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 المقدمة

 

 

 

 

 

 

، قادرة عىل 
ً
 وتقنيا
ً
لة أكاديميا

 
تسىع جامعة السلطان قابوس إىل إعداد أجيال مؤه

  بناء الوطن واالرتقاء به
 
 .تسخبر المعرفة والمهارات المكتسبة ف

تيب ومن هذا المنطلق يرس  مركز التوج
 
  أن يضع بير  يدي  طلبة الجامعة ك

يه الوظيف 

"التخصص والوظيفة" لكلية الطب والعلوم الصحية الهادف إىل تعريفهم بتخصصات 

الكلية المختلفة، باإلضافة إىل نماذج من الوظائف المرتبطة بكل تخصص ونبذة عن 

 .مهامها ومسؤولياتها، وبيئة العمل لها

لكلية الطب والعلوم الصحية »تخصص والوظيفة ال« ونأمل أن يكون إصدار كتيب

  البدء لتخطيط حياة مهنية ناجحة. 
 
 خطوة ناجحة وفعالة تساعد الطلبة ف

 

 

 

 

 

 

  
 مركز التوجيه الوظيف 

 قسم التوعية والتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب

 

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

 - قد يعبر
ً
مستقبلك -غالبا

  معرفتهــا التخــاذ 
 
  قــد ترغــب ف

، بســــــــــــــــوــب كم المعلومــات والخيــارات المتوفرة لــديــك، أو الخر  
الوظيف 

 القرار األنسب. 

ك 
 
د بأنك لســــــــــــــــر الوحيد الذي يمر بهذ  التجربة، وأن

ّ
  بداية الط-بســــــــــــــــوب هذا التفكبر –وتأك

 
ريق ف

  عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا
 
 . الصحيح ف

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

 :  األنسب كالتاىل 

 

 

  

  

اكتشف ذاتك

ماهي ميولك 
واهتماماتك

ماهي قدراتك

اكتشف 
الخيارات

ما هي الفرص 
المتوفرة؟

اختر الفرصة 
المناسبة وفقا  

لميولك وقدراتك

خذ الخبرة

يار للتأّكد أنه الخ
حالصحي/األنسب

اتخذ قرارك

وتوكل 
على هللا
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 اكتشف ذاتك
 

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

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

  مدروس وناجح بمشيئة هللا. 
  اتخاذ قرار مهخ 

 
 نجحر ف

 

 :  ونقصد بالميول واالهتمامات والقدرات التاىل 

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

  محيط هادئ ومســــــــــــــــتقر الداء مهام أو أعمال تتطلب مهارات فكري •
 
ة وذهنية أو تميل للعمل ف

 ابداعية. 

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

 
تميـل إىل التنقـ

 متواصلة. 

•   
  المجتمع المدرس  أو الجامىع  أو السكخ 

 
تميل إىل بناء عالقات عديدة ووثيقة مع من حولك ف

 .
ً
  الحقا

 أو المهخ 

 ديثة واكتشافها. تميل للتكنولوجيا واستخدام األجهزة الح •

ها ....   وغبر

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

ً
فة هو كل ما تســـتمع بالقيام به وغالبا

 المزيد والجديد عنه، كاهتمامك بـ : 

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

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

حال والتخييم.   بالنباتات/ العناية بالحيوانات أو تربيتها والسفر والبر

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

ها .........   وغبر

 

 مالحظة مهمة: 

، إذ يعط ي
ورة أن يتوافق اهتمامك مع ميولك المهن  ات أكثر دقة ليس بالض  يك فتوافقهما مؤشر

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

حقق له 
ك
 م–المهنية حخر يبدع الشخص بها وت

ا
. وع-ستقبال  

م استطاعة الشخص أو درضا وظيف 

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

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

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

 والجروح.  منظر الدماء

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

ة.   لدرجات المواد الدراسية األساسي 

  العمل خارج  •
قد تكون لديك القدرة عىل اختيار تخصــــــــــــــــص دراس  يتطلب مســــــــــــــــتقبله الوظيف 

  العمل أو العمل المكتخر  أو التعامل مع أد
 
ل ف
 
وات وأجهزة بشـــــــــــكل دائم، والذي المدينة أو التنق

 يتعارض مع طبيعة شخصيتك أو صحتك أو حالتك وظروفك االجتماعية. 

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

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

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

   ســـــــتســـــــاعدك الخر
 
 ف

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

 .إليها تميل الخر

 

ي  كمااا يمكن
ّ ي  والتوجياا  التوعيااة قساااااااااااااام لموظف 

 
ي  التوجياا  مركز ف

 بهاا ا مسااااااااااااااااعاادتااك الوظيف 

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

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

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

  هذ  المهمة. 
 
   ف

حة المصادر بعخ وهنا    لمساعدتك المقبر
 
 :االكتشاف عملية ف

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

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

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

نت شااااابكة    مصــــــدر ه   :اإلنثر
   ومهم هائل وفوري معلوما ر

 
 الوظائف نوعية عن البحث عملية ف

   بالتخصــــــصــــــات المرتبطة
  لتلك الوظائف، االلتحاق تود الخر

 توافرها  ومدى بها، والوصــــــف الوظيف 

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

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

 بها كمواقع المؤسسات التعليمية والحكومية والرسمية. 

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

د الخر  تو 

  زلر ما أو مســـــــــــتقبال بها االلتحاق
ً
  االســـــــــــتفســـــــــــار ومعرفة فيما حائرا

 
 جميع بينها ســـــــــــيســـــــــــاعدك ف

   الجوانب
   تهمك الخر

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

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

 خا .  بشكل الرسمية للمؤسسات عبر قنوات مختلفة
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ة  خذ الخبر
 

   يعملون شخا أ إن مشاهدة
 
   المجال نفس ف

 عن كثب  به للعمل تطمح الذي الوظيف 
ا
مستقبال

  التأكد من خيارات
 
 :خالل من ك وذلكله دور كببر ف

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

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

   األجر  مدفوع
 
 .األحيان معظم ف

  تحديدها يتم :عمل موقع زيارة
ً
   مختص موظف مع بالتنسيق مسبقا

 
 العمل جهات إحدى ف

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

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

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

 
 . المجال ذلك ف

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

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

 
 تغيبر  ف

 .الخاطئة األفكار وتصحيح التوقعات

 

 

 اتخذ قرارك
 

 وجمع والتقصـــــ   بالبحث وقمر أفضـــــل، بشـــــكل وقدراتك واهتماماتك ميولك عىل تعرفر أن بعد

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

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

ير   أحد  ومراجعة
   المختصــــــــــــ 

 
   التوجيه مركز ف

 بهذا المرتبطة الوظيفية الفر  لمناقشــــــــــــة الوظيف 

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

ّ
 كوميول اهتماماتك تتغث   أن جد

ي  التقدم مع
 
ات من مزيدال واكتساب العمر ف  .الخث 

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

   المركز،
   ستساعدك الخر

 
 .المناسب التخصص واختيار القرار  اتخاذ عملية ف
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 الطب والعلوم الصحيةالتخصصات الرئيسية لكلية 
 

  الطبتخصص 
 
 دكتور ف

ةتخصص   العلوم الصحي 

ة الحيويةتخصص   العلوم الطبي 
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ي الطبتخصص 
 
 دكتور ف

 

  تخصص الطب والعلوم الصحية  يتعلم الطالب خالل سر سنوات ونصف 
 
من  ما يحتاجهكل من الدراسة ف

ة يمر الطالب بثالث مراحل   ذا مهارة عالية. خالل هذ  الفبر
ً
 ساسية،أمعارف وعلوم ومهارات تأهله ليكون طبيبا

، المرحلتير  األوىل والثانية تتمحور حو  يحتاجه من  حيث يتعلم الطالب ما ل الدراسة النظرية للمجال الطخر 

  علم التشريــــح، وعلم وظائف األعضاء، والكيمياء وماتمعل
 
لخوض  أخرى ومعارف الحيوية، وعلم األمراض، ف

، المجال الطخر  وتهيئته للمرحلة الثالثة من الخطة وه  مرحلة المجال    تركز عىل العمىل 
لما  التطبيق العمىل  والخر

ورية لتخريــــج أطباء ذ وي  تعلمه الطالب خالل الدراسة النظرية، كما يتم تعليم الطلبة المهارات األساسية والض 

. كفاءة    المجال الطخر 
 
 عالية ف

 التخصصات الفرعية المتاحة

صص  والدراسات خضمن برامج التدريب الت متنوعةختصاصات الطبية البأحد اال  االلتحاقيمكن ولكن  ال يوجد 
 ا. العلي
 

 : الوظائف المستقبلية المتوقعة

 . االمتياز طبيب عام بعد سنة  -

 

ي لوظيفة 
 الطبيب العامالوصف الوظيف 

 -الوظيفية:  المهام

  منها المرض  الصحية مشاكل ال عامل معالت .1
  يعا  
  والتشخيص والتحقيق  الخر

  ذلك التاريــــخ المرض 
 
بما ف

 فيها ومعالجتها واإلحالة حسب اإلقتضاء. 
  المجتمع والمستشفيات.  تقديم .2

 
 الرعاية الصحية من خالل التنسيق مع المهنيير  الطبيير  ف

    طباء آخرينأالعمل مع  .3
 
  نفس القسم أو ف

 
 خرى. أ أقسامكجزء من فريق، إما ف

4.  .  تعزيز التثقيف الصح  بالتعاون مع المهنيير  الصحيير 
امج الطبية الوقائية  .5  مريخ عىل حدة.  لكلوالعالجية تنظيم البر
 محددة.  برامج ستخدامبإاستخدام مهارة تقنية المعلومات: للحفاظ عىل سجالت المرض   .6
 . الطبية، واألدوية الجديدة والعالجاتحدث التطورات أ متابعة .7
  كليات الطب والمستشفيات.  ةبتقييم عمل األطباء المتدربير  وطلمراقبة و  .8

 
 الطب، والتدريس ف

 مناقشة تطوير المنتجات الصيدالنية الجديدة.  .9
 تنفيذ إجراءات محددة، عىل سبيل المثال أداء العمليات والتحقيقات المتخصصة.  .10
  أقسام المستشف  والعيادات الخارجية. رصد وتوفبر الرعاية الع .11

 
 امة للمرض  ف

 
 بيئة العمل: 

  المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية -
 
  . العمل ف

ات من الليل والنهار  -  . العمل بنظام المناوبة خالل فبر
  فعاليات وحمالت توعوية صحية  -

 
  . لمجتمعلالمشاركة بعخ األحيان ف
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 الصحية العلوم تخصص

 

  والمرحلة الثانية منح الطالب هذ  الدرجة العلمية بعد إكماله للمرحلة األوىل و يك 
ة والخر الدراسة  تتمحور حول البيني 

م هذصك  . من برنامج بكالوريوس الطب والعلوم الصحيةالنظرية والعلمية لمختلف العلوم الطبية والبحث العلم   ا م 
نامج إلعداد  ة النظرية والمهارات العملية  جمعت مخرجاتالبر   الحقل الصح   لشغل وظائفبير  الخبر

 
مختلفة ف

  بعد الحصول عىل التدريب المناسب. 

 

 : الوظائف المستقبلية المتوقعة

  المؤسسات الطبية والصحية -
 
 . بعد إكمال الدراسات العليا  وظائف أكاديمية ف

  العلوم الصحية المختلفة.  -
 
 وظائف بحثية ف

-   
 
ات وظائف األعضاء كالقلب والرئة( العلوم الطبية/ الصحيةوظائف فنية ف   مختبر

 
  ف
 . )مثل: فخ 

  ال -
 
 (. ير  صحي مفتشير  صحية الصح  )مثل: مسؤول خدمات  مجالوظائف إدارية ف

  القطاع  -
 
كات  مثل: )الخا  وظائف ف  الطبية( األدوية والتوريداتشر

 

ي إلحدى ه ه الوظائف
 مثال عىل الوصف الوظيف 

 صحيةل خدمات ؤو مس

 -الوظيفية:  المهام

 اف عىل إدارة الرعاية الصحية من قبل المختصير  المس . ؤو اإلشر  لير 

  .إدارة عملية توظيف واختيار الموظفير  ومن ثم تطويرهم 

  وحدة معينة أو المؤسسة الصحية ككل، ووضع قوانير  وتعليماتالمتابعة اليومية لسبر  
 
 العمل اإلداري ف

 لتنظيم العمل. 

   الكادر اإلداري والطخر  بالمؤسسة الصحية وبير  الجهات الخارجية ذات الصلة حلقة وصل بير

 بالمؤسسة. 

  .تخطيط المشاريــــع وإرساء ووضع األنظمة  
 
 تجميع وتحليل البيانات إلستخدامها ف

 انيات والحفاظ عىل الموا  المالية للمؤسسة الصحية.  رد وضع المبر 

  اتيجيات لتحسينها. العمل عىل ضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، وو  ضع اإلسبر

  ألقسام والوحدات المختلفة بالمؤسسة. باتنظيم لجان لعرض وتقريب وجهات النظر 

  .إدارة خدمات الغذاء والنظافة واألمن 

  .اء المعدات واللوازم الصحية والطبية، وتنظيم المخازن  شر

 بيئة العمل: 

  المؤسسات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية  -
 
 العمل ف

  فعاليات وحمالت توعوية صحية تستهدف المجتمع  -
 
 المشاركة بعخ األحيان ف
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 تخصص العلوم الطبية الحيوية
 

ات اخريجير  قادرين عىل  عداد الهدف من برنامج العلوم الطبية الحيوية هو إ   مختبر
 
. العمل ف  لتشخيص الطخر 
ات الطبية باستخدام أجهزة وتقنية الطب الحيوي    المختبر

تتطلب الدقة  ومهارات خاصةحيث يقوم أخصا  
  تشخيص وعالج األمرا

 
  تساعد ف

، ضاليدوية للقيام باإلختبارات العملية عىل الدم وسوائل الجسم واألعضاء، والخر
 مرا
ً
  المنظومة األكاديمية وتطو أقبة حالة المريخ. إضافة إىل وأيضا

 
نامج يستطيعون المساهمة ف ير ن خريحر  البر

 .  البحث العلم 

نامج   النظري والعلم  للطلبةمن خالل يوفر البر
  علوم  الظروف المناسبة األسلوبير 

 
افية ف للوصول إىل االحبر

ات الطبية  . المركز  العمىل   أسابيع من التدريب 8ثفة يتلوها أربــع سنوات من المقررات المك خالل المختبر

 التخصصات الفرعية المتاحة

  مختلف العلوم الطبية مثل:  ال يوجد 
 
( ف   الدراسات العليا )الماجستبر

 
 ولكن يمكن للطالب التخصص ف

 علم الجينات 

 علم األحياء الجزيئية 

 علم المناعة 

 وسات  علم الفبر

 علم الكيمياء الحيوية

 

 المتوقعةالوظائف المستقبلية 

-   
ات طبية طب حيويأخصا     ومختبر

ي 
ي طب حيويأل  الوصف الوظيف 

 
 خصائ

 - : الوظيفية المهام

 ،والهرمونات،  فحص عينات الدم الوشرية واألنسجة والبول والمواد الالزمة لتفاعل اإلنزيمات

 . والمقومات األخرى

  ات األنسجة وتحديد فصائل الدمتحليل نمو مزارع الخاليا من عين . 

   التأكد من  
 
  الفبر الزمنية المحددةأالمساعدة ف

 
 . ن نتائج التقارير قد تحققر ف

  المريخلتشخيص وعالج ل النتائجالكوادر الطبية الذين يستخدمون  إىلاالختبار نتائج  تسليم . 

 ها من برامج العالج من خالل إجراء المزيد من ا  . الختباراترصد آثار الدواء وغبر

  ها من معدات  أجهزةاستخدام لتحقيق  المختبر الكمبيوتر، والماكينات اآللية المتطورة، والمجاهر وغبر

 . المهام الوظيفية المختلفة

  كتابة التقارير ومشاركة النتائجاستخدام تكنولوجيا المعلومات للتسجيل بدقة وتحليل البيانات، و . 

  وخاصة المتعلقة بسياسا ،   تحضبر وثائق المختبر
 
 . إجراءات التشغيل القياسيةت وبالمساعدة ف

  التشخيص. الحفاظ عىل ابتكارات ساليب جديدة للتحقيق و أتطوير 

   للحفاظ عىل نتائج دقيقة( سواءالداخلية والخارجية عىل حد )إجراءات تنفيذ مراقبة الجودة . 

  المستمر  
 . صيانة وتحديث المعرفة المهنية واألخذ بالمسؤولية عن التطوير المهخ 

 : بيئة العمل

  ات الطبية   المختبر
 
 العمل بشكل أساس  ف

   العمل المكتخر 
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يحر   توقعة المهارات المبعخ 
 كلية الطب والعلوم الصحية من خر 

 

1-  :  للعمل مع فريق متعدد التخصصات.  العمل الجماعي

، وإجراء العمليات.  القيادة:  -2   معالجة المرض 
 
 لقيادة الطاقم الطخر  ف

 المعلومات للطاقم الطخر  والمرض  بصورة دقيقة. صال يإل  : الفعال مهارات التواصل -3

ي تحليل المشاكل:  -4
 
  الوقر المناسب.  مهارات عالية ف

 
 للعمل عىل حلها واتخاذ القرارات السليمة ف

 والمالحظة. ستماع ال  -5

 مهارات التقييم.  -6

 . القرار  اتخاذ مهارات  -7

ي المستمر.  -8
 مهارات التطوير المهن 

 . المستمرة والتعامل مع الضغوطالقدرة عىل العمل لساعات طويلة  -9
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 مفيدةمعلومات 
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وط التحويل من كلية إىل أخرى(  عمادة القبول والتسجيل )شر
 

 عمادة القبول والتسجيل:  نب ة عن

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

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

ّ
ة بالجامعة، حيث تتوىل

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

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

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

  الكليات: قواعد التحويل بي   

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 اجتياز  .3 بية الرياضية والبر يتم التحويل إىل تخصص البر

 يل.  اختبار القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحو 

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

 
يجب الحصول عىل المستوى السادس ف

ية.   أي كلية أو برنامج تكون الدراسة فيه باللغة اإلنجلبر 

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

  
 
نامج ف   الكلية المحول إليها. لخطة البر

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

 
ة يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة ف

 .)  )يرجر مراجعة النظام األكاديم 
ً
 المسموح بها قانونا

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

 لتحويل أكبر من مرة واحدة. ال يحق للطلبة ا .8

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

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

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

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

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

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

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

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

 
وف

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

 
 . المكاف

  الموقع: لتعبئة استما .3
 
ومن ثم اضغط عىل رابط  http://sis.squ.edu.omرة التحويل ادخل ف

 . ))طلبات التحويل((

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

 . يلالدراسية وإكمال إجراءات معادلة المقررات بعد التحو 

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

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

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

ط إحضا ية، ولكن برسر   اختبار التوفل ) 64ر ما يثبر حصولهم عىل اللغة االنجلبر 
 
أو IBT) نقطة ف

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

 
 واجتياز نقطة كحد اد   ف

ية )  . FPMT0105)الرياضيات للعلوم باللغة االنجلبر 

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

بية للذكور فقط.  اللغة العربية تخصص .9   كلية البر
 
 ف

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

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

 

المطلوب  الكلية
 التحويل إليها

حد ال
 
 
 األدئ

للمعدل 
اكمي   الثر

ي يجب عىل  المقررات
النر

الطالب إنجازها قبل 
 التقدم بطلب التحويل

التقدير المطلوب لمواد 
 التخصص

 المعتمدةالساعات 
ي يجب عىل 

النر
 الطالب إنجازها

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية

 
3.50 
 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 الحصول عىل

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

 من غبر إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية
)برنامج العلوم 
 (الطبية الحيوية
 

 
3.00 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 لالمقرر البدي
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 عىل الحصول

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

  المذكورة

 
  كل   14

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

 
 كلية التمريض

 
 
3.30 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 عىل الحصول

 (B مقررين من المقررات  
 
( ف

 من غبر إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
 كلية الهندسة

 
 
3.00 

 
 المقررات التالية: دراسة  
  (1) PHYS2107  أو

الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــرر الـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــل 
PHYS2101 

(2)    MATH2107     

 
  الحصول عىل

(C+)  مقررين  
 
عىل األقل ف

من  من المقررات المذكورة
 غبر إعادة 

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

كلية العلوم 
 الزراعية والبحرية

 
 
2.00 
 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 
 

 
 الحصول عىل

 (Cع ) مقررين من  
 
ىل األقل ف

 المقررات المذكورة

 
 
 كحد أد     14
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 كلية العلوم

2.00 

 مقررين مندراسة 
 المقررات التالية: 

  PHYS2101(1)  أو
المقرر البديل  

PHYS2107 
CHEM2101(2)   

BIOL2101(3)     
ERSC2101(4) 

 MATH2107 (5) 
COMP2101 (6)  

STAT1001 (7) 
 أو المقررات البديلة: 

  STAT1811)   و 
(STAT2812 

 
 

 الحصول عىل
 (C+ مقررين  

 
( عىل األقل ف

 من المقررات المذكورة
 

 
 
 

 كحد أدن  14

كلية القتصاد 
 والعلوم السياسية

 
2.50 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

العلوم برنامج 
 السياسية

 
3.00 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 كلية الحقوق
 
2.00 
 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

كلية اآلداب 
 والعلوم

 الجتماعية

 
2.30 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

بية  كلية الثر
 
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أد     14

 
بية(  )كلية الثر

بية  تخصصي الثر
بية  الفنية والثر

 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

بية(  )كلية الثر
تخصص العلوم 

 لرياضياتوا

 
3.00 

 
 مقررين مندراسة 

 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 التال .1
 
 ية: توفبر خدمات التوجيه الفردي والجمىع  ف

  .ناجح  
 التخطيط لمستقبل مهخ 

  .اختيار التخصص الدراس  المناسب 

  .سوق العمل  
 
 اكتسا  وصقل المهارات المطلوبة ف

  .البحث والتقديم للوظائف المختلفة 

ة الذاتية والمراسالت الوظيفية للطلبة.  .2  مراجعة السبر

 اإلعداد لمقابالت الشخصية.  .3

  مختلف المجاالت المرتبطة بالتوجيه توفبر الكتيبات والمطويات والنماذج واالستم .4
 
ارات التعليمية ف

 .  
 الوظيف 

 

 خدمات قطاعات العمل: 

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

 عرض الفر  الشاغرة المتوفرة لطلبة وخريحر  الجامعة.  .2

 ية الشاغرة المتوفرة. توفبر بيانات خريحر  الجامعة للفر  الوظيف .3

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

امج األكاديمية، والتخصصات المتوفرة بالجامعة.  .5  التعريف بالبر

  معرض فر  العمل والتدريب بالجامعة.  .6
 
 الدعوة للمشاركة ف

 

 :  خدمات الخريجي  

. تقديم خدمات التوجيه ا .1   المناسبة لتعزيز فر  توظيف الخريجير 
 لوظيف 

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

 تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجامعة.  .3

 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة فيها.  .4

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

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

 

 

 : ي
 برنامج الوعي 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 ا لخبر

  
داخل وخارج الجامعة. وأهم المواضــــــــــــــيع الخر

، الوع    
: التوجيـه الوظيف  نـامج ه  يتنـاولهـا البر

يــــج.  ، تنمية مهارات، ريادة وتجربة خر   
  الوظيف 

 

 

  

 

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

ة    حقل الموارد الوشري 
 
ير  ف
من المختص 

مختصير  بالجامعة لمراجعة باإلضافة إىل ال

السبر الذاتية لطلبة الجامعة وتوجيههم 

  تسويق مهاراتهم من 
 
ألفضل الطرق ف

 خاللها. 
 



21 
 

  

 

 

 معرض التخصصات: 
  بالتعاون 

فعالية ينظمها مركز التوجيه الوظيف 

مع مختلف كليــات جــامعــة الســــــــــــــلطــان قــابوس 

تجمع كل التخصـــــــــصـــــــــات األكاديمية بالجامعة، 

وع  الطلبة بالتخصــــــــــــصــــــــــــات  وتهدف إىل زيادة

المتوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 

  ناجح 
ومســـاعدتهم عىل التخطيط لمســـار مهخ 

 من خالل اختيار التخصص المناسب. 

 

 

 

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

طلبة الجامعة وخريجيها الباحثير  عن 

  العمل من جهة، ومع مسؤوىل  
 
 التوظيف ف

ف  قطاعات العمل من جهة أخرى، والتعر 

عىل فر  التدريب والتوظيف المعروضة. 

ا عدد كببر من 
ويشارك بالمعرض سنوي 

كات القطاع  ى شر ة وكبر الجهات الحكومي 

 الخا  من مختلف المجاالت. 

 

  

 يوم الخريااااج: 
تنظم الجامعة األيام المفتوحة لخريجيها من 

صصات وذلك انطالقا من مختلف السنوات والتخ

 ، الحر  البالغ الذي توليه ألبنائها الخريجير 

ة وفاعلة  ورة إيجاد قناة تواصل قوي  واهتماما بض 

معهم ولتعزيز روح االنتماء للجامعة لدى 

 .  الخريجير 
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 : ي
 للتواصل مع مركز التوجي  الوظيف 

 

 

 

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

ة  relation@squ.edu.om-Career 24145978/24145987 قسم العالقات المهني 

 u.edu.omalumni@sq 24145990/24145948 قسم شؤون الخريجير  

 career@squ.edu.om 24145989 قسم التنسيق والمتابعة
   

 

 


