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األستاذ الدكتور املهندس مايكل موديغيل
رئيس اجلامعة

رسالة رئيس الجامعة
هًل ومرحبًا بكم في الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في 
عمان “جيوتك”، الجامعة األلمانية الوحيدة في منطقة 

الخليج. جميع برامج بكالوريوس العلوم والهندسة 
حاصلة على اعتماد دولي، وتفتخر الجامعة األلمانية 
للتكنولوجيا في عمان بتقديم هذه البرامج للطلبة في 

منطقة الشرق األوسط وغيرها من المناطق. 

تقدم الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان لطالبها 
تعليًما متميًزا على المستوى العالمي ومحاضرين ذوي 

خبرات دولية، فضاًل عن منهجية تدريس متقدمة 
تركز على احتياجات الطالب. 

وباعتبار الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 
واحدة من الجامعات الخاصة الرائدة في السلطنة، فإننا 
نحرص على التغلب على العديد من التحديات الصعبة 

التي تواجهنا في الوقت الحالي. يعمل النموذج 
األكاديمي لدينا على خلق بيئة تعليمية متميزة للطالب 
وجعلها جزًءا رئيسيًا من أعمالنا وذلك من خالل دمج 

طرق التدريس والبحث وكذلك التعلم التجريبي في 
المناهج الدراسية والعمل الميداني والممارسة العملية. 
وكنتيجة لذلك، يحصل طالبنا على معرفة قيّمة بمكان 

العمل والوعي بالبيئة العامة.

تتمتع جامعتنا بمستوى عال من الجودة مع خبرة 
عملية دولية، وهي ملتزمة بالمشاركة والمساهمة في 

مجتمع قائم على المعرفة. تم تصميم جميع البرامج 
الخاصة بالجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 

بالتعاون مع جامعة أر دبليو أخن بألمانيا المرتبطين 
بها أكاديميا، علًما بأن هذه البرامج معتمدة دوليًا، وهو 

ما يعد خطوة هامة في مسيرة الجامعة نحو تحقيق 
رؤيتها المتمثلة في أن تكون جامعة رائدة في مجال 
التكنولوجيا في سلطنة عمان وعلى مستوى المنطقة.

 
األستاذ الدكتور المهندس مايكل موديغيل

رئيس الجامعة
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الجامعة األلمانية للتكنولوجيا في عمان 

 بالمختصر

سنة التأسيس   
2007

اإلعتماد الدولي
ــة االعتمــاد والتراخيــص وضمــان اجلــودة  ــي مــن وكال االعتمــاد الدول

)ACQUIN( االروبية
األرتباط األكادميي 

اجلامعة RWTH أخن، أملانيا
التعاون األكادميي 

Beuth University Berlin, Germany
City University New York, USA
Hochschule 21 Buxtehude, Germany
International Maritime College, Oman
Iowa State University, USA
 King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok, Thailand
 University of Applied Sciences Munich,
Germany
 University of Applied Sciences Stralsund,
Germany
University of Brescia, Italy

لغة التدريس
اللغة االجنليزية      
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اإلرتباط األكاديمي مع آر دبليو 
تي إتش آخن في ألمانيا

ــن املؤسســات  ــا، وهــي واحــدة م ــش آخــن يف أملاني ــو إت ــة أر دبلي ــك بجامع ــط جيوت ترتب
الرائــدة يف مجــال العلــوم والبحــوث يف أوروبــا. وتأسســت جامعــة آخــن قبــل 135 عامــا و 

هي واحدة من أكبر و أرقى اجلامعات يف أوروبا.
 

ــي،  ــل احلكومــة األملان ــز مــن قب ــزة التمي ــى جائ ــو إتــش آخــن عل ــة أر دبلي ــت جامع حصل
وهــي عضــو يف رابطــة النخبــة IDEA League، وهــي شــراكة اســتراتيجية مــن خمــس 
جامعــات بحثيــة رائــدة يف أوروبــا، مبــا يف ذلــك كليــة إمبريــال لنــدن، جامعــة ديلفــت 
للتكنولوجيــا، جامعــة إيــث زيوريــخ ومعهــد باريــس للتكنولوجيــا. وهــذه الشــبكة مــن 

اجلامعات الرائدة يف التكنولوجيا حتدد معايير اجلودة للبرامج العلمية.
وتتميــز جامعــة أر دبليــو إتــش آخــن بالتركيــز علــى التفاعــل املســتمر مــع قطاعــات 
الصناعــة املختلفــة للوقــوف علــى االحتياجــات احلاليــة للصناعــة والتجــارة واملهــن. 
ويتلقــى الطــاب التعليــم العلمــي والعملــي يف  جامعــة آخــن مبــا يخــدم احتياجــات 
القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة واملهنيــة و مبــا يقــدم حلــوال عمليــة تطبيقيــة يف هــذه 
القطاعــات. ويحتــل خريجــي جامعــة أخــن مناصــب تنفيذيــة يف شــركات كبــرى ولديهــم 

قدرة عالية إلدارة املهام املعقدة، وحل املشكات واالضطاع مبسؤوليات القيادة.   
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 كليــة األعمــال واالقتصــاد
- بكالوريــوس العلــوم اللوجســتية       

- بكالوريــوس إدارة األعمــال الدوليــة واخلدمــات       

كليــة الهندســة وعلــوم احلاســوب
- بكالوريــوس علــوم حاســب آلي  

- بكالوريــوس الهندســة امليكانيكيــة     
- بكالوريــوس هندســة العماليــات      

- بكالوريــوس الهنســة البيئيــة     

كليــة العلــوم
- بكالوريــوس علــوم األرض التطبيقيــة  

كليــة تخطيــط املــدن والتصميــم املعمــاري
- بكالوريــوس تخطيــط املــدن والتصميــم املعمــاري    

 الكليات و البرامج
الدراسية
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البرنامج التأسيسي
معلومات أساسية

الدراسية الفترة 
سنة دراسية واحدة

يس ر لتد ا لغة
اإلجنليزية اللغة 
متطلبات الدخول
شهادة التعليم العام

الدراسية  الرسوم 
للطلبة العمانيني 3840 ريال عمـاني 
للطلبة الدوليني 4000 ريال عماني

جيوبردج

البرنامج التأسيسي  
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البرنامج التأسيسي

يسعى البرنامج التأسيسي باجلامعة األملانية للتكنولوجيا يف عمان إلى 
إعداد طلبة الدبلوم العام أو ما يعادله لإللتحاق ببرامج البكالوريوس 
املختلفة و النجاح يف حياتهم اجلامعية.  ويركز البرنامج التأسيسي 
تقنية  و  الرياضيات  يف  الضرورية  باملعارف  الطاب  تزويد  على 
اللغة  يف  الطلبة  تأسيس  أهمية  تأتي  اإلجنليزية.  اللغة  و  املعلومات 
اإلجنليزية إلى كونها لغة التدريس يف اجلامعة األملانية للتكنولوجيا يف 

عمان.

إضافــة الــى املعــارف األكادمييــة املرتبطــة مبــواد البرنامــج التأسيســي، 
تركــز مــواد البرنامــج علــى تزويــد الطلبــة باملهــارات األساســية مثــل 
املشــاكل  حــل  واإلبداعــي،  النقــدي  التفكيــر  االتصــال،  الدراســة، 
ومهــارات التعليــم املســتمر. ويســتطيع الطــاب الذيــن يكملــون البرنامج 
التأسيســي بنجــاح أن يــروا فوائــد مثــل هــذا البرنامــج كجســر تعليمــي 

عندما يتقدمون بساسة يف التخصصات العلمية اخلاصة بهم.

فصل  كل  مدة  و  دراسية،  فصول   4 من  التأسيسي  البرنامج  يتكون 
الطلبة   تهيئة كل  إلى  التأسيسي  البرنامج  يركز  و  دراسي 9 أسابيع. 
الستيفاء  الطلبة  تهيئة  وكذلك  بنجاح  التأسيسي  البرنامج  الجتياز 
متطلبات االلتحاق ببرامج البكالوريوس باجلامعة األملانية للتكنولوجيا 
باجلامعة  البكالوريوس  ببرامج  االلتحاق  متطلبات  تتمثل  عمان.   يف 
األملانية للتكنولوجيا يف عمان يف احلصول على 6.0 يف اختبار األيلتس 
و اجتياز االختبار الرسمي لشهادة )IC3( و املتكون من ثاثة أجزاء. 

عن البرنامج
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معلومات أساسية

ل عمــا أل ا ة  ر ا د إ
الدولية والخدمات

(BSC IBSM)

بكالوريوس العلوم

 كلية إدارة األعمال
واإلقتصاد

البرنامج
بكالوريوس العلوم يف األعمال الدولية وإدارة اخلدمات 

الفتــرة الدراســية
8 فصول دراسية
يــس لتدر ا لغــة 

اللغــة اإلجنليزية 
الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد

للطلبة العمانيني 2700 ريال عماني 
للطلبــة الدوليــني 3375 ريال عماني

متطلبات االلتحاق
IELTS إنهاء البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف

هل هذا التخصص يناسبك؟
قــد يكــون هــذا التخصــص مناســب لــك إذا كنــت  حتب 
الســفر واألفــكار اجلديــدة والتواصــل مــع األخريــن 

واألماكــن واملهــام التــي بهــا حتــدي ودور القيــادة، 
للمؤسســات التــي تعمــل يف مجــال الســفر واخلدمــات.  

ميكنك التفكير لاحتاق بهذا البرنامج
إذا كانــت لديــك مهــارات التفكيراالبداعــي والنقــدي 
والقــراءة والتفكيــر والقيــادة والعمــل اجلماعــي ورغبة   

التعرف على الثقافات االخرى.
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عن البرنامج

فرص العمل
كمتخصص  العمل  من  اخلريجني  البرنامج  هذا  ميكن 

يف:

    استشارات خدمية
    التطوير السياحي 

    اخلدمات السياحية املتنوعة
    إدارة األعمال

مت تصميــم بكالوريــوس العلــوم يف األعمــال الدوليــة وإدارة 
عمــان،  يف  للتكنولوجيــا  األملانيــة  اجلامعــة  يف  اخلدمــات 
لتلبيــة احتياجــات الســلطنة واملنطقــة، ويركــز هــذا البرنامــج 
يف  االســتراتيجية  اخلدمــات  قطاعــات  مــن  اثنــني  علــى 
وقطــاع  األعمــال  قطــاع  وحتديــدا  عمــان،  ســلطنة 

الســياحة. 
ــر  ــن أكب ــي واحــد م ــر قطــاع الســياحة يف الوقــت احلال يعتب
القطاعــات يف العالــم، حيــث يبلــغ عــدد العاملــني يف هــذا 
ــم،  ــة يف العال ــوى العامل ــي عــدد الق القطــاع ١0٪ مــن إجمال
ويســاهم بنســبة 6٪ مــن صــادرات العالــم. هنــاك الكثيــر مــن 
األشــياء املشــتركة بــني العديــد مــن قطاعــات اخلدمــات علــى 
مســتوى العالــم. بالنســبة القتصــاد الســلطنة، يحظــى قطــاع 
الســياحة مبكانــة فريــدة، حيــث ميكــن أن يكــون منطلقــا 
لتحقيــق التنويــع االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل، إلــى جانــب 
أنــه يســاعد علــى تعظيــم االســتفادة مــن اإلمكانــات الكبيــرة 
هــذا  يعمــل  لذلــك،  املجــال.  هــذا  يف  للســلطنة  املتوفــرة 
البرنامــج علــى تأهيــل الطلبــة باملعــارف واخلبــرات والتركيــز 
علــى هــذا القطــاع احليــوي، كمــا يعتبــر قطــاع الســياحة مــن 
مــن خــال  املســاهمة يف حتقيــق االســتدامة،  القطاعــات 
تعزيــز املهــارات واملعــارف الازمــة لنمــو هــذا القطــاع بــدون 
البيئــة  علــى  ضــار  أثــر  الســياحي  لاســتثمار  يكــون  أن 
علــى  يعمــل  بــل  والتقاليــد،  والعــادات  والثقافــة  والتــراث 

إثرائهم.  
ــة مــن  ــراف الدولي ــى شــهادة اإلعت وقــد حصــل البرنامــج عل
ــة  ــاد أكادميــي دولي ــة اعتم ــل “ACQUIN”، وهــي وكال قب
مقرهــا بأملانيــا، ممــا يفتــح أفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة 
األملانيــة مــن مواصلــة الدراســات العليــا أو التقــدمي علــى 

وظائف يف بلدان أوروبا وغيرها من البلدان.       
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الخدمات اللوجستية
(BSC IBSM)

بكالوريوس العلوم

 كلية إدارة األعمال
واإلقتصاد

معلومات أساسية

البرنامج
اللوجستية  العلوم  العلوم يف  بكالوريوس 

الفتــرة الدراســية
8 فصول دراسية

يــس  ر لتد ا لغــة 
اللغــة اإلجنليزيــة 

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد 
الطلبة العمانيني 2700 ريال عماني 
الطلبة الدوليني 3375 ريال عماني

متطلبات االلتحاق
IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف

هل هذا التخصص يناسبك؟
قــد يكــون هــذا التخصــص مناســب لــك إذا كنت حتب 

التعامــل مــع التكنولوجيــا احلديثة، املــوارد العاملية، 
حــل املشــكات، التنظيــم والتحليــل.

ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج
إذا كانــت لديــك مهــارات التواصــل، املبادرة، ايجاد 

حلول ابداعية، التفكير النقدي، القيادة والعمل اجلماعي.
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فرص العمل

بــني  اللوجســتية  اخلدمــات  يف  العلــوم  بكالوريــوس  ميــزج 
مقدمــة  مــع  العامــة  واإلدارة  األعمــال  مجــال  يف  التعليــم 
التوريــد.  ساســل  وإدارة  اللوجســتية  اخلدمــات  ملجــاالت 
اخلدمــات  إدارة  يف  متعمقــة  معرفــة  البرنامــج  ويقــدم 
اللوجســتية وساســل التوريــد والنقــل. صمــم هــذا البرنامــج 
لتلبيــة احتياجــات ســلطنة عمــان واملنطقــة، واالســتفادة مــن 
آخــن  أتــش  تــي  دبليــو  آر  جلامعــة  املتراكمــة  اخلبــرات 

األملانيــة يف هذا املجال. 
خريجــي  تأهيــل  علــى  أساســي  بشــكل  البرنامــج  يركــز 
اجلامعــة لاســتفادة مــن فــرص العمــل املتوفــرة يف الســوق يف 
هــذا املجــال. ويتــم تنفيــذ العديــد مــن مكونــات البرنامــج 
بالتعــاون مــع الشــركات احملليــة والدوليــة الرائــدة يف هــذا 
املجــال، كمــا يتــم تعزيــز املهــارات العامــة للطلبــة يف مهــارات 
ــة املســتمرة والتواصــل  ــدي واملعرف ــل اإلبداعــي والنق التحلي
والعمــل اجلماعــي، وهــي مهــارات تســتمر مــع الطالــب طــوال 

فترة الدراسة. 
يتــم تدريــس مــواد البرنامــج مــن قبــل األســاتذة املوجوديــن يف 
مســقط إلــى جانــب االســتعانة بعــدد مــن األســاتذة الزائريــن 
ــات أخــرى  ــي أتــش آخــن ومــن جامع ــو ت ــة آر دبلي مــن جامع

مرموقة. 
ــة مــن  ــراف الدولي ــى شــهادة االعت وقــد حصــل البرنامــج عل
قبــل “ACQUIN”، وهــى وكالــة اعتمــاد أكادميــي دوليــة 
مقرهــا بأملانيــا، ممــا يفتــح أفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة 
األملانيــة مــن مواصلــة الدراســات العليــا، أو التقــدمي علــى 

وظائف يف بلدان أوروبا وغيرها من البلدان.       

ميكن هذا البرنامج، اخلريج من العمل كمتخصص يف :

-  اخلدمات اللوجستية
التوزيـع خدمـات    -

-  التصدير واإلستيراد
-  الشحن البري - اجلوي - البحري

-  املشتريات
املبيـعـات  -

-  التمثيل التجاري

عن البرنامج
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علوم الحاسب اآللي
(BSC CS)

بكالوريوس العلوم

 كلية الهندسة وعلوم
الحاسب اآللي

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس العلوم يف علوم احلاسب اآللي 

الفتــرة  الدراســية
8 فصول دراسية 
التـدريـــس  لغـــة 
اللغة اإلجنليزيـــة 

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد 
للطلبة العمانيني 2940 ريال عماني 
للطلبـة الدوليني 3900 ريال عمـاني 

متطلبات  االلتحاق 
IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف

هــل هــذا التخصص يناســبك؟
رمبــا حتــب هــذه الدراســة إذا كنــت محبــا للرياضيات 
والتحليــل املنطقــي باســتخدام البرامــج، حلــل مشــاكل 
واقعيــة أو أكتشــاف الرياضيــات أو إعطــاء تفسيـــرات 

رياضيـــة دقيقـــة لكيفيـــة عمــل األشــياء، ومــن ثــم بنـــاء 
أجهزة إلكترونية أو ميكانيكية.

ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج
إذا كنت مجيـــدا يف اإلستمـــاع النشـــط واإلنتبـــاه إلى 
التفاصيـــل واإلبــــداع والتفكيـــر النقـــدي والرياضيـات 

والتحليل الكمي والعمل اجلماعي.
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عن البرنامج

فرص العمل

ميزج بكالوريوس العلوم يف احلاسب اآللي بني دراسة علوم 
األعمال  إدارة  رئيسي وتخصص  اآللي كتخصص  احلاسب 
اآللي  احلاسب  علوم  بكالوريوس  ويهتم  ثانوي.  كتخصص 
واحلوسبة.  املعلومات  ملعاجلة  والعملية  العلمية  باجلوانب 
ويدرس طلبة هذا التخصص األسس النظرية للحاسب اآللي 
إضافة إلى تصميم وتطوير تطبيقات احلاسوب املستقلة ويف 
بني  التفاعل  على  البرنامج  ويركز  واملتنقلة.  االنترنت 
وتطبيق  والتكنولوجيا،  واالتصاالت  والهندسة،  املعلوماتية 
للسلطنة  والتجاري  الثقايف  السياق  تكنولوجيا احلوسبة يف 

ومنطقة اخلليج.
ــة مــن  ــراف الدولي ــى شــهادة االعت وقــد حصــل البرنامــج عل
قبــل “ACQUIN”، وهــى وكالــة اعتمــاد أكادميــي دوليــة 
مقرهــا بأملانيــا ممــا يفتــح آفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة 
األملانيــة مــن مواصلــة الدراســات العليــا أو التقــدمي علــى 

وظائــف يف بلــدان أوروبا وغيرها.

ميكن هذا البرنامج، اخلريج من العمل كمتخصص يف:

   حتليـل األنظمـة
   تطوير األنظمة

  البـرمجيــات
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الهنــدســـة البيئيـــة
(BENG EE)

 بكالـوريوس الهندسـة

 كلية الهندسة وعلوم
الحاسب اآللي

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس الهندسة يف الهندسة البيئية

الفترة الدراســية
8 فصول دراسية
لغـــة التدريــــس 
اللغة اإلجنليزية

الرسوم  الدراسية للفصل الدراسي الواحد
للطلبة العمانيني 2940 ريال عماني
للطلبة الدولييـن 3900 ريال عمـاني 

متطلبات الدخول 
IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف

هل هذا التخصص يناسبك؟
ميكـــن أن يكـــون هذا البرنامـــج مناسبـــا لك إذا كنت 

حتب استكشــاف الطبيعة األساســية لألشــياء والعمل 
يف املختبــرات والتقنيــة وعلوم املواد والرياضيات 

والبيئة.
ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج

إذا كنت جيدا يف االهتمام بالتفاصيل وحتب اإلبداع 
والتنظيــم والتحليــل الكمي وحل املشــكات والبحث 

واإلدارة.
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عن البرنامج

فرص العمل

تشــكل نــدرة امليــاه تهديــدا خطيــرا لســلطنة عمــان واملنطقــة. 
وتعتمــد إمــدادات ميــاه الشــرب بشــكل مكثيــف علــى حتليــة 
ميــاه البحــر، وتعانــي الســلطنة حاليــاً مــن املســتويات العاليــة 
النبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون والتربــة وملوحــة امليــاه يف 
الســهول الســاحلية، واجلفــاف املوســمي، وقلة احليــاة البرية، 
ومشــاكل التخلــص مــن النفايات، والرعــي اجلائر، والتصحر. 
عمــان  للتكنولوجيــا يف  األملانيــة  اجلامعــة  طرحــت  لذلــك 
برنامــج البكالوريــوس يف الهندســة البيئيــة، بالتعــاون الوثيــق 
مــع جامعــة آر دبيلــو تــي أتــش آخــن األملانيــة. ويقــوم البرنامــج 
علــى  البيئيــة  التحديــات  ملواجهــة  اخلريجــني  بإعــداد 
ــد  ــى تزوي ــز البرنامــج عل ــي، ويرك ــي والدول ــن احملل الصعيدي
والرياضيــات،  الكيميــاء،  يف  الضروريــة  باملعــارف  الطلبــة 
والفيزيــاء، إضافــة إلــى معــارف ومهــارات تتعلــق بتحليــة امليــاه 

وإدارة التلوث والنفايات الصلبة وتقنيات التقييم البيئي.
ــة مــن  ــراف الدولي ــى شــهادة االعت وقــد حصــل البرنامــج عل
قبــل “ACQUIN”، وهــي وكالــة اعتمــاد أكادميــي دوليــة 
مقرهــا بأملانيــا، ممــا يفتــح آفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة 
ــى  ــا أو التقــدمي عل ــة الدراســات العلي ــة مــن مواصل األملاني

وظائــف يف بلــدان أوروبا وغيرها.

ميكن خلريجي برنامج الهندسة البيئية التركيز على مسارات 
وظيفية ترتكز على:

   نظم الطاقة املتجددة
   جودة الهواء وأساليب التحكم يف تلوث الهواء 

   جودة املياه اجلوفية
   إدارة النفايات الصلبة

   التقييم البيئي
   معاجلة مياه الصرف الصحي وحتليل املياه
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الميكانيكيــة الهنـــــدســــــة 
(BENG ME)

 بكالـوريوس الهندسـة

 كلية الهندسة وعلوم
الحاسب اآللي

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس الهندسة يف الهندسة امليكانيكية

الفتــرة الدراســية
8 فصول دراسية

يــس ر لتد ا لغــة 
اللغــة اإلجنليزية 

الرســوم الدراســية للفصل الدراســي الواحد
للطلبة العمانيني 2940 ريال عماني

للطلبة الدوليني 3900 ريال عماني 
متطلبات الدخول

IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف
هل هذا التخصص يناسبك؟

ميكنك اإللتحاق بهذا التخصص إذا كنت حتب األجهزة 
امليكانيكية وحتب معرفة كيف تعمل األشياء، )احلاسب 

اآللي، السيارات، حل املشاكل، الرياضيات والعلوم(.
ميكنــك التفكيــر لالحتــاق بهــذا البرنامـــج

إذا كنــت جيــدا يف االهتمــام بالتفاصيــل وحتــب اإلبــداع 
والتنظيم والتحليل الكمي والتفكير املكاني.
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عن البرنامج

فرص العمل

متتــد احلاجــة إلــى الهندســة امليكانيكيــة، لتشــمل أغلبيــة 
التصنيــع  إلــى  التصميــم،  مــن  بــدءا  الهندســية  األنشــطة 
وصيانــة جميــع أنــواع اآلالت و األجهــزة والنظــم. و يشــمل 
إكســاب  علــى  تركــز  مــوادا  امليكانيكيــة  الهندســة  برنامــج 
الطلبــة معــارف و مهــارات يف أســس الرياضيــات، والفيزيــاء، 
والعلــوم الهندســية والتصميــم، و التحكــم و التشــغيل اآللــي.
و قــد حصــل البرنامــج علــى شــهادة اإلعتــراف الدولــي مــن 
ــاد أكادميــي  ــة اعتم ــة “ACQUIN”، وهــي وكال ــل وكال قب
دوليــة مقرهــا بأملانيــا، ممــا يفتــح آفاقــا جلميــع خريجــي 
اجلامعــة االملانيــة مــن مواصلــة الدراســات العليــا أو التقــدمي 
بلــدان أوروبــا  علــى وظائــف يف بلــدان أوروبــا و غيرهــا. 

وغيرها.

امليكانيكية  الهندسة  يف  الهندسة  برنامج  يخول 
للخريجني، العمل يف قطاعات مختلفة، من بينها:

 
صنـاعـة الطـيران - تصميم وتصنيـع وتشغيل وصيـانة 

الطائـرات. 
 صنـاعـة السيـارات - تصميم وتصنيـع وتوزيـع وتسـويق 

السيـارات.
الصناعة الكيميائية - تغطي شركات النفط ومصنعي 

املواد الكيميائية.
صناعـة البناء والتشييد - تصميم وبناء البنيـة التحتية 

واملبـاني وخدمـات املبـاني )مثل التدفئة والتهوية 
والتبريد(.

الصنـاعـة البحريـة - تشغيـل السـفن.
صناعة املواد واملعادن - تطويرآالت التصنيع.

صناعة السكك احلديدية - تصميم وتشييد وإدارة 
نظام السكك احلديدية من القطارات واملسارات إلى 

أنظمة الطاقة   
 الكهربائية وأنظمة التحكم يف القطار.



34



هندســة العمليــات
(BENG PE)

 بكالـوريوس الهندسـة

 كلية الهندسة وعلوم
الحاسب اآللي

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس الهندسة يف هندسـة العمليـات 

الدراســية الفتــرة 
8 فصول دراسيـة
التدريــــس لغــــة 

اللغـــة اإلجنليزيـــة
الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد

للطلبة العمانيني 2940 ريال عماني
للطلبة الدولييـن 3900 ريال عمـاني

متطلبــات االلتحاق
IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف

هل هذا التخصص يناسبك؟
ميكـن أن يكون هذا البرنامج مناسبا لك إذا كنت حتب 
استكشــاف الطبيعــة األساســية لألشــياء والعمــل يف 

املختبرات والتقنية وعلوم املواد والرياضيات والبيئة.
ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج

إذا كنــت جيــدا يف االهتمــام بالتفاصيل وحتب اإلبداع 
والتنظيم والتحليل الكمي وحل املشـــكات والبحـــث 

واإلدارة.
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عن البرنامج

فرص العمل

يركــز برنامــج بكالوريــوس الهندســة يف هندســة العمليــات 
تخضــع  التــي  العمليــات  وتشــغيل  وتصميــم  تطويــر  علــى 
ــاج  فيهــا املــواد للتغيــرات الفيزيائيــة والكيميائيــة وذلــك إلنت
الطلبــة  البرنامــج  ويــزود  لاســتخدام.  قابلــة  منتجــات 
باملهــارات و املعــارف املطلوبــة لفهــم التفاعــات احلاصلــه 
مصنعــة،  مــواد  الــى  اخلــام  املــواد  حتويــل  عمليــة  خــال 
إضافــة الــى فهــم أســاليب تركيــب أنظمــة التحكــم، وبــدء و 
تشــغيل وتطويــر العمليات.مــع تركيــز البرنامــج علــى إكســاب 
الطلبــة باملعرفــة املتعلقــة بحمايــة البيئــة و الصحــة والســامة 

خــال عمليــات التشــغيل.

ــي مــن  ــراف الدول ــى شــهادة االعت وقــد حصــل البرنامــج عل
قبــل “ACQUIN”، وهــي وكالــة اعتمــاد أكادميــي دوليــة 
مقرهــا بأملانيــا، ممــا يفتــح آفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة 

ميكن خلريجي برنامج بكالوريوس الهندسة يف هندسة 
العمليات، العمل كمختصصني يف مجاالت متعلقة ب:

تصميم العمليات الكيميائية و احلرارية و امليكانيكية.
تصنيع و إنتاح العديد من املنتجات و منها )األكوات و 
املشروبات و الوقود و األلياف الصناعية و الصناعات 

الدوائية و املواد الكيمياوية والباستيكية(.
تصميم و تنفيذ العمليات الكيميائية للمواد اخلام من 

املختبر إلى التصنيع.
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 علوم األرض
التطــبيقــيـــــة

(BSC AGEO)

بكالوريوس العلوم
كــليــة العـلــــوم

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس العلوم يف علوم األرض التطبيقية

الفتــرة الـدراسيـــة
8 فصـول دراسيـة 

التــدريــــس لغــــة 
اللغـــة اإلجنـليزيـــة 

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد 
للطلبـــة العمانييـــن 2880 ريال عماني 
للطلبـــة الـدولييـــن 3750 ريــال عمانــي 

متطلبات االلتحاق
IELTS البرنامج التأسيسي األكادميي مبعدل 6.0 يف 

هل هذا التخصص يناسبك؟
يناسب هذا البرنامج كل من لديه شغف بالصخور و األرض و 
املعادن و حماية البيئة. واألهم هو حب التواجد يف الطبيعة و 

حب العمـل امليـداني، سـواء بشكل فــردي أو جماعي، حيث 
جمع البيـانات و األدلة اجليولوجيـة، ومنها توظيفها يف 

عمل مختبري أو مكتبي.
ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج

إذا كنت حتب العمل امليداني وحتب التحليل الكيفي املبنـي 
على املاحظة الدقيقة و حـل املشكات و إيجاد احلـلول و 

البحث و اإلدارة.
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عن البرنامج

فرص العمل

يختــص برنامــج علــوم األرض بالدراســة العلميــة لــألرض. وقــد مت 
التطبيقيــة  األرض  علــوم  يف  البكالوريــوس  برنامــج  تصميــم 
الحتياجــات  وفقــاً  عمــان  يف  للتكنولوجيــا  األملانيــة  باجلامعــة 
الســلطنة ودول املنطقــة، مســتفيدين مــن اخلبــرة الكبيــرة التــي 
ويركــز  األملانيــة.  آخــن  أتــش  تــي  دبليــو  آر  جامعــة  بهــا  تتمتــع 
ــى ثاثــة مجــاالت رئيســية هامــة يف املنطقــة، وهــي:  البرنامــج عل
الطاقــة وامليــاه واملــوارد املعدنيــة، حيــث ستســاعدك هــذه املجــاالت 
مــن حتديــد أهــداف حياتــك املهنيــة و الدراســية املســتقبلية إذا مــا 
كنــت تأمــل يف مواصلــة دراســات عليــا بعــد حصولــك علــى شــهادة 

العلوم يف علوم األرض.
وتشــمل مــواد البرنامــج محــاور دراســية تغطــي مواضيــع يف الهيــكل 
اجليولوجي لألرض ، و الصخور واملعادن، والبيئة و الهيدرولوجيا، 
ــادن و طــرق  ــق باملع ــى مــواد تتعل ــة إل ــة، إضاف ــاء البترولي و الفيزي
االستشــعار و نظــم املعلومــات اإلستشــعارية. إضافــة إلــى املــواد 
املختلفــة، تعــد الرحــات امليدانيــة حجــر األســاس يف تدريــس مــواد 
ــارف  ــق املع ــة مــن تطبي ــث تســمح للطلب ــوم األرض. حي برنامــج عل
ــرة الدراســة. وتركــز الرحــات  ــة بشــكل مســتمر خــال فت النظري
اخلرائــط  وقــراءة  الصخــور،  أنــواع  حتديــد  علــى  امليدانيــة 
اجليولوجيــة، و رســم اخلرائــط اجليولوجيــة والطــرق امليدانيــة 

الكمية.
ــل  ــي مــن قب ــراف الدول ــى شــهادة اإلعت و قــد حصــل البرنامــج عل
وكالــة “ACQUIN”، وهــي وكالــة اعتمــاد أكادميــي دوليــة مقرهــا 
بأملانيــا، ممــا يفتــح آفاقــا جلميــع خريجــي اجلامعــة االملانيــة مــن 
مواصلــة الدراســات العليــا، أو التقــدمي علــى وظائــف يف بلــدان 

أوروبا و غيرها.

الحقــا  للعمــل  الخريــج  األرض  علــوم  برنامــج  يعــد 
كمتخصص:

        جيـولـوجـــي
        استشاري جيولوجي

        هيدرولـوجـي
        مهندس تنقيب آبار

        مستشـار بيئـي
        معالج بيانات جيوفيزيائية 

        مـاسـح معـادن
        مستشار إستدامة
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علوم األرض البتـــروليـــة
(BSC PGEO)

معلومات أساسية

كــليــة العـلــــوم
بكالوريوس العلوم

البرنامج
ماجستير العلوم يف علوم األرض البترولية

الفترة الـدراسيــة
6 فصول دراسية بنظام الدوام اجلزئي 

لغــة التــدريــس
اللغـة اإلجنـليزيـة 

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد
للطلبة العمانيني 1900 ريال عماني 
للطلبـة الدوليني 1900 ريال عمـاني 

متطلبات االلتحاق
شهادة البكالوريوس يف علوم األرض أو تخصص مطابق

.IELTS معدل 6.0 يف
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عن البرنامج

فرص العمل

يّركــز ماجســتير علــوم األرض البتروليــة علــى تزويــد الطلبــة 
باملعــارف املتعمقــة يف مجــال علــوم األرض وتطبيقاتهــا، مــع 
التركيــز علــى استكشــاف املــوارد الطبيعيــة. ميــزج البرنامــج 
النظريــة يف  والدراســة  الشــاملة  األكادمييــة  املعرفــة  بــني 
موضوعــات علــوم األرض مــع املعرفــة املتخصصــة واملهــارات 
ــاه.  التشــغيلية الازمــة إلدارة مشــاريع النفــط واملعــادن واملي
يعتبــر هــذا البرنامــج مــن البرامــج التــي تركــز علــى ســوق 
العمــل، حيــث يتــم تزويــد الطلبــة باملهــارات العامــة الازمــة، 
مثــل: التفكيــر النقــدي واإلبداعــي وحــل املشــكات والعمــل 
اجلماعــي، إلــى جانــب املعرفــة املتخصصــة املتعلقــة ببرنامــج 
الدراســة، أي أن الطالــب يتعــرف علــى التفكيــر الــذي يشــمل 
مــن  العديــد  تطبيــق  وطريقــة  التخصصــات  مــن  العديــد 
وكذلــك  العمــل،  يف  والريــادة  االبتــكار  ومهــارات  اآلليــات 
هــذا  خريجــو  يســتطيع  واالنعكاســي.  التحليلــي  التفكيــر 
البرنامــج تولــي الوظائــف القياديــة يف مختلــف الشــركات 

واجلهات احلكومية العاملة يف هذا املجال.

يخــول ماجســتير العلــوم يف علــوم األرض البتروليــة مــن 
العمل يف مجاالت عديدة، منها:

        اكتشـاف واستـعـادة رواسـب النفــط والغـاز.
        استكشاف أماكن جديدة للحفر للنفط أو الغاز.

        تـقييـم بيـانـات اآلبـار النفطيـة و املنـاجــم.
        هنـدســـة احلـــفر.
        إنتــــاج الـبتــــرول.

        جيولوجيـا البتـرول.
        اجليوفيزياء النفطية.
        هـندسـة اخلـزانـات.
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 تخطيـط المــدن
 والتصميم

المعماري
(BSC UPAD)

 كليــة تخطيط المـدن
والتصميم المعماري

بكالوريوس العلوم

معلومات أساسية

البرنامج
بكالوريوس العلوم يف علوم تخطيط املدن والتصميم 

UPAD املعماري
الفتــرة الـدراسيــــة
8 فصول دراسيـة 

التـدريـــــس لغــــة 
اللغــة اإلجنليزيــة

الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الواحد
للطلبـة العمانييـن 2700 ريال عماني 
للطلبـة الدولييـن 3750 ريال عمـاني 

متطلبات االلتحـاق
يلزم أن يكون الطالب قد حصل على 6.00 على األقل 

IELTS يف اختبار
هل هذا التخصص يناسبك؟

ميكــــن أن يكــــون هذا البـرنامـــج مناسبـــا لك إذا كنـــت 
حتـب استكشاف الطبيعة األساسـية لألشياء والعمـل 

يف املختبرات والتقنية وعلـوم املواد والرياضيات 
والبيئة.

ميكنك التفكير لالحتاق بهذا البرنامج
إذا كنـت جيدا يف االهتمـام بالتفاصـيل وحتـب اإلبـداع 

والتنظيم والتحليل الكمي وحل املشكات والبحث 
واإلدارة.
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عن البرنامج

فرص العمل

يركــز برنامــج تخطيــط املــدن و التصميــم املعمــاري علــى إنشــاء 
مجتمعــات صحيــة مــن الناحيــة البيئيــة. يتــم يف هــذا البرنامــج 
التركيــز بشــكل متســاوي علــى تخطيــط املــدن وعلــى التصميــم 
ــني  ــل، ب ــوم الواســع والتفصي ــني العم ــج ب ــع البرنام ــاري. يجم املعم
التجريــد والتلخيــص، وبــني النظريــة واملمارســة. ويف جملــة واحــدة، 
نحــن نعتبــر بــأن العمــارة هــي أكثــر مــن بنــاء منــازل وتخطيــط املــدن 
أو التخطيــط احلضــاري هــو أكثــر مــن إقــرار مكانهــا املناســب 

فقط.

يؤهــل البرنامــج الطلبــة ملمارســة التصميــم املعمــاري مــن خــال 
التعــرف علــى آليــات تصميــم املبانــي واجلوانــب األخــرى لبيئــة 
والتنميــة  النقــل  علــى  تتعــرف  ســوف  الوقــت،  ذات  يف  البنــاء. 
اإلقتصاديــة والســكن واللوائــح املتعلقــة باســتخدام األرض وإدارة 
البنيــة األساســية، واحملافظــة علــى املنتزهــات واملســاحات املفتوحة 
علــى  املــدن  ومخططــو  املعماريــون  املهندســون  يعمــل  األخــرى. 
واألحيــاء  املــدن  احتياجــات  يلبــي  البيئــة احمليطــة مبــا  تشــكيل 

والتجمعات املختلفة. 
قبل  من  الدولي  االعتراف  شهادة  على  البرنامج  حصل  وقد 
“ACQUIN”، وهي وكالة اعتماد أكادميي دولية مقرها بأملانيا، 

ــز بكالوريــوس تخطيــط املــدن والتصميــم املعمــاري علــى  يرك
التعليــم التطبيقــي، ممــا يؤهــل اخلريجــني ملختلــف املهــن يف 

القطاع اخلاص والعام.

العديد  املعماريون يف  واملهندسون  املدن  يعمل مخططو 
البلدية  للمنظمات  واملؤسسية  اإلدارية  األقسام  من 
اخلاص  القطاع  يف  وكذلك  واحلكومية،  واإلدارية 
للعمل يف  يكون اخلريجون مؤهلون  البناء.  واستشارات 
القطاع احمللي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى العديد من 
املقررات التطبيقية والتدريب اإللزامي املستمر ملدة ستة 
أسابيع يف السنة األخيرة. ويف حلقات العمل، يتعلم الطلبة 
مشروع  املثال  سبيل  على  األكادميية،  البحوث  أساليب 
من  اثنان  فيه  عمل  والذي  للبيئة  الصديقة  البيوت 

اخلريجني بدوام كامل ملدة عامني.
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متطلبات القبول العامة
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متطلبات القبول العامة

القبــول باجلامعــة األملانيــة للتكنولوجيــا يف عمــان مفتــوح للحاصلــني علــى شــهادة دبلــوم التعليــم 
العام أو ما يعادلها و املستوفني للدرجات املطلوبة يف املواد احملددة يف شروط القبول. 

مالحظــة: الطلبــة احلاملــن للشــهادات الدوليــة عليهــم احلصــول علــى رســالة معادلــة مــن وزارة 
التربية و التعليم قبل تقدمي طلبهم بالقبول باجلامعة األملانية

- النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها
- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة اللغة اإلجنليزية

- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة الرياضيات البحتة
- النجاح يف مادتي الفيزياء أو والكيمياء

 علوم األرض التطبيقية
هندسة بيئية وهندسة عمليات وهندسة ميكانيكية

- النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها
- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة اللغة اإلجنليزية

- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة الرياضيات البحته 

  علوم احلاسب اآللي

- النجاح يف شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها
- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة اللغة اإلجنليزية

- النجاح بدرجة 65 % أو ما يعادلها يف مادة الرياضيات التطبيقية أو البحته

 برنامج تخطيط املدن والتصميم املعماري
 برنامج إدارة األعمال الدولية واخلدمات

برنامج العلوم اللوجستية



متطلبات القبول العامة

Apply to GUtech
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الرسوم الدراسية للفصل – الطلبة العمانيين
البرنامج التأسيسي                                                         1920 ريال عماني

بكالوريوس العلوم اللوجستية                                               2700 ريال عماني
بكالوريوس تخطيط املدن والتصميم املعماري                            2700 ريال عماني 
بكالوريوس إدارة األعمال الدولية واخلدمات                             2700 ريال عماني
بكالوريوس علوم األرض التطبيقية                                        2880 ريال عماني
بكالوريوس علوم حاسب آلي                                               2940 ريال عماني
بكالوريوس هندسة امليكانيكية                                             2940 ريال عماني
بكالوريوس هندسة البيئية                                                 2940 ريال عماني
بكالوريوس هندسة العماليات                                              2940 ريال عماني

الرسوم الدراسية للفصل - الطلبة الدوليين 
البرنامج التأسيسي                                                        2000 ريال عماني
بكالوريوس اللوجستيات                                                     3375 ريال عماني

بكالوريوس تخطيط املدن والتصميم املعماري                            3750 ريال عماني 
بكالوريوس إدارة األعمال الدولية واخلدمات                             3375  ريال عماني
بكالوريوس علوم األرض التطبيقية                                          3750 ريال عماني
بكالوريوس علوم حاسب آلي                                                3900 ريال عماني
بكالوريوس هندسة امليكانيكية                                              3900 ريال عماني
بكالوريوس هندسة البيئية                                                   3900 ريال عماني
بكالوريوس هندسة العمليات                                                 3900 ريال عماني

*  حتتفــظ اجلامعــة األملانيــة للتكنولوجيــا بحقــوق رفــع الرســوم الدراســية علــى جميــع الطلبــة، 
اجلدد و الذين على مقاعد الدراسة، حسب القوانن و األنظمة املعمول بها.
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خدمات الحرم الجامعي
السكن الجامعي

يتوفر باحلرم اجلامعي السكن الداخلي للطالبات وهو على بعد 
دقائق فقط من الفصول الدراسية. وتشتمل مباني السكن 

اجلامعي على مطابخ مشتركة مجهزة لاستخدام و صاالت 
عامة حتتوي على أجهزة التلفزيون ويتوفر باملباني الغساالت 

الكهربائية لاستخدام العام. ويقدم السكن  غرفا و شققا 
تتماشى و متطلبات اجلميع، حيث ميكن للطالبات االختيار بني 

غرف فردية مزودة بحمام خاص، و غرف ثنائية أو ثاثية أو 
رباعية. 

ويوجد داخل كل بنايات السكن الداخلي منطقة خضراء ميكن 
استخدامها لاستجمام واالسترخاء. وتوجد حراسة أمنية 
ومشرفات مسؤوالت عن مكان اإلقامة والسكن املخصص 

للطالبات، إضافة إلى أن جميع املباني تعتمد على البطاقات 
اإللكترونية للدخول و اخلروج و التي توفر بشكل فردي لكل 

مستخدمي السكنات.
 
  

تتاح الفرصة حلجز سكن باحلرم اجلامعي عن طريق املوقع 
اإللكتروني www.oes-properties.com خال 

التواريخ املعلنة على املوقع، وتختلف أسعار الغرف حسب 
نوعها و تتطلب عملية احلجز دفع مبلغ للحجز و القيمة 

اإليجارية املوضحة لكل غرفة. 

للحصول على مزيد من املعلومات، يرجى االتصال بوحدة 
 :)AMU( إدارة السكن

amu-bdb@gutech.edu.om
هاتف: 22061092)968(

فاكس:  22061000)968(
/http://acommodation@gutech.edu.om
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اخلط املجاني 2222 8008
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