 
ة الدزمة تقريبا   نهاية التد مفصل تقرير تقديم، وعليه بغية التسلف بالخبر

 
  . ريبف

 
 احةالمت الفرعية التخصصات

  وجدي ال
 

 : نهاء التخصصإل  الساعات المعتمدة
  الهندسة المعمارية بعد إنهاء 

 
 سنوات ونصف( 5)مدة الدراسة  ساعة معتمدة، 156تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف

 : مة بالشكل التال 
 مقس 

 ساعات 6 متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 35 متطلبات الكلية: 

 ساعة 44 متطلبات القسم: 

 :  ساعة 59 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 6 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
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 : المستقبلية الوظائفأمثلة ع  
   المعماري المهندس عملي

 
  مجال  خاصةال همؤسست فتف يمكنه كما   .عامة أ  كانت خاصة مختلفة تعمبر  مؤسسات ف

 
ف

 . التصميم المعماري
 

ي إلحدى هذه الوظائف
 مثال ع  الوصف الوظيفر

 مهندس معماري

 : الوظيفية المها 

ر تقديم • وع   تصو 
 .المطلو  بالشكل ل تم   انتهائه مرحلة إل ومتابعته عليه والعمل ما، لمسر

حات وتقديم تحضبر  •  .المطلوبة المعلومات وتجم ع للتصاميم، مقب 
   المساعدة •

 
   المسوحات مرحلة ف

   الق 
   تأ  
 
وع فكرة تطوير مرحلة ف  .المسر

   تصاميم ترجمة •
 .للبناء وقابلة عملية بطريقة المبا  

احات تقديم • ، تصميم لبناء المناسبة بالمواد والتوصيات االقب   .له المصاحبة والعمليات معير 
، من فريق مع االجتماع •    الشكل عىل لدتفاق العمدء ومع المختصير 

وع   لتصميم النها  
 .ما مسر

 .بالتصاميم المتعلقة القانونية الوفائق إلصدار المعنية السلطات مع االتصال •
وع المتعلقة والشهادات والوفائق العقود إدارة •  .التصميم بمسر
   استشارات وتقديم والقانونية، البيئية والسدمة األمن معايبر  عىل بناءا  التصاميم تق يم •

 
 .الشأن هذا ف

وع ال التق يم •   للمسر
 من كان سواءا  فاعل ته، ومدى منه، االنتهاء بعد لتصميما يخص فيما االستبيانات وتجم عنها  
 .العامة أو العمدء أو المقاولير  

 
 :العمل بيلة
   العمل •

 .الموضوعة للتصاميم ومطابقته تطوره ومتابعة العمل، موقع لزيارة الميدا  
  .المكتقر   العمل •
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 الميكانيكية هندسةال تخصص
 
 يهتم التصن ع، كما  وعمليات واآلالت، المحركات، وتشغيل ،وتركيب ،وتصن ع بتصميم، يهتم الهندسة فروع من فرع هو
ها صورها  بكافة الطاقة ودراسة، والحركة بالقوة خا   شكل  بكافة عدقة له واسع تخصص وهو  .األجسا  عىل وتأفبر
  تستخد  نيكيةالميكا فالهندسة الحياة، مجاالت 

ا
   م د
 
ان، الفضاء، صناعة ف    والطبر

 
 انيكاوميك الطاقة، وتحويل اإلنتاج، وف

   األبنية،
 
   النقل، وف

 
 .المعلوماتية المحاكاة وف

 
 :الميكانيكيوو المهندسوو
   اآلالت مختلف وصيانة وتصن ع بتصميم يعنون

 حكمللت الدزمة األن مة بتصميم يقومون كما متحركة، أجزاء تحوي الق 
  يقومون بتصميمها اآلالت اآلالت، وتتنوع بهذه

 كما ،والمركبات اآللية، الدقيقة واألذرع الميكانيكية المشغدت لتشمل الق 
 .المتنوعة اآلالت هذه وتس بر  لدفع الدزمة الطاقة ومولدات المحركات بتصميم الميكانيك ون المهندسون يقو 
 

 احةالمت الفرعية التخصصات
 توجد ال
 
 : نهاء التخصصإل  اعات المعتمدةالس

  الهندسة الميكانيكية بعد إنهاء 
 
:  136تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف مة بالشكل التال 

 ساعة معتمدة، مقس 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 35 متطلبات الكلية: 

 ساعة 25 متطلبات القسم: 

: متطلبات التخص  ساعة 52 ص الرئيس 

 :  ساعة 12 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 
 

 : المتوقعة المستقبلية قطاعات العمل
كات -  النفط خدمات شر
كات المختلفة المصانع -  الخاصة والسر
 الكهرباء وإنتاج التحلية محطات -
 الحكومية الدوائر بعض -
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ي لبعض الوظائف أمثلة
 ع  الوصف الوظيفر

 
 يكي مهندس ميكان

 
 : الوظيفية المها 
ات المنتجات وتطوير وتصميم تخطيط •

 
 .والكهروميكانيكية الميكانيكية والن م واآلالت والمعد

كيب التصن ع عمليات وتنس ق متابعة •  الهند    التصميم مع والن م المنتجات مطابقة لضمان والصيانة، والب 
 .المطلوبة والمواصفات

   العاملير   توجيه •
 
 .والمعدات لألجهزة الدزمة االختبارات إلجراء هند   ال التصن ع مجال ف

 .تشغيلها من عائد أكبر  لتحق ق الميكانيكية للمعدات والصيانة التشغيل عمليات مراقبة •
كيب بعمليات القيا  •    الب 

 
اح الموقع ف  .أداء أفضل عىل للحصول المعدات بعض تبديل أو تعديل واقب 

 .بها المتعلقة البحوث وإجراء وتحليلها، والكهروميكانيكية انيكيةالميك الن م عن الدزمة المعلومات جمع •
   المعلومات جمع •

 .التطب ق عند جدواها ومدى صدح تها، لتحديد التصاميم مواصفات تخص الق 
 
 :العمل بيلة
   العمل •

 
   أو ،ورش العمل ف

 
 .الصناعية الوحدات ف

   العمل •
 
اف المنشآت مواقع ف    المشاكل وحل لإلشر

   العمل هتواج قد الق 
 
 .لميدانا ف

 .المكتقر   العمل •
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 الصناعية الهندسة تخصص
 
   بالعلو  يهتم الذي الهندسة فرع هو

 خد ي ما وكل المختلفة، والتصن ع اإلنتاج وعمليات الميكانيك   التصميم فن تخد  الق 
 عىل للحصول والتطوير والمعالجة والتحليل والفحص واالختبار والتجم ع واإلنتاج والتصن ع والتصميم كالتخطيط ذلك
، من الم ىل االستفادة طرق بتطوير  عق  يُ  وأيضا  .ةتكلف قلأ مقابل ةقيم أفضل ها ،واألدوات واآلالت، المسر  جلأ من وغبر
  الطرق ألفضل التوصل

 
 والعلو  الرياضيات بعلم كما يتطلب التخصص اإللما  منتج.  تصن ع أو ةخدم لتقديم اقتصاديا

 .االجتماعية
   دور له تجعل لتخصصا وطبيعة

 
 ا بدءا   .خدم   أو إنتاجر   كان سواء) واألدوات والمعدات المسر  يشمل (صناع   مجال يأ ف

كات من    التصن ع شر
 سلع تنتج الق 

 
كات إل المختلفة والهندسية الغذائية الصناعات م ل ةملموس ا    والمؤسسات السر

 الق 
ان، المطارات م ل الخدمات، وتقد  تنتج ها والمستشفيات، ،ق والبنوكوالفناد والطبر   يعتبر  فهو وغبر

ا
 عام مجاال

 
  قلتحق ا

هم العاملير   مع والتعامل وتطبيقها، الجودة، عىل والحفاظ الجيد، الخطط والتن يم إعداد خدل من اإلدارة أهداف  .وغبر
 

ات ر  التخصص مىل 
يائية الرياضية والعلو  الهندسة بير   التخصصيجمع  •  .االجتماعية والعلو  والفبر 
 .الصناعية أو التكنولوجية المشاكل عىل فقط التخصص تطبيقاتال تقترص  •
 

 احةالمت الفرعية التخصصات
  وجدي ال
 

 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  الهندسة الصناعية بعد إنهاء 
 
:  136تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف مة بالشكل التال 

 ساعة معتمدة، مقس 

 

 اتساع 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 35 متطلبات الكلية: 

 ساعة 24 متطلبات القسم: 

 :  ساعة 53 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 12 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 : المتوقعة المستقبليةقطاعات العمل 

 . واإلدارية والخدمية واإلنتاجية التحويلية اتالصناع مجال وتشمل متوفرة الصناع ير   للمهندسير   العمل فر 
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ي لبعض هذه الوظائف أمثلة
 ع  الوصف الوظيفر

 
 مهندس صيانة

 
 : الوظيفية المها 
اتيجيات تصميم •    للمساعدة (الصيانة وخطط اسب 

 
 .لتنفيذها األنسب والطرق ،) إرشادي خط إنشاء ف

 .الطارئة األعمال مع والتعامل األعمال، وجدولة تخطيط •
   واألزمات االنهيارات أسبا  وتحليل تشخيص •

 
 .اإلنتاج خطوط ف

اف التعليمات وإصدار توجيه • ير   عىل واإلشر  .الفن  
 .الصيانة وعمليات خططب يتعلق فيما معها والتنس ق بالعمدء، المختصة األقسا  مع التواصل •
ير   من االختصاصية العمل احتياجات توفبر و  تن يم •  .وعناض ومواد فن  
اف الصيانة، ومخازن أدوات إدارة •  .عل ها واإلشر
 .ومراقبتها الصيانة موازنة إدارة •
 
 

 مهندس تحكم
 : الوظيفية المها 
م أن مة وتطوير تصميم •

ّ
 .المستخدمة األن مة وتحديث وصيانة جديدة، تحك

 .الصناعية العمليات إدارة •
دين، العمدء، مع االتصال • ، والمور   .ذات العدقة والجهات والمقاولير 
 .عليه المتفق والوقت التكلفة ضمن المشاريــــع دارةإ •
   الطارئة المشاكل حل   •

 
   لتداركه وتحليله الخلل، ومعرفة العمل، ف

 
 .المستقبل ف

 .بها العمل طاقم معرفة من والتأكد والسدمة، األمن قوانير   تطب ق •
فق المعتمدة الجودة معايبر  تطب ق •

 
 .عل ها والمت

 
ر  لكال العمل بيلة  :الوظيفتي 
، عملال •  

اف الميدا    .العمل سبر  ومراقبة لإلشر
  ال العمل •

اف ،فق   . فن ير  من ال فريق عىل واإلشر
•  .  العمل المكتقر 
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 الميكاترونية الهندسة تخصص
 

:  الميكاترونك يجمع تخصص   فدفة تخصصات وه 
ونيات الميكانيكا بير  ، الحاسب وبرمجة واإللكب   هذا أهمية وتزداد  اآلل 

 هذه بير   التقاءفهندسة الميكاترونك  هو نقطة  ،نوعها  من فريدة خصائص من له لما ؛التكنولوجيا  تطور عم العلم
ايد النمو إلدراك التخصصات  ن ا  ه   مكوناته وأهم المتنوعة، اآلالت أداء وجودة ومرونة إنتاج معدل بخصو  المب  
ولر  (Sensors) والمتحسسات( Actuators) والمشغدت (Mechatronics Systemالميكاترونك  )  والميكروكنب 

(Microcontroller ون ا ) مجة التحكم  (. Software Control) بالبر
 

 احةالمت الفرعية التخصصات
  وجدي ال
 

 : نهاء التخصصإل  الساعات المعتمدة

  الهندسة الميكاترونية بعد إنهاء 
 
مة بالش 136تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف : ساعة معتمدة، مقس   كل التال 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 32 متطلبات الكلية: 

 ساعات  3   مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 80 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 9 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 
  أمثلة ع  الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

 قياسات مهندس 

 آليات تشغيل مهندس 

 تحكم مهندس 

 مهندس   
ونيات كهربا    إلكب 

 كهروميكانيك    مهندس 

 صيانة مهندس 

 عمليات مهندس 

 برمجيات مهندس 

 أن مة مهندس 

 آبار مهندس 

 حفر مهندس 

 إدارات مهندس 

 وسدمة أمن مهندس 

 مشاريــــع مهندس 
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ي إلحدى هذه الوظائف
 مثال ع  الوصف الوظيفر

 
ي أو مهندس كهروميكانيكي  مهندس

ر
 ميكاترون

 
 : الوظيفية المها 
 لمقابلة والن م، ومكوناتها الكهروميكانيكية /الميكاترونية والمعدات لألجهزة ختباراتواال  التصاميم وضع •

لية التجارية االحتياجات  .والصناعية والمب  
كيب عمليات توجيه • ات لألجهزة واإلصدحات والصيانة الب 

 
   الكهروميكانيكية /الميكاترونية والمعد

 
 .لالعم موقع ف

ات، حول العاملير   إرشاد •
 
 .التشغيل وخطوات أساليب وتحديد التحكم، وأدوات المعد

 .الجودة لمعايبر  مطابقتها ومدى وأجزائها الكهروميكانيكية /الميكاترونية األجهزة تصنيف حول اإلرشادات تقديم •
 .المستهلك حاجة حسب الفنية المواصفات مع الكهروميكانيكية /ترونيةالميكا األجهزة تطابق ضمان مدى قياس •
 
 :العمل بيلة
   العمل •

   الميدا  
 
اف الصناعية، والوحدات الورش ف  .طارئة مشكلة أية وحل   المباشر  لإلشر

 .المكتقر   العمل •
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 الطبيع   والغاز النفط هندسة تخصص
 

  تشمل جم ع المواد الخا يهتم برنامج هندسة النفط والغاز الطبيع  بجم ع أن
 شطة إنتاج المواد الهيدروكربونية والق 

 .)   إدارة وإنتاج النفط والغا تخصص ويلعب )النفط الخا  والغاز الطبيع 
 
 ف
 
 مهما
 
ز هندسة النفط والغاز الطبيع  دورا

  هذا الحقل باإلضافة إل علم الج ولوج
 
، ويعتبر أحد التخصصات الرئيسية ف  أعىل انتاجن عىل تحق ق يا، ويركزاالطبيع 

  باطن األرض. وتركز هندسة النفطللمواد 
 
  تتطلب  -الهيدروكربونية الموجودة ف

 ومعرفة بتخصصات أخرى ذات إالق 
 
لماما

ياء والج ولوجيا جم المواد الهيدروكربونية وكمية اإلنتاج من حقول النفط والغاز الطبيع  عىل تقدير ح -صلة م ل الج وفبر 

  الصخور المساميةباستخدا  دراس
 
، بينما يقو  الج ولوج ون ة مفصلة لسلوك السوائل من النفط والمياه والغاز ف

بة والصخور الموجودة والحاف ة للمواد الهيدروكربونية.  يائ ون بدراسة نوعية الب    والج وفبر 

 احةالمت الفرعية التخصصات
 وجد ي ال 
 

 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  هندسة النفط والغاز الطبيع  بعد إنهاء تمنف الكلية در 
 
:  136جة البكالوريوس ف مة بالشكل التال 

 ساعة معتمدة، مقس 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 32 متطلبات الكلية: 

 ساعات  3   مقررات الكلية االختيارية: 

 ساعة 26 متطلبات القسم: 

: متطلبات الت  ساعة 57 خصص الرئيس 

 :  ساعات 6 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 
 : المستقبلية الوظائفأمثلة ع  

  سوق العمل
 
ويعمل خريجو التخصص تحت فدفة  ،تعتبر هندسة النفط والغاز الطبيع  من التخصصات المطلوبة ف

 مسميات وظيفية رئيسية: 
 

  ،اإلنتاجماكن المناسبة للحفر وتقدير معدل الغاز عن طريق تحديد األ نتاج النفط و يقو  بتحسير  إ مهندس مكامن:  -
 هتم باالستخد  المعزز للنفط. كما ي

 ويقيم طرق الرفع الصناع   : مهندس إنتاج -
، ويدير معدات رصد قاع البب   ويقو  ،يدير التفاعل بير  الخزان والبب 

  الماء، الغاز الطبيع  وا
 
 لنفط. أيضا بتحديد معدات فصل السوائل ف

  واإلنتاج وحقن اآلبار.  مهندس حفر:  -
 
 يقو  بإدارة الجوانب التقنية من الحفر االستكشاف
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ي لبعض هذه الوظائف أمثلة
 ع  الوصف الوظيفر

 
 مهندس حفر

 
 : الوظيفية المها 
 .اآلبار لحفر والتخطيط الهندسية التصاميم إنشاء •
 .لها برامج ووضع الحفر، عمليات بيانات تقارير تجهبر   •
 .للحفر المناسبة األدوات واختيار ميمتص •
اف التنس ق •  .الحفر فريق عمل عىل واإلشر
  العمل سبر  متابعة •

 
  الموضوعة بالتكلفة ومقارنتها وتكلفتها، اآلبار حفر لعمليات يوميا

 
 .مسبقا

 .الحفر بعمليات المختصير   والموردين المقاولير   مع التواصل •
 .التوج هية البب   ممرات تصميم •
ورية لوماتالمع تجم ع •  .العمل لموقع لنقلها وتحليلها، الرص 
   المختصير   من فريق مع العمل •

 
 العمل تطور ومراقبة التجارية، الناحية من البب   فائدة لتق يم متعددة مجاالت  ف

 .الحفر أفناء
 .اآلبار صيانة من والتأكد والسدمة، األمن إجراءات مراقبة •
   الحفر، عمليات قبل عليه كانما   عىل الموقع إعادة •

 
 .فيه البحث عمليات استكمال عد  حالة ف

 
 مهندس مكامن

 : الوظيفية المها 

   االستخدامات لمختلف لآلبار المناسبة واألدوات األنابيب اختيار •
 
 .النفط حقول ف

 .بذلك المتعلقة المشاكل وحل   التدفق، عىل البب   لمساعدة أن مة تصميم •
   اآلبار فروعب  التحكم •

 
 .وإدارتها العمق، ف

 .المختلفة التخصصات حسب العاملير   بير   واألنشطة العمل توزيــــع •
امج وتحديد والصيانة األنابيب لخطوط والمواصفات التقديرات وضع •  .البر
 .المطلوبة النتيجة عىل للحصول الهندسية التصميمات مراجعة •
  ؛والدراسات بالفحوصات والقيا  التقارير، إعداد •

 
 .وتحسينها لنفطيةا الحقول أداء فعالية لتق يم سعيا

   العاملير   توجيه •
 
كات أو النفط إنتاج قسم ف  .النفط أنابيب خطوط عن المسؤولة السر

   الهندسية للمشاكل الفنية االستشارات تقديم •
 .العمل تعوق الق 

   المشكدت حل •
   البيئية بالسدمة تتعلق الق 

 
 .العمل موقع ف

 
ر  لكال العمل بيلة  :الوظيفتي 
•   

   العمل الميدا  
 
اف النفط، حقول عمواقف    الطارئة المشكدت وحل   العمل عىل لإلشر

 
 .الموقع ف

•  
 
  مناطق نائية غالبا

 
 وبعيدة عن التجمعات السكانية.  العمل ف
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 العمليات وهندسة الكيميائية الهندسة تخصص
 

  تشتمل عىل تصميم العمليات الصناعية وتطويرها وإدارة المصانع بهدف تحويل
  إل المواد الكيميائية الخا ه  الهندسة الق 

: كاآلهندسة العمليات  منتجات نافعة بطريقة اقتصادية آمنة، ويمكننا تعريف كل من الهندسة الكيميائية و   
   

صادية، ل أخرى بطريقة اقتإيائية و فبر  أعق  بكيفية تحويل مادة من حالة كيميائية ه  العلم الذي يُ  : الهندسة الكيميائية

ها. باالستفادة من عل ياء والرياضيات واإللما  بالتطبيقات الصناعية وعلو  الحاسب اآلل  وغبر
 و  الكيمياء والفبر 

ها، وتشمل  : هندسة العمليات ه  إدارة ومراقبة الوحدات التشغيلية الكيميائية كالمفاعدت والمك فات والمضخات وغبر

 التصميم والتحكم والتشغيل والمراقبة لجم ع هذه الوحدات. 

 احةالمت الفرعية تالتخصصا
 وجديال 

 : نهاء التخصصإل  الساعات المعتمدة

  الهندسة الكيميائية وهندسة العمليات بعد إنهاء 
 
مة بالشكل 136تمنف الكلية درجة البكالوريوس ف  ساعة معتمدة، مقس 

 :  التال 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 32 متطلبات الكلية: 

 ساعات  3  مقررات الكلية االختيارية: 

 ساعة 26 متطلبات القسم: 

 :  ساعة 54 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 9 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 
 : المتوقعة المستقبلية الوظائف

 

 تشغيل هندسم (Operation Engineer :) المصن ةيهتم بعملي  
 
. توظيف الوحدات الكيميائية ف  

 ع الكيميا  

 العمليات  تصميم مهندس(Process Design Engineer :)  
 
ن أويجب  يهتم بتطوير الوحدات الكيميائية آليا

 يكون قادرا عىل التعامل مع تفاصيل الوحدات. 

 تخطيط  مهندس(Concept Engineer :)  .يهتم بوضع خطط مستقبلية للمشاريــــع بناء عىل معطيات مع نة 

 حات وحلول يهتم با  :تنفيذ مهندس لمشاريــــع الحالية والمستقبلية ويحلل حدود الوحدات الكيميائية ويضع مقب 
 للمشكدت المتوقعة. 

 إ مهندس( نتاجproduction Engineer) :وال عن عمليات اإلنتاج وضبط الجودة والكمية لتغطية ؤ يكون مس
  سوق الصناعات الكيميائية. 

 
 العجز والفجوة الموجودة ف

 يات العمل سالمة مهندس(Process Safety Engineer :) .يهتم بأمور السدمة العامة للعمليات الكيميائية 
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  العمل
وكيماويات والنفط وعمليات تحلية المياه وإنتاج وضبط جود ويمكن للمهندس الكيميا     الحقول التالية: البب 

 
ة ف

ها.  ،البوليمراتوهندسة  ،ومعالجة النفايات ،وصناعة الورق ،والهندسة الصيدالنية ،الطعا   وصناعة البدستيك وغبر

 

ي ألحدى هذه الوظائف
 مثال ع  الوصف الوظيفر

 مهندس عمليات

 

 : الوظيفية المها 

 .الدزمة البيانات وتجم ع الكيميائية، العمليات لتطوير والدراسات والبحوث التجار  إجراء •
ا ، المواد من الممكنة االستفادة مدى تق يم •

 
ها الخ    وتأفبر

   الب ق 
 
 .استخدامها حالة ف

 .التجاري اإلنتاج مرحلة إل التجار  مرحلة من العمليات تحويل ودعم متابعة •
ات ومتابعة جديدة، إنتاج وحدات وإنشاء تصميم •  .الدزمة والتحدي ات التغ بر
رها الكيميائية، العمليات لسبر  توضيحية بيانية ورسو  تقارير كتابة •  .وتطو 
انية الوقت إدارة •   التحديات مشاريــــع،لل والمبر 

   وتخ  
ض قد الق   .ذلك تعب 

د •
ّ
   العمليات جم ع وسدمة أمن من التأك

   العاملير   مستوى عىل تجرى الق 
 
ات، ف    المستوى وعىل المختبر

 .الب ق 
د  •

ّ
وط للقوانير   مطابق العمليات وسبر  المراحل جم ع أن من التأك  .عل ها والمتفق المعتمدة والسر

 
 
 :العمل بيلة
   العمل •

 
ات،ا ف  .الصناعية والوحدات لمختبر

، العمل •  
اف الفق   . من الفن ير   فريق عىل واإلشر

•  .  العمل المكتقر 
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 اآلل   والحاسب الكهرباء هندسة تخصص
 
   الهندسة بكلية األربعة االقسا  ضمن األكبر  القسم اآلل   والحاسب الكهرباء هندسة قسم يعتبر 

 
 ،قابوس السلطان جامعة ف

   تطوراته وأحدفت ،الزمن مع المتسارع بالتطور التخصص هذا ازيمت حيث
 
ونياتاإل ف  اآلل   الحاسب وأن مة الدقيقة لكب 

   تكنولوجية فورة والدسلكية الرقمية واالتصاالت 
 
 .المعاض عالمناف

 
 التخصصات الفرعية الدقيقة

 

 اإلشارة ومعالجة ت االتصاال  هندسة تخصص: 
   اإلشارة لجةمعا تقنيات أحدث بتطب ق هتمي

 
 مةأن  أو الخلوية، والراديو المتنقلة االتصاالت  م ل االتصاالت  تن يم ف

ة قماراأل عبر  االتصاالت     الدرا    المنهجويركز   .الصناعي 
 
 هذه وتطبيقات أس  عىل اإلشارات ومعالجة االتصاالت  ف

نامج ويــهقر   . الن م    للعمللطالب ا البر
 
 بتكنولوجيا المتصلة والمجاالت  ت االتصاال  مجاالت  من واسعة مجموعة ف

 .المعلومات
 

 والشبكات لي اآل الحاسب هندسة تخصص: 
   بالحوسبة والمعرفة والممارسة والمبادئ الن ريات ونسر  نتاجبإ التخصص هذا يهتم

 
 مستوى عىل المعلومات عرص  ف

   التحليل
   الحوسبة ن م وتحسير   وتق يم وتصميم التقق 

 
 والصناعة والحواسيب باإلنسانالمرتبطة  المجاالت  ف

   المتقدمة الدراسات متابعة عىل قادرين اليكونو  ةبالطل يؤهل كما  .والخدمات
 
 عىل الحاسب اآلل   وعلو  هندسة ف

 .عالم   تنافس   ساسأ
 

 وني اتالقياس هندسة تخصص  :ة والتحكماإللكىلر
ات تيهتم هذا التخصص بتطب ق أحدث  ونياتقني  ونياتواإل التحكم لن م الصناعية اإللكب   وأن مة واألجهزة لكب 

اع ل تموالتكنولوجيا؛  والحاسب اآلل   االستشعار  .للتكيف القابلة والمنتجات الخيارات من المزيد اخب 
 

 الكهربائية الطاقة نظم هندسة تخصص: 
ماية ص بإنتاج ونسر ن ريات ومبادئ وعمليات التصميم والتحكم  شبكات الطاقة كما يهتم بأعمال الحيهتم هذا التخص

  ذلك استخدامات الطاقة المتجددة والشبكات الذكية والتطوير لهذه الشبكات،
 
 باإلضافة إل أنه يسع لته ئة بما ف

 .   أن مة الطاقة عىل المستوى العالم 
 
 الطالب لمواصلة الدراسات العليا ف
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 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  هندسة 
 
  أحد التخصصات الدقيقة رباء والحاسب اآلل  الكهتمنف الكلية درجة البكالوريوس ف

 
ساعة  136بعد إنهاء  ف

 : مة بالشكل التال 
 معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 32 متطلبات الكلية: 

 ساعات  3  مقررات الكلية االختيارية: 

 ساعات 56 متطلبات القسم: 

:  متطلبات التخصص  ساعات 24 الرئيس 

 :  ساعات 9 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 
 : المتوقعة المستقبلية قطاعات العمل

كات -  الغازو  النفط شر
كات -  االتصاالت  شر
 الحكوم   القطاع -
 قطاع الطاقة والكهرباء -
 

ي لبعض هذه الوظائف أمثلة
 ع  الوصف الوظيفر

 مهندس برامج حاسب آلي 
 

 : الوظيفية المها 
امج والدراسات البحوث اءإجر  •    اآلل   الحاسب وأجهزة لبر

   تستخد  الق 
 
 .المجاالت  مختلف ف

د والتكلفة، الوقت توفبر  بهدف اآلل   للحاسب جديدة برامج تصميم •
ّ
 ةأجهز  مهندس مع بالتعاون فاعل تها من والتأك

 .اآلل   الحاسب
 المعلومات وسدمة أمن االعتبار بعير   األخذ مع مع نة، بمها  للقيا  الحواسيب اتصال شبكات وبناء تصميم •

 .بينها المنتقلة
امج، الجهاز أجزاء بير   التداخل مدى تحديد •  .الن م لكل التنفيذ واحتياجات التشغيل، وأساليب والبر
ة االستشارات تقديم • كير   للعمدء الفني 

   والمشب 
 
 .الحاجة عند اآلل   الحاسب برامج صياغة إعادة مجال ف

اف •  .اآلل   الحاسب برامج تركيب عمليات عىل اإلشر
 
 :العمل بيلة
   أسا     شكل العمل •

 
ات ف ، الحاسب مختبر  .المكتقر   والعمل اآلل 

   العمل •
 .التصاميم لتنفيذ الميدا  
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 مهندس اتصاالت ومعالجة إشارة: 

 : الوظيفية المها 

  المجاالت  
 
 . المختلفةتصميم وتطوير ن م االتصاالت ومعالجة اإلشارة وأجهزة القياس الدقيقة ف

  ة التابعة لها  . تشغيل وصيانة شبكات االتصاالت الخلوية والمحطات األرضي 

  اف عىل عمليات التحديث بمن ومات االتصاالت  . االشر

 تن يم االتصاالت والقياسات الراديوية . 

 ة واتصاالت الملمن ومات  تشغيل اتاألقمار الصناعي  ة والهوائي  ي   . يمب 

  ةتشغيل وتطوير وصيانة شبكات اال  . تصاالت عبر األلياف الضوئي 

 العمل عىل من ومات البث اإلذاع  والتلفزي .  
 و  

  ة بمختلف أنواعها  . العمل عىل من ومات االتصاالت العسكري 

  اتها
 
ة لتصميم وتطوير من ومات االتصاالت ومعد ات التخصصي  مجي   . استخدا  البر

 
 بيلة العمل: 

  م شبكات االتصاالت
ّ
  مراكز تحك

 
 . العمل ف

 إلجراء القياسات والصيانة العمل  
 . الميدا  

  التقارير. العمل المكتقر  إلجراء البحوث و 
 

 مهندس الطاقة
 

 : الوظيفية المها 
دات التوربينات تشغيل •

ّ
   المساعدة األجهزة وجم عوالمعدات  والمحركات والمول

 
م الكهرباء، توليد ف

ّ
 .بها والتحك

 .الفرعية للمحطات الرئيسية التوليد محطات من اقةالط إمدادات لتن يم الكهربائية المحوالت  عمل ضبط •
م عمليات ضبط •

ّ
   التحك
 
 .التشغيل وأجهزة والنفاخات الكهربائية التغذية وخطوط المياه ف

م، أجهزة متابعة •
ّ
ات تشغيل تن يم عىل والعمل التحك

 
 هزةأج من الواردة المعلومات وعىل برمجتها، عىل بناءا  المعد

 .والقياس التسجيل
 الكهربائية الموصدت م ل بها، المرتبطة المعدات عىل المولدات حمولة تأفبر  لتحديد القياس أجهزة متابعة •

ها  .وغبر
   العاملير   وسدمة حماية من التأكد •

 
 .العمل موقع ف

ات المشاكل تسجيل •
 
   والمعوق

 .حلها عىل والعملبوظائفها  القيا  من المعدات تمنع الق 
 
 :العمل بيلة
   العمل •

 
ات ف    ،المختبر

 
اف العمل ومواقع الصناعية الوحدات وف    المشاكل وحل   والمتابعة لإلشر

 
 .موقعها ف

  إلجراء القياسات والصيانة •
 العمل الميدا  

 التقاريرإلجراء البحوث و  المكتقر   العمل •
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 مهندس تحكم آلي وقياسات: 
 

 : الوظيفية المها 

  مختلف المجاال  
 
ةتصميم وتطوير ن م التحكم وأجهزة القياس ف  . ت الصناعي 

 ة وأن مة الحصول عىل البيانات  . تشغيل وصيانة مختلف أنواع المتحكمات الصناعي 

  مجيات أجهزة التجكم بمختلف أنواعها اف عىل عمليات التحديث لبر  . االشر

 ة   األتمتة الصناعي 
 
 . التعامل مع أنواع مختلفة من الحساسات المستخدمة ف

 الصناعةة التحكم بمختلف أنواع المحركات المستخدم  
 
 . ف

  محطات توليد الكهرباء وتقنية المياهالعمل عىل أن مة التحكم  
 
 . والقياس ف

 ك  . تطوير وبرمجة بعض أنواع الروبوت الصناع  والمتحر 

  ة بمختلف أنواعها  . العمل عىل من ومات التحكم الذكي 
 

 بيلة العمل: 

 ة   مختلف المجاالت الصناعي 
 
  مراكز التحكم والقياس ف

 
 العمل ف

 المصانع إلجراء القياسات والصيانةال  
 
  ف
 عمل الميدا  

  والتقاريرالعمل المكتقر  إلجراء البحوث 
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ي كلية الهندسة   بعض المهارات المتوقعة من خريج 
 

 

 للعمل مع فرق متعددة التخصصات ومن مختلف الجنسيات.  مهارات التواصل:  -1

   المرونة:  -2
 
 العمل. حقل  للتعامل مع الحاالت الغبر متوقع حدوفها ف

ي حل  -3
ر
  ابتكار الحلول  : المشكالتمهارات عالية ف

 
 عىل معلومات وبيانات محددة.  باالعتماد اإلبداع ف

ي التفكىل   -4
 . بناء الحجج المنطقية، وتطب ق المهارات التحليلية واستيعا  المشاكل المعقدة : المنطفر

.  واتقاءالعمل عىل اتخاذ الخطوات المناسبة إلدارة المخاطر  إدارة المخاطر:  -5
ا
  حقل العمل مستقبد

 
 حدوفها ف

 تحليل واستنباط المعلومات وتصميم تجار  للحصول عىل معلومات جديدة عند الحاجة.  المهارات العملية:  -6

، متضمنة برمجيات  المهارات التقنية:  -7 استخدا  التكنولوجيا الحدي ة والمتقدمة المرتبطة بالتخصص الهند  

 ت. الحاسب اآلل  وتقنيات المعلوما

 ، والعمل عىل تحسينها وتطويرها. واإلنتاجلتق يم التصاميم والعمليات والتجار   مهارة التقييم:  -8

 . إدارة هعالة للوقت والموارد -9

ي المستمر.  -10
 التطيير المه ر
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 مفيدة معلومات
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وط التحويل من كلية إل أخرى(  عمادة القبول والتسجيل )شر
 

 نبذة عن عمادة القبول والتسجيل: 

ة بالجامعة،  اف عىل تنفيذ السياسات والقواعد األكاديمي    اإلشر
 
تقو  عمادة القبول والتسجيل بدور محوري  ف

ة األول، وجدولة المقررات    برامج الدراسات الجامعي 
 
ات من بينها قبول الطلبة ف  عدة مسؤولي 

ّ
حيث تتول

ة، ومتابعة إجراءات التخر   ة وإدخال الخطط األكاديمي  ت الطلبة إل جانب إعداد التقاالدراسي 
 
رير ج، وحفظ سجد

ات بالتنس ق والتعاون مع الكليات والوحدات األخرى ة بهم. وتقو  العمادة بتلك المسؤولي  ة الخاص   األكاديمي 

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

ر الكليات:   قواعد التحييل بي 

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

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

بية الفنية والموسيف  والعلو  الموسيقية بعد اجتياز اخت .3 بية الرياضية والب  بار يتم التحويل إل تخصص الب 

 القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحويل.  

  حالة الرغبة بالتحويل إل أي كليجب الحصول عىل الم .4
 
ية أو ما يعادله ف   اللغة اإلنجلبر 

 
ية أو ستوى السادس ف

ية.   برنامج تكون الدراسة فيه باللغة اإلنجلبر 

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

  الكلية المحول إل ها. 
 
نامج ف  البر

ة الزمنية  .6   التحويل بحيث ال تزيد الفب 
 
  الجامعة عند الرغبة ف

 
يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة ف

 .)  )يرجر مراجعة الن ا  األكاديم 
 
 المسموح بها قانونا

 يسمف للطالب اختيار فدث رغبات للتحويل وسيتم الفرز حسب أولوية الرغبة.  .7

 . ال يحق للطلبة التحويل أكب  من مرة واحدة .8

  الكلية المطلو  التحويل إل ها، .9
 
ط للموافقة عىل التحويل وجود شاغر ف فإن تعذر الشاغر ال يتم  يشب 

وط التحويل المتبقية.   التحويل حق  وإن تم تحق ق كافة شر
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 مالحظات: 

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

نامج المحول إليه مما قد فقط   الساعات لخطة تخرج البر
 
يؤدي إل تأخر الطالب لفصل  وال تحتسب باف

نامج    البر
 
ات الطالب ف   جـدول محاض 

 
، وقد يؤدي التحويل إل وجـود تعارض ف درا   آخـر أو أكب 

 المحول اليه، وعليه فإن عىل الطالب تحمل مسؤولية ذلك. 

لية العلو  الصحية او برنامج العلو  الطبية الح وية او كلية التمريض او كعند التحويل ال كلية الطب و  .2

   (PHYS2101)الهندسة فأن المقرر 
ر
  يعتبر  (PHYS2107) المقرر يكاف

 
  حالة اعادة المقرر المكاف

 
وف

امج وط التحويل ال هذه الكليات او البر   لسر
 
 . الطالب غبر مستوف

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

 . ))طلبات التحويل((

  الكلية المحول إل ها  .4
 
الدراسية  الخطة الستد عىل الطالب مراجعة رئي  القسم ومساعد العميد ف

 . 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 الب 

  اللغ اإلنسانيةيحق لطلبة الكليات  .7
 
ة التحويل ال الكليات العلمية وان لم يجتازوا المستوى السادس ف

ط إحضار ما يثبت حصولهم عىل  ية، ولكن  سر   اختبار التوفل ) 64االنجلبر 
 
   5أو IBT) نقطة ف

 
نقاط ف

  كل مهاره،  4.5األكاديم  )والحصول عىل  IELTSاختبار 
 
الرياضيات للعلو   واجتياز نقطة كحد اد   ف

ية )  . FPMT0105)باللغة االنجلبر 

بية .8   طلب التحويل الواحد إل كلية الب 
 
 .يمكن للطالب تسجيل رغبتير  ف

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

 بالتحويل ال  تخصص العلو  الطبية  .10
والحصول فصلير  متتالير   الح وية دراسةيجب عىل الطلبة الراغبير 

  كل فصل ومن فم يتقد   ساعة 14 عىل
 
 التحويل.  الطالب بطلبف
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ر الكليات  وط التحييل بي   كث

 

المطلو   الكلية
 التحييل إليها

الحد 
 
ر
 األدن
للمعدل 
اكمي 

 الىلر

ي يجب ع   المقررات
ال ر

الطالب إنجازها قبل 
 التقد  بطلب التحييل

التقدفر المطلو  لمواد 
 التخصص

 المعتمدةالساعات 
ي يجب ع  

ال ر
 الطالب إنجازها

 
كلية الطب 
 والعلو  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 
 والعلو  الصحية
)برنامج العلو  
 (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  
دراس ير  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

المقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديل 
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 العلو  
 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 العلو 

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 
 والعلو  السياسية

 
2.50 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

العلو  برنامج 
 السياسية

 
3.00 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 كلية الحقوق
 
2.00 
 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

آلدا  كلية ا
 والعلو 
 االجتماعية

 
2.30 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

بية  كلية الىلر
 
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أد     14

 
بية(  )كلية الىلر
بية  تخصصي الىلر
بية  الفنية والىلر
 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

بية(  )كلية الىلر
تخصص العلو  
 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 والجمع  ف

   
 ناجف.  التخطيط لمستقبل مهق 

  .اختيار التخصص الدرا   المناسب 

  .سوق العمل  
 
 اكتسا  وصقل المهارات المطلوبة ف

  .البحث والتقديم للوظائف المختلفة 

ة الذاتية والمراسدت الوظيفية للطلبة.  .2  مراجعة السبر

 اإلعداد لمقابدت الشخصية.  .3

  مختلف  .4
 
. توفبر الكتيبات والمطويات والنماذج واالستمارات التعليمية ف  

 المجاالت المرتبطة بالتوجيه الوظيف 

 

 خدمات قطاعات العمل: 

  لطلبة وخريجر  الجامعة وتعزيز فرصهم الوظيفية.  .1
ات واألفكار لرفع الوع  الوظيف   مشاركة الخبر

 عرض الفر  الشاغرة المتوفرة لطلبة وخريجر  الجامعة.  .2

 توفبر بيانات خريجر  الجامعة للفر  الوظيفية الشاغرة المتوفرة.  .3

. توف .4  بر كافة التسهيدت اللوجستية إلجراء االختبارات ومقابدت التوظيف داخل الحر  الجامع 

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  الباح ير  عن عمل إلفراء خبر

 تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجامعة.  .3

 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة ف ها.  .4

ة.  .5 ات إعدني   إعد  الخريجير  بأخبار الجامعة من خدل إرسال نسر

ة للخري .6  جير  من خدل بوابة خريجو جامعة السلطان قابوس. عرض خدمات ممبر 
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 المركزبرامج وهعاليات 

 

 

 : ي
 برنامج الوعي الوظيفر

برنــامج فصــىل  يهــدف إل تأهيــل طلبــة جامعــة 

السلطان قابوس لمتطلبات سـوق العمـل، عـن 

طريــــــق إقامــــــة مجموعــــــة مــــــن حلقــــــات العمــــــل 

ة مــن  يقــدمها المختصــير  بــالمركز، وذوي الخــبر

  داخـــل وخـــارج ال
جامعـــة. وأهـــم المواضـــ ع الـــق 

، الـوع    
: التوجيـه الـوظيف  نـامج ه  يتناولهـا البر

يــــج.  ، تنمية مهارات، ريادة وتجربة خر   
  الوظيف 

 

 

 

 

 

ة الذاتية:    عيادة السىل 

فعالية يتم من خدلها استضافة مجموعة 

ة    حقل الموارد المشري 
 
ير  ف
من المختص 

ة باإلضافة إل المختصير  بالجامعة لمراجع

السبر الذاتية لطلبة الجامعة وتوج ههم 

  تسويق مهاراتهم من 
 
ألفضل الطرق ف

 خدلها. 
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 معرض التخصصات: 

  بالتعـاون 
فعالية ين مها مركـز التوجيـه الـوظيف 

مــــع مختلـــــف كليــــات جامعـــــة الســــلطان قـــــابوس 

 تجمــــع كــــل التخصصــــات األكاديميــــة بالجامعــــة،

وتهــــــدف إل زيــــــادة وع  الطلبــــــة بالتخصصــــــات 

المتــوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 

  نـاجف 
ومساعدتهم عىل التخطيط لمسـار مهـق 

 من خدل اختيار التخصص المناسب. 

 

 

 

 معرض هرص العمل والتدريب: 

يهدف المعرض إل خلق تواصل مباشر بير  

طلبة الجامعة وخريج ها الباح ير  عن 

  
 
العمل من جهة، ومع مسؤول  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. 

 

  

 الخريييييج: فو  

أليا  المفتوحة لخريج ها من الجامعة اتن م 

مختلف السنوات والتخصصات وذلك انطدقا 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
 مم مركز التوجيه الوظيفر

 

 

 

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

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

 squ.edu.omalumni@ 24145948 24145990 شؤون الخريجير  قسم 

 career@squ.edu.om 24145989 التنس ق والمتابعةقسم 

   

 


