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مقدمة

ت�سعى وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املركز الوطني للتوجيه املهني اإىل توفري خدمات التوجيه املهني جلميع   

يجعلهم  مما  واجتاهاتهم  واإمكاناتهم،  قدراتهم،  مع  تتالءم  التي  املهن  اختيار  على  مل�ساعدتهم  وذلك  املدار�س؛  طلبة 

ي�سعرون بال�سعادة والر�سا فينعك�س ذلك اإيجابًا على املجتمع.

ومن هذا املنطلق فاإن  املركز الوطني للتوجيه املهني ي�سع بني يدي الطلبة »دليل مهنتي« والذي يهدف اإىل تعريفهم باملهن 

والتخ�س�سات العلمية املختلفة من حيث املهارات واملعارف املطلوبة يف كل مهنة، بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على بع�س 

الواجبات وامل�سوؤوليات اخلا�سة بهذه املهن واملوؤهالت املطلوبة وبيئة العمل املنا�سبة لها واأخريا جمالت العمل املتاحة بها.

وت�أتي فكرة الدليل لتحقيق الأهداف الآتية:

• م�ساعدة الطلبة على اختيار وتخطيط م�ستقبلهم املهني مبا يحقق لهم ال�ستقرار والتوافق والر�سا الوظيفي.	

• تزويد الطلبة باملعلومات املتعلقة بامل�سميات املهنية والو�سف الوظيفي لكل مهنة.	

• ن�سر الوعي املهني بني اأفراد املجتمع حول خمتلف اأنواع الوظائف واملهن املتوافرة.	

• توفري قاعدة بيانات لأخ�سائي التوجيه املهني لتكون مرجعا مهما �سمن مراجع غرفة م�سادر التوجيه املهني .	

• م�ساعدة الطلبة على تنمية اجتاهات وقيم اإيجابية جتاه عامل املهن.	

• تعريف الطلبة باأهم التخ�س�سات العلمية املرتبطة باملجموعات التخ�س�سية.	
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تخصصات العلوم
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وظائف العلوم
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)Statistics Specialist( أخصائي إحصاء

الو�صف الع�م:

يقوم بجمع وحتليل وتنظيم البيانات  با�ستخدام برجميات احلا�سوب اخلا�سة بتقييم البيانات، وح�ساب القيم واملوؤ�سرات املعينة ب�سيغ اإح�سائية 

وريا�سية، مع  تقدمي وتف�سري  النتائج على �سكل اجلداول والر�سوم البيانية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• جمع البيانات الإح�سائية الكمية والنوعية وتبويبها.	

• ي احلقائق وامل�ساهدات الإح�سائية.	 درا�سة النظريات والرباهني الإح�سائية، وتق�سّ

• اختبار طرق واأ�ساليب ومنهجية جمع البيانات، وحتديد اأكرثها م�سداقية.	

• فرز وتفريغ ومعاجلة البيانات الإح�سائية با�ستخدام اأحدث التطبيقات املحو�سبة.	

• عر�س املعلومات واجلداول والقوائم الإح�سائية. 	

• اإعداد وتقدمي التقرير الإح�سائي والفني وفقا للقواعد الإح�سائية.	

• متابعة وتطوير اأنظمة معايري اجلودة وتطوير اأ�ساليب العمل.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الإح�ساء.

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات الإح�سائية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت  وحلها.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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)Physicist( فيزيائي

الو�صف الع�م:

يقوم باإجراء البحوث ودرا�سة الظواهر الفيزيائية، وتطوير النظريات والقوانني الفيزيائية، وت�سميم الختبارات الفيزيائية للمواد وتطويرها.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• درا�سة تركيب خوا�س املواد وحتولت الطاقة. 	

• درا�سة العالقات بني املادة والطاقة والظواهر الفيزيائية الأخرى لبتكار اأ�ساليب ا�ستثمار نتائج البحوث الفيزيائية يف ال�سناعة والزراعة 	

والطب.

• اإجراء بحوث حول تركيب املادة با�ستخدام معجالت اجل�سيمات ذات الطاقة العالية. 	

• تو�سيف املالحظات وامل�ساهدات ونتائج التجارب والتعبري عنها بعالقات وم�سطلحات ريا�سية لتطوير النظريات والقوانني الفيزيائية يف 	

�سوء امل�ساهدات والتجارب العلمية.

• ت�سميم وتطوير طرق لالختبارات الفيزيائية للمواد لإجراء حتاليل قيا�سية لتحديد اخلوا�س الفيزيائية للمواد.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الفيزياء.

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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)Geophysicist( جيوفيزيائي

الو�صف الع�م:

الزلزل  الطبيعي، ور�سد  الغاز  والنفط وم�سادر  املياه اجلوفية  ا�ستك�ساف  ت�ساعد على  التي  الأر�سية   الفيزيائية   بدرا�سة اخل�سائ�س  يهتم 

با�ستخدام اأجهزة قيا�س فيزيائية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• جتهيز وتنفيذ امل�سوحات اجليوفيزيائية والر�سد اجليوفيزيائي لالآبار.	

• اإعداد  وحتليل اخلرائط اجليوفيزيائية والقيا�سات احلقلية.	

• درا�سة وتف�سري الأعمال املرتبطة بالظواهراجليوفيزيائية.	

• مراجعة البيانات اجليوفيزيائية من م�ساريع موارد املياه.	

• حتليل املعلومات اجليوفيزيائية وا�ستقراء النتائج واإعداد التقارير الفنية.	

• تنظيم زيارات ميدانية لقيا�س امللوحة يف الرتبة واإعداد التقارير. 	

اأم�كن العمل:

• وزارة النفط والغاز.	

• �سركات النفط والغاز.	

• �سركات التعدين.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الفيزياء، اجليولوجيا.  

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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)Geologist( جيولوجي

الو�صف الع�م:

يقوم باإعداد ومراجعة اخلرائط اجليولوجية، ودرا�سة التطور اجليولوجي لالأر�س، واختبار ال�سخور واملوارد املعدنية وبقايا احلفريات النفطية 

والغازية وم�سادر املياه اجلوفية، واإعداد الدرا�سات والأبحاث يف جمال اجليولوجيا. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد  ودرا�سة اأعمال امل�سح واخلرائط اجليولوجية والتكوينات للمياه لتحديد مواقع احلفر وفقا للمقايي�س املطلوبة.	

•  درا�سة التحاليل ملختلف الأو�ساع اجليولوجية من �سخور وبقايا النباتات واحليوانات.	

• امل�ساعدة يف الدرا�سات وامل�سوحات اجليولوجية  الالزمة على كافة املعادن التي يتم العثور عليها.	

• اإعداد  اخلرائط والر�سوم البيانية اجليولوجية للمناطق والأقاليم بوا�سطة و�سائل الت�سوير اجلوي.	

• درا�سة  تكوين وتركيب وتاريخ طبقات الأر�س، واختبار ال�سخور. 	

• درا�سة وحتليل العينات ال�سخرية، وتقييم النتائج الواردة.	

• القيام بامل�سح اجلوي، وحتليل بيانات ال�ست�سعار من ال�سور اجلوية والعمودية و�سور الأقمار ال�سناعية، واإعداد اخلرائط وحفظها.	

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• �سركات النفط والغاز.	

• �سركات التعدين.	
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املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف اجليولوجيا)علوم الأر�س(.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة الزراعية. 	
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)Hydrologist( هيدرولوجي

الو�صف الع�م:

يقوم بدرا�سة املياه وتوزيعها فوق الأر�س و�سفاتها وخ�سائ�سها الطبيعية والكيميائية وتفاعلها مع البيئة والكائنات احلية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• تنظيم زيارات ميدانية جلمع املعلومات عن  م�سادر املياه من ال�سدود واملج�سمات املائية، وح�ساب متو�سط هطول الأمطار، وحتليلها ودرا�سة 	

النتائج.

• درا�سة طلبات ت�ساريح الآبار و ال�سكاوى املتعلقة با�ستخدام الآبار والأفالج.	

• قيا�س تدفق مياه الأفالج واإدخال املقايي�س با�ستخدام برامج احلا�سب الآيل. 	

• حتديد اأماكن وجود املياه اجلوفية بوا�سطة حفر اآبار ا�ستك�ساف املياه.	

• حتليل بيانات ومعدلت الت�سرب وخ�سائ�س زيادة التغذية اجلوفية. 	

• درا�سة اجلوانب الهيدرولوجية للمياه اجلوفية والأحوا�س ال�سطحية، وح�ساب موازنتها وتف�سري نتائجها.	

• حتديد طرق زيادة ت�سريف املياه، ودرا�سة اأ�سباب التلوث وامل�ساهمة يف و�سع احللول لتح�سني نوعية املياه.	

• متابعة تنفيذ م�ساريع �سيانة الأفالج والإ�سراف عليها.	

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	



21 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف اجليولوجيا.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية. 	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



22 دليل مهنتي

)Chemist( كيميائي

الو�صف الع�م:

يقوم  بتجهيز العينات الكيميائية، واإجراء التجارب والختبارات والتحليالت للعنا�سر واملواد الكيميائية، وحتديد خ�سائ�سها ومدى ا�ستجابتها 

للتغريات املختلفة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اأخذ عينات من العنا�سر واملواد الكيميائية و جتهيزها للتحليل والدرا�سة.	

• اإجراء التجارب املخربية والأبحاث على العنا�سر واملواد الكيميائية.	

• درا�سة تاأثري احلرارة وال�سوء والطاقة، والعوامل الكيميائية امل�ساعدة با�ستخدام اأجهزة ومعدات التحليل املختلفة  لقيا�س درجة احلرارة 	

واللزوجة والكثافة.

• فح�س وحتليل الأحجار الكرمية واملعادن الثمينة لتحديد نقاوتها.	

• جمع وتف�سري البيانات الكيميائية للمياه اجلوفية، واإعداد املوا�سفات مل�سوحات جودة املياه وتقييم م�سكالت التلوث للمياه.	

• معاجلة وتعقيم املخطوطات كيميائيا وترميم الوثائق.	

• اإعداد التقارير الفنية اخلا�سة بخ�سائ�س املواد الكيميائية، وتاأثريات العوامل الكيميائية عليها.	

• ت�سغيل الأجهزة واملعدات املخربية من اأفران وحمامات مائية واأجهزة حتليل يدوية واآلية.	

اأم�كن العمل:

• املختربات يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• ال�سركات وامل�سانع.	



23 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



24 دليل مهنتي

)Industrial Chemist( كيميائي صناعي

الو�صف الع�م:

يدر�س التفاعالت الكيميائية وطرق ا�ستخدام هذه التفاعالت يف جمال ال�سناعة والإنتاج، وكيفية تطويرها ومعرفة املنتج النهائي.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد الدرا�سات والتحاليل الكيميائية لتطوير الإنتاج، وحت�سني اأ�ساليب الت�سنيع الكيميائي خالل مراحل الإنتاج. 	

• اإجراء جتارب كيميائية خمربية على العنا�سر واملركبات ال�سلبة وال�سائلة والغازية الداخلة يف الت�سنيع من اأجل تطوير املنتجات واملواد 	

اجلديدة وتطوير طرق اأ�ساليب الت�سنيع والإنتاج و�سبط نوعيته.

• حتليل خوا�س املنتجات الكيميائية من املعادن والأمالح والأ�سمدة واملنظفات الكيميائية لتحديد كثافتها ودرجة نقاوتها. 	

• حت�سري املحاليل الكيميائية الداخلة يف الت�سنيع يف �سوء املعادلت املحدودة اأو يف �سوء نتائج التجارب املخربية.	

• درا�سة املخاطر الكيميائية وحتديد اأ�ساليب حماية ووقاية العاملني من هذه املخاطر.	

• درا�سة واإجراء التجارب للتخل�س من النفايات الكيميائية واحلد من اآثارها اجلانبية يف تلوث البيئة. 	

• تعزيز اأ�س�س واإجراءات ال�سالمة وال�سحة املهنية وتوفري و�سائل احلماية والوقاية. 	

اأم�كن العمل:

• خمتربات املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• ال�سركات وامل�سانع.	



25 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



26 دليل مهنتي

)Chemical Specialist( أخصائي مواصفات كيميائية

الو�صف الع�م:

يقوم بدار�سة املوا�سفات الكيميائية لل�سلع واملنتجات، واإعداد قاعدة بيانات بذلك.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد واإ�سدار ون�سر املوا�سفات القيا�سية العمانية واملوا�سفات القيا�سية اخلليجية املوحدة جلميع ال�سلع واملنتجات ال�سناعية واخلامات 	

واخلدمات والقيا�س واملعايرة، والعمل على حتديثها تباعا لتتما�سى مع املوا�سفات العاملية.

• اإعداد الدرا�سات والبحوث يف جمال املوا�سفات الكيميائية.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• درا�سة واإعداد املوا�سفات القيا�سية العمانية يف جمال املوا�سفات الكيميائية.	

• اإعداد الإ�سعارات )اإعالم /مالحظات( الدولية اخلا�سة باللوائح، ودرا�سة املالحظات  التي ترد عليها من اجلهات الدولية املعنية.	

• درا�سة طلبات املوؤ�س�سات ال�سناعية والتجارية واإر�سادها للموا�سفات القيا�سية الواجب اتباعها عند الإنتاج وال�سترياد. 	

اأم�كن العمل:

• املختربات التابعة للموؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	



27 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



28 دليل مهنتي

)Measurement & Calibration Specialist( أخصائي قياس ومعايرة

الو�صف الع�م:

يقوم بالتحقق من اأدوات الوزن والقيا�س امل�ستخدمة يف املحالت التجارية وامل�سانع.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• تطبيق  اللوائح ال�سادرة بالقانون الوطني لنظام القيا�س واملعايرة.  	

• تطبيق قانون الرقابة على املعادن الثمينة. 	

• التحقق من اأدوات الوزن والقيا�س امل�ستخدمة يف املحالت التجارية وامل�سانع.	

• اإعداد قاعدة بيانات خا�سة باملقايي�س با�ستخدام التقنيات احلديثة.	

• متابعة امل�ستجدات والتغريات اخلا�سة باملقايي�س واملعايرة.	

• اإعداد وحتديث اأنظمة القيا�س واملعايرة اخلا�سة مبجال العمل.	

• تثقيف العاملني باأهمية اأنظمة القيا�س واملعايرة يف جمال العمل. 	

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• ال�سركات وامل�سانع.	



29 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



30 دليل مهنتي

)Gemstone Testing Specialist( أخصائي فحص أحجار ثمينة

الو�صف الع�م:

يقوم باإجراء حتاليل وفح�س املعادن والأحجار الثمينة بكافة اأنواعها، ودمغ امل�سغولت وال�سبائك.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ا�ستالم وتدوين العينات الواردة من اختبار فح�س الأحجار الثمينة.	

• فح�س  وحتليل الأحجار الكرمية واإ�سدار �سهادات الفح�س.	

• حتليل العينات املنا�سبة ور�سد وتدوين نتائج الختبارات.	

• درا�سة العرو�س اخلا�سة بالطلبات من الأجهزة اجلديدة للمخترب.	

• اإعداد  الدرا�سات والبحوث يف جمال فح�س الأحجار الثمينة.	

اأم�كن العمل:

• خمتربات فح�س الأحجار باملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	



31 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة  التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	



32 دليل مهنتي

)Quality Control Specialist( )أخصائي ضبط الجودة )كيميائي

الو�صف الع�م:

يقوم باختبار املنتجات وحتليل  العينات ومراقبة اجلودة من املواد اخلام خالل مرحلة الإنتاج ومراقبة جودة املنتج النهائي.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حت�سري اأجهزة التحليل امل�ستخدمة يف التحليل الكمي والنوعي.	

• جمع العينات من املركبات الكيميائية اأثناء مراحل الت�سنيع، اأو التي ا�ستكملت �سنعها وت�سمل منتجات التنظيف املنزلية ومذيبات ال�سناعات 	

التحويلية والأطعمة واملرطبات. 

• اإجراء التحليل الكيميائي والنوعي لعينات املاء والغذاء وامل�ستح�سرات ال�سيدلنية لتوفري معلومات عن املنتجات املحلية و امل�ستوردة.	

• درا�سة الطلبات للح�سول على �سهادات املطابقة لل�سلع واملنتجات الكيميائية.	

• اإعداد م�سودات اإجراءات التحقق من مطابقة املوا�سفات القيا�سية العمانية امللزمة لل�سلع واملنتجات.	

• اإعداد التقارير عن جودة املنتجات التي مت حتليلها ومدى مطابقتها للمعايري املحلية والدولية. 	

• درا�سة م�ساريع املوا�سفات القيا�سية العمانية والدولية.	

• درا�سة ال�سكاوى التي ترد حول عدم مطابقة ال�سلع واملنتجات.	

اأم�كن العمل:

• املختربات يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• ال�سركات وامل�سانع.	



33 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



34 دليل مهنتي

)Quality Specialist( )أخصائي جودة )السلع

الو�صف الع�م:

يقوم بفح�س وحتليل ال�سلع الغذائية  فيزيائيا وكيميائيًا للتاأكد من خلوها من التلوث وال�سوائب.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإجراء التحليل الفيزيائي والكيميائي لل�سلع الغذائية. 	

• فح�س ال�سحنات الغذائية فيزيائيا عند ا�ستالمها للتاأكد من خلوها من ال�سوائب. 	

• ا�ستالم وفح�س معدات املخترب.	

• مراقبة الأحوال اجلوية مثل: الرطوبة الن�سبية، ودرجة احلرارة لتحديد جودة املخزون.	

• تقييم م�ستوى تلوث املخازن بالآفات واحل�سرات وحتديد م�ستوى املكافحة التي يجب القيام بها.  	

• اإدخال وتخزين البيانات واملعلومات وحفظها باحلا�سب الآيل ل�ستخدامها يف الدرا�سات والبحوث.   	

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	



35 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الكيمياء.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	



36 دليل مهنتي

)Genetics Specialist( )أخصائي الوراثة )الجينات

الو�صف الع�م:

يقوم بفح�س عينات احلم�س النووي للمري�س لتحديد اجلينات غري املنتظمة  والتي من املمكن اأن تكون جزءًا من الأمرا�س الوراثية. كما يقوم 

بالتنبوؤ فيما اإذا كانت بع�س املورثات غري الطبيعية املكت�سفة �ستنتقل اإىل اجليل القادم.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• درا�سة اجلينات ومكوناتها وتوزيعها على الكرومو�سومات و�سبل انتقالها بني الآباء والأبناء. 	

• فح�س الأ�سخا�س قبل و بعد ظهور الأعرا�س املر�سية.	

• حتديد اجلينات امل�سوؤولة عن ال�سفات الظاهرية، و�سبل تعديلها، واإجراء عمليات التهجني املختلفة. 	

• تطوير ا�ستخدامات اجلينات يف املجالت التطبيقية املختلفة كالبحث اجلنائي والطب والزراعة.	

• اإعداد التقارير الفنية اخلا�سة بنتائج الفحو�سات الوراثية، وتطوير اإجراءات واأ�ساليب العمل والإنتاج با�ستخدام التقنيات احلديثة.   	

اأم�كن العمل:

• امل�ست�سفيات.	

• املختربات اجلنائية.	

• مراكز البحوث الزراعية.	



37 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الوراثة.

بيئة العمل: 

مكتبي/ ميداين.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• الإح�سا�س بامل�سكالت والقدرة على حلها.	

• اللتزام باملواعيد.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	



38 دليل مهنتي

)Computer Programmer( مبرمج/ مبرمج حاسب آلي

الو�صف الع�م:

يقوم بربجمة احلا�سوب و�سيانة وتطوير وتعديل الربجميات اخلا�سة به با�ستخدام اأ�ساليب خمتلفة لإن�ساء الربامج بلغات الربجمة احلديثة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ترميز الربامج اجلديدة طبقًا للموا�سفات املحددة �سلفًا.	

• حتليل اأداء الربامج وت�سحيح نقاط ال�سعف فيها بناء على مالحظات امل�ستخدمني.	

• �سيانة وتعديل الربامج، واإجراء التعديالت امل�ستح�سنة عليها.	

• �سياغة واختبار م�سكالت ت�سغيل الربامج املتعلقة با�ستخدام الأجهزة وقواعدالبيانات وتقنيات الربجمة.	

• التاأكد من �سالمة البيانات وتدفقها و�سكل املخرجات النهائية، وتعديل التغريات الطارئة عليها اأو ترميزها، وتعديل التغريات الطارئة 	

على البيانات اأو ترميزها.

• اختبار وتطوير تعديالت الربجمة.	

• �سمان حماية املعلومات املعاجلة اأو املخزنة اأو التي يجري التعامل معها.	

• توثيق م�سكالت الربامج وت�سجيل مواد ميكن الرجوع اإليها م�ستقباًل اإذا تكررت امل�سكالت.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات  القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املخت�سة بتقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل.	

• اجلامعات والكليات.	



39 دليل مهنتي

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف الربجمة.  

بيئة العمل: 

مكتبي.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذالقرار.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت. 	



40 دليل مهنتي

)Graphic Designer( مصمم جرافيك

الو�صف الع�م:

يقوم بجميع اأعمال الت�سميم اجلرافيكي، والر�سم الإلكرتوين با�ستخدام الربامج املتخ�س�سة.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• ت�سميم الأغلفة وال�سعارات والر�سومات، وجميع املطبوعات با�ستخدام برامج متطورة وتخزينها بالأقرا�س املرنة.	

• ت�سميم وطباعة خلفيات الأقرا�س ال�سلبة لتعرب عن حمتوياتها.	

• عمل الفوا�سل والإ�سارات الثابتة واملتحركة للربامج املتنوعة.	

• طباعة الن�سو�س التي ت�ساف على اأعمال اجلرافيك للربامج الإلكرتونية. 	

• اإعداد املخطط الأويل لربامج اجلرافيك والر�سومات الإلكرتونية.	

اأم�كن العمل:

• موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س.	

• �سركات الت�سميم.	

• اجلامعات والكليات.	



41 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف  الت�سميم اجلرافيكي.  

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام مب�سطلحات تقنية املعلومات.	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



42 دليل مهنتي

)Website Designer( مصمم ومطور المواقع

الو�صف الع�م:

يقوم بت�سميم وتطوير املواقع الإلكرتونية املختلفة يف �سبكة املعلومات العاملية )الإنرتنت(.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• الإ�سراف على املوقع الإلكرتوين جلهة العمل.	

• اإعداد الت�ساميم اخلا�سة باملوقع الإلكرتوين وحتديثها.	

• حل امل�سكالت الفنية  املرتبطة باملوقع الإلكرتوين.	

• التن�سيق مع اجلهات ذات ال�سلة واخلا�سة ببيانات املوقع الإلكرتوين. 	

• ت�سميم واجهات للربامج وربطها بنظام الت�سغيل.	

• الإ�سراف على الأنظمة وقواعد البيانات املن�سورة عرب �سبكة الإنرتنت عن طريق البوابة الإلكرتونية للموقع. 	

• تقدمي التو�سيات لتح�سني اأ�ساليب ا�ستخدام الربامج.	

• متابعة �سعة و�سرعة الت�سال باملوقع الإلكرتوين. 	

• اإعداد الإح�سائيات الدورية لزائري املوقع الإلكرتوين.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات  القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املتخ�س�سة يف تقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل.	

• اجلامعات والكليات. 	



43 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف  تقنية املعلومات.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام مب�سطلحات تقنية املعلومات.	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة.	

• التعامل مع الأ�سياء الدقيقة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• املعرفة باأنظمة الكمبيوتر والربجميات والتكنولوجيا.	

• الإبداع والبتكار.	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



44 دليل مهنتي

)Computer Specialist( أخصائي حاسب آلي

الو�صف الع�م:

يقوم بتح�سني وتطوير وتركيب و�سيانة اأجهزة واأنظمة احلا�سب الآيل، وتقدمي امل�سورة والتدريب يف كيفية ا�ستخدام اأنظمة احلا�سب الآيل.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• تقدمي الدعم الفني مل�ستخدمي اأجهزة واأنظمة احلا�سب الآيل.	

• حتديث وترقية الربامج واأنظمة  الت�سغيل يف احلا�سب الآيل.	

• اإعداد ن�سخ احتياطية للبيانات ب�سكل دوري، واإجراء عمليات ا�سرتجاع البيانات عند الطلب.	

• تدريب املوظفني على كيفية ا�ستخدام نظم احلا�سب الآيل.	

• �سيانة اأجهزة احلا�سب الآيل با�ستمرار، وحل امل�سكالت التي حتدث لها بالتن�سيق مع �سركات ال�سيانة.	

• تركيب الربامج والأجهزة اخلا�سة باحلا�سب الآيل.	

• اختبار الربامج للتاأكد من مطابقتها الفنية لأجهزة احلا�سب الآيل.	

• اإعداد  املوا�سفات  الفنية لأجهزة وبرامج احلا�سب الآيل، ومتابعة العرو�س املقدمة من ال�سركات. 	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات  القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املخت�سة يف تقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل. 	

• اجلامعات والكليات. 	



45 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف  علوم احلا�سب الآيل.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



46 دليل مهنتي

)Computer Technician( فني حاسب آلي

الو�صف الع�م:

يقوم باأعمال ال�سيانة الوقائية لأجهزة احلا�سب الآيل. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• القيام  مبهمة الدعم الفني مل�ستخدمي �سبكات واأنظمة وبرامج احلا�سب الآيل.	

• تثبيت اأجهزة الت�سغيل والربامج والتطبيقات لأجهزة احلا�سب الآيل.	

• اإعداد املوا�سفات الفنية لأجهزة احلا�سب الآيل وحتليل العرو�س الفنية.	

• تهيئة وتركيب اأجهزة الطباعة و�سيانتها. 	

• التوا�سل مع ال�سركات املوردة  لالأجهزة يف حالة وجود ال�سمان.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• �سركات احلا�سب الآيل. 	

• اجلامعات والكليات. 	



47 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة دبلوم يف احلا�سب الآيل.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



48 دليل مهنتي

)Information System Specialist( أخصائي نظم معلومات

الو�صف الع�م:

يقوم بجمع ومعاجلة وتخزين املعلومات املتوافرة يف قواعد البيانات.  

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإعداد وتطوير برامج النظم املعلوماتية وفقًا ملا يحدث من تطوير يف اأنظمة التقنيات احلديثة.	

• تقدمي الدعم الفني لالأنظمة والربامج.	

• اإعداد قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل با�ستخدام نظم تقنية املعلومات احلديثة.	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط اإجراءات العمل. 	

• متابعة املالحظات الفنية التي تظهر يف قواعد البيانات واقرتاح احللول ب�ساأنها.	

• اإعداد وثائق الربامج امل�ساعدة التي متكن م�ستخدمي قواعد البيانات من التعامل معها ب�سهولة.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املخت�سة بتقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل. 	

• اجلامعات والكليات.	



49 دليل مهنتي

بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف نظم املعلومات.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية. 	

• الإملام مب�سطلحات تقنية املعلومات. 	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• الإبداع والبتكار.	

• القدرة على التجديد والتعلم ب�سرعة.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



50 دليل مهنتي

)GIS Specialist( أخصائي نظم معلومات جغرافية

الو�صف الع�م:

والإ�سراف على  املعلومات اجلغرافية،  واملفاهيم اجلغرافية واجليولوجية، ودرا�سة وحتليل وت�سميم تطبيقات نظم  الأ�سا�سيات  بدرا�سة  يقوم 

اإدارة نظم املعلومات اجلغرافية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• اإجراء الدرا�سة والأبحاث الأ�سا�سية املتعلقة بالأنظمة اجلغرافية واجليولوجية الالزمة لتطوير واإدارة نظم املعلومات اجلغرافية. 	

• جمع ودرا�سة البيانات اجلغرافية واجليولوجية با�ستخدام �سور امل�سح اجلوي، و�سور الأقمار ال�سناعية، والبيانات املكانية، والإح�ساءات 	

اجلغرافية، واخلرائط الورقية.

• اإعداد  قواعد البيانات اخلا�سة بنظم العمل، با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات احلديثة.	

• عمل خرائط تف�سيلية با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية وال�ست�سعار عن بعد.	

• حتليل ال�سور اجلوية و�سور الأقمار ال�سناعية وا�ستخال�س القيا�سات منها.	

• حتويل البيانات الرقمية اإىل مواقع باخلرائط ور�سمها. 	

• اقرتاح طرق وبرامج عمل لتح�سني وتب�سيط العمل يف جمال حتويل البيانات ومعاجلة وحتليل �سور الأقمار ال�سناعية. 	

• والتقارير 	 الوثائق  يف  اجلغرافية  لالإح�ساءات  املكانية  البيانات  دمج  طرق  وابتكار  الطرق،  باأف�سل  النظام  واجهة  على  البيانات  عر�س 

املطلوبة، والإ�سراف على تطوير وفح�س وتطبيق النظام. 

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف نظم املعلومات اجلغرافية.  

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام مب�سطلحات تقنية املعلومات. 	

• الدقة وقوة املالحظة. 	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل. 	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	
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)Network Specialist( أخصائي شبكات حاسب آلي

الو�صف الع�م:

يقوم برتكيب وفح�س وحل م�سكالت �سبكات احلا�سب الآيل، وربط جمموعة من اأجهزة احلا�سب الآيل بالأجهزة امل�ساعدة كالطابعات واملا�سح 

ال�سوئي  با�ستخدام نظام ال�سبكات لت�سهيل تبادل املعلومات والبيانات فيما بينها.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• العمل على اأنظمة �سبكات نقل املعلومات.	

• تركيب و�سيانة اأنظمة الت�سغيل على وحدات التحكم املركزية الرئي�سة.	

• متابعة ومراقبة اأداء الوحدات الرئي�سة والوحدات امللحقة بها بتوثيق العمليات التي تتم على الأجهزة.	

• تقييم الربامج الت�سغيلية امل�ساندة وتقدمي تقرير حول مدى ال�ستفادة منها.	

• اإعداد خطة حتديث اأنظمة الت�سغيل، وجداول ال�سيانة لنظم الت�سغيل والأجهزة مع �سركات ال�سيانة.	

• اإعداد وحتديث �سيا�سات العمل، والإجراءات اخلا�سة بالعمل يف جمال اأنظمة الت�سغيل.	

• تدريب العاملني على كيفية اإدارة و�سيانة الربامج الت�سغيلية على وحدات احلا�سب الآيل.	

• اإعداد الدرا�سات اخلا�سة باأنظمة الت�سغيل.	

اأم�كن العمل:

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة.	

• �سركات احلا�سب الآيل.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف ال�سبكات.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارات الت�سال والتوا�سل.	

• مهارة اتخاذ القرار.	

• مهارة  التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط  العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	
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)Network Security Specialist(  أخصائي أمن شبكات

الو�صف الع�م:

يقوم  بت�سميم املوا�سفات الفنية وتطويرها، وتوفري احلماية  للمعلومات والبيانات يف ال�سبكات من املخاطر الداخلية اأو اخلارجية.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• املحافظة على اأمن تقنية املعلومات والتاأكد من ا�ستمرارية تدفق البيانات على ال�سبكة.	

• توفري حماية لل�سبكة من الفريو�سات والخرتاق.	

• اإعداد قاعدة بيانات مل�ستخدمي ال�سبكة  واإدارتها.	

• الإ�سراف على غرفة ومراكز البيانات.	

• متابعة ت�سغيل نظام الربيد الإلكرتوين واأنظمة الت�سال الداخلي و�سالحيات م�ستخدمي ال�سبكة. 	

• اإعداد برامج م�ستخدمي الإنرتنت وتوزيع خدمة الإنرتنت على املوظفني.	

• اإعداد الدرا�سات و البحوث يف جمال اأمن ال�سبكات واأنظمتها.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات  القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املخت�سة بتقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل. 	

• اجلامعات والكليات.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف اأمن ال�سبكات.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.                                                                                                             	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• املحافظة على �سرية املعلومات.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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)Information Security Specialist( أخصائي أمن المعلومات

الو�صف الع�م:

يقيم الأخطار ويحدد املعايري الأمنية واإجراءات حماية نظم املعلومات.

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حتليل الأنظمة من الناحية الأمنية وحماولة منع الأخطار القادمة.	

• مراقبة اأمان الأنظمة، وكتابة التقارير عنها.	

• اإدارة مركز العمليات الأمنية. 	

• اإعداد ال�سيا�سات الأمنية املعلوماتية وفقا للمعايري الدولية.	

• اإعداد املوا�سفات واملعايري جلميع اأنظمة واأجهزة احلماية.	

• اإعداد طرق وخطوات التعامل مع امل�سكالت الأمنية املعلوماتية حللها يف اأق�سر وقت عند حدوثها.	

• اإجراء اختبارات وفحو�سات التقييم الأمني حلماية ال�سبكة والأنظمة.	

• العمل على اأجهزة احلماية الأمنية احل�سية كاأنظمة التحكم يف الدخول واأنظمة املراقبة بالكامريات واأنظمة الإنذار يف حالة احلريق.	

• تقييم وتطوير مركز البيانات وغرف اخلوادم من الناحية الأمنية وتوفري البيئة الآمنة لها.	

اأم�كن العمل:

• دوائر تقنية املعلومات يف موؤ�س�سات القطاع احلكومي واخلا�س. 	

• ال�سركات املخت�سة بتقنية املعلومات.	

• �سركات احلا�سب الآيل. 	

• اجلامعات والكليات.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة بكالوريو�س يف  اأمن املعلومات.

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• املحافظة على �سرية املعلومات.	

• الدقة وقوة املالحظة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغط العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	
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)Meteorologist( أخصائي أرصاد جوية

الو�صف الع�م:

يقوم باإعداد وحتليل وتف�سري خرائط الطق�س. كما يقوم مبراقبة الظواهر اجلوية والتغريات املناخية لكي ي�ستنبط ن�سرة جوّية بتوقعات م�ستقبلّية 

حلالة الطق�س. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• حتليل ودرا�سة خرائط الطق�س ال�سطحية  وطبقات اجلو العليا.	

• اإعداد التنبوؤات اجلوية اخلا�سة باملطارات. 	

• اإعداد خرائط الطق�س اخلا�سة ب�سالمة املالحة اجلوية خلط �سري الطائرات.	

• اإعداد الن�سرات اجلوية والبحرية اخلا�سة والعامة و�سياغتها للتلفزيون واجلرائد الر�سمية اأو ت�سجيلها يف جهاز الربيد ال�سوتي.	

• درا�سة وحتليل �سور التوابع ال�سطناعية وحتديد الظواهر اجلوية.	

• درا�سة وحتليل خرائط التنبوؤات العددية.	

• كتابة التقارير عن حالة الطق�س.	

• تدريب الأخ�سائيني اجلدد.	

اأم�كن العمل:

• املطارات.	

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة. 	

• مراكز الر�سد اجلوي.	
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بيئة العمل:

مكتبي.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة تخ�س�سية يف الأر�ساد اجلوية. 

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• قوة املالحظة.	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل.	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على الرتكيز.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة.	
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)Weather Observer( راصد جوي

الو�صف الع�م:

يقوم مبراقبة ور�سد الظواهر اجلوية با�ستخدام بالون خا�س، وت�سجيل البيانات يف احلا�سب الآيل. 

الواجب�ت وامل�صوؤولي�ت:

• مراقبة ور�سد وت�سجيل الأحوال اجلوية واإدخالها باحلا�سب الآيل. 	

• طباعة الن�سرات وت�سجيلها يف اجلهاز ال�سوتي وتوزيها على املعنيني والرد على ال�ستف�سارات.	

• اإعداد ملفات الطريان. 	

• اإطالق بالون الر�سد اجلوي، واإدخال البيانات يف احلا�سب الآيل.  	

• طباعة خرائط الطق�س ال�سطحية وطبقات اجلو العليا. 	

• تدريب الرا�سدين اجلدد. 	

اأم�كن العمل:

• املطارات. 	

• املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�س.	

• مراكز الر�سد اجلوي.	

• الهيئة العامة للطريان املدين.	
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بيئة العمل:

مكتبي/ ميداين.

املوؤهل املطلوب:

�سهادة تخ�س�سية يف الأر�ساد اجلوية.

  

املع�رف والقدرات وامله�رات املطلوبة:

• اإجادة اللغة الإجنليزية.	

• الإملام بامل�سطلحات العلمية.	

• قوة املالحظة. 	

• القدرة على اإجناز العمل ب�سرعة ودقة.	

• مهارات ا�ستخدام  احلا�سب الآيل.	

• مهارة التخطيط/ التنظيم.	

• القدرة على حتمل �سغوطات العمل.	

• القدرة على البتكار واملبادرة.	

• القدرة على الرتكيز.	

• القدرة على التحليل املنطقي.	

• القدرة على التنّبوؤ باملخاطر والكوارث التي قد تطراأ على البيئة. 	

• القدرة على حتديد نوع امل�سكالت وحلها.	

• اإدارة الوقت.	



62 دليل مهنتي



63 دليل مهنتي

المراجع والمصادر:

• الدليــل العـربي اخلليجـي املوحـد للت�سنيف والتو�سيف املهني )1993( مملكة البحرين: املكتب التنفيذي ملجل�س وزراء العمل وال�سوؤون 	

الجتماعية بدول جمل�س التعاون اخلليجي. 

• الهيئة العامة لالأر�ساد اجلوية )ب.ت( بطاقات الو�سف الوظيفي. �سلطنة عمان:الهيئة العامة لالأر�ساد اجلوية.	

• الهيئة العامة للمخازن والحتياطي الغذائي )ب.ت( بطاقات الو�سف الوظيفي. �سلطنة عمان: العامة للمخازن والحتياطي الغذائي. 	

• مركز التوجيه الوظيفي )ب.ت( كتيب التخ�س�س والوظيفة لكلية العلوم. �سلطنة عمان: جامعة ال�سلطان قابو�س.	

• وزارة  التجارة وال�سناعة )ب.ت( بطاقات الو�سف الوظيفي. �سلطنة عمان: وزارة التجارة وال�سناعة.	

• وزارة  الرتاث و الثقافة )ب.ت( بطاقات الو�سف الوظيفي. �سلطنة عمان: وزارة الرتاث والثقافة. 	
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