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 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 

  مؤّهلة أجيال إعداد إىل قابوس السلطان جامعة تسىع
 
، أكاديميا

 
 عىل قادرة وتقنيا

   المكتسبة تسخبر المعرفة والمهارات
 .به واالرتقاء الوطن بناء ف 

   التوجيه مركز يسر  المنطلق هذا ومن
 الجامعة طلبة يدي بير   يضع أن الوظيف 

 
 
 المختلفة، الكلية بتخصصات تعريفهم إىل الهادف" والوظيفة تيب "التخصصك

   المطلوبة والمهارات والمعارف
 الوظائف من نماذج إىل باإلضافة تخصص، كل ف 

 .لها العمل وبيئة ومسؤولياتها، عن مهامها ونبذة بها المرتبطة
العلوم الزراعية  لكلية» والوظيفة التخصص «كتيب إصدار يكون أن ونأمل
   الطلبة تساعد ناجحة وفعالة خطوة والبحرية

 مهنية حياة لتخطيط البدء ف 
 .ناجحة
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 مركز التوجيه الوظيف 
 قسم التوعية والتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب
 

ة عند اختيار التخصــــــــــــــــص الدرا   الذي ســــــــــــــــيحّدد يك الكثبر من التفكبر والحبر
 غ- قد يعبر

 
-البا
  
، تســــــــــــــــبب كم المعلومات والخيارات المتوفرة لديك، أو ال ر  قد ترغب ف   

مســــــــــــــــتقبلك الوظيف 
 معرفتها التخاذ القرار األنسب. 

ك 
ّ
د بأنك لســـــح الوحيد الذي يمر بهذه التجربة، وأن

ّ
  بداية الط-تســـــبب هذا التفكبر –وتأك

ريق ف 
  عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا

 . الصحيح ف 

ا التخاذ قرارك حول التخصــــــــــــص  وهنا ســــــــــــتجد بعم الخطوات المفيدة ال ر  ســــــــــــتســــــــــــاعدك كثبر
 :  الدرا   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 خضــــــح رحلة اكتشــــــاف ومعرفة الذات، اكتشــــــاف عىل تقوم الجامعية الدراســــــة إن
 فتكون  وقدراتك وموائمة ذلك مع طبيعة تخصصك الدرا   وطبيعة واهتماماتك

 
عملك الحقا

  اتخاذ قرار مه    مدروس وناجح بمشيئة هللا. 
 قد نجحح ف 

 

 :  ونقصد بالميول واالهتمامات والقدرات التاىل 

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

  محيط هادئ ومستقر  •
مهام أو أعمال تتطلب مهارات فكرية وذهنية أو  ألداءتميل للعمل ف 
 ابداعية. 

  مكان واحد لســـاعات طويلة وأيام  •
تميل إىل التنّقل والحركة وال ُيمكنك تحّمل فكرة البقاء ف 

 متواصلة. 
  المجتمع المـــدر   أو الجـــامىع  أو  •

تميـــل إىل بنـــاء عدقـــات عـــديـــدة وو يقـــة مع من حولـــك ف 
 .
 
 السك    أو المه    الحقا

 للتكنولوجيا واستخدام األجهزة الحديثة واكتشافها. تميل  •

ها ....   وغبر

  اهتماماتك )أو هواياتك(: 
 
 ما يقودك إليه الفضــــــــــــــــول دائما

 
هو كل ما تســــــــــــــــتمع بالقيام به وغالبا

 لمعرفة المزيد والجديد عنه، كاهتمامك بـ : 

 رياضية... مجاالت أو مواضيع معينة: اجتماعية أو إنسانية أو علمية أو تقنية أو  •
ممارســــــــــــــــة هواية أو عادة يومية كالقراءة والتأّمل والجلوس مع األهل واألصــــــــــــــــحا  والعناية  •

حال والتخييم.   بالنباتات/ العناية بالحيوانات أو تربيتها والسفر والبر
 ممارسة رياضة معينة، كركو  الخيل أو السباحة......  •

ها .........   وغبر

 

 مالحظة مهمة: 

ورة أ   ررررررررررررر  ، إذ يعطيكيتوافق اهليس بالضر  
ات أكثر  تمامك مع ميولك المهن  توافقهما مؤشر

دقة عىل المسررررررررررررررارات المهنية المحتملة لديك، واختالفهف سرررررررررررررريمد    بعد ف ر  واسررررررررررررررع 
 ومختلف. 
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، وُيفّضل أن تتوافق مع الميول القدرات : ه  استطاعة الطالب لتأدية وتنفيذ مهام أو عمل معير 
. و -مستقبدا –بها وُتحقق له المهنية ح ر يبدع الشخص   

عدم استطاعة الشخص أو رضا وظيف 
عدم قدرته قد ترجع لعّدة أسبا  جسدية أو شخصية أو اجتماعية أو صحية. وهنا سنسد 

 بعم األمثلة عن عدم قدرة الشخص الختيار ميول مهنية تستهويه. مثال ذلك: 

  دراسة ومزاولة مهنة  �
الطب، ولكنك ال تستطيع قد يكون لديك رغبة وميول شديد ف 
ل منظر الدماء والجروح.   تحمر

ط الحد  �   دراسة تخصص ما، ولكنك غبر مستوٍف لسر
قد يكون لديك رغبة شديدة ف 

 األدن  لدرجات المواد الدراسية األساسّية. 
  العمل  �

قد تكون لديك القدرة عىل اختيار تخصص درا   يتطلب مستقبله الوظيف 
  
العمل أو العمل المكت ر  أو التعامل مع أدوات وأجهزة تشكل  خارج المدينة أو التنّقل ف 

 دائم، والذي يتعارض مع طبيعة شخصيتك أو صحتك أو حالتك وظروفك االجتماعية. 

وبعد التعرف عىل كل من الميول واالهتمامات والقدرات، يجدر بك طرح أسئلة متنوعة 
 العلمية، وطبيعة المجاالت  من فيه بارع أنح وما به، القيام تحب بما تتعلق عىل نفسك
  15 بعد نفسك تتخيل وكيف يناسبك، الذي العمل

 
ها اآلن، من عاما ال ر   األسئلة من وغبر

   ستساعدك
 ال ر   األعمال ونوعية به، االلتحاق تودر  الذي العمل طبيعة عن فكرة تكوين ف 

 .إليها تميل

 

   كما يم ن
   والتوجيه التوعية قسرررررررررررف لموظف  

   التوجيه مركز ف 
  هذا مسررررررررررراعدتك الوظيف 

 يناسرررررررب الذ  التخصرررررررص عن جيدة ف رة لت وين المناسررررررربة، األسررررررر لة وطرح الخصرررررررو 
تب عليه وقدراتك، واهتماماتك ميولك    المسار تحديد ويثر

 .لك المالئف الوظيف 
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 اكتشف الخيارات
 

 المعرفة من بالكثبر  ســـــــــــتح    وتأكد أنك  .للمســـــــــــتقبل أمامك المطروحة الخيارات اكتشـــــــــــف
  هذه المهمة.  والمتعة
   ف 

حة المصادر بعم وهنا    لمساعدتك المقبر
 :االكتشاف عملية ف 

ء بمصــــــــــــادر صــــــــــــغبر  عالم الجامعة إن :الجامعة  من أمامك المتاحة المعلومات منفصــــــــــــل مىل 
هم وموظفير   أكـــاديميير   اتهم معـــارفهم من لدســــــــــــــــتفـــادة وغبر  الجـــامعـــة وكـــذلـــك مرافق  .وخبر
 والمراكز الرئيســـــية، والمكتبة بها، التخصـــــصـــــية والمكتبات المختلفة، الكليات :مثل المختلفة،
 .األخرى الخدمية

نت شررررررررررررررب ة    مصـــــــــــــــــدر ه   :اإلنثر
   ومهم هائل وفوري معلومانر

 نوعية عن البحث عملية ف 
  لتلك الوظائف، االلتحاق تود ال ر   بالتخصـــــــصـــــــات المرتبطة الوظائف

 بها، والوصـــــــف الوظيف 
   وأهميتها توافرها  ومدى

 المؤســــــــســــــــات وطبيعة لشــــــــغلها، الدزمة والمهارات العمل، ســــــــوق ف 
ولكن تأكد أنك تبحث بالشــكل الصــحيح مســتعينا بمواقع  .الوظيفية التخصــصــات من وحاجتها

 معتمدة ومو وق بها كمواقع المؤسسات التعليمية والحكومية والرسمية. 

   يعملون أشــــــخا  مع إن التواصــــــل :حولك من األشرررررخا 
 ال ر   الوظيفية المجاالت  نفس ف 

  االســتفســار ومعرفة فيما حائرا   زلح ما أو مســتقبد بها االلتحاق تّود
 جميع بينها ســيســاعدك ف 

   تهمك ال ر   الجوانب
الشــــــــأن، وأصــــــــبح اليوم من الســــــــهل الوصــــــــول إىل األشــــــــخا  الذين  هذا  ف 

  المجال الذي تطمح للعمل به والتواصــــــــــل معهم عبر حســــــــــاباتهم الشــــــــــخصــــــــــية وح ر 
يعملون ف 

 تشكل خا .  لحسابات الرسمية للمؤسسات عبر قنوات مختلفةا
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ة  خذ الخبر
 

   يعملون شخا أ إن مشاهدة
   المجال نفس ف 

مستقبدا عن   به للعمل تطمح الذي الوظيف 
  التأكد من خيارات

 :خدل من ك وذلككثب له دور كببر ف 

  :العمىل   التدريب
 
 الدرا    الفصل خدل ح ر  أو الصيف فصل خدل يكون ما عادة

، بتخّصصك مرتبط ويكون االعتيادي،  خطتك من معتمدة ساعات يمثل وقد األكاديم 
   األجر  مدفوع غبر  وهو الدراسية،

 .األحيان معظم ف 

  تحديدها يتم :عمل موقع زيارة
 
   مختص موظف مع بالتنسيق مسبقا

 العمل جهات إحدى ف 
   بالمسار المرتبطة

 عمل ومتابعة بمشاهدة خدلها 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 لدتصال ذهبية فرصة العمل موقع وزيارة العمىل   عن والتعّرف الخبر
   عليه ستكون كما المستقبلية عملك بيئة عىل قر 

   بالغة أهمية الخطوة ولهذه  .الواقع ف 
 ف 

 .الخاطئة األفكار وتصحيح التوقعات تغيبر 

 

 

 اتخذ قرارك
 

 والتقصــــــــ   بالبحث وقمح أفضــــــــل، تشــــــــكل وقدراتك واهتماماتك ميولك عىل تعرفح أن بعد
ة، ذوي مع وتواصلح مختلفة، مصادر  من المعلومات وجمع    أكبر  بثقة ستشعر الخبر

 اتخاذ ف 
 مرشـــــدك مع خياراتك تناقش أن عليك حينها  .لك المناســـــب التخصـــــص اختيار تشـــــأن قرارك

، ير   أحد  ومراجعة األكاديم     المختصــــــــــــّ
   التوجيه مركز ف 

 الوظيفية الفر  لمناقشــــــــــــة الوظيف 
د .مســـــــــــــتقبد توافرها ومدى التخصـــــــــــــص، بهذا المرتبطة

ّ
ا الطبيع   من أنه وتأك  تتغث   أ  جد 

   التقدم مع وميولك اهتماماتك
ات من مزيدال واكتساب العمر ف   .الخث 

 وإصــــدارات بكتيبات االســــتعانة يمكنك قم بزيارة المركز للحصــــول عىل مســــاعدة واســــتشــــارة أو 
   ستساعدك ال ر   المركز،

 .المناسب التخصص واختيار القرار  اتخاذ عملية ف 
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 العلوم الزراعية والبحريةالتخصصات الرئيسية لكلية 
 

 الطبيعية الموارد  اقتصاد  تخصص
 البيطرية التقنية تخصص
 والسمكية البحرية العلوم تخصص
 الزراعية الهندسة تخصص
 البشرية التغذية تخصص
 المياه تقنيات تخصص
 األغذية علوم تخصص
بة علوم تخصص  البر
 الحيوان علوم تخصص
 النبات علم تخصص
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 عيةاقتصاد الموارد الطبي تخصص
 

  االقتصا
  قسم اقتصاد الموارد الطبيعية إىل تمكير  الطلبة من تحصيل مهارات ف 

د تهدف المناهج الدراسية ف 
 ويزّود التخصص الطلبةوالتجارة بتطبيق المفاهيم االقتصادية عىل الموارد الطبيعية والزراعية والغذاء. 

  االقتصاد ومواد ب
ض  تخصصيةمفاهيم عامة ف    تحليل المشكدت ال ر  تعبر

تمكن الطلبة من استعمالها ف 
كبر   ويتمالقطاع الزراع  والسمك  والموارد الطبيعية.  عية بما تخص إدارة الموارد الطبيعىل المشكدت ال ر   البر

 فيها المياه وكذلك إدارة المؤسسات الزراعية والسمكية والغذائية. 
 

  المتاحة الفرعيةالتخصصات 
x علوم الحيوان 
x علوم المحاصيل 
x علوم األغذية 
x علوم التغذية 

x العلوم البحرية والسمكية 
x بة  علوم البر
x تقنيات المياه 
x ( كلية االقتصاد اإلدارة)والعلوم السياسية 

 
 : لساعات المعتمدة إلنهاء التخصصا

  اقتصاد الموارد الطبيعية بعد إنهاء 
:  125تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 54 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ةساع 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 ةساع 18 : الفرع  التخصص 

 للتخصص الرئيس   االختياريةُتقتطع ساعات التخصص الفرع  من المقررات  

  : المتوقعة المستقبلية قطاعات العمل
  اإلدارة حيث يمكن لخريــــج القسم أن يعمل 

  إدارة التتوفر فر  العمل لدقتصاديير  الزراعيير  ف 
مشاريــــع أو ف 

   التسويق
كات الزراعية والسمكية. ويمكن له العمل كباحث اقتصادي ومحلل ماىل  ومحلل اقتصادي وف    السر

 ف 
الخا . ومن ضمن المجاالت أيضا أن يعمل كمرشد زراع  وسمك   الدوائر الحكومية والقطاعبالتخطيط  مجال

  مجال التدريس
 . والمعاهد التعليمية واإلرشادية ال ر  تقدم الخدمات المهنية والتقنية والتعليم العاىل   وف 
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  لبعض هذه الوظائف
 أمثلة عىل الوصف الوظيف 

 اقتصاد  موارد طبيعية .1

 : الوظيفية المهام

وة السمكية. إعداد الخطط  • بة والمياه والبر  االقتصادية ال ر  لها عدقة بالموارد الطبيعية كالبر
اتيجيات ال ر  تهدف إىل االستغدل األفضل للموارد الطبيعية من الناحية  •

إعداد السياسات واالسبر
 االقتصادية واالجتماعية. 

 للمشاريــــع المقدمة.  االقتصادية الجدوىتحليدت دراسة  •
 لحرص الموارد الطبيعية، ودراسة أنظمة انتاجها واستهدكها.  تصميم االستبانات •

 بيئة العمل: 

x بيئة مكتبية  
 العمل ف 

x السفر أحيانا لحضور بعم المؤتمرات 

 

 مسؤول مبيعات .2

 : الوظيفية المهام

  السوق.  •
كة، ومتابعة عمليات البيع ف   تنفيذ خطط البيع الموضوعة من قبل السر

 المبيعات. تحقيق العوائد المستهدفة من  •
 بهدف توسيع وتطوير العمل.  ةديجدأسواق لزيادة المبيعات، و عمدء جدد البحث عن  •
 تطوير العدقات العامة والتواصل مع العمدء، والحفاظ عىل عدقات فّعالة معهم.  •
 دراسة السوق وجمع معلومات كافية عن العمدء، وطبيعة عمل كل مؤسسة يتم التعامل معها.  •
•   

كة ف   المعارض واالجتماعات. تمثيل السر

 بيئة العمل: 

x  .السفر والتنقل للقاء العمدء، والبحث عن أسواق جديدة 
x  بيئة مكتبية  

 العمل ف 
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 تخصص التقنية البيطرية
 

  االرتقاء بالخدمات البيطرية الوقائية والعدجية منها، وتنمي
تها يهدف تخصص التقنية البيطرية للمساعدة ف 

ز هذا التخصص عىل دراسة أساسيات العلوم والعقاقبر البيطرية، 
ّ
والمحافظة عىل صحة الحيوان. ويرك

  تشخيص
ية، والمساعدة ف  األمراض، والعدج، والكشف  والفحوصات السريرية، وإجراء االختبارات المخبر

؛ وذلك لوقاية اإلنسان من األمراض  عىل لحوم الحيوانات المذبوحة، وتحديد صدحيتها لدستهدك اآلدم 
 إلنسان. إىل االمنقولة من الحيوان 

 
  إ
جراء يقوم التقنيير  البيطريير  بكل األعمال ال ر  يقوم بها الممرضير  المعتمدين والفنيير  الذين يساعدون ف 

ّ العمليات الجراحية، وفن   مجال صحة الحيوان، ويتوقع من  ر 
ات العاملير  ف  ن مبعد االنتهاء الطلبة  المختبر

نامج أن يكونوا مدربير  عىل:   البر
 

وتسجيل المعلومات عن الحاالت  جمع -
 السريرية. 

-  .  جمع العينات وإجراء عمليات المختبر
 المتخصصة. تقديم الرعاية التمريضية  -
تجهبر  الحيوانات واألدوات والمعدات  -

 الدزمة للعمليات الجراحية. 
  التشخيص الط ر   -

المساعدة ف 
 .  والجراح 

 . وتطويرها  تصوير األشعة -

ألصحا  الحيوانات تقديم المشورة  -
 . تهموتوعي

اف  - الموظفير   عىل تدريباإلشر
  الحقل البيطري.  المتخصصير  
 ف 

اية اتباع الطرق السليمة لوقتنفيذ و  -
مراض المنقولة من اإلنسان من األ 

 . حيواناتال

 

 
  المتاحة التخصصات الفرعية

  يوجد ال 

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص
  التقنية البيطرية بعد إنهاء 

: ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل  125تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 69 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  اتساع 6 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
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 : الوظائف المستقبليةأمثلة عىل 
  
العناية بالحيوان وصحته، مثل المستشفيات  مجالتتوفر فر  العمل لخريجر  تخصص التقنية البيطرية ف 

  مجاالت إدارة مزارع األلبان، ومزارع الدواجن، وإدارة 
ات التشخيص البيطري، وكذلك ف  البيطرية ومختبر

  القطاعير  الحكوم  والخا . 
ة ف  ات الحيوانات الصغبر   مختبر

مشاريــــع التغذية وتربية الحيوان، وف 

  لبعض هذه الوظائف أمثلة عىل
 الوصف الوظيف 

 مساعد طبيب  يطر  .1

 : الوظيفية المهام

  فحص  •
 أمراض الحيوان. وتشخيص مساعدة األطباء البيطريير  ف 

اف وتوجيه طبيب بيطري متمرس.  •  معالجة الحيوانات ووقايتها من األمراض واإلصابات تحح إشر
  إعداد بحوث الطب الحيوية، والطب البيطري،  •

ات التشخيصية. المشاركة ف   والمختبر

 

  مختث   يطر  .2
 فن 

 : الوظيفية المهام

 للحيوانات.  ة، والكيماحيوية، والسريرية، والهيماتولوجيةالميكروبيولوجي األمراضتشخيص  •
  الفحوصات السريرية، وأوضاع المختبر التشخيصية.  •

 إيجاد أساليب ووسائل جديدة لدستخدام ف 
  إجراء بحوث الطب  •

 البيطري. المساعدة ف 

: بي  ئة العمل لكد الوظيفتير 

x  عيادات ومستشفيات  
اتالعمل ف   الطب البيطري للقيام بالفحوصات واألبحاث.  ومراكز ومختبر

x  .التنقل بير  بعم المزارع ومواقع تربية الحيوانات، والقيام ببعم األعمال الميدانية 
x  والحذر للوقاية الدائمة من . الحيواناتتحّتم طبيعة العمل البيطري االحتكاك والتعامل مع مختلف 

 األمراض ال ر  تنتقل من الحيوان لإلنسان. 
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 تخصص العلوم البحرية والسمكية
ل عائدات اقتصادية جيدة للبدد، وتؤمن الطلب 

ّ
تمتلك السلطنة بيئة بحرية و روة سمكية عظيمة، تشك

ايد عىل المأكوالت البحرية. ويــهدف تخصص العلوم البحرية  والسمكية إىل تأهيل كوادر عمانية إلدارة المبر 
 واستخدام وتنمية هذه الموارد، وحمايتها تشكل متكامل. 

 ُيع   هذا التخصص بدراسة بيولوجية األسماك وعدقتها مع البيئة، وعلم المحيطات، وعلم اقتصاد الموارد،
ها من الحقول المرتبطة بالمنتجات البحرية مثل:  ، والسياحة البحر وإدارة المصائد، غبر راع السمك 

ية، االسبر 
. كما يشّجع هذا التخصص والمناطق الساحلية وتقنيات الحصاد وعمليات التسويق، وإدارة الموارد البحرية

  هذا الحقل عىل إقامة المشاريــــع البحثية
راع  ف  مثل دراسة السواحل العمانية، وتقييم المخزون واالسبر 

 .  السمك 

 

المتاحة لتخصصات الفرعيةا
x علوم الحيوان 
x علوم المحاصيل 
x علوم األغذية 
x علوم التغذية 
x اقتصاد الموارد الطبيعية 
x بة  علوم البر

x تقنيات المياه 
x كلية   التخصصات الفرعية المطروحة من

: )األحياء، الكيمياء، علوم الحاسب العلوم
ياء،  ، علوم األرض، الرياضيات، الفبر  اآلىل 

 واإلحصاء( 

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص
  العلوم البحرية والسمكية بعد إنهاء 

 ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل 125تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف 
 :  التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 54 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 :  ساعة 18 التخصص الفرع 

 للتخصص الرئيس   االختياريةُتقتطع ساعات التخصص الفرع  من المقررات 

  : الوظائف المستقبليةأمثلة عىل 
  هذا المجال، حيث يتم تزويد خريجر  قسم العلوم البحرية والسمكية 

تتوفر فر  عمل متنوعة ومختلفة ف 
مثل مجال البحوث والتطوير، وإدارة الموارد  بقاعدة معلوماتية تمكنهم من االلتحاق بقطاعات مختلفة

، وصون ومراقبة البيئة البح ، رية والخدمات اإلرشادية بها الطبيعية، والتعليم والتدريب، وتطبيق القوانير 
. كما تتوفر لخريجر  هذا التخصص فر  عمل   

  الصيد التجاري، والتصنيع الغذان 
  المجال البحري ف 

والعمل ف 
  الموان   وخدمات السفن، أو أي عمل يتصل بالتجارة البحرية، ومجاالت االقتصاد والقانون 

ة، بيئة البحريللف 
 . والسياحة البحرية
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  لبعض هذه الوظائأمثلة عىل 
فالوصف الوظيف 

  إرشاد سمك   .1
 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

 إرشاد الصيادين لوسائل الصيد الحديثة، وتوعيتهم بأهمية األساليب الجديدة وتطبيقها.  •
  قطاع •

 صيد األسماك.  تطوير طرق االتصال والتواصل ف 
  حل مشاكلهم، وتوجيههم لحلول  •

 مكنة وعملية. ممساعدة الصيادين ف 
، وأسواق األسماك تشكل منتظم لجمع بيانات عن نوعية وكمية األسماك  • زيارة مناطق اإلنزال السمك 

 المتوفرة. 
•  .   التخطيط المستقبىل 

 جمع البيانات المأخوذة من المصائد السمكية، وتحليلها الستخدامها ف 
حة للتحسير  والتطوير.  تقارير فصليةكتابة  •  وسنوية عن البيانات المحللة والطرق المقبر

  ي ة العمل: 

x  .مواقع تجمع الصيادين، والمصائد السمكية لمراقبة العاملير  وإرشادهم عن كثب  
  ف 
 العمل الميدان 

x   العمل المكت ر 

 

2.   
   ين 

 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

الصناعية المرتبطة بالبيئة البحرية، مثل: الموان   البحرية، والمجمعات مراقبة ودراسة األنشطة  •
ها، وكتابة التقارير عنها.    النفطية، ومحطات الغاز الطبيىع  المسال وغبر

 الصناعية، والمصاف 
 تؤ ر عىل البيئة البحرية.  وال ر  قد ، للحوادث المتوقعةتقديم الخطط الطارئة  •
ار واألخطار الواقعة بالبيئة البحرية. صة للجهات المختإعداد تقارير دورية  •  عن األض 
 إعداد تقارير عن نتائج برامج المراقبة لقياس جودة البيئة البحرية.  •
  حالة حدو  •

اح برامج تأهيلية للبيئة البحرية ف  ، واقبر  ها. تجهبر  الخطط لمعالجة مشاكل تآكل الشواط 

  ي ة العمل: 

x المواقع الصناعية بالب  
  ف 
 يئة البحرية، لمراقبة األنشطة الضارة بها وتحليلها. العمل الميدان 

x   العمل المكت ر
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 تخصص الهندسة الزراعية
ك بير  كلية الهندسة  إن تخصص الهندسة الزراعية  ،وكلية العلوم الزراعية والبحريةهو برنامج أكاديم  مشبر

نامج عىل حٍد سواء إذا استوف االلتحاقالكليتير  طلبة حيث يستطيع  وط المطلوبة لذلك. و بهذا البر  يعتبر وا السر
نامج الهند   الوحيد الذي يُ   طرح خارج كلية الهندسة، حيث يحصلتخصص الهندسة الزراعية هو البر

  الهندسة يتلفر خدلها التدريب النظري وا
  خمس سنوات عىل درجة البكالوريوس ف 

 بهدفلعمىل  الطالب ف 
مبادئ الهندسة، والعلوم الهندسية، وميكانيكا السوائل، مثل:  مختلفة هاراتمعارف و متمكينه من اكتسا  

يائية والبيولوجيا  مجة والتصميم الهند   والعلوم الفبر  افة باإلض  ،وأنظمة التحكم واألجهزة والرياضيات والبر
نواالجتماعيةإىل العلوم اإلنسانية  : هندسة   د ة مجاالت  امج. ويشمل هذا البر هندسية متخصصة، وه 

، وهندسة وحدات الطاقة باإلضافة إىل تقنيات ما بعد   
بة والمياه، وهندسة التصنيع الغذان    والبر

األراض 
 الحصاد. 

 

 المتاحةالتخصصات الفرعية 
يوجدال 

 

 : المعتمدة إلنهاء التخصصالساعات 
  الهندسة الزراعية بعد إنهاء 

:  136تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 35 متطلبات الكلية: 

 :  ساعة 80 متطلبات التخصص الرئيس 

: المقررات   اتساع 9 االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 : المتوقعةالوظائف المستقبلية 

، والري، والمعدات  التخصصخريجر  هذا تتنوع فر  عمل   
  القطاع الخا  المع    بالتصنيع الغذان 

ف 
، ومؤسسات  الزراعية، والتسميد، وعمليات ما بعد الحصاد والبنوك االستشارية. فضد عن اإلرشاد الزراع 

 .   القطاع الحكوم 
 التعليم والبحوث ف 

أمثلة لبعم هذه الوظائف: 

 مهندس تربة ومياه  -
 نظم زراعية مهندس -
 مهندس بي     -
  مجال الزراعة المحمية -

 مهندس ف 
 مهندس عمليات التصميم -
 مفتش أغذية -
 إدارة عمليات المعالجة -
 مهندس تصنيع أغذية -

 محلل حس   -
 مهندس ضبط ضمان الجودة -
  التأ بر البي     -

 أخصان 
 مهندس الري والرصف الصج   -
 أكاديم  حث / اب -
 مهندس عمليات ما بعد الحصاد  -
مهندس معدات زراعية -
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  لبعض هذه الوظا أمثلة عىل 
  ئفالوصف الوظيف 

 
 مهندس ر    .1

 : الوظيفية المهام
بة، وانحدار  نوع التخطيط والتصميم والتنسيق إلنشاء وتركيب أنظمة الرّي، بناءا عىل معرفة • البر

 األرض، واالستعمال االقتصادي لألنظمة الموجودة. 
 . تركيب وتشغيل أنظمة الريّ  •
التأكد من االستعمال األمثل للماء بجدولة رّي خاصة، مع األخذ بعير  االعتبار المحصول وعوامل  •

بة، والمناخ، لتقرير كمية حاجة المحصول من المياه.   البر
 الرّي والرصف، واتخاذ القرارات الدزمة حولها.  حّل المشاكل الطارئة ألنظمة •
، والمناطق ذات النمو  •  

بة وخواصها، مثل: الملوحة والنطاق المان  تعيير  مقطع السطح وأنواع البر
بة.   المنخفم للمحصول، بناءا عىل مسوحات هندسية وإجراء تجار  عىل البر

 حماية ومعالجة تلوث المياه العادمة.  •
 ث الدورية. كتابة التقارير والبحو  •

  ي ة العمل: 
x المكاتب أي  

 العمل تشكل أسا   داخل الورش، وف 
 
 ضا

x اف عىل عمليات الري   لإلشر
 العمل الميدان 

x القيام ببعم األعمال الميكانيكية 

 

 مهندس آالت زراعية .2

 : الوظيفية المهام
اف عىل اآلالت ال ر  تحّسن إنتاج الغذاء واأللياف  •

 وتطويرها. اإلشر
 تحضبر دليل إرشادي لتشغيل اآلالت الزراعية وصيانتها.  •
 تقييم أداء اآلالت ووضع نظام خا  لضمان سبر العمل بفعالية.  •

  ي ة العمل: 
x المكاتب أي  

 العمل تشكل أسا   داخل الورش، وف 
 
 ضا

x اف عىل اآلالت الزراعية   لإلشر
 العمل الميدان 

x القيام ببعم األعمال الميكانيكية  
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 التغذية البشريةتخصص 
نامج  ،ال ر  يطرحها قسم علوم األغذية والتغذيةالجديدة يعتبر هذا التخصص من التخصصات  ويشمل البر

  مجال تغذية اإلنسانالدرا   
   ،والحميات الغذائية ،مقررات نظرية وعلمية ف 

مراحل الحياة  والتغذية ف 
ذا دراسة ه وتعتمد واإلرشاد والتثقيف التغذوي.  ،التغذويوالتخطيط والتقييم  ،واألمراضوالتغذية السريرية، 

كة مع الطلبة من خد ا التخصص عىل تدريب مكثف عىل  د ة مراحل يقوم به كات التموين ل برامج مشبر شر
  الصحة والمرض. 

  السلطنة ال ر  تع    بأمور التغذية ف 
 والمستشفيات ف 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة

  وجد يال 

 

 : عتمدة إلنهاء التخصصالساعات الم
  تغذية اإلنسان والحميات الغذائية بعد إنهاء 

ة ساعة معتمدة، مقّسم 125تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف 
 :  بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 66 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 9 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 

 : المستقبلية المتوقعة قطاعات العمل
  المستشفيات،  -

  الحقول المتعلقة بالغذاء والصحة ف 
تتنوع فر  العمل لخّرحر  هذا التخصص ف 

ها من ا   ومراكز الرعاية الصحية، وخدمات األطعمة وغبر
 القطاعير  الحكوم  والخا  كـ: لفر  ف 

  ومس -
  المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس واألقسام الداخليةؤ أخصان 

 . ول تغذية ف 
كات التموين -   شر

  تغذية ف 
 . أخصان 

  حميات غذائية -
 . أخصان 
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  لبعض هذه الوظائف
 أمثلة عىل الوصف الوظيف 

 

  تغذية .1
 أخصائ 

 : الوظيفية المهام
 تحديد وتقييم المشاكل التغذوية.  •
 تحليل البيانات والمعلومات المتصلة بالتغذية، وتحديد فاعليتها.  •
 تزويد العامة بمعلومات عن القيمة الغذائية لألطعمة المختلفة.  •
، وتأ بر االستهدك غتقديم اإل •  

  النظام الغذان 
بر رشادات حول قواعد التغذية السليمة، والتوازن ف 

 الصحة العامة، عن طريق وسائل اإلعدم المختلفة. المتوازن عىل 
امج المتعلقة بالصحة والتغذية، وتقييمها.  • اف عىل البر  التخطيط والقيادة واالشر
 تحديد وتخصيص الموارد الدزمة لألنشطة الغذائية.  •
•   

، )محلّيا عداد وصياغة وتنفيذ السياسات العامة للتغذية عىل مختلف األصعدة إالمشاركة ف 
. وإقليمّيا، ووطنّيا  ( داخل القطاع الصج 

 

 باحث تغذو  .2

 : الوظيفية المهام
  المؤسسات والهيئات ذا إعداد  •

 ها. ت الصلة بالغذاء والصحة والتغذية، أو المشاركة بالبحوث ف 
 عن المواضيع ذات الصلة ببعم المشاكل التغذوية ودراستها. البحث  •
  المواضيع المتعلقة بالتنمية البشرية، ومعالجة األوضاع التغذوية.  •

 البحث ف 

 :   ي ة العمل لكال الوظيفتي  
x  .إلجراء التجار  ودراسة الحاالت  

 العمل الميدان 
x   العمل المكت ر 
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 تخصص تقنيات المياه
ي، يهتم التخصص بجودة ال م تسلوك المياه داخل كما يهت  وكيفية معالجتها،مياه المطلوبة لدستخدام البسر

بة وعلوم الهيدرولوجيا، وجيولوجية المياه ونوعيتها    البيئة من ،البر
أجل  وإدارة موارد المياه وقوانينها ف 

  المنا ودراسة النظمعىل أساسيات الرّي كذلك يركز  و العمليات البيئية واإلنسانية النافعة. 
خات اإلدارية ف 
ايدة للمياه.  ، والحاجة المبر   الجافة، لمواجهة مشاكل التملح واإلجهاد الحراري والرطونر 

 

 المتاحةالتخصصات الفرعية 
 علوم الحيوان -
 علوم المحاصيل -
 علوم األغذية -
 علوم التغذية -
 العلوم البحرية والسمكية -
بة -  علوم البر

 الطبيعيةاقتصاد الموارد  -
التخصصات الفرعية المطروحة من كلية  -

: )األحياء، الكيمياء، علوم الحاسب العلوم
ياء،  ، علوم األرض، الرياضيات، الفبر  اآلىل 

 واإلحصاء( 

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  
:  126بعد إنهاء  تقنيات المياهتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 55 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 :  ساعة18 التخصص الفرع 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من المقررات 
ُ
 للتخصص الرئيس   االختياريةت

 

 قطاعات العمل المستقبلية المتوقعة: 
 مهندس تقنيات المياه -
ات -  ف    مختبر
 مهندس بي     -
 مستشار زراع   -

 مستشار بي     -
 مهندس ري -
 / باحث أكاديم   -
 الوظائف العسكرية  -
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  لبعض هذه الوظائفأمثلة عىل 
 الوصف الوظيف 

 

 السطحية( )المياههيدرولوج    .1

 : الوظيفية المهام

  المجاالت التجارية والبيئية واألكاديمية دراسة استخدامات •
 . وإدارة مصادر المياه السطحية ف 

 األودية.  تحليل ترّدد الفيضانات، وتصميم جريان •
  القنوات واألنابيب هندسيا، مع األخذ بعير  االعتبار االستخدامات المخت •

لفة مراقبة جريان المياه ف 
 لحوض المياه. 

وة.  •  إدارة المياه السطحية وفق معايبر السدمة البيئية، للمحافظة عىل هذه البر

 

 الجوفية( )المياههيدرولوج    .2

 : الوظيفية المهام

 الجوفية. دراسة نوعية المياه  •
 استقصاء تواجد وحركة المياه الجوفية.  •
اتيجيات التكوير المستدامة، بناءا عىل تقديرات المياه الجوفية المتوفرة وحركتها.  •  تحديد اسبر
  باطن األرض.  •

 تطوير النماذج الهايدروجيولوجية لتطوير نوعيات المياه، ودراسة حركة الملّو ات ف 

 :   ي ة العمل لكال الوظيفتي  

x  تشكل أسا   لمتابعة حركة المياه الجوفية أو السطحية ودراستها، والبحث تحح العمل  
الميدان 
 ظروف صعبة. 

x   العمل المكت ر 
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  تخصص علوم األغذية
 

ة من قاعدته التقليدية، ليتحول إىل صناعة حديثة تستخدم    عمان بصورة كببر
يتوسع قطاع تصنيع األغذية ف 
ّ أغذية ذتقنيات عالية. لذا كان البد من   

ي قدرات خدقة ومعرفة متخصصة بطبيعة األغذية و إعداد أخصان 
  هذا القطاع المتنام  بجميع فئا

ات المصاحبة لها أ ناء عمليات التصنيع والحفظ، وذلك للعمل ف  ته والتغيبر
  
ة بكفاءة واقتدار. ويؤهل المتخصصون ف  ة والكببر   بالمهارات العلمية األساسية  علوم األغذيةالصغبر

ف 
 مجاالت كيمياء التغذية، وتصنيع األغذية وهندسة التغذية، وعلم األحياء الدقيقة لألغذية، وضبط الجودة،

نع برامج التعاون المتاحة مع مصاتفيد فضدا عن مجاالت االقتصاد والعمل والتجارة. كما والتغذية البشرية 
  تلك  بالسلطنة وذلك من خدل الزيارات والمؤسسات الرقابيةاألغذية 

الميدانية والتدريب العمىل  ف 
 المؤسسات. 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة
 التغذية البشرية -
  طبيعيةالموارد الاقتصاد  -
 علوم الحيوان -
 العلوم البحرية والسمكية -
بة  -  علوم البر
 تقنيات المياه -

 علوم المحاصيل -
التخصصات الفرعية المطروحة من كلية  -

: )األحياء، الكيمياء، علوم الحاسب العلوم
ياء،  ، علوم األرض، الرياضيات، الفبر  اآلىل 

 واإلحصاء( 

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  
:  125بعد إنهاء  علوم األغذيةتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 54 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 :  ساعة 18 التخصص الفرع 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من المقررات 
ُ
 للتخصص الرئيس   االختياريةت

 

 قطاعات العمل المستقبلية المتوقعة: 
  
  كل القطاعات المرتبطة بصناعة األغذية، بما ف 

يمكن لخّريجر  تخصص علوم األغذية إيجاد فر  عمل ف 
 ليم، والبحوث، والتنمية واإلدارة. ذلك إنتاج الغذاء، وخدمات ضبط الجودة، والمبيعات، والتسويق والتع
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  لبعض هذه الوظائف أمثلة عىل الوصف 
 الوظيف 

 

  أغذية .1
 كيميائ 

 : الوظيفية المهام

  لكل أنواع األغذية.  •
 التحليل الكيميان 

كات الغذاء  •   شر
  للمواد المستخدمة، وللمنتجات الغذائية النهائية ف 

كيب الكيميان  تعيير  البر
 التصنيعية. 

 العنونة، وأي مسائل قانونية أخرى. التعامل مع الوكاالت التنظيمية بخصو   •
ق بالمضافات الغذائية.  •

ّ
 مراقبة طابع المكونات المتعل

 التأكد من االحتفاظ بالمظهر وبالجودة الغذائية لمنتجات الغذاء.  •
ها  • ، وغبر وبات، ومنتجات األلبان، واللحوم، والخبر    المسر

تصنيع نكهات وتطويرها، الستخدامها ف 
 من الصناعات. 

  ي ة العمل: 

x  األغذية، حيث تختلف من  
تعتمد بيئة العمل وظروفها عىل نوع المؤسسة ال ر  يعمل بها كيميان 

 :  
  األغذية العمل ف 

 صناعة إىل أخرى. ويمكن لكيميان 
x  . ات التجار  المؤسسات الحكومية، والصناعية، ومختبر
x  وبات كات تصنيع الحلوى، والشوكوالتة، والمسر الغازية، مؤسسات األطعمة المختلفة، مثل شر

 والحليب، واللحوم، باإلضافة إىل المحدت الغذائية. 

 

 مفتش األغذية .2

 : الوظيفية المهام

 متابعة وتفتيش المؤسسات المتعلقة بصناعة األغذية، والمجاالت المرتبطة بها.  •
 زيارة مصانع التجهبر  والتوزيــــع، ومستودعات منافذ البيع.  •
  لها. تفتيش عدمات المنتج ال ر  تذكر مكوناته  •

  المنتج، وعمل التحليل الكيميان 
 ونسبها ف 

وط، وكتابة تقارير عنها  • اخيص للسر ، ومن استيفاء هذه البر  . التأكد من تراخيص المصّنعير  والموزعير 
  جميع هذه العمليات.  •

 التأكد من تطبيق إجراءات السدمة ف 
  المسالخ.  •

  ف 
 قد يكون مسؤوال عن دراسة وفحص عملية ذبح الموا ر

 لعمل:  ي ة ا

x  .التنّقل بير  مواقع المصانع، والمؤسسات ذات الصلة بتجهبر  األغذية وتخزينها :  
 العمل الميدان 

x   العمل المكت ر 
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بة   تخصص علوم البر
  يستخدم 

بة هو تخصص تطبيفر ء، الكيميا : البيولوجيا، والهيدرولوجيا، و العلوم األساسية مثلبرنامج علوم البر
بة ال ر  تهدف إىل تعزيز اإلنتاج الزراع  وتخفيف اآل ار الضارة الرتفاع

ياء، لدراسة عمليات البر نسبة  والفبر 
ها من البلدان القاحلة. والتصحر، الملوحة    سلطنة عمان وغبر

  الحفاظ عىل البيئة ف 
ويزّود مما يسهم ف 

نامج ا بة، و ب بةلطلالبر ياء وكيمياء البر بة والمياه، أساسيات فبر  بة وتصنيفها، وعدقات البر ها، و تكوين البر غبر
  المجاالت الزراعية، والبيئية، والهندسية، واإل 

  حل المشاكل العملية ف 
دارية ويعزز كل ذلك قدرات الخريجير  ف 

 .  
ها من المواضيع ذات الصلة بقضايا استخدام األراض   وغبر

نامج عىل ويش ةتمل البر بة والمياه، ورحلة علميةتدريبية متخصصة، ومش فبر يقوم  اريــــع التخرج الخاصة بالبر
لدى و الواقع. أرض لتدريب العمىل  وتطوير المهارات البحثية عىل للهم  إلتاحة الفرصةالسنة النهائية  طلبةبها 

بة العديد من الخيارات الوظيفية ذات الصلة باإلدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وال  هندسةخريجر  علوم البر
 الزراعية والموارد الحيوية، وحماية البيئة. 

 

 المتاحةالتخصصات الفرعية 
 تقنيات المياه -
 علوم الحيوان -
 علوم المحاصيل -
 علوم األغذية -
 علوم التغذية -
 العلوم البحرية والسمكية -

 اقتصاد الموارد الطبيعية -
التخصصات الفرعية المطروحة من كلية  -

: )األحياء، الكيمياء، علوم الحاسب العلوم
ياء،  ، علوم األرض، الرياضيات، الفبر  اآلىل 

 واإلحصاء( 

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  
بةتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  :  126بعد إنهاء  علوم البر  ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 55 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 :  ساعة 18 التخصص الفرع 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من المقررات 
ُ
 للتخصص الرئيس   االختياريةت
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 : المستقبلية المتوقعةقطاعات العمل 

بة -  ف    صيانة البر
ات البيئية -   تقدير التأ بر

 أخصان 
ات -  ف    مختبر
-   

 ف    استخدامات واستصدح األراض 
 مهندس بي     -

 مستشار زراع  / بي     -
 مهندس ريّ  -
 أكاديم  / باحث -
 الوظائف العسكرية -

 

  لبعض هذه الوظائفأمثلة عىل 
 الوصف الوظيف 

 

بة .1   صيانة الثر
 فن  

 
 : الوظيفية المهام

بة، واالستفادة من أدوات المساحة •   تخطيط وتطبيق ممارسات صيانة البر
ونظم  المساعدة الفنية ف 
ق بها.  المعلومات الجغرافية

ّ
 والهندسة األساسية، والمعرفة بالعلوم الزراعية وما يتعل

ّ األرض.  •  تحليل مشاكل المحافظة عىل األرض ومناقشة الحلول البديلة للمشاكل مع مستخدم 
•  ،   وضع خطط التطوير ألجل ممارسات المحافظة مثل: تخطيط المراع 

ّ األرض ف  توجيه مستخدم 
 لممارسات المختلفة لمستخدم  األرض لتطبيقها من قبلهم. واألنظمة والتصاميم الهندسية، وا

 إجراء المسوحات عىل الملكيات، لتحديد المواقع والمساحات باستخدام آالت المسح.  •
مع مواصفات  تطابقها متابعة المشاريــــع خدل مراحل تنفيذها وبعد االنتهاء منها، للتأكد من  •

 التصميم. 
 رض دوريا من قبل مستخدم  األرض. متابعة تنفيذ خطط وممارسات استعمال األ •

  ي ة العمل: 

x  .تشكل أسا   للقيام بالمسوحات والزيارات الدورية ومتابعة المشاريــــع  
 العمل الميدان 

x  .اإلنشاء  
ات أو المكاتب، أو الوحدات الصناعية أو ف    المختبر

 العمل ف 

 

2.   
  تقدير التأثث  البين 

 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

بة. تفسبر البيانات  •  المتعلقة بتلوث البر
بة. تحليل و  • ع نتائج التطور الزراع  والصناع  عىل البر

ّ
 توق

ع دقيق للتلف البي    الذي قد  •
ّ
استقراء النتائج وتحليلها، وعرضها عىل شكل بيانات، تسمح بتوق

 يحدث. 
 واملة، وعوامل تلو ها، وكيفية درئ تلك العإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بأمن وسدمة البيئ •

 والوقاية منها. 

  ي ة العمل: 

x  .ات   المكاتب والمختبر
 العمل ف 

x  .إلعداد وتجميع البيانات الخاصة بالدراسات والبحوث  
 العمل الميدان 
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 تخصص علوم الحيوان 
تعزيز قطاع علوم الحيوان باستخدام نهج متعدد التخصصات من التدريس والبحث يهدف هذا التخصص إىل 
علوم الحيوان وأساسيات صحة يدهم بالمعرفة والدراية الكافية بالخريجير  وتزو وخدمة المجتمع لتأهيل 

والصحة الحيوانية الحيوان  وتطبيق المعرفة بعلومعىل خدمة المجتمع من خدل نسر  القدرةو  الحيوان،
  واإلدارة. 

نامجالطالب هاء إنبعد   علوم الحيوان من المتوقع أن يكون مزّود بالمهارات التالية:  لبر

  قطاع علوم الحيوان.  -
 المعارف والمهارات المهنية الدزمة ف 

  مختلف مجاالت الصحة الحيوانية وعلوم الحيوان  -
ة العملية ف  المعرفة النظرية األساسية والخبر

بيةواإلنتاج مثل التغذية   ومواضيع أخرى ذات صلة.  والتناسل والورا ة والبر
  مجال  المتخصصةاستخدام المعدات والتقنيات  -

علوم الحيوان وإدارة المرافق والصناعات ذات ف 
 الصلة الحيوانية. 

  علوم الحيوان وإدارة العمليات.  إدارة -
 اإلنتاج األسا   والفرع  ف 

 نسانية. إوضمان معاملتهم معاملة  ،أخدقيات التعامل مع الحيوانتقدير وتطبيق مبادئ  -
 . والخا العام  القطاع ومؤسساتقبل الجمعيات المهنية  من الموضوعةالمعايبر  تطبيق -
  الرياضيات  -

د البيانات والوصول إىل استنتاجات تستن واإلحصاء لتقييماكتسا  المهارات األساسية ف 
 إىل التحليل. 

 . بطريقة علميةمشاكل الدمج وتطبيق المعرفة والمهارات لحل  -
يات جمع وتنظيم وتقييم وتفسبر المعلومات المتوفرة باستخدام مجموعة متنوعة من التقن -

 المتطورة. 
  ذلك الكتابة والتحدث  -

التواصل بوضوح وفعالية باستخدام مجموعة متنوعة من األساليب بما ف 
 لجمهور متنوع. 

-   
هم من المهنيير  ف    فرق متعددة التخصصات والتفاعل تشكل إيجانر  مع الزمدء وغبر

المشاركة ف 
 مجال عملهم. 

  نظم الكون المحيط بنا وتقدير  -
ولوجية تنوع الثقافات اإلنسانية وعدقاتها بالنظم اإليكتنمية الوع  ف 

 . المحلية والعالمية

 

 المتاحةالتخصصات الفرعية 
 تقنيات المياه -
بةعلوم  -  البر
 علوم المحاصيل -
 علوم األغذية -
 علوم التغذية -
 العلوم البحرية والسمكية -

 اقتصاد الموارد الطبيعية -
المطروحة من كلية التخصصات الفرعية  -

: )األحياء، الكيمياء، علوم الحاسب العلوم
ياء،  ، علوم األرض، الرياضيات، الفبر  اآلىل 

 واإلحصاء( 
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 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  علوم الحيوان بعد إنهاء 
: ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل  125تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 54 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 21 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 :  ساعة 18 التخصص الفرع 

 

قتطع ساعات التخصص 
ُ
 ختيارية للتخصص الرئيس  الفرع  من المقررات اال ت

 : المستقبلية المتوقعة قطاعات العمل
  القطاع الحكوم  

كات ،تتوفر فر  العمل لخريجر  تخصص علوم الحيوان ف    شر
  واألعدف  وف 

اإلنتاج الحيوان 
اد وتصدير الحيوانات ،وحدائق الحيوان ،الحيوانية كات استبر ومجال انتاج الدواجن والمواد  ،باإلضافة إىل شر
والمجازر والمسال ،الحيوانية

  لبعض هذه  الوظائف أمثلة عىل
الوصف الوظيف 

  ألبا  .1
 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

 وإدارة قطاع األلبان. إجراء األبحاث الختيار أحسن السدالت،  •
 دراسة متطلبات التغذية للحيوانات اللبونة، والقيمة الغذائية لمواد اإلطعام.  •
بيئية إعداد وتنفيذ التجار  لمعرفة تأ بر األنواع المختلفة من األغذية )األعدف(، وتأ بر الظروف ال •

 عىل الكمية والجودة والقيمة الغذائية للحليب المنتج. 
  العناية وإدارة الحيوانات اللبونة. تطوير تجار  محّس  •

 نة ف 
 

  علوم حيوا  .2
 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

  كيفية تغذية وإدارة وتسويق الحيوانات.  •
 إعداد وإجراء أبحاث ف 

 والصحة العامة للحيوانات، ومراقبة الطفيليات واألمراض.  يواءالعمل عىل تحسير  الغذاء واإل  •
 الحيوانات.  إجراء التجار  واألبحاث لتحسير  سدالت •

 :   ي ة العمل لكال الوظيفتي  

x  .ات  العمل مقّسم بير  المكاتب والمختبر
x  .لزيارة بعم المزارع ومراكز األبحاث  

 العمل الميدان 
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 النبات علمتخصص 
  الزراعية و  النبات علمُيع   تخصص 

  زيادة انتاج األراض 
إ راء بدراسة وتطوير األسبا  والعوامل ال ر  تسهم ف 

ن. كما يهدف إىل إعداد كوادر متخصصة لتطبيق العلم تنوعها االقتصادي، وذلك لدعم نمو اقتصادي مبر   
امج مكافحة اآلفات واألمراض النباتية. ويغ    عديد هذا التخصص الوتقنياته الحديثة إلدارة ناجحة وُمثىل لبر

، وفسيولوجيا المحاصيل وإنتاجها، والورا ة    علوم المحاصيل الحقلية والبساتير 
من المبادئ والمهارات ف 

ات وعلم أمراض النبات (.   وإكثار النبات، ووقاية المحاصيل ) علم الحسر

  حقل اإلدار 
ة والتسويق، باإلضافة ومن المهارات المطلوبة من خريجر  هذا التخصص أن تكون لديهم خلفية ف 

  تحسير  جودة المحاصيل وكميتها، وإعداد الدراسات والبحوث 
إىل كيفية توظيف التقنيات الحديثة ف 

 العلمية. 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة
 ال يوجد

 

 : الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  
:  125بعد إنهاء  علوم النباتتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف   ساعة معتمدة، مقّسمة بالشكل التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 29 متطلبات الكلية: 

 ساعات 9 مقررات الكلية االختيارية: 

 :  ساعة 60 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 15 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 

 : المستقبلية المتوقعة قطاعات العمل

  مجال إنتاج أو وقاية المحاصيل كأن يكونوا  و يؤهل خريج
ّ هذا التخصص للعمل ف   

مكافحة آفات أو أخصان 
ّ مختبر  ّ تقنيات حيوية، أو مدراء مزارع آو ف     

، آو مهند   وقاية، أو إنتاج، أو أخصان  ات أو مرشدين زراعيير 
  نحل العسل

  أحد هذه المجاالت، أو   أو  أخصان 
  مجاالت االنتاج وضبط الجودة أو إداريير  ف 

مختصير  ف 
كات والمؤسسات    المصانع والسر

. وكذلك ف    حقل علوم المحاصيل بمؤسسات البحث العلم 
كباحثير  ف 

  مجال الكيماويات الزراعية 
، ونباتات الزينة وتشجبر وتنسيق الحدائق، والمبيدات( )األسمدةالعاملة ف 
 العناية بالمحاصيل فيما بعد الحصاد وتخزينها. و 

 
  



29 
 

  لبعض هذه الوظائف
 أمثلة عىل الوصف الوظيف 

  وقاية المحاصيل .1
 أخصائ 

 : الوظيفية المهام

ات واألمراض،  •   حقل مراقبة الحسر
اف عىل العاملير  ف    وتزويدهم بالمهارات والمعارف الدزمة اإلشر

 ف 
 . هذا المجال

 مراقبة أمراض المحاصيل، ومتابعة أعراض تطّور هذه األمراض.  •
قة بالبيئة الزراعية، إلعداد تقارير ودراسات عنها.  •

ّ
ات واألمراض المتعل  جمع بيانات عن الحسر

ات، واألمراض السائدة والمتسببة منها. شرح طرق معرفة  •  الحسر
اتيجية إلدارة مكافحة األمراض واآلفات الزر  •  اعية. اختيار أفضل اسبر
 تنفيذ خطط مكافحة اآلفات واألمراض، وتقييم آ ارها.  •

 

ف/ مفتش إنتاج زراع   .2  مشر

 : الوظيفية المهام

  المزارع الخاصة والمشاتل.  •
اف عىل تطبيق القوانير  واللوائح ف   اإلشر

•  .  تصميم وتنفيذ مشاريــــع مسح الحقول والبساتير  للتقييم والتخطيط المستقبىل 
•   

 مجال زراعة أشجار فواكه جديدة، والحفاظ عىل األشجار القائمة. توجيه نشاطات العاملير  ف 
بة لتحديد نوع النباتات الزراعية المناسبة، وكمّيتها؛ للحصول عىل أفضل النتائج.  •  تحليل البر
 تحديد نوعية المبيدات الحشرية والفطرية وكمّيتها، وطريقة استخدامها.  •
  المؤسسة بحالة األشجار وكمية  •

عة للحصاد، والعوامل المختلفة موافاة موّظف 
ّ
المحاصيل المتوق

رة عىل إنتاج الفواكه. 
ّ
 المؤ 

اء مواد العناية باألشجار.  •  قد يكون مسؤوال عن شر

 

 :   ي ة العمل لكال الوظيفتي  

x هو السمة الغالبة عىل هذه الوظائف  
 العمل الميدان 

x   ة التحاليل والتجار ات لمباشر   المختبر
 العمل ف 

x بيئة م  
ة دراسات البحوثالعمل ف   كتبية لكتابة التقارير ومباشر
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 ة والعلوم البحريةيبعض المهارات المتوقعة من خريج   كلية الزراع
 

اف، والتقييف فيما بعد القدرة عىل إدارة المشاريررررع البحثية -1  . من حيث التخطيط والتنفيذ واإلشر
  وتحليل -2

ية.  ةالمستسقاالمعلومات  مهارات التف ث  المنطفر  من المالحظات والقياسات المخث 
  حل المشكالت واتخاذ القرارات -3

ات والمشاكل الطارئة.  مهارة عالية ف    جو من المتغث 
 ف 

 القدرة عىل استخدام الحاسب اآلل  واألدوات والتقنيات واألجهزة المختلفة المتعلقة بالقطاع -4
 .  الزراع 

 مهارات اتصال عالية مع الزمالء والعمالء.  -5
 لعمل ضمن فريق بفعالية. مهارة ا -6
 مهارة إدارة الوقت والموارد.  -7
  للتعلف و  -8

هات السوق  االطالع الدائف عىل كل ما هو جديد مهارة التحفث   الذائر لمعرفة توج 
 .  العالم 
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وط التحويل من كلية إىل   أخرى(عمادة القبول والتسجيل )شر
 

 نبذة عن عمادة القبول والتسجيل: 

اف عىل تنفيذ السياسات والقواعد األكاديمّية    اإلشر
تقوم عمادة القبول والتسجيل بدور محورّي ف 

  برامج الدراسات الجامعّية األوىل، 
 عدة مسؤولّيات من بينها قبول الطلبة ف 

ّ
بالجامعة، حيث تتوىل

الخطط األكاديمّية، ومتابعة إجراءات التخّرج، وحفظ سجّدت وجدولة المقررات الدراسّية وإدخال 

ق الطلبة إىل جانب إعداد التقارير األكاديمّية الخاّصة بهم. وتقوم العمادة بتلك المسؤولّيات بالتنسي

والتعاون مع الكليات والوحدات األخرى بالجامعة ومركز القبول الموّحد والمؤسسات الحكومّية 

  السلطنة. 
 األخرى ف 

 قواعد التحويل  ي   الكليات: 

نامج التأسيس  قبل .1  التحويل.  يجب عىل الطلبة إنهاء البر

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

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

 اجتياز اختبار القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحويل.  

  حالة الرغبة بالتحويل  .4
ية أو ما يعادله ف    اللغة اإلنجلبر 

يجب الحصول عىل المستوى السادس ف 

ية. إىل أي كلية أو برنامج تكون الد  راسة فيه باللغة اإلنجلبر 

نامج التأسيس  وال ر  تكون متطلبات  .5 يجب عىل الطالب الراغب بالتحويل استيفاء مقررات البر

  الكلية المحول إليها. 
نامج ف   مسبقة لخطة البر

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

يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة ف 

(. الزمنية المس  )يرحر مراجعة النظام األكاديم 
 
 موح بها قانونا

 يسمح للطالب اختيار  دث 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  يشبر

وط التحويل المتبقية. ال يتم الت  حويل ح ر وإن تم تحقيق كافة شر
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 مالحظات: 

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

نامج المحول إليه مما قد   الساعات لخطة تخرج البر
 المحول إليه فقط وال تحتسب بافر

  يؤدي إىل تأخر الطالب لفصل درا   آخـر 
، وقد يؤدي التحويل إىل وجـود تعارض ف  أو أكبر

نامج المحول اليه، وعليه فإن عىل الطالب تحمل مسؤولية    البر
ات الطالب ف  جـدول محاض 

 ذلك. 

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

  حالة  (PHYS2107) المقرر يكاف    (PHYS2101)التمريم او كلية الهندسة فأن المقرر 
وف 

امج وط التحويل اىل هذه الكليات او البر   لسر
 . اعادة المقرر المكاف   يعتبر الطالب غبر مستوف 

  الموقع:  .3
ومن  م اضغط عىل  http://sis.squ.edu.omلتعبئة استمارة التحويل ادخل ف 

 . رابط ))طلبات التحويل((

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

 . الدراسية وإكمال إجراءات معادلة المقررات بعد التحويل

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

اجع عن التحويل وإلغائه بعد ظهور نتائج التحويليحق للطالب ال .6  . بر

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

ط إحضار ما يثبح حصولهم عىل  ية، ولكن تسر   اللغة االنجلبر 
  اختبار التوفل  64ف 

نقطة ف 

( (IBT اختبار  5أو  
  كل  4.5 )والحصول عىل األكاديم   IELTSنقاط ف 

نقطة كحد ادن  ف 

ية ) واجتياز مهاره،   . FPMT0105)الرياضيات للعلوم باللغة االنجلبر 

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

بية للذكور فقط.  اللغة العربيةتخصص  .9   كلية البر
 ف 

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

  كل فصل ومن  م يتقدم  ساعة 14 والحصول عىلمتتالير  
 التحويل.  الطالب بطلبف 

 

 

 

 

 

  

http://sis.squ.edu.om/
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وط التحويل  ي   الكليات   شر

 

المطلوب  الكلية
 التحويل إليها

الحد 
 األدئ  

للمعدل 
اكم    الثر

  يجب عىل  المقررات
النر

الطالب إنجازها قبل 
 التقدم بطلب التحويل

التقدير المطلوب لمواد 
 التخصص

 المعتمدةالساعات 
  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 أدن  ف 
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية
) رنامج 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 أدن  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 أدن  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 أدن  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 

 المقررات المذكورة

 
 
 كحد أدن    14

 
 2.00 كلية العلوم

 مقررين مندراسة 
 المقررات التالية: 

 
 

 الحصول عىل
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  PHYS2101(1)  أو
المقرر البديل  

PHYS2107 
CHEM2101(2)   

BIOL2101(3)     
ERSC2101(4) 

 MATH2107 (5) 
COMP2101 (6)  

STAT1001 (7) 
 أو المقررات البديلة: 

  STAT1811)   و 
(STAT2812 

 (C+ مقررين  
( عىل األقل ف 

 من المقررات المذكورة
 

 كحد أدن  14

كلية االقتصاد 
 والعلوم السياسية

 
2.50 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أدن    14

 

العلوم  رنامج 
 السياسية

 
3.00 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أدن    14

 كلية الحقوق
 
2.00 
 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أدن    14

اآلداب  كلية
 والعلوم

 االجتماعية

 
2.30 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أدن    14

بية   كلية الثر
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أدن    14

 
بية(  )كلية الثر

بية  تخصص  الثر
بية  الفنية والثر

 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أدن    14

 

بية(  )كلية الثر
تخصص العلوم 
 والرياضيات

 
3.00 

 
 مقررين مندراسة 

 المقررات التالية: 
 PHYS2101(1) أو المقرر

 PHYS2107البديل  
(3)  MATH2107  (2) 

CHEM2101  (4) 
BIOL2101 

 
------ 

 
 كحد أدن    14
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 مركز التوجيه الوظيف 

 

 المركزخدمات 
 

 خدمات الطلبة: 

  المجاالت التالية:  .1
 توفبر خدمات التوجيه الفردي والجمىع  ف 

x مه    ناجح.  التخطيط لمستقبل 
x  .اختيار التخصص الدرا   المناسب 
x  .سوق العمل  

 اكتسا  وصقل المهارات المطلوبة ف 
x  .البحث والتقديم للوظائف المختلفة 
ة الذاتية والمراسدت الوظيفية للطلبة.  .2  مراجعة السبر
 اإلعداد لمقابدت الشخصية.  .3
  م .4

ختلف المجاالت المرتبطة بالتوجيه توفبر الكتيبات والمطويات والنماذج واالستمارات التعليمية ف 
 .  
 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
 المتوفرة. توفبر بيانات خريجر  الجامعة للفر  الوظيفية الشاغرة  .3
4.  .  توفبر كافة التسهيدت اللوجستية إلجراء االختبارات ومقابدت التوظيف داخل الحرم الجامىع 
امج األكاديمية، والتخصصات المتوفرة بالجامعة.  .5  التعريف بالبر
  معرض فر  العمل والتدريب بالجامعة.  .6

 الدعوة للمشاركة ف 

 

 :  خدمات الخريجي  

  المن .1
. تقديم خدمات التوجيه الوظيف   اسبة لتعزيز فر  توظيف الخريجير 

اتهم العملية.  .2  إصدار رسائل تدريب للخريجير  الباحثير  عن عمل إل راء خبر
 تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجامعة.  .3
 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة فيها.  .4
ات إعدنّية.  .5  إعدم الخريجير  بأخبار الجامعة من خدل إرسال نسر
ة للخريجير  من خدل بوابة خريجو جامعة السلطان قابوس. عرض خدما .6  ت ممبر 
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  رامج وفعاليات المركز

 

 

 :  
  رنامج الوع  الوظيف 

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 وخارج الجامعة. وأهم المواضــــــــــــــيع ال ر  
، الوع    

: التوجيـه الوظيف  نـامج ه  يتنـاولهـا البر
، تنمية مهارات، ريادة وتجربة خّريــــج.   

  الوظيف 

 

 

  

 

ة الذاتية:    عيادة السث 

فعالية يتم من خدلها استضافة مجموعة 
  حقل الموارد البشرّية 

من المختّصير  ف 
بالجامعة لمراجعة  باإلضافة إىل المختصير  

السبر الذاتية لطلبة الجامعة وتوجيههم 
  تسويق مهاراتهم من 

ألفضل الطرق ف 
 خدلها. 
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 معرض التخصصات: 

  بالتعاون 
فعالية ينظمها مركز التوجيه الوظيف 

مع مختلف كليــات جــامعــة الســــــــــــــلطــان قــابوس 
تجمع كل التخصـــــــــصـــــــــات األكاديمية بالجامعة، 

الطلبة بالتخصــــــــــــصــــــــــــات وتهدف إىل زيادة وع  
المتوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 
ومســـاعدتهم عىل التخطيط لمســـار مه    ناجح 

 من خدل اختيار التخصص المناسب. 

 

 

 

 معرض فر  العمل والتدريب: 

يهدف المعرض إىل خلق تواصل مباشر بير  
طلبة الجامعة وخريجيها الباحثير  عن 
  العمل من جهة، ومع مسؤوىل  الت

وظيف ف 
قطاعات العمل من جهة أخرى، والتعّرف 
عىل فر  التدريب والتوظيف المعروضة. 
ويشارك بالمعرض سنوّيا عدد كببر من 
كات القطاع  ى شر الجهات الحكومّية وكبر

 الخا  من مختلف المجاالت. 

 

  

 يوم الخريررررج: 

من  تنظم الجامعة األيام المفتوحة لخريجيها 
مختلف السنوات والتخصصات وذلك انطدقا من 
 ، الحر  البالغ الذي توليه ألبنائها الخريجير 

ورة إيجاد قناة تواصل قوّية وفاعلة  واهتماما برص 
معهم ولتعزيز روح االنتماء للجامعة لدى 

 .  الخريجير 
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 :  
 للتواصل مع مركز التوجيه الوظيف 

 

 

 

 tools@squ.edu.om-Career 24145976/24145992 قسم التوعية والتوجيه

Career- 24145978/24145987 قسم العدقات المهنّية
relation@squ.edu.om 

 alumni@squ.edu.om 24145990/24145948 قسم شؤون الخريجير  

 career@squ.edu.om 24145989 قسم التنسيق والمتابعة
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