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 المقدمة

 

 

 

 

 

 

 

، قادرة عىل 
ً
 وتقنيا
ً
لة أكاديميا

 
تسىع جامعة السلطان قابوس إىل إعداد أجيال مؤه

  بناء الوطن وا
 
 .الرتقاء بهتسخت  المعرفة والمهارات المكتسبة ف

تيب 
 
  أن يضع بي   يدي طلبة الجامعة ك

ومن هذا المنطلق يرسُّ مركز التوجيه الوظيف 

"التخصص والوظيفة" الهادف إىل تعريفهم بتخصصات الكلية المختلفة، والمهارات 

  كل تخصص، باإلضافة إىل نماذج من الوظائف المرتبطة بها 
 
والمعارف المطلوبة ف

 .ياتها، وبيئة العمل لهاونبذة عن مهامها ومسؤول

بية خطوة ناجحة  لكلية« والوظيفة التخصص» كتيبونأمل أن يكون إصدار   التر

  البدء لتخطيط حياة مهنية ناجحة. 
 
 وفعالة تساعد الطلبة ف

 

 

 

 

 

  
 مركز التوجيه الوظيف 

 قسم التوعية والتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب

 

يك الكثت  من التفكت  وال
دقد يعتر

 
ة عند اختيار التخصص الدراس  الذي سيحد  غ- حت 

ً
مستقبلك -البا

  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

ّ
  -بســــــــــــــــوب هذا التفكت  –وتأك

 
 بداية الطريق ف

  
 
 عملية البحث إليجاد أفضل الخيارات بمشيئة هللا. الصحيح ف

ا التخاذ قرارك حول التخصــــص الدراس     ســــتســــاعدك كثت 
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 وقدرات واهتماماتك
ً
ك وموائمة ذلك مع طبيعة تخصــصــك الدراس  وطبيعة 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  •
 
مهام أو أعمال تتطلب مهارات فكرية وذهنية أو  ألداءومســــــــــــــــتقر تميل للعمل ف

 ابداعية. 

  ماـان 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

  ال 
. أو المهخ 

ً
 حقا

 تميل للتكنولوجيا واستخدام األجهزة الحديثة واكتشافها.  •

ها ....   وغت 

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

ً
فة هو كل ما تســـتمع بالقيام به وغالبا

 المزيد والجديد عنه، كاهتمامك بـ : 

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

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

حال والتخييم.   بالنباتات/ العناية بالحيوانات أو تربيتها والسفر والتر

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

ها .........   وغت 

 

 مالحظة مهمة: 

و  ات أكتر دقة ليس بالض  ، إذ يعطيك فتوافقهما مؤشر ي
رة أن يتوافق اهتمامك مع ميولك المهت 

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 معي  

حقق له  المهنية حخر يبدع
ك
 –الشخص بها وت

ا
. و -مستقبال  

عدم استطاعة الشخص أو رضا 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: 

  دراســــــــة ومزاولة م •
 
ل قد يكون لديك رغبة وميول شــــــــديد ف هنة الطب، ولكنك ال تســــــــتطيع تحمُّ

 منظر الدماء والجروح. 

ط الحد األد    •   دراســــــة تخصــــــص ما، ولكنك غت  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 أدوات وأجهزة بشـــــــــــال دائم، والذي المدينة أو التنق
 
ل ف

 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 هفي بارع أنر وما به، القيام تحب بما تتعلق نفســـــك

  15 بعد نفســـــــك تتخيل وكيف يناســـــــبك،
ً
ها اآلن، من عاما    األســـــــئلة من وغت 

   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 المناسااابة، األسااا لة وطرح الخصاااو 

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

 والمتعة فةالمعر  من بالكثت   ســــتح    وتأكد أنك  .للمســــتقبل أمامك المطروحة الخيارات اكتشــــف

  هذ  المهمة. 
 
   ف

حة المصادر بعخ وهنا    لمساعدتك المقتر
 
 :االكتشاف عملية ف

ء بمصادر صغت   عالم الجامعة إن :الجامعة  أكاديميي    من أمامك المتاحة المعلومات منفصل مىل 

هم وموظفي    اتهم معارفهم من لالســــــــــــــتفادة وغت   :مثل المختلفة، الجامعة وكذلك مرافق  .وختر

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

نت شااااابكة    مصــــــدر ه   :اإلنتر
   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 المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات وطبيعة لشـــــــــــــــغلها، الالزمة والمهارات العمل، وقســـــــــــــــ ف

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

 بها كمواقع المؤسسات التعليمية والحكومية والرسمية. 

   يعملون أشــــــخا  مع إن التواصــــــل :حولك من األشاااااخا 
 
   وظيفيةال 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 عتر حســـــــــاباتهم الشـــــــــخصـــــــــية وحخر الح
 
ســـــــــابات ف

 بشال خا .  الرسمية للمؤسسات عتر قنوات مختلفة
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ة  خذ الختر
 

   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 كبت  ف

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

صك مرتبط ويكون ، بتخص   غت   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 اللهاخ وتقوم  .به االلتحاق تنوي الذي الوظيف 

  تكتشف وقد الواقع، أرض عىل الموظف
ً
ة بمهام يقوم أنه الحقا تعرف  أو تتوقعها، تكن لم كثت 

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

 
 . المجال ذلك ف

، التدريب يعتتر  ةالخ بذوي لالتصال ذهبية فرصة العمل موقع وزيارة العمىل  ف تر  قر  عن والتعر 

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

 
 تغيت   ف

 .الخاطئة األفاار وتصحيح التوقعات

 

 

 اتخذ قرارك
 

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

ة، ذوي مع وتواصــــــلر ،مختلفة مصــــــادر  من المعلومات    أكتر  بثقة ســــــتشــــــعر الختر
 
 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،
ّ
ا الطبيعي  من أن  وتأك

ّ
 وميولك اهتماماتك تتغت   أن جد

ي  التقدم مع
 
ات من مزيدال واكتساب العمر ف  .الخت 

 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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بيةالرئيسية لكلية  التخصصات  التر
 

بية اإلسالمية  تخصص التر

بية الرياضية  تخصص التر

بية الفنية  تخصص التر

م
َ
 تخصص تكنولوجيا التعليم والتعل

 تخصص طفل ما قبل المدرسة

 تخصص العلوم والرياضيات

  تخصص اللغة العربية

ية  تخصص اللغة اإلنجلت  
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بية اإلسالمية  تخصص التر
 

بية  بوي، واإلدارة يهدف تخصص التر اف التر بية اإلسالمية، واإلشر اإلسالمية إىل إعداد متخصصي   لتدريس التر

 المدرسية، والوع  باألمور الدينية. 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة

 ال توجد تخصصات فرعية

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص: 

بية اإلسالمية بعد إنهاء    التر
 
:  125تمنح الكلية درجة الباالوريوس ف مة بالشال التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 :  ساعات 107 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 6 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

  .مدرس تربية إسالمية 

  المجال التر  
 
  موظف إداري ف

 بوي أو الديخ 

 إمام جامع أو مسجد 

   
 واعظ/ مرشد ديخ 

  ف تربوي  مرسر

  إداري تربوي 
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بية الرياضية   تخصص التر
 

  المراحل 
 
بية الرياضية ف بية الرياضية إىل تأهيل كوادر وطنية للعمل ضمن مجال تدريس التر يهدف تخصص التر

  التعليمية المختلفة كما يهدف إىل إعداد الكوادر المتخصصة ضمن 
اف والتدريب الرياض  مجاالت اإلدارة واإلشر

 بالكلية. 

 

بية الرياضية ما يزيد عن  بية الرياضية،  1000أعد قسم التر   التر
 
خريــــج وخريجة يحملون درجة الباالوريوس ف

بية والتعليم، ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة الدفاع، ووزارة التعليم    العمل بوزارة التر
 
،اانخرط معظمهم ف  لعاىل 

وع بها منذ م   تم الرسر
  تتناول كافة مجاالت الحياة، والخر

ة البناء والتطوير الخر   مست 
 
طلع حيث ساهموا بجدارة ف

 .  
 السبعينات من القرن الماض 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة

 ال توجد تخصصات فرعية

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص: 

بية الريا   التر
 
:  125ضية بعد إنهاء تمنح الكلية درجة الباالوريوس ف مة بالشال التاىل 

 ساعة معتمدة، مقس 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 :  ساعات 107 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 6 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 :الوظائف المستقبلية المتوقعة

  مدرس تربية رياضية 

 المنشآت الرياضية الحكومية أو الخاصة موظف إداري  
 
 ف

  ف تربوي  مرسر

  إداري تربوي 

   
 مدر / مساعد مدر  رياض 
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بية الفنية   تخصص التر
 

بية الفنية إىل إعداد معلم متسلح بالمعارف والمهارات والقيم الوجدانية باإلضافة اىل الختر 
ات يهدف تخصص التر

  تعمل عىل تنمية الجوانب الم
   ختلفة للشخصية،التخصصية الخر

بصورة تتناسب مع متطلبات المجتمع العما  

بية الفنية بمراحل التعليم المختلفة، سعيا لمواجهة النمو التعليم  
  مجال التر

 
ايدة ف  وذلك لسد الحاجة المتر 

  السلطنة. 
 
ايد ف  المتر 

بية بجامعة السلطان قابوس لعدة أعوام عن بقية كليات إعداد ال   السلطنة بهذا لقد انفردت كلية التر
 
معلم ف

التخصص الفريد. ويغلب عىل مقررات القسم استخدام األساليب الفنية والعلمية الحديثة لبناء شخصيات 

 الدارسي   وتعزيز القيم العربية واإلسالمية. 

، بما يقوم به من إعداد وتأهيل كوادر تؤد  
 التعليم  والفخ 

  خدمة المجتمع عىل المستويي  
 
 يكما يساهم القسم ف

  إثراء الحركة الثقافية داخل الجامعة وخارجها بإقامة المعارض الخاصة بالط
 
لبة تلك المهام وتساهم بشال فعال ف

 وأعضاء هيئة التدريس.    

  قطاعات األعمال الفنية المخت
 
ة ف   تحتل ماانة متمت  

بية الفنية من أهم المجاالت الخر لفة كذلك تعد مجاالت التر

  كافة التخصصات والكليات األخرى؛ وذلك بسوب فخريــــج القسم يتمتع بمت   
 
ات تخصه عن غت   من الخريجي   ف

  أحد هذ  المجاالت خالل دراسته 
 
دراسته للعديد من المجاالت الفنية وتمكنه منها مع إماانية التخصص ف

  خصوصية وتفرد خريــــج القسم. 
 بالجامعة ومن هنا تأ ر

 

 التخصصات الفرعية المتاحة

 فرعيةال توجد تخصصات 

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص: 

بية الفنية بعد إنهاء    التر
 
: ساع 125تمنح الكلية درجة الباالوريوس ف مة بالشال التاىل 

 ة معتمدة، مقس 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 :  ساعة 102 متطلبات التخصص الرئيس 

: المقررات االختيارية للتخ  ساعة 11 صص الرئيس 

 

 :الوظائف المستقبلية المتوقعة

  .ف فنون تشكيلية  مرسر

  .معلم فنون تشكيلية 

  .ف أنشطة فنون تشكيلية  مرسر

  .رسوم وإخراج الكتب المدرسية  
 أخصا  

  أنشطة فنون  
 أخصا  

   مصمم جرافيك 

  .ف معارض فنية  مرسر

  المتاحف الفنية  
 
ف فنون تشكيلية ف مرسر

 والتخصصية. 

   
ف فخ   مراسم الشبا . مرسر

   
 مصمم فخ 

   مصمم ديكور داخىل
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 تخصص تكنولوجيا التعليم والتعلم 
 

بية والتعليم لمدر    سد احتياجات وزارة التر
 
م للمساعدة ف

ّ
سي   تمثلر أسبا  إنشاء قسم تكنولوجيا التعليم والتعل

  مجاالت تقنية المعلومات وإدارة مراكز مصادر 
 
 التعلم، والحاجة إلعادة متخصصي   من حملة درجة الباالوريوس ف

  هذا المجال. ويتم قبول ما بي   
 
س  تقنية المعلومات الحاليي   غت  المتخصصي   ف

 سن 30-25تأهيل ٌمدر 
ً
، طالبا

ً
ويا

  مجاالت التدريس وإدارة وتشغيل وتطوير مراكز مصادر التعلم، 
 
نامج مؤهلي   للعمل ف ويكون خريجو هذا التر

  وتطوير مواد تدريبية أو تعليمي
 
 ة بالوسائط المتعددة لمؤسسات القطاعي   الخا  والعام وذلك لتحقيق التمت   ف

  وتوظيف التقنية 
 
  خلق مجتمع معرف

 
 إىل المستويات العالمية ويساهم ف

ر
امج المقدمة بما يرف المقررات والتر

 والمعلومات. 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة

 ال توجد تخصصات فرعية

 تخصص: الساعات المعتمدة إلنهاء ال

م بعد إنهاء 
ّ
  تكنولوجيا التعليم والتعل

 
مة بالشال  125تمنح الكلية درجة الباالوريوس ف : اساعة معتمدة، مقس   لتاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 :  ساعات 104 متطلبات التخصص الرئيس 

 :  ساعات 9 المقررات االختيارية للتخصص الرئيس 

 

 الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

 م
ّ
  مراكز مصادر التعل

 أخصا  

 معلم تقنيات التعليم 

   مصمم جرافيك 
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 تخصص طفل ما قبل المدرسة
  تطوير برامج مؤسسات الطفولة وتقديم 

 
ات ف يسىع تخصص طفل ما قبل المدرسة إىل إعداد خريجات متمت  

  مجاالت النمو المختلفة، وأن يصبح مركز  خدمات أسرية ومجتمعية بما يلخر  احتياجات جميع فئات
 
األطفال ف

 . ا عىل المستوى المحىل  واإلقليم 
 رعاية الطفل بالجامعة متمت  

 

نامج:   أهداف الت 

 

  تقويم نمو األطفال وتطورهم. 
 
 اإللمام باستخدام مهارات المالحظة وأدوات التقييم وتقنيات التوثيق ف

  كافة المجاالت )المعرفية واالجتماعية واالنفعالية والحركالقدرة عىل تحفت   ومساعدة األطفال عىل 
 
ية النمو ف

  التعلم، وعىل اكتسا  المعرفة ذات القيمة من البيئة المحيطة بهم. 
 
 والبيئية... والخ( وعىل االستقاللية ف

  كافة النواح  المنهجية. 
 
  تصميم واستخدام النشاطات المناسبة لتطوير األطفال ف

 
  ف
 النمو المهخ 

  تصميم البيئة المالئمة لألطفال والقدرة عىل اختيار األدوات والمعدات المناسبة وكذلك مهارة تص
 
ميم الكفاءة ف

 المواد المالئمة. 

 مهارات العمل بتناغم وفعالية مع األطراف ذات العالقة من )أولياء األمور والمعلمات والمهنيي   اآلخرين(. 

  تحسي   وتطوير تعليم األطفا
 
 ل ذوي االحتياجات الخاصة. الكفاءة ف

  تطوير تنمية مجاالت الطفولة والعاملي   عليها. 
 
  تساهم ف

 إجراء البحوث الخر

اإللمام بالفلسفة المهنية المبنية عىل النظريات والبحوث الخاصة بنمو األطفال وكذلك النظريات الخاصة 

 بالتدريس. 

 

 التخصصات الفرعية المتاحة 

 ال توجد تخصصات فرعية

 ت المعتمدة إلنهاء التخصص: الساعا

  طفل ما قبل المدرسة بعد إنهاء 
 
بية ف مة بالشال  125تمنح الكلية درجة باالوريوس التر ساعة معتمدة، مقس 

 :  التاىل 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 21 متطلبات القسم: 

 ساعة 83 متطلبات التخصص: 

 ساعات 9 ختيارية للتخصص: المقررات اال 
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 الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

 معلمة رياض األطفال 

    مراكز رعاية المعاقي  
 
 معلمة ف

    فة جمعيات رعاية المعاقي  مرسر

 أخصائية طفولة 

 فة رياض األطفا  لمرسر

ي إلحدى ه ه الوظائف
 مثال عىل الوصف الوظيف 

 

 معلمة رياض أطفال

 الوصف العام: 

 رفع إىل يؤدي بما المتطورة والوسائل األساليب وفق التعليمية المواقف وتنفيذ بالتدريس يفةالوظ هذ  تختص

اف الوظيفة هذ  شاغلة تخضع .المدرسة قبل ما ألطفال التحصيىل   المستوى  المدرسة مدير من المباشر  لإلشر

ف م ،المختص والمرسر  .قبلهم من وتقو 

 

 المهام الوظيفية: 

   المتنوعة التدريس أساليب توظفو  الدراسية، المناهج تطبيق .1
 
   التعليمية المواقف ف

مع  تتناسب الخر

 .العمرية للطفل المرحلة

  .األطفال لدى اإلنسانية والقيم المبادئ غرس .2

  .فعالة تربوية أساليب باستخدام األطفال مشاالت معالجة .3

   المنهاج تطبيق لالمن خ وتوجههم األطفال متابعة .4
 
  .فةالمختل التعليمية المواقف ف

   صفيةلال وا الصفية األنشطة ومتابعة تنفيذ .5
 الراجعة.  التغذية وتقدم لهم بأدائها، األطفال تالف الخر

   التعلم تنم   تربوية أساليب اعتماد .6
  .األطفال لدى العليا التفكت   ومهارات الذا ر

 .للطفل المختلفة المهارات تعلم لتنمية التعليمية والوسائل التعليم تقنيات توظيف .7

   المحىل   والمجتمع التعلم بيئة إماانيات توظيف .8
 
  .الطفل بحياة المادة وربط المنهاج تنفيذ ف

 .والمحىل   المدرس   المجتمع مع بالتعاون وخارجها المدرسة داخل لألطفال تعليمية أنشطة وتنفيذ إعداد .9

10.   
 
 ارية. واإلد المهنية الموضوعات وطرح لمناقشة رياض األطفال معلمات اجتماعات المشاركة ف

 - .التعليمية أبنائهم أوضاع لمناقشة الطلبة أمور االلتقاء بأولياء .11
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 تخصص العلوم والرياضيات 
 

بوية    المؤسسات التر
 
م  العلوم والرياضيات بتخصصاته المختلفة للعمل ف

ّ
يركز التخصص عىل إعداد معل

بويالحكومية والخاصة. ويقوم الطالب بدراسة المواد األكاديمية  ية والمقررات التر ة التخصصية باللغة اإلنجلت  

بية.   باللغة العربية من خالل برنامج أكاديم  متخصص من كلية العلوم ومقررات تربوية من كلية التر

 

 التخصصات الدقيقة

 األحياء 

   الرياضيات والحاسب اآلىل 

 ياء  الفت  

 الكيمياء 

 

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص: 

بية تخصص العلوم والرياضيات بعد إنهاءتمنح الكلية درجة ا   التر
 
مة  125لباالوريوس ف ساعة معتمدة، مقس 

 :  بالشال التاىل 

ياء، أو كيمياء() -علوم    أحياء، أو فت  

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعة 24 متطلبات القسم: 

 ساعة 89 متطلبات التخصص: 

(آات وحاسب )رياضي -علوم   لي

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعات 105 متطلبات التخصص: 

 ساعات 8 المقررات االختيارية للتخصص: 

 

 الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

 معلم علوم عامة 

 معلم علوم: تخصص أحياء 

 معلم علوم: تخصص كيمياء 

 ي  اءمعلم علوم: تخصص فت  

 معلم علوم: تخصص رياضيات 

 التخصصات  
 
  ف
ف فخ   مرسر

 مطور مناهج تعليمية 

  موظف بمراكز البحوث الخاصة بتطوير
 تدريس العلوم

  . معلم رياضيات بالتعليم األساس  وما بعد 

  .  معلم حاسب آىل  بالتعليم األساس 

   
  نظم الرياض 

 
متخصص ف
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 تخصص اللغة العربية
 

اللغة العربية، حيث يدرس الطالب فيه الجوانب اللغوية المختلفة لجميع أفرع  يهدف التخصص إلعداد معلم

  تنم  مهارات التدريس لديه، ومهارات التواصل مع اآلخرين. ويتم
بوية الخر إعداد  اللغة، باإلضافة إىل الجوانب التر

بية وقسم اللغة العربية بالية اآلدا  والعل  وم االجتماعية. المعلم من خالل التعاون بي   كلية التر

 

 التخصصات الفرعية المتاحة 

 وجد يال 

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

  تخصص اللغة العربية بعد إنهاء 
 
بية ف مة بالشال ساع 125تمنح الكلية درجة باالوريوس التر ة معتمدة، مقس 

 :  التاىل 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعات 108 متطلبات التخصص: 

 ساعات 5 المقررات االختيارية للتخصص: 

 

 الوظائف المستقبلية المتوقعة

 معلم لغة عربية 

 مدقق لغوي 

 اإلذاعة أو التلفاز  
 
 مذيع ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

ية  تخصص اللغة اإلنجلت  
 

ية عىل مستوا عال، حيث يدرس ا لطالب الجوانب اللغوية المختلفة  يهدف التخصص إلعداد معلم اللغة اإلنجلت  

بية. ويتم إعداد المعلم من خالل التعاون بوية والنفسية وأصول التر بي     كلغة أجنبية، باإلضافة إىل الجوانب التر

بية وكلية اآلدا  والعلوم االجتماعية ومركز الدراسات التحضرية.   كلية التر

 

 التخصصات الفرعية المتاحة 

  يوجد ال 

 لساعات المعتمدة إلنهاء التخصصا

ية بعد إنهاء    تخصص اللغة اإلنجلت  
 
بية ف مة بالشال 125تمنح الكلية درجة باالوريوس التر  ساعة معتمدة، مقس 

 :  التاىل 

 

 ساعات 6  متطلبات الجامعة: 

 ساعات 6 مقررات الجامعة االختيارية: 

 ساعات 109 متطلبات التخصص: 

 ساعات 4 ص: المقررات االختيارية للتخص

 

 الوظائف المستقبلية المتوقعة

 ية    معلم لغة إنجلت  

 مدقق لغوي 

 جم  متر

 موظف عالقات عامة 

 اإلذاعة أو التلفاز  
 
 مذيع ف
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ي يشغلها خريجو الكلية
ي لبعض الوظائف التر

 أمثلة عىل الوصف الوظيف 
 

 مادة )بالمدارس( /مجال معلم

 

 :العام الوصف

   الوظيفة بالتدريس هذ  تختص
 
 بما المتطورة، والوسائل األساليب وفق التعليمية المواقف وتنفيذ المدارسف

اف الوظيفة هذ  شاغل ويخضع .للطلبة التحصيىل   المستوى رفع إىل يؤدي  المدرسة مدير من المباشر  لإلشر

ف األول والمعلم المساعد والمدير   حال المختص والمرسر
 
م أداؤ  معلم وجود عدم )ف  .قبلهم من أول(، ويقي 

 

 المهام الوظيفية: 

 .للدروس اليوم   والتحضت   الدراس   للمنهاج السنوية الخطة إعداد .1

   األول المعلم مع التعاون .2
 
  .المادة/للمجال الدراسية الخطة إعداد ف

   عليه المقررة التدريسية الحصص تنفيذ .3
 
 لمستويات المستمر التطوير عىل والعمل ،مادته /مجاله ف

 .الدراس   لتحصيلا ورفع مستوى الطلبة تعلم

   والمشاركة الدراسية المناهج تطبيق .4
 
ف األول المعلم تزويد عىل والعمل تحليلها، ف  ةالماد /المجال ومرسر

 .لها تحليلية بنماذج

   متنوعة تدريس أساليب وتطوير توظيف .5
 
  .التعليمية المواقف ف

 اسية. الدر  الحصص وتوظيفها أثناء وإعدادها التعليمية الوسائل توفت   عىل العمل .6

   المشاركة .7
 
 المهنية واإلدارية الموضوعات وطرح لمناقشة مجاله/مادته معلم   اجتماعات ف

   تطبيقية دروسا يقدم .8
 
 .والمديرية المدرسة مستوى عىل مادته /مجاله ف

   صفيةال وال الصفية األنشطة ومتابعة تنفيذ .9
  .الراجعة التغذية لهم ويقدم بأدائها، الطلبة يالف الخر

ات واستخراج وتحليلها، وتنفيذها ومراجعتها ناتاالمتحا إعداد .10  التقويم أدوات وتطبيق الطلبة أداء مؤشر

  .المعتمدة

   ذلك أثر ومتابعة الطلبة لدى أوجه اإلبداع واالبتاار تنمية .11
 
.  تحصيلهم ف  الدراس 

 

 ي ة العملب

  مؤسسات التعليم الحكومية والخاصة
 
 العمل ف
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 مدرس أكاديمي 

 

 - المهاااام الوظيفية: 

  الجامعة.  .1
 
ات لطلبة الباالوريوس أو الماجستت  ف  إعداد وإلقاء محاض 

ها  .2   مجال التخصص ونرسر
 
  إعداد وكتابة األبحاث واألوراق العلمية والتجار  الميدانية ف

 
المشاركة ف

 .
ً
 دوليا

  تطوير المناهج أو السياسات المتبعة بالكلية وطرق عملها.  .3
 
 المشاركة ف

  المستمر لم .4
  مجال التخصص. التطور المهخ 

 
ات السريعة والمستمرة ف  واكبة التغت 

  المؤتمرات والمنتديات العلمية داخليا وخارجيا  .5
 
عىل تجار  وأبحاث اآلخرين أو  لالطالعالمشاركة ف

ك.    المجال األكاديم  المشتر
 
 تقديم أوراق عمل، وعرض أبحاث شخصية ف

  

 

 بي ة العمل

 مؤسسات التعليم العاىل  الحكوم  
 
 ية والخاصةالعمل ف

  يتوزع العمل بي   قاعات التدريس، والساعات المكتبية 

  المؤتمرات والمنتديات العلمية  
 
 السفر للمشاركة ف
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بية ي كلية التر  المهارات المتوقعة من خريج 
 

 

  وحل المشاالت.  حل المشكالت والتفكت  النقدي:  .1
 القدرة عىل نقد المسائل بشال منطفر

 التواصل بشال فعال شفويا وكتابيا وتقديم العروض )باللغتي   لبعخ القدرة عىل التواصل الفّعال:  .2

 التخصصات(

ة أحيانا أو بشال مستقل إلنجاز المهام.  العمل ضمن فريق: مهارات  .3  العمل ضمن مجموعات كبت 

4.  :   جداول وقواعد بيانات مهارات الحاسب اآللي
 
 ويتضمن ذلك جمع وتحليل المعلومات وعرضها ف

 يكروسوف المكتبية. باستخدام برامج ما

   المهارات الشخصية:  .5
 . فويخ، القيادة والتالمرونة، المبادرة، إدارة الوقر، إدارة الذات، والتحفت   الذا ر

، وجمع البيانات وتحليلها. مهارات بحثية:  .6  العمل بشال منهجر 

، والقدرة عىل الشرح وتوصيل المعلومامهارات التدريس:  .7  ت للطلبة. الشجاعة والجرأة، التفكت  اإليجا ر 

ها.  مهارات التنظيم والتخطيط:  .8    اإلدارة الصفية، التخطيط للحصص الدراسية والسيطرة عىل ست 

ها من المشاريــــع الدراسية. مهارات التقييم .9  : القدرة عىل تقييم االمتحانات واألنشطة الصفية وغت 

الشخصيات والفئات  : فهم سيكولوجية الطلبة وكيفية التعامل مع مختلفمهارات التعامل مع اآلخرين .10

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

 عدة مس
ّ
ة األوىل، وجدولبالجامعة، حيث تتوىل   برامج الدراسات الجامعي 

 
ات من بينها قبول الطلبة ف ة ؤولي 

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

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

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

 قواعد التحويل بي   الكليات: 

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

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

بية الفنية والموسيفر والعلوم الموسيقية بعد اجتياز يتم التحويل إىل تخ .3 بية الرياضية والتر صص التر

 اختبار القدرات وبعد اسـتيفاء شـروط التحويل.  

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

 
يجب الحصول عىل المستوى السادس ف

ية. أي كلية أو برنامج تكون الدراسة فيه باللغة اإل   نجلت  

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

  الكلية المحول إليها. 
 
نامج ف  لخطة التر

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

 
ة يجب مراعاة المدة المتبقية للدراسة ف

 )ي
ً
(. المسموح بها قانونا  رحر مراجعة النظام األكاديم 

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

 ال يحق للطلبة التحويل أكتر من مرة واحدة.  .8

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

وط التحويل المتبقية. التحويل حخر وإن تم تح  قيق كافة شر
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 مالحظات: 

نامج المحول  .1 نامج المحول منه الطالب والتر كة بي   التر
عند التحويل يتم احتسا  الساعات المشتر

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

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

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

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

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

 
وف

امج وط التحويل اىل هذ  الكليات او التر   لرسر
 
  يعتتر الطالب غت  مستوف

 
 . المااف

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

 . ))طلبات التحويل((

  الكلية المحول إليها عىل الطالب مرا .4
 
 الخطة الستالمجعة رئيس القسم ومساعد العميد ف

 . الدراسية وإكمال إجراءات معادلة المقررات بعد التحويل

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

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

   اإلنسانيةلبة الكليات يحق لط .7
 
التحويل اىل الكليات العلمية وان لم يجتازوا المستوى السادس ف

ط إحضار ما يثبر حصولهم عىل  ية، ولكن برسر   اختبار التوفل ) 64اللغة االنجلت  
 
أو IBT) نقطة ف

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

 
 واجتياز نقطة كحد اد   ف

ية )ا  . FPMT0105)لرياضيات للعلوم باللغة االنجلت  

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

بية للذكور فقط.  اللغة العربيةتخصص  .9   كلية التر
 
 ف

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

  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

الحد 
 
 
 األدن

للمعدل 
اكمي   التر

ي يجب عىل  المقررات
التر

الطالب إنجازها قبل 
 التقدم بطلب التحويل

التقدير المطلوب لمواد 
 التخصص

 المعتمدةالساعات 
ي يجب

عىل  التر
 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 غت  إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    التر

 
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    التر

 
 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 غت  إعادة  المذكورة

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    التر

 
 دسةكلية الهن

 
 
3.00 

 
 المقررات التالية: دراسة  
  (1) PHYS2107  أو

الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــرر الـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــل 
PHYS2101 

(2)    MATH2107     

 
  الحصول عىل

(C+ مقررين  
 
( عىل األقل ف

من  من المقررات المذكورة
 غت  إعادة 

 
  كل   14

 
كحد أد   ف
فصل بعد انهاء 
نامج التأسيس    التر

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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 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 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 التر
 
3.00 

 
------ 

 
------  

 
 كحد أد     14

 
بية( )كلية  التر

بية  تخصصي التر
بية  الفنية والتر

 الرياضية

 
2.75 

 
------ 

 
------ 

 
 كحد أد     14

 

بية(  )كلية التر
تخصص العلوم 
 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: 

  المجاالت التالية:  .1
 
 توفت  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. مر  .2  اجعة الست 

 اإلعداد لمقابالت الشخصية.  .3

  مختلف المجاالت المرتبطة بالتوجيه  .4
 
توفت  الكتيبات والمطويات والنماذج واالستمارات التعليمية ف

 .  
 الوظيف 

 

 خدمات قطاعات العمل: 

  لطلبة وخريجر  الجا .1
ات واألفاار لرفع الوع  الوظيف   معة وتعزيز فرصهم الوظيفية. مشاركة الختر

 عرض الفر  الشاغرة المتوفرة لطلبة وخريجر  الجامعة.  .2

 توفت  بيانات خريجر  الجامعة للفر  الوظيفية الشاغرة المتوفرة.  .3

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

امج األكاديمية، والتخ .5  صصات المتوفرة بالجامعة. التعريف بالتر

  معرض فر  العمل والتدريب بالجامعة.  .6
 
 الدعوة للمشاركة ف

 

 :  خدمات الخريجي  

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

اتهم العملية.  .2  إصدار رسائل تدريب للخريجي   الباحثي   عن عمل إلثراء ختر

 عة. تعزيز فر  التوظيف لمخرجات الجام .3

 الدعوة لحضور فعاليات الجامعة المختلفة والمشاركة فيها.  .4

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

ة للخريجي   من خالل بوابة خريجو جامعة السلطان قابوس.  .6  عرض خدمات ممت  
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 برامج وفعاليات المركز

 

 

 : ي
 برنامج الوعي الوظيف 

يل طلبة جامعة برنامج فصـــــــــــــىل  يهدف إىل تأه

الســلطان قابوس لمتطلبات ســوق العمل، عن 

طريق إقــــــامــــــة مجموعــــــة من حلقــــــات العمــــــل 

ة من  يقدمها المختصـــــــــي   بالمركز، وذوي الختر

  
داخل وخارج الجامعة. وأهم المواضــــــــــــــيع الخر

، الوع    
: التوجيـه الوظيف  نـامج ه  يتنـاولهـا التر

يــــج.  ، تنمية مهارات، ريادة وتجربة خر   
  الوظيف 

 

 

  

 

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

ة    حقل الموارد الوشري 
 
ي   ف
من المختص 

باإلضافة إىل المختصي   بالجامعة لمراجعة 

الست  الذاتية لطلبة الجامعة وتوجيههم 

  تسويق مهاراتهم من 
 
ألفضل الطرق ف

 خاللها. 
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 معرض التخصصات: 
  بالتعاون فعالية ينظمها مرك

ز التوجيه الوظيف 

مع مختلف كليــات جــامعــة الســــــــــــــلطــان قــابوس 

تجمع كل التخصـــــــــصـــــــــات األكاديمية بالجامعة، 

وتهدف إىل زيادة وع  الطلبة بالتخصــــــــــــصــــــــــــات 

المتوفرة، والمهــارات والوظــائف المرتبطــة بهــا، 

  ناجح 
ومســـاعدتهم عىل التخطيط لمســـار مهخ 

 من خالل اختيار التخصص المناسب. 

 

 

 

 ض فر  العمل والتدريب: معر 
يهدف المعرض إىل خلق تواصل مباشر بي   

طلبة الجامعة وخريجيها الباحثي   عن 

  
 
العمل من جهة، ومع مسؤوىل  التوظيف ف

ف  قطاعات العمل من جهة أخرى، والتعر 

عىل فر  التدريب والتوظيف المعروضة. 

ا عدد كبت  من 
ويشارك بالمعرض سنوي 

ى شر  ة وكتر كات القطاع الجهات الحكومي 

 الخا  من مختلف المجاالت. 

 

  

 يوم الخريااااج: 
تنظم الجامعة األيام المفتوحة لخريجيها من 

مختلف السنوات والتخصصات وذلك انطالقا من 

 ، الحر  البالغ الذي توليه ألبنائها الخريجي  

ة وفاعلة  ورة إيجاد قناة تواصل قوي  واهتماما بض 

عة لدى معهم ولتعزيز روح االنتماء للجام

 .  الخريجي  
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 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 

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

 career@squ.edu.om 24145989 قسم التنسيق والمتابعة
   

 

 


