
٢٠١٨ / ٢٠١٩



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 لـ التخصص والوظيفة يبت  ك

 االقتصاد والعلوم السياسية كلية

 

 :عدادإ

   قسم التوعية والتوجيه
 بمركز التوجيه الوظيف 

 االقتصاد والعلوم السياسية كلية مع بالتعاون

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

 الفهرس
 

 3 ....................................................................................................... المقدمة

 4 ..................................................................... خطوات اختيار التخصص المناسب

 5 ..................................................................................................................................... اكتشف ذاتك

 7 ................................................................................................................................ اكتشف الخيارات

ة  8 ......................................................................................................................................... خذ الخبر

 8 ....................................................................................................................................... اتخذ قرارك

 9 ............................................ سياسيةالتخصصات الرئيسية لكلية االقتصاد والعلوم ال

 12 ...................................................................................................................... العمليات إدارة تخصص

 16 .................................................................................................................. التجاري االحصاء تخصص

 18 ............................................................................................................................. االقتصاد تخصص

 20 ................................................................................................................................ تخصص المالية

 22 ............................................................................................................................ المحاسبة تخصص

 24 .................................................................................................................... المعلومات نظم تخصص

 26 ................................................................................................................... السياسية العلوم تخصص

ي كلية االقتصاد والعلوم السياسية  28........................... بعض المهارات المتوقعة من خّريج 

 29............................................................................................ معلومات مفيدة

وط التحويل من كلية إىل أخرى(  30 ....................................................................... عمادة القبول والتسجيل )شر

  
 34 ........................................................................................................................ مركز التوجيه الوظيف 

 
 

 

 
 
 
 
 



3 
 

 المقدمة
 

 

 

 

 

لة أجيال إعداد إىل قابوس السلطان جامعة تسىع   مؤه 
 
، أكاديميا

 
 عىل قادرة وتقنيا

   المكتسبة والمهارات المعرفة تسخب  
 .به واالرتقاء الوطن بناء ف 

   التوجيه مركز يسر  المنطلق هذا ومن
 كتيب الجامعة ةبطل يدي بي    يضع أن الوظيف 

 تعريفهم إىل الهادف قتصاد والعلوم السياسيةلكلية اال والوظيفة" التخصص"
   المطلوبة والمعارف والمهارات المختلفة، الكلية بتخصصات

 تخصص، كل ف 
 مهامها عن ونبذة بكل تخصص المرتبطة الوظائف من نماذج إىل باإلضافة

 .لها العمل وبيئة ومسؤولياتها،
االقتصاد والعلوم  لكلية» والوظيفة التخصص «كتيب إصدار يكون أن ونأمل
   الطلبة تساعد وفعالة ناجحة خطوة السياسية

 .ناجحة مهنية حياة لتخطيط البدء ف 
 
 
 

 

 

 

  
 مركز التوجيه الوظيف 
 قسم التوعية والتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب
 

د ة عند اختيار التخصص الدراس  الذي سيحد  يك الكثب  من التفكب  والحب 
 غ- قد يعبر

 
ستقبلك م-البا

، بســــــــــــــــ ــب كم   
  معرفتهــا التخــاذ الوظيف 

المعلومــات والخيــارات المتوفرة لــديــك، أو الرر  قــد ترغــب ف 
 القرار األنسب. 

ك 
 
د بأنك لســــــــــــــــر الوحيد الذي يمر بهذ  التجربة، وأن

ّ
  بداية الط-بســــــــــــــــ ب هذا التفكب  –وتأك

ريق ف 
  عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا. 

 الصحيح ف 

ا التخاذ قرارك حول التخصــــص الدراس  وهنا ســــتجد بعخ الخطوات المفيدة  الرر  ســــتســــاعدك كثب 
 :  األنسب كالتاىل 

 

 

  

  

اكتشف ذاتك

ماهي ميولك 

واهتماماتك

ماهي قدراتك

اكتشف 

الخيارات

ما هي الفرص 

املتوفرة؟

اختر الفرصة 
ً
 
املناسبة وفقا

مليولك وقدراتك

خذ الخبرة

د أنه الخ
ّ
يار للتأك

الصحيح/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  واهتماماتك

 
وقدراتك وموائمة ذلك مع طبيعة تخصــصــك الدراس  وطبيعة عملك الحقا

  
 اتخاذ قرار مهر   مدروس وناجح بمشيئة هللا. 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 فكرية وذهنية أو  •
تميل للعمل ف 
 ابداعية. 

  مكـان واحد لســـــــــــــــــاعات طويلـة وأيام  تميـل إىل •
ل فكرة البقـاء ف  مكنـك تحمـ  ل والحركة وال يم التنقـ 

 متواصلة. 
  المجتمع المدرس  أو الجامىع  أو السكر    •

تميل إىل بناء عالقات عديدة ووثيقة مع من حولك ف 
 .
 
 أو المهر   الحقا

 تميل للتكنولوجيا واستخدام األجهزة الحديثة واكتشافها.  •

ها ....   وغب 

 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 م • ع األهــل واألصــــــــــــــــحــا  والعنــايــة ممــارســــــــــــــــــة هوايــة أو عــادة يوميــة كــالقراءة والتــأمــ 

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

ها .........   وغب 

 

 مالحظة مهمة: 

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

 عىل المسارات المهنية المحتملة لديك، واختالفهم سيمّدك ببعد فكري واسع ومختلف. 
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ل أن تتوافق مع الميولالقدرات فض  ، ويم  : ه  استطاعة الطالب لتأدية وتنفيذ مهام أو عمل معي  
حقق له  . وعدم استطاعة الشخص أو ر -مستقبالا –المهنية حرر يبدع الشخص بها وتم  

ضا وظيف 
ة أسبا  جسدية أو شخصية أو اجتماعية أو صحية. وهنا سنسد 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 تحمر
قد يكون لديك رغبة وميول شــــــــديد ف 

 منظر الدماء والجروح. 
ط الحد األد   قد يكون لديك رغبة  •   دراســـــــة تخصـــــــص ما، ولكنك غب  مســـــــتوف  لـســــــر

شـــــــديدة ف 
ة.   لدرجات المواد الدراسية األساسي 

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

  العمل أو العمل المكترر  أو التعامل مع أدوات وأجهزة بشـــــــــــكل دائم، والذي 
ل ف  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 يناســـــــبك،

 
ها اآلن، من عاما    ســـــــتســـــــاعدك الرر   األســـــــئلة من وغب 

 ف 
 .إليها تميل الرر   األعمال ونوعية به، االلتحاق تودر  الذي العمل طبيعة عن فكرة تكوين

 

ي  كمااا يمكن
ّ ي  والتوجياا  التوعيااة قساااااااااااااام لموظفر

ي  التوجياا  مركز فر
 بهاا ا مسااااااااااااااااعاادتااك الوظيفر

 ميولك يناساااب ال ي التخصاااص عن جيدة فكرة لتكوين المناسااابة، األسااا لة وطرح الخصاااو 
تب علي  وقدراتك، واهتماماتك ي  المسار تحديد ويثر

 .لك المالئم الوظيفر
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 اكتشف الخيارات
 

 والمتعة المعرفة من بالكثب   ســــتح    وتأكد أنك  .للمســــتقبل أمامك المطروحة الخيارات اكتشــــف
  هذ  المهمة. 

   ف 

حة المصادر بعخ وهنا    لمساعدتك المقبر
 :االكتشاف عملية ف 

ء بمصادر صغب   عالم الجامعة إن :الجامعة  أكاديميي    من أمامك المتاحة المعلومات منفصل مىل 
هم وموظفي    اتهم معارفهم من لالســــــــــــــتفادة وغب   :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 
  لتلك الوظائف، االلتحاق تود الرر   بالتخصــــــصــــــات المرتبطة

 توافرها  ومدى بها، والوصــــــف الوظيف 
   وأهميتها
 من وحاجتها المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات 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 
د الرر   الوظيفية المجاالت  نفس ف   تو 

  االســـــــــــتفســـــــــــار ومعرفةبينها  فيما حائرا   زلر ما أو مســـــــــــتقبال بها االلتحاق
 جميع ســـــــــــيســـــــــــاعدك ف 

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

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

 بشكل خا .  الرسمية للمؤسسات عبر قنوات مختلفة
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ة  خذ الخبر
 

   يعملون شخا أ مشاهدةإن 
   المجال نفس ف 

مستقبالا عن كثب  به للعمل تطمح الذي الوظيف 
  التأكد من خيارات

 :خالل من ك وذلكله دور كبب  ف 

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

صك مرتبط ويكون ، بتخص   غب   وهو الدراسية، خطتك من معتمدة ساعات يمثل وقد األكاديم 
   األجر  مدفوع

 .األحيان معظم ف 

  تحديدها يتم :عمل موقع زيارة
 
   مختص موظف مع بالتنسيق مسبقا

 العمل جهات إحدى ف 
   بالمسار المرتبطة

 عمل ومتابعة بمشاهدة خاللها وتقوم  .به االلتحاق تنوي الذي الوظيف 
  تكتشف وقد الواقع، أرض عىل الموظف

 
ة بمهام يقوم أنه الحقا تعرف  أو تتوقعها، تكن لم كثب 

   رسمته ما يغب   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 
 تغيب   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 
ي    أحد  ومراجعة    المختصــــــــــــ 

   التوجيه مركز ف 
 بهذا المرتبطة الوظيفية الفر  لمناقشــــــــــــة الوظيف 

د .مســـــــتقبال توافرها ومدى التخصـــــــص،
ّ
 وميولك اهتماماتك تتغث   أن جّدا الطبيعي  من أن  وتأك

ي  التقدم مع
ات من مزيدال واكتساب العمر فر  .الخث 

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

 .المناسب التخصص واختيار القرار  اتخاذ عملية ف 
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 التخصصات الرئيسية لكلية االقتصاد والعلوم السياسية
 

 اإلدارةتخصص 
 تخصص إدارة العمليات
 تخصص التسويق

 تخصص اإلحصاء التجاري
 تخصص االقتصاد
 تخصص المالية
 تخصص المحاسبة

 تخصص نظم المعلومات
 تخصص العلوم السياسية
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 اإلدارة تخصص
   يجمع الذي اإلنسانية العلوم أحد هو اإلدارة علم

ة عينه الوقر ف   للقيام المثىل بالطريقة ويــهتم مختلفة، علوم عد 
   باألعمال
 األنسب باالستخدام تهتم الرر   العلمية والمبادئ القواعد مجموعة بأنه تعريفه ويمكن المؤسسات.  ف 
  .ممكنة وكلفة وجهد وقر بأقل أهدافها لتحقيق المؤسسات ِقَبل من للموارد

 
   اإلدارة قسم ويــهدف

   عالية وكفاءة رفيع مستوى عىل الطالب إلعداد والعلوم السياسية االقتصاد  كلية ف 
 إدارة ف 

   والدولية، واإلقليمية لمحليةا المؤسسات
 كما  والخدمية.  والتجارية الصناعية والمجاالت  القطاعات مختلف وف 

ال االتصال مهارات إىل باإلضافة والضبط، والتوظيف، والتنظيم، التخطيط، مثل أخرى أمورا   يتعلم تطوير و  الفع 
، والعمل المشاكل، حل   عىل القدرة مهارةعىل وجه التحديد و  عام، بشكل الشخصية المهارات  والتحفب    الجماع 
  
   بنجاح للعمل يؤهله بما القيادة ومهارات الذا ر

 .مؤسسة أو جهة أي ف 
 

 المتاحةالفرعية  التخصصات
x االقتصاد 
x التسويق 
x نظم المعلومات 

 
 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

 

  
:  123بعد إنهاء  اإلدارةتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 18 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 33 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس   
م
 ت

 
 : المتوقعة المستقبليةقطاعات العمل 

نوع ج عمل فر  تت     اإلدارة تخصص خريــــ 
 ، وإدارةالخدمية المؤسساتو  والخاصة العامة القطاعات كل  ف 

ة التجارية واألعمال المشاريــــع ة الكبب  كات، و والصغب     والعالمية، المحلية السر
ية حقل المواردوف   .ال سر
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ي لبعض ه ه الوظائف أمثلة
 عىل الوصف الوظيفر

 
ية .1  موظف موارد بشر

 
 :الوظيفية المهام
اح • ال لالستخدام ولوائح قواني    وتنفيذ وتطوير اقبر    موظف كل لطاقات الفع 

 .المؤسسة ف 
   المدراء ومساعدة كاستشاري، األقسام مع العمل •

 .القواني    وتنفيذ فهم ف 
، الوصف هذا: تطوير ويتضمن التوظيف، بعملية القيام •  

 استمارات ومراجعة اإلعالنات، وتجهب    الوظيف 
 .المرشحي    الشخصية، واختيار المقابالت وإجراء الطلب،

ها اإلداري، واألداء العمل، بأوضاع المتعلقة القواني    وتغيب   تطوير •  .وغب 
احات وضع •  .والعالوات والحوافز المكافآت حول اقبر
اتيجيات تطوير • ية الموارد خطط اسبر  القصب   المدى عىل الموظفي    حاجات لتلبية المدراء، مع ال سر

 .والبعيد
 .الجدد للموظفي    تدريبية برامج وتخطيط التدريبية، االحتياجات تحديد •
 

 :العمل بي ة
x العمل   

 .مكتبية بيئة ف 
 

 مدير إداري .2
 

 : الوظيفية المهام
  المشاركة  •

  وضع األهداف الرئيسية للمؤسسة  ف 
 صياغتها.       والمشاركة ف 

امج التنفيذية الخاصة بالشؤون اإلدارية بما يحقق األهداف الرئيسية  • إعداد الخطط الفرعية والبر
 . للمؤسسة

  المشاركة  •
   وإبداء الرأيجتماعات اإلدارة العليا ا ف 

 . والقراراتالنتائج  ف 
 . الماىل  عتماد جميع مستندات الرصف بعد توقيعها ومراجعتها من المدير ا •
  جتماعات مجلس اإلدارة والمساعدة احضور  •

صياغة وتقني   التوصيات والقرارات الصادرة ووضع  ف 
 . الخطط المناسبة

  الدورية الخاصة بالمؤسسة والمساعدة  االجتماعاترئاسة وإدارة  •
 . إصدار القرارات المناسبة ف 

 . ن اإلداريةؤو ذ خطط الجودة المعتمدة والخاصة بالشتنفي •
 . عتمادها اإعالم العاملي   بالقرارات اإلدارية بعد  •
 

 :العمل بيئة
x العمل   

 .مكتبية بيئة ف 
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 العمليات إدارة تخصص
 مفيدة خدمات أو  منتجات إىل (الموارد (المدخالت تحويل إىل تؤدي الرر   العمليات دراسة علم هو العمليات إدارة

 مؤسسة أو خدمية منظمة ألي الجوهرية المهام إحدى العمليات إدارة تعتبر و  ما.  مستخدم أو لمستهلك
 اإلدارية والسياسات الهامة المواضيع بعخ العمليات إدارة دراسة تشمل .حكومية أو كانر خاصة تصنيعية،
يات، وإدارة والمخازن، المخزون وإدارة واإلنتاجية، الجودة كإدارة ، اإلمداد سلسلة وإدارة المشبر  إدارةو  اللوجسرر 

 .العملية اإلجراءات وتطوير وتخطيط المشاريــــع،
 

 متاحةالفرعية ال التخصصات
 االقتصاد .1
 التسويق .2
 نظم المعلومات .3

 
 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

 
  
:  123بعد إنهاء  إدارة العملياتتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 24 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 27 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من  
م
 ساعات التخصص الرئيس  ت

 : المتوقعة المستقبلية العمل قطاعات
 

ج    العمل يستطيع التخصص هذا خريــــ 
، الدعم تتضمن الرر   العمليات حقول ف   واإلنتاج، والتوزيــــع، اللوجسرر 

يات النوعية، وضمان والتصنيع، المشاريــــع، وإدارة والتحكم،  المخاطر.  وإدارة العمليات، وتحليل والمشبر
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ي لبعض ه ه الوظائف أمثلة
 عىل الوصف الوظيفر

 
 مدير العمليات اللوجستية .1

 
  :الوظيفية المهام
 

بهدف تحديد فر  ومجاالت  ةإدارة تحليالت البيانات السابقة، الحالية والمتوقعة للخدمات اللوجستي •
  التطوير أينما وجدت الحاجة لها

  الخدمة المقدمة وتقليل المرصوفاتلضمان جودة اللوجستية متابعة خطط الخدمات  •
، وتحديد االحتياجات التدريبية المناسبة وتقييم النتائج بالتنسيق • مع  إعداد التقييم المعتمد للمرؤوسي  

  .شئون الموظفي   
انية  •  .ةالخدمات اللوجستيإلدارة وضع المب  
اد وتصدير(. لزامية إلجراءات الشحن والتخليص )إعداد األوراق والتأمينات والتصاريــــح اإل •  استب 
ادإ •  .عداد ملف لكل شحنة والتأكد من اكتمال جميع متطلبات عمليات التصدير واالستب 
 .تصاريــــح جديدة وإصدار متابعة تصاريــــح الصحة وتجديدها  •
  الميناءاإل  •

اف عىل تخزين البضاعة ف   .شر
 .تنفيذ عمليات الشحن بالوقر المحدد بفاعلية عالية •
 .من وصولها بالوقر المناسب متابعة عمليات الشحن للتأكد  •
 

 :العمل بي ة
 

x    بيئة مكتبية والتنقل بي  
كة. أالعمل ف   قسام السر

x  .اف عىل سب  العمل   بغرض اإلشر
 العمل الميدا  

 
 مسؤول/ مدقق الجودة .2
 
 :الوظيفية المهام
   األداء وتطوير الجودة بمعايب   االرتقاء •

 .المؤسسة ف 
 . تطبيقها  وآلية تنفيذها وبطرق بها الموظفي    وتعريف للتنفيذ، قابلة أنها والتأكد للجودة، معايب   وضع •
يات قسم مع العمل • اؤها  المراد للمواد الجودة وأساسيات معايب   لوضع المشبر  . شر
ام من التأكد •  .والدولية المحلية والمعايب   بالقواني    االلبر 
ام •  . والسالمة البيئية، الصحة بمعايب   االلبر 
 .دورية وإدارية فنية تقارير كتابة •
ات العامة التقارير ترجمة •  . توضيحية احصائية لنسر
 .احصائية تقارير وإعداد المتعلقة، البيانات بتجميع األداء متابعة •
 .الزبائن لخدمة معايب   وضع •
   مع التواصل •

  المطلوبة الخدمة عىل حصولهم من والتأكد) العمالء (الخدمة متلفر 
 
 للمعايب   وفقا

 . الموضوعة
امج إيجاد •  .وتقديمها األداء، وتطوير بالجودة المتعلقة التدريبية البر
 

 :العمل بي ة
x العمل   

 .المؤسسة أقسام بي    والتنقل مكتبية بيئة ف 
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 التسويق تخصص
   والخدمات السلع بتطوير التسويق يهتم

   وتوزيعها االقتصاد ف 
ويق ويعتبر التس .والصناعية االستهالكية سواقاأل  ف 

 نفإ وبالتاىل   .أن أكبر من نصف مدفوعات المستهلك تذهب للخدمات التسويقيةحيث االقتصاد جزء هام من 
 التسويق تخصص فإن لذا  هامة.  جتماعيةاو  اقتصادية آثار  لها التسويقية الخدمات بها تؤدي الرر   الكفاية مستوى
   ستطرح الرر   المنتجات بأنسب يتعلق فيما  القرار صنع بمهارات إليه المنتسبي    دعِ يم 

 اختيار يضاأو  السوق، ف 
   المنتجات ترويــــج خطط لرسم باإلضافة المبيعات.  وإدارة المنتجات لتوزيــــع المناسبة القنوات

 وكيفية السوق ف 
ها  .تسعب 

 
 المتاحة الفرعية التخصصات

 
 االقتصاد .1
 نظم المعلومات .2

 
 نهاء التخصصإل  الساعات المعتمدة

 

  
:  123بعد إنهاء  التسويقتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 21 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 30 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات  
م
 التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس  ت

 
 : المتوقعة المستقبلية العمل قطاعات
ويــــج اإلعالنات إدارة -  والبر
 ئةالتجز  تجارة إدارة -
 الجملة تجارة إدارة -
 الزبائن خدمة إدارة -
 التوزيــــع قنوات إدارة -
 تسويق لو ؤ مس -
يات ولؤ مس -  مشبر
 قنوات التوزيــــع التسويقيةمدير  -
 للمستهلك سوق محلل -
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ي لبعض ه ه الوظائف أمثلة
 عىل الوصف الوظيفر

 
 مسؤول تسويق .1

 
 :الوظيفية المهام
 .عالنيةاإل  الحمالت وتطوير تصميم •
 .ومنفذيها مصمميها مع والتواصل واإلعالنات، المطويات مثل التسويقية المواد إدارة •
 .التسويقية والفعاليات المعارض وحضور تنظيم •
 .المختلفة والجهات للمؤسسات المنافسة التسويقية الحمالت متابعة •
دين المستهلكي    مع الدائم والتواصل العالقات من شبكة بناء •  .المنافسة والمؤسسات والمور 
 .معها التعامل يتم   الرر   والمؤسسات والجهات العمالء لعناوين البيانات قاعدة وتحديث متابعة •
   المساهمة •

اتيجيات وضع ف   .المدى طويلة التسويقية والخطط االسبر
 .الخدمات وتحسي    تطوير بغرض واستبيانات، تسويقية ببحوث القيام •

 
 

 مدير قنوات التوزيااااع التسويقية:  .2

 :الوظيفية المهام
كة والسوق المستهدفة • اتيجية السر اتيجية التوزيــــع بما يتناسب مع اسبر  . تخطيط وتحديد اسبر
 تصميم أو إعادة تصميم شبكات التوزيــــع •

o  كةتحديد أهداف  التوزيــــع بما يتناسب مع خطة التسويق للسر
o  مستويات التوزيــــع لكل منتج أو فئة مستهدفة من تحديد ومراقبة عدد 
o )حرصي ،  

 تحديد ومراقبة كثافة التوزيــــع لكل منتج أو فئة مستهدفة )مكثف، انتقا  
o اختيار الموزعي   وإبرام التعاقد معهم 
o كاء التوزيــــع  تحديد األدوار التوزيعية بي   شر
o كاء التوزيــــع  إبرام اتفاقية التسعب  والحصص مع شر

 إقامة وإدارة العالقات مع الموزعي   بالجملة والموزعي   بالتجزئة •
اتيجية التوزيــــع • كاء التوزيــــع بما يحقق أهداف اسبر  إعداد تقييم دوري لسر
اع، والخروج بحلول مناسبة( • كاء التوزيــــع )تحديد مصدر الب   اع بي   شر  إدارة الب  
ات المراقبة ا •  لمستمرة للبيئة المحيطة وإعداد خطط التعامل مع أي تغيب 

 
ر  لكال العمل بي ة  :الوظيفتي 

x كات، العمالء لمقابلة المكتب خارج العمل الوظائف هذ  عىل يغلب  التسويقية، المواد ومتابعة والسر
 .والمعارض الفعاليات وحضور
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 التجاري حصاءاال  تخصص
 النتائج واستخال  وعرضها  تحليليها ثم ومن وتنظيمها بجمعها يهتم حيث البيانات، دراسة علم هو حصاءاإل 
ث ر الرر   التحليل وعمليات أساليب من مجموعة من يتكون التجاري حصاءواإل  منها. 

 
   عنها غر   ال أن   أ

 عملية ف 
عد حيث واستثمارية، إدارية أهداف لتحقيق القرار صنع

م
   أساسية معلومات العمليات هذ  ت

 األعمال حقل ف 
 .واالقتصاد

 
   أساس   ركن عام بشكل حصاءاإل  علم ويعتبر 

 الرئيس   الدليل فهو باحث، لكل مهمة ودعامة علم   بحث كل ف 
ؤ صحتها، من والتأكد المعلومة ومعرفة لتحديد اح الصحيح والتنب   اإلحصاء يع    حيث ما.  لمشكلة   حلول القبر
 اإلجابة يتيح كما نفيها، أو وإثباتها فرضية وطرح المختلفة الحاالت  لتحليل مرسومة أو رقمية م سطة تحليالت
دة األسئلة بعخ عن  .المعق 
 

 الفرعية المتاحة التخصصات
 االقتصاد .1
 التسويق .2
 نظم المعلومات .3

 
 : نهاء التخصصإل الساعات المعتمدة 

  اإل تمن
: ساعة معتمدة،  123حصاء التجاري بعد إنهاء ح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 24 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 27 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من ساعات التخصص  
م
 الرئيس  ت

 
 المتوقعة المستقبلية قطاعات العمل

 إحصائية بيانات محلل -
-   

 إحصا  
 باحث إحصاء -
   متخصص -

  االقتصاد علم ف 
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ي ألحد ه ه الوظائف مثال

 عىل الوصف الوظيفر
 
ي إ

 حصائ 
 

 :الوظيفية المهام
x اإلحصائية والمعلومات البيانات وجمع االقتصاد، وفهم دراسة. 
x ة والمعلومات البيانات جمع  .مختلفة مصادر من الكمي 
x إحصائية وبيانات رسومات شكل عىل والبيانات المعلومات تحليل. 
x البيانات ومعالجة لتجميع مختلفة وطرق أساليب ابتكار. 
x ات ومواكبة األبحاث، نتائج عن تفصيلية تقارير لكتابة االقتصادية البيانات وتحليل مراجعة  التغب 

 .االقتصادية
x ها اإلحصائية، والبيانات الرسومات نتائج عرض ط بشكل وتفسب   .جمهور أي يناسب م س 
x الالزمة والدراسات واألبحاث التجار  وإدارة تصميم. 

 
 :العمل بي ة

x العمل   
  مكتبية بيئة ف 
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 االقتصاد تخصص
تيب األولويات  اج المتعلقة بإنت واتخاذ القراراتاالقتصاد هو دراسة علمية لكيفية قيام األفراد والمؤسسات ببر

  ترتيب والخدمات بما يلرر  الحاجات الفردية والمجتمعية. وكيف يواجهون واستهالك السلع 
التحدي المتمثل ف 

  عالم من الموارد المحدودة. توفر دراسة االقتصاد فرصة للطالب لفهم واستخدام الطرق الرر  تلك األ
تم يولويات ف 

والوحدات المنتجة، وكيف يمكن تفسب  والخدمات وتوليد الدخل بي   األش المعيشية من خاللها توزيــــع السلع 
لبات النمو االقتصادي، التق واق المالية، االستهالك، االدخار، االستثمار،حركة األسعار، التوظيف، النقود، األس

ائب. يدرس الطالب   االقتصادية والمالية، األعمال المرصفية، وتأثب  الرص 
 
لتامة اأنواع األسواق )من المنافسة  أيضا

اتيجيات    اإىل االحتكار المطلق( والعالقات واالسبر
 ألوساط السوقية المختلفة. بي   الالعبي   ف 

 
  مختلف القطاعات فإن خريجر  

االقتصاد تخصص ونظرا  الرتباط تخصص االقتصاد بجميع األنشطة االقتصادية ف 
  القطاع العام والمؤسس

  األعمال يمكنهم العمل ف 
ات العامة والقطاع الخا  والمنظمات اإلقليمية والدولية ف 

ائب، تحليل حركة يات، المناقصات، تحليل األسواق واألسعار، الرص   المرتبطة بإعداد الموازنات، العقود والمشبر
ها.  ، السياسات المالية والنقدية، وغب   االقتصاد الكىل 

  عالم األعمال التجارية، إن فهم االقتصاد هو أمر بالغ األهمية ليس 
مون االنخراط ف  لكن و فقط ألولئك الذين يعبر 

مون متابعة الدراسات العليا أيضا ألولئك الذين  يعبر 
 
 احةالفرعية المت التخصصات ا 
 

1.    
 2019عام السيتم طرح تخصصات دقيقة ف 

 
 التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  
:  123بعد إنهاء  االقتصاد تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 18 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 33 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات  
م
 التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس  ت

 : المتوقعة المستقبلية العمل قطاعات
 : بها ومن الوظائف الرر  يمكن لخريجر  االقتصاد االنخراط 

يات -   مشبر
 أخصا  

  موازنة -
 أخصا  

-   
 عقود اخصا  

 ضابط المناقصات -
 محلل اقتصادي -
 محلل أسعار وتكاليف -
-   

 محلل ائتما  
كات والمؤسسات الخاصة.  الوظائف المرتبطة بتحليل ومتابعة - يبية أو السر   الهيئات الرص 

ائب سواء ف   الرص 
ي لبعض ه ه الوظائف

 أمثلة عىل الوصف الوظيفر
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ي 
 موازنةأخصائ 

 

 : الوظيفية المهام

جراءات االموازنة السنوية للمؤسسة، ومتابعة  واجراءات( إلعداد اقتـراح إطار عمل )مجموعة سياسات  •
انية بحسب اللوائح الداخلية للمؤسسة.   تنظيم المب  

حة من قبل الوحدات اإلدارية المختلفة، ومراجعة دراسة خطط وبرامج النفقات واإل  • يرادات المقبر
ى احتياجاتها من الموارد المختلفة، وتحديد كلفها ودرجة أولويتها وانعكاسها عىل الموازنة العامة ومد

اتيجية. مواءمتها ألهداف الم  ؤسسة االسبر
 متطلبات واحتياجات اإلدارات والوحدات اإلدارية المختلفة ال •

 
وع الموازنة السنوية متضمنا رر  إعداد مسر

 جراءات. تـم اعتمادهـا بحسب اال 
التحقق من فتح القيود والسجالت الالزمة لتسديد المستندات المالية من أوامر قبخ ورصف، ومتابعة  •

 حسب التعليمات الصادرة بهذا الخصو . سالمة ودقة توثيقها ب
  التحقق من عدم  •

بنود الموازنة بحسب السقوف المالية المعتمدة، ومتابعة إعداد الموازنات  التجاوز ف 
 الفرعية. 

  الموازنة،  •
مراجعة وفحص تقارير اإلنفاق، والتحقـق مـن سالمـة أوجه اإلنفاق من البنود المعتمدة ف 

اف عىل إجراءات المناقالت بي   بنود الموازنة وإعداد التقار  ير ومطابقتها لبنود الرصف المقررة، واإلشر
 الفنية المطلوبة بهذ  الجوانب. 

 لماىل  بشكل دوري. إعداد تقارير التدفق الماىل  والمركز ا •

 

 :العمل بي ة
x العمل   

 غالبا.  مكتبية بيئة ف 
x    .قد تتضمن بعخ األعمال الميدانية، والسفر لالجتماع بالموردين أو تقديم بعخ العروض 
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 الماليةتخصص 
  

  اتخاذ القرارات المالية. والرر  من أمثلتها: هل يجب االست
ورية ف  ثمار يتناول تخصص المالية دراسة المبادئ الرص 

اء؟ وبتطبيق مبادئ التمويل يمكن اإلجابة    تمويل عملية السر
وع ما؟ وإذا كان األمر كذلك. فكيف ينبىع    مسر

ىل عف 
  عالم محفوف بالمخاطر. يقدم 

وات هذ  األسئلة. وحرر ف  ت وفوراوالمعلم المالية إرشادات بشأن كيفية إدارة البر
. إن فهم مبادئ التمويل هو من األهمية بمكان، ليس فقط عىل صعيد اتخاذ القرارات المال  

اكمة من الماض  ية المبر
 . للمؤسسات التجارية. ولكن أيضا للمنظمات الحكومية والخاصة الرر  ال تستهدف الربــح، واألفراد واألش أيضا 

كون وف يتطبيق مبادئ والتقنيات المالية س وألن اتخاذ القرار الماىل  هو أمر شائع جدا، فإن الطال  المدربي   عىل
  قطاعات التصنيع والتأمي   وال

كات المختلفة ف    العديد من أنواع السر
صناديق المالية لديهم فر  وظيفية ف 
ك ور. ن المؤسسات المالية الرر  توفر خدمات ائتمانية للجمهات االستثمار والبنوك وأنواع أخرى ماالستثمارية، وشر
  اتخ دولية، ية أو وطنية أو ظمات أن تكون محلويمكن لهذ  المن

 اذها. ونتيجة للقرارات المالية المختلفة الرر  ينبىع 
 

 احةالمت الدقيقة أو الفرعية التخصصات
 إدارة االستثمار .1
كات .2  تمويل السر
 المؤسسات المرصفية والمالية .3

 نهاء التخصصإل  الساعات المعتمدة
 

  المالية بعد إنهاء 
: ساعة معتمدة 123تمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 18 متطلبات التخصص الرئيس 

: المقررات   ساعة 33 االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس   
م
 ت

 
 : المستقبلية الوظائفأمثلة عىل 

ي مجال المايم
ر فر  لية االلتحاق بوظائف عديدة منها: كن للطالب المدربي 

 محلل ماىل   -
 استثمار محلل -
 أمي   خزينة -
 محلل ماىل  معتمد -
  إدارة مخاطر -

 أخصا  
 مستشار ماىل   -
 مخطط ماىل  شخص   -
انية رأسمالية -   مب  

 أخصا  
 محلل ائتمان -
  تمويل دوىل   -

 أخصا  
  هذا المجال -

 العديد من المناسب المالية األخرى السائدة ف 
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ي لبعض ه ه الوظائف: 

 أمثلة عىل الوصف الوظيفر
 

 محلل استثمار
 

 :الوظيفية المهام
 . لالستثمار المتاحة تحديد االموال  •
 . وضع خطط االستثمار  •
ؤسسة وإعداد دراسات الجدوى حول كافة فر  متحليل الفر  االستثمارية المالية والعقارية لل •

 . االستثمار المتاحة أمام المؤسسة
 . تحليل القوائم المالية للمؤسسات المختلفة •
  القطاعات المختلفة •

 . تحليل الوضع التنافس  ف 
 . الماىل  لمحافظ االستثمار المختلفة إعداد تقارير األداء •
 . متابعة وتحليل األخبار االقتصادية والمالية •
 . بناء النماذج المالية لمتابعة وتقييم أداء االستثمارات المالية المختلفة •
 

 :العمل بي ة
x العمل   

  مكتبية بيئة ف 
x من خالل التنقل  

 المتعلقة األمور لمتابعة والدولية واإلقليمية المحلية المكاتب بي    العمل الميدا  
 .المؤسسات وممثىل   العمالء ومقابلة بعمله،

x األخرى المماثلة واألنشطة االقتصادية والمحافل االجتماعات حضورالسفر والتنقل ل. 
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 المحاسبة تخصص
   نظام ه   المحاسبة

 التقارير إعداد ثم ومن المالية والبيانات المعامالت وتسجيل وتصنيف بتحليل يقوم معلوما ر
 داخل سواء القرار صناع إىل المعلومات هذ  نقل ويتم للمؤسسة، الماىل   والوضع داءاأل  تقيس الرر   المالية
 :المحاسبة طالب يدرسها الرر   المواضيع ومن . المناسبة القرارات اتخاذ لهم تتيح بحيث خارجها أو المؤسسة

x تستخدم الرر   والمعايب   األسس   
 .للمؤسسات المالية التقارير عدادإ ف 

x التكاليف ومحاسبة داريةاإل  المحاسبة. 
x المالية والرقابة التدقيق. 
x ائب محاسبة  الرص 
x المالية البيانات تحليل 
x المحاسبية المعلوماتية النظم 

 
 احةالفرعية المت التخصصات

 االقتصاد .1
 التسويق .2
 نظم المعلومات .3

 التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة
 

  
:  123بعد إنهاء  المحاسبةتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 24 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 27 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 ساعة 18 التخصص الفرع  

 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس   
م
 ت

 
  : ة المتوقعةالمستقبليالعمل  قطاعات
 محاسب -
 ماىل   محلل -
 مدقق داخىل   -
  )مدقق محاسب -

 ) حسابات قانو  
 إداري محاسب -
ائب مفتش -  رص 
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ي لبعض ه ه الوظائف عىل أمثلة
 الوصف الوظيفر

 
 مالي محاسب /  .1

 
 :الوظيفية المهام
   لمساعدتهم تقارير شكل عىل القرار صانىع   إىل المالية المعلومات وايصال تحضب   •

 االستثمارات عملية ف 
 .القرارات تخاذاو 

 .ماىل   تقرير إىل المعلومات هذ  وتحويل المالية، الصفقات وتحليل وتصنيف استخال  نظام تطوير •
 .المالية واإليصاالت  الفواتب   وتسوية استالم •
 .بالمؤسسة والعاملي    الموظفي    رواتب وجدولة تنظيم •
   المساعدة •

 .المؤسسة حسابات تنظيم ف 
 .والمدفوعات والموازنات المالية بالمعامالت االهتمام •

 
2. )  مدقق )داخىلي

 
 :الوظيفية المهام

 البيانات أن من للتأكد والتسجيل والضبط الحسابات، وأنظمة المالية المؤسسة بيانات فحص •
ها تم قد للمؤسسة المالية  .بالمؤسسة الماىل   للوضع وعادلة صادقة صورة لتقديم تجهب  

 .األخرى واألصول والجرد لالستالم أو للدفع القابلة والحسابات اإليصاالت، ومراجعة فحص •
 التحسي    بهدف ودقتها، وكفاءتها فعاليتها لتقييم وسجالتها للمؤسسة المالية العمليات فحص •

 .والتطوير
 

ر  بي ة  :العمل لكال الوظيفتي 
x العمل   

 .مكتبية بيئة ف 
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 المعلومات نظم تخصص
 مرتبطةال المعلومات ونظم تطبيقات مع للتعامل الطلبة وتأهيل إعداد إىل المعلومات نظم تخصص يهدف
 لنظم والخاصة الحكومية المؤسسات حتياجاتا تقييم كيفية عىل تأهيلهم يتم كما  . التجارية األعمال بمجاالت 
 .مناسبة تقنية حلول وتطوير وتصميم المعلومات،

 
 المتاحة التخصصات الدقيقة

 ال يوجد
 

 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  
:  123بعد إنهاء  نظم المعلوماتتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 60 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 24 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 27 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
 

قتطع ساعات التخصص الفرع  من ساعات التخصص الرئيس   
م
 ت

 
 : المستقبلية الوظائفأمثلة عىل 

-   
 معلومات تقنية أخصا  

-   
 معلومات نظم أخصا  

 معلومات نظم ومطور نظم محلل -
 معلومات أمن مسؤول -
 بيانات قواعد مصمم -
 مواقع مصمم -

 
ي  أمثلة

 لبعض ه ه الوظائف  عىل الوصف الوظيفر

 

ي نظم معلومات  .1
 أخصائ 

 
 :الوظيفية المهام

   نظام تصميم •
ويد معلوما ر  .اآلىل   الحاسب مخزون من معينة ببيانات العمالء أو اإلدارة لبر 

   المعلومات إلدخال وطرق أساليب وتطوير تصميم •
 .اآلىل   الحاسب ف 

ح وتنظيم تجميع •    المدخلة المعلومات وتصنيف وشر
، الحاسب ف   .واستخدامها اآلىل 

   المشاكل لحل حتياطيةاتصاميم  تطوير •
داد وتخزين إدخال ف     المعلومات واسبر

 . الطوارئ حاالت  ف 
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 أمن معلومات ولؤ مس .2
 

 :الوظيفية المهام
   المعلومات لحماية األمنية المقاييس وتطبيق وتنسيق تخطيط •

 أي ضد اآلىل   الحاسب ملفات ف 
 ختبارها. ا، و للمعلومات كشف أو تخريب أو به مسموح غب   أو مقصود غب   تعديل

امج أمنية بيانات لتخطيط اآلىل   الحاسب مستخدم   قسم إدارة مع االجتماع •  معدلة أو جديدة لبر
 .عنها الكشف أو البيانات فقد وخطر الموظفي    بيانات إدخال حتياجاتا مثل اإلصدارات ومناقشة

 .اآلىل   الحاسب حماية نظام برنامج مع المخططة األمن مقاييس مالئمة من للتأكد الخطط مراجعة •
 تقارير ميقدوت اآلىل   الحاسب بواسطة المسجلة اآلىل   الحاسب حماية إلجراءات االنتهاكات ةراجعم •

 . المستخدمي    إدارة لمديري
اف التنسيق • اء عىل واإلشر  .الحماية برامج من اإلصدارات آخر شر
 .اآلىل   الحاسب حماية إدارة جراءاتاو  سياسات ريطو وت ابةكت •
 خطة ويختبر  تنفيذها طرق وينسق يطورها قد أو النظام لدخول المرور كلمات للموظفي    يحدد قد •

   بيانات معالجة نشاطات تأسيس لمواصلة
 الحريق مثل الطوارئ حاالت  لمقابلة بديل موقع ف 

 .هللا سمح ال الرئيس   بالموقع
 

ر  لكال العمل بي ة  :الوظيفتي 
x العمل   

   أو مكتبية، بيئة ف 
ات ف   .اآلىل   الحاسب مختبر

x بعخ األحيان.  اآلىل   الحاسب أجهزة العمل بشكل أساس  عىل  
ات زمنية طويلة ف   لفبر
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 السياسية العلوم تخصص
 
 والظواهر المعرفة هذ  بي    والتفاعالت السياسية المعرفة جوانب بجميع السياسية العلوم تخصص يعر  

   األساسية بالموضوعات اإللمام لطلبة العلوم السياسية التخصص ويتيح . والثقافية واالجتماعية االقتصادية
 ف 

 السياسية والنظريات الخارجية، والسياسة الدولية، والعالقات المقارنة، السياسية األنظمة :مثل التخصص
 .العامة والسياسات والغربية، اإلسالمية

 
 المتاحة الفرعية التخصصات

 يوجد ال
 

 : التخصص إلنهاء الساعات المعتمدة

  
:  123بعد إنهاء  العلوم السياسيةتمنح الكلية درجة البكالوريوس ف  مة بالشكل التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  الجامعة:  متطلبات
 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعات 9 متطلبات الكلية: 
 :  ساعة 78 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعة 24 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 
  

 
 : المستقبلية الوظائفأمثلة عىل 
  العمل 
 ومراكز واألمنية واالستشارية الحكومية المؤسسات وكذلك قليميةواإل الدولية المؤسسات ف 
اتيجية البحوث   خريــــج هذا  يعمل أن يمكن كما ،االسبر

 :هامن عديدة وظائف التخصص ف 
 

 باحث سياس   -
 عامة سياسات محلل -
   موظف -

 السلك الدبلوماس   / الدبلوماسية البعثات ف 
   موظف -

 العسكرية األجهزة ف 
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ي لبعض ه ه الوظائف أمثلة
 عىل الوصف الوظيفر

 
 باحث سياس  

 : الوظيفية المهام

 السياسية. تجميع وحرص المعلومات المتعلقة بالقضايا واألحداث  •
 .لمتخذي القرار ةسياسي ةتحليل المعلومات وتقديم رؤي •
. ل ؤو تقديم تقارير سياسية إىل المس •  المباشر
 .دعم ونسر رؤية الحكومة ورسالة الوزارة المعنية عىل المستوى اإلقليم  والدوىل   •
 .الدولية وآفاق التعاون الدوىل   ترسيخ العالقات •

 
 بي ة العمل: 

x  .بيئة مكتبية  
 العمل ف 

 

   موظف
 الدبلوماسية  البعثات ف 

 
 : الوظيفية المهام
 . مكتوبةتصحيح التقارير الصياغة و  •
 . والسفارات عليا ال اللجان التنسيق مع •
فيةضمان تنظيم و  •  . الدبلوماسيي   للوزراء و  حسن سب  ترتيبات النقل والبر
   عن طريق الرسائل العامة المراسالت الخطية عىلالرد   •

و   يد اإللكبر  . أو البر
 . المواد المكتوبة وتفسب   تحليل •
 العامة االتصاالت ، وأعضاء اإلدارات األخرى عبر الهاتف من االستفسارات مع التعامل  •

 . والخارجية
 . وجها لوجه ةاستفسارات العام مع التعامل •
 . تكليفك بها ضمن مجال عملك. القيام بأي أنشطة أخرى يتم  •

 
 بي ة العمل: 

x  .بيئة مكتبية  
 العمل ف 
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ي كلية االقتصاد والعلوم السياسيةالبعض   مهارات المتوقعة من خّريج 
 

 المعرفة التجارية -1

 التعامل مع مشاكل األعمال التجارية -2

 التواصل المهر    -3

 مهارات العمل كفريق -4

 التعلم المستمر -5

 ثقافة ريادة األعمال -6

 األخالق والمواطنة النشطة -7

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -8
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 مفيدةمعلومات 
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وط التحويل من كلية إىل أخرى(  عمادة القبول والتسجيل )شر
 

 نب ة عن عمادة القبول والتسجيل: 

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

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

ّ
ة بالجامعة، حيث تتوىل

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

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

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

ر الكليات:   قواعد التحويل بي 

نامج  .1  التحويل.  التأسيس  قبليجب عىل الطلبة إنهاء البر

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

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

 اختبار القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحويل.  

  ال .4
  حالة الرغبة بالتحويل إىل يجب الحصول عىل المستوى السادس ف 

ية أو ما يعادله ف  لغة اإلنجلب  

ية.   أي كلية أو برنامج تكون الدراسة فيه باللغة اإلنجلب  

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

  الكلية المحول إليها. 
نامج ف   لخطة البر

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

ة المتبقية للدراسة ف 

 .)  )يرجر مراجعة النظام األكاديم 
 
 المسموح بها قانونا

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

 ال يحق للطلبة التحويل أكبر من مرة واحدة.  .8

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

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

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

  ا
نامج المحول إليه مما قدإليه فقط وال تحتسب بافر يؤدي إىل تأخر  لساعات لخطة تخرج البر

ات    جـدول محارص 
، 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 

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

  حالة اعادة المقرر  (PHYS2107) المقرر يكافر   (PHYS2101)كلية الهندسة فأن المقرر 
وف 

امج وط التحويل اىل هذ  الكليات او البر   لسر
 . المكاف   يعتبر الطالب غب  مستوف 

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

 . ))طلبات التحويل((

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

 . الدراسية وإكمال إجراءات معادلة المقررات بعد التحويل

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

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

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

ط إحضار ما يثبر حصولهم عىل  ية، ولكن بسر   اختبار التوفل )نقط 64اللغة االنجلب  
أو IBT) ة ف 

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

 واجتياز نقطة كحد اد   ف 

ية )  . FPMT0105)الرياضيات للعلوم باللغة االنجلب  

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

بية للذكور فقط.  اللغة العربيةتخصص  .9   كلية البر
 ف 

فصلي   متتالي    الحيوية دراسةيجب عىل الطلبة الراغبي   بالتحويل اىل  تخصص العلوم الطبية  .10

  كل فصل ومن ثم يتقدم  ساعة 14 والحصول عىل
 التحويل.  الطالب بطلبف 

 

 

 

 

 

  

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

 

المطلوب  الكلية
 التحويل إليها

الحد 
 األدئر 

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 غب  إعادة  المذكورة

 
  كل   14

كحد أد   ف 
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية
)برنامج العلوم 
 (الطبية الحيوية
 

 
3.00 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 

 
 عىل الحصول

 (B مقررين من المقررات  
( ف 

  المذكورة

 
  كل   14

كحد أد   ف 
فصل من فصلي   
دراسيي   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 غب  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
 غب  إعادة 

 
  كل   14

كحد أد   ف 
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    البر

كلية العلوم 
 الزراعية والبحرية

 
 
2.00 
 

 
  مقررين من: دراسة 
(1  )PHYS2101  أو

 المقرر البديل
PHYS2107  

(2  )BIOL2101    
(3  )CHEM2101 
 

 
 الحصول عىل

 (C ) مقررين من  
عىل األقل ف 

 المقررات المذكورة

 
 
 كحد أد     14
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 2.00 كلية العلوم

 مقررين مندراسة 
 المقررات التالية: 

  PHYS2101(1)  أو
المقرر البديل  

PHYS2107 
CHEM2101(2)   

BIOL2101(3)     
ERSC2101(4) 

 MATH2107 (5) 
COMP2101 (6)  

STAT1001 (7) 
 أو المقررات البديلة: 

  STAT1811)   و 
(STAT2812 

 
 

 الحصول عىل
 (C+ مقررين  

( عىل األقل ف 
 من المقررات المذكورة

 

 
 
 

 كحد أدن  14

كلية االقتصاد 
 والعلوم السياسية

 
2.50 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

العلوم برنامج 
 السياسية

 
3.00 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 كلية الحقوق
 
2.00 
 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

كلية اآلداب 
 والعلوم

 االجتماعية

 
2.30 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

بية   كلية الثر
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أد     14

 
بية(  )كلية الثر

بية  تخصصي الثر
بية  الفنية والثر

 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

بية(  )كلية الثر
العلوم تخصص 

 والرياضيات

 
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: 

1.   
 المجاالت التالية: توفب  خدمات التوجيه الفردي والجمىع  ف 

x  .التخطيط لمستقبل مهر   ناجح 
x  .اختيار التخصص الدراس  المناسب 
x  .سوق العمل  

 اكتسا  وصقل المهارات المطلوبة ف 
x  .البحث والتقديم للوظائف المختلفة 

ة الذاتية والمراسالت الوظيفية للطلبة.  .2  مراجعة السب 
 اإلعداد لمقابالت الشخصية.  .3
  مختلف المجاالت المرتبطة بالتوجيه توفب  الكتيبات والمطويات وا .4

لنماذج 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
 ة للفر  الوظيفية الشاغرة المتوفرة. توفب  بيانات خريجر  الجامع .3
4.  .  توفب  كافة التسهيالت اللوجستية إلجراء االختبارات ومقابالت التوظيف داخل الحرم الجامىع 
امج األكاديمية، والتخصصات المتوفرة بالجامعة.  .5  التعريف بالبر
  معرض فر  العمل والتدريب بالجامعة.  .6

 الدعوة للمشاركة ف 

 

 : ر  خدمات الخريجي 

. تقديم  .1   المناسبة لتعزيز فر  توظيف الخريجي  
 خدمات التوجيه الوظيف 

اتهم العملية.  .2  إصدار رسائل تدريب للخريجي   الباحثي   عن عمل إلثراء خبر
 تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجامعة.  .3
 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة فيها.  .4
ة. إعالم الخريجي   بأخبار الجامعة من خالل إرسا .5 ات إعالني   ل نسر
ة للخريجي   من خالل بوابة خريجو جامعة السلطان قابوس.  .6  عرض خدمات ممب  
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 برامج وفعاليات المركز
 
 

 : ي
 برنامج الوعي الوظيفر

برنامج فصـــــــــــــىل  يهدف إىل تأهيل طلبة جامعة 
الســلطان قابوس لمتطلبات ســوق العمل، عن 
طريق إقــــــامــــــة مجموعــــــة من حلقــــــات العمــــــل 

ة من يقدمها  المختصـــــــــي   بالمركز، وذوي الخبر
داخل وخارج الجامعة. وأهم المواضــــــــــــــيع الرر  
، 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 

  حقل الموارد 
ي   ف  ة من المختص  ي  ال سر

باإلضافة إىل المختصي   بالجامعة لمراجعة 
السب  الذاتية لطلبة الجامعة وتوجيههم 
  تسويق مهاراتهم من 

ألفضل الطرق ف 
 خاللها. 
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 معرض التخصصات: 
  بالتعاون 

فعالية ينظمها مركز التوجيه الوظيف 
مع مختلف كليــات جــامعــة الســــــــــــــلطــان قــابوس 

بالجامعة، تجمع كل التخصـــــــــصـــــــــات األكاديمية 
وتهدف إىل زيادة وع  الطلبة بالتخصــــــــــــصــــــــــــات 
المتوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 
ومســـاعدتهم عىل التخطيط لمســـار مهر   ناجح 

 من خالل اختيار التخصص المناسب. 
 

 
 

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

ن طلبة الجامعة وخريجيها الباحثي   ع
  
العمل من جهة، ومع مسؤوىل  التوظيف ف 
ف  قطاعات العمل من جهة أخرى، والتعر 
عىل فر  التدريب والتوظيف المعروضة. 
ا عدد كبب  من  ويشارك بالمعرض سنوي 
كات القطاع  ى شر ة وكبر الجهات الحكومي 

 الخا  من مختلف المجاالت. 

 

  
 يوم الخريااااج: 

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

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

 .  الخريجي  
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 : ي
 للتواصل مع مركز التوجي  الوظيفر

 

 

 

 tools@squ.edu.om-Career 24145976/24145992 قسم التوعية والتوجيه
ة  relation@squ.edu.om-Career 24145978/24145987 قسم العالقات المهني 
 alumni@squ.edu.om 24145990/24145948 قسم شؤون الخريجي   
 career@squ.edu.om 24145989 قسم التنسيق والمتابعة

   

 
 

mailto:Career-tools@squ.edu.om
mailto:Career-relation@squ.edu.om
mailto:alumni@squ.edu.om
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