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 المقدمة

 
 
 
 
 
 

ُ مؤّهلة أجيال إعداد إىل قابوس السلطان جامعة تسىع
 
، أكاديميا

 
 عىل قادرة وتقنيا

ُالمعرفةُوالمهارات ُ المكتسبة تسخب   
 .به واالرتقاء الوطن بناء ف 

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

 
تيبُك

 تعريفهم إىل الهادفلكليةُاآلدابُوالعلومُاالجتماعيةُُ» والوظيفة التخصص «
ُ المطلوبة والمهاراتُوالمعارف المختلفة، الكلية بتخصصات  

 تخصص، كل ف 
 وبيئة ومسؤولياتها، عنُمهامها ونبذة بها المرتبطة الوظائف من نماذج إىل باإلضافة
ُ.لها العمل
اآلدابُوالعلومُ لكلية» والوظيفة التخصص «كتيب إصدار يكون أن ونأمل

ُ الطلبة تساعد ناجحةُوفعالة خطوة االجتماعية  
 مهنية حياة لتخطيط البدء ف 

 .ناجحة
ُ

ُ

ُ

ُ  
التوجيهُالوظيف  ُمركُز
 قسمُالتوعيةُوالتوجيه
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 خطوات اختيار التخصص المناسب
 

يكُ ُالذيُسيحّددقدُيعبر التخصصُالدراس  ةُعندُاختياُر ُوالحب  ُمنُالتفكب  ُغ- الكثب 
 
مستقبلكُ-البا

التخــاذُ ُمعرفتهــُا  
ُقــدُترغــبُف  ،ُبســــــــــــــــوــبُكمُالمعلومــاتُوالخيــاراتُالمتوفرةُلــديــك،ُأوُالخر   

الوظيف 
األنسبُ. ُالقراُر

كُ
ّ
بهذ ُالتجربة،ُوأن دُبأنكُلســــــــــــــــرُالوحيدُالذيُيمُر

ّ
ُب–وتأك التفكب  ُبد-ســــــــــــــــوبُهذُا  

يةُالطريقُاف 
ُعمليةُالبحثُإليجادُأفضلُالخياراتُبمشيئةُهللاُ.  

ُالصحيحُف 

ُ التخاذُقراركُحولُالتخصــــصُالدراس  ُا ُســــتســــاعدكُكثب  ســــتجدُبعخُالخطواتُالمفيدةُالخر  وهنُا
:ُ ُاألنسبُكالتاىل 

 
 

  

  

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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 اكتشفُذاتك
ُ

خضـــــــــــرُرحلةُاكتشـــــــــــافُومعرفة الذات، اكتشـــــــــــاف عىل تقوم الجامعية الدراســـــــــــة إن  ميولك وإذُا
ُفتكونُقدُُواهتماماتك

 
ُوطبيعةُعملكُالحقا وقدراتكُوموائمةُذلكُمعُطبيعةُتخصــصــكُالدراس 

ُمدروسُوناجحُبمشيئةُهللاُ. مهخ   ُاتخاذُقراُر  
ُنجحرُف 

ُ

:ُ ُونقصدُبالميولُواالهتماماتُوالقدراتُالتاىل 

ُُالميول المهنية:  ُألداءُنوعيةُأعمالُمعينة،ُمثلُأنُ:ُه  ُرغبتكُوارتياحكُالنفس 

أعمالُتتطلبُمهاراتُفكريةُوذهنيةُأُو • الداءُمهامُأُو ُمحيطُهادئُومســــــــــــــــتقُر  
تميلُللعملُف 
ُابداعيةُ.

ُماـانُواحدُلســـــــــــــــــاعاتُطويلـةُوأيامُ •  
لُفكرةُالبقـاءُف  مكنـكُتحمـّ لُوالحركةُوالُيك تميـلُإىلُالتنقـّ

ُمتواصلةُ.
الجام • ُأُو ُالمجتمعُالمدرس   

ُتميلُإىلُبناءُعالقاتُعديدةُووثيقةُمعُمنُحولكُف  السكخ   ُأُو ىع 
.ُ ُالحقا  المهخ   ُأُو

واستخدامُاألجهزةُالحديثةُواكتشافها.ُ • ُتميلُللتكنولوجيُا

.ُ... هُا ُوغب 

ُلمعُرُاهتماماتك )أو هواياتك(: 
 
يقودكُإليهُالفضـــولُدائما ُمُا

 
تســـتمعُبالقيامُبهُوغالبا فةُهوُكلُمُا

ُكاهتمامكُبـُُ: ُالمزيدُوالجديدُعنه،

مواضيعُمعينة:ُاجتماعية • رياضية..ُ.ُمجاالتُأُو تقنيةُأُو علميةُأُو إنسانيةُأُو ُأُو
لُوالجلوسُمعُاألهــلُواألصــــــــــــــــحــابُوالعنــايــةُ • ُكــالقراءةُوالتــأمــّ ممــارســــــــــــــــــةُهوايــةُأوُعــادةُيوميــة

حالُوالتخييمُ. والبر والسفُر تربيتهُا ُبالنباتات/ُالعنايةُبالحيواناتُأُو
السباحة.....ُ. • ُكركوبُالخيلُأُو ُممارسةُرياضةُمعينة،

.ُ........ هُا ُ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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فّضلُأنُتتوافقُمعالقدرات ،ُويك عملُمعي   ُاستطاعةُالطالبُلتأديةُوتنفيذُمهامُأُو الميولُُ:ُه 
حققُلهُ وتك ُيبدعُالشخصُبهُا .ُُو-مستقبالُا–المهنيةُحخر  

وظيف  عدمُاستطاعةُالشخصُأُورضُا
سنسدُبعخُ صحية.ُوهنُا اجتماعيةُأُو شخصيةُأُو عدمُقدرتهُقدُترجعُلعّدةُأسبابُجسديةُأُو

ميولُمهنيةُتستهويه.ُمثالُذلكُ: ُاألمثلةُعنُعدمُقدرةُالشخصُالختياُر

لُُقدُيكونُلديكُرغبةُوميول • ُدراســــــــةُومزاولةُمهنةُالطب،ُولكنكُالُتســــــــتطيعُتحمر  
شــــــــديدُف 

الدماءُوالجروحُ. ُمنظُر
• ُ طُالحدُاألد   ُلـســــــر ُمســـــــتوف  ُدراســـــــةُتخصـــــــصُما،ُولكنكُغب   

قدُيكونُلديكُرغبةُشـــــــديدةُف 
ُلدرجاتُالموادُالدراسيةُاألساسّيةُ.

ُالعم •  
ُيتطلبُمســــــــــــــــتقبلهُالوظيف  تخصــــــــــــــــصُدراس  لُخارجُقدُتكونُلديكُالقدرةُعىلُاختياُر

التعاملُمعُأدواتُوأجهزةُبشـــــــــــالُدائم،ُوالذيُ ُأُو العملُالمكتخر  ُالعملُأُو  
التنّقلُف  المدينةُأُو

حالتكُوظروفكُاالجتماعيةُ. صحتكُأُو ُيتعارضُمعُطبيعةُشخصيتكُأُو

ُكـــلُمنُالميولُواالهتمـــامـــاتُوالقـــدرات،ُيجـــدرُبـــكُطرحُأســــــــــــــــئلـــةُمتنوعـــةُعىلُ وبعـــدُالتعرفُعىل
 الذي العمل وطبيعةُالعلمية، المجاالُتُمن فيه بارع أنر وما به، قيامال تحب بما تتعلق نفســـــك
ُ 15 بعد نفســـــــك تتخيل وكيف يناســـــــبك،

 
ها اآلن، من عاما ُ األســـــــئلة من وغب  ُ ســـــــتســـــــاعدكُالخر   

 ف 
ُ األعمال ونوعية به، االلتحاق تودُر الذي العمل طبيعة عن فكرة تكوين  .إليها تميل الخر 

 

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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ُاكتشفُالخيارات
ُ

ُ أنكوتأكدُُ .للمســــتقبل أمامكُالمطروحة الخيارات اكتشــــف ُ ســــتح   ُوالمتعة المعرفةُمن بالكثب 
ُهذ ُالمهمةُ.  

ُُ ف 

حة المصادر بعخ وهنا ُ لمساعدتك المقبر  
 :االكتشافُعملية ف 

ُ عالم الجامعة إن :الجامعة ءُبمصادر صغب   أكاديميي  ُ منُأمامك المتاحة المعلومات منفصلُمىل 
هم وموظفي  ُ اتهم معارفهم من لالســــــــــــــتفادة وغب   :مثل المختلفة، الجامعة وكذلكُمرافقُ .وخبر
 .األخرى الخدمية والمراكز الرئيسية، والمكتبة بها، التخصصيةُوالمكتبات المختلفة، الكليات

نت شااااابكة ُ :اإلنثر ُ مصــــــدر ه   
ُ ومهم هائلُوفوري معلوما ر  

 الوظائف نوعية عن البحث عملية ف 
ُ بالتخصــــــصــــــات المرتبطة ُلتلكُ االلتحاق تود الخر   

ُتوافرهُا ومدى الوظائف،بها،ُوالوصــــــفُالوظيف 
ُ وأهميتها  
 من وحاجتها المؤســـــــــــــــســـــــــــــــات وطبيعة لشـــــــــــــــغلها، الالزمة والمهارات العمل، ســـــــــــــــوق ف 
بمواقعُمعتمدةُوموثوقُُ.الوظيفيةُالتخصــصــات ولكنُتأكدُأنكُتبحثُبالشــالُالصــحيحُمســتعينُا

ُكمواقعُالمؤسساتُالتعليميةُوالحكوميةُوالرسميةُ.  بها

ُ يعملون أشــــــخا  مع إنُالتواصــــــل :حولك من األشاااااخا   
ُ الوظيفية المجاالُت نفس ف   تّود الخر 

ومعرفة فيما حائراُ  زلر ما أو مســـــــــــتقبال بهاُااللتحاق ُاالســـــــــــتفســـــــــــاُر  
ســـــــــــيســـــــــــاعدكُف   جميع بينهُا

ُ الجوانب ُ تهمك الخر   
الشــأن،ُوأصــبحُاليومُمنُالســهلُالوصــولُإىلُاألشــخا ُالذينُيعملونُُهذُا ف 

ُالمجالُالذيُتطمحُللعملُبهُوالتواصـــــــــل  
ُالحســـــــــاباتُُف  ُحســـــــــاباتهمُالشـــــــــخصـــــــــيةُوحخر معهمُعبر

ُقنواتُمختلفة ُبشالُخا ُ.ُالرسميةُللمؤسساتُعبر

ُ  
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ة ُخذُالخبر
 

ُ يعملون شخا أ إنُمشاهدة  
ُ المجالُنفس ف   

ُعنُكثبُ به للعمل تطمح الذي الوظيف  مستقبالا
ُالتأكدُمنُخيارات  

ُف   :خالل من كُوذلكلهُدورُكبب 

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

، بتخّصصك مرتبطُويكون ُ وهو الدراسية، خطتك من معتمدة ساعات يمثل وقد األكاديم   غب 
ُُاألجُر مدفوع  

 .األحيان معظم ف 

ُ تحديدها يتم :عمل موقع زيارة
 
ُ مختص موظف مع بالتنسيق مسبقا  

 العملُجهات إحدى ف 
ُ بالمسارُالمرتبطة  

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

 
ة بمهام يقوم أنه الحقا تعرفُ أوُتتوقعها، تكن لم كثب 

ُ قد مما عنها، ُ رسمته ما يغب   
ُ العمل طبيعة عن توقعته وماُمخيلتك ف   

 ُ.المجال ذلك ف 

ُ ، التدريب يعتبر ة بذوي لالتصال ذهبية فرصة العمل موقع وزيارة العمىل   قرب عن والتعّرف الخبر
ُ عليه ستكون كما المستقبلية عملك بيئةُعىل  

ُ بالغة أهمية الخطوةُولهذ ُ .الواقع ف   
ُ ف   تغيب 

ُ.الخاطئة األفاار وتصحيح التوقعات

ُ

ُ

ُاتخذُقرارك
 

ُ بالبحث وقمر أفضـــــل، بشـــــال وقدراتك واهتماماتك ميولك عىل تعرفر أن بعد ُوجمع والتقصـــــ 
ة، ذوي مع وتواصــــــلر مختلفة،ُمصــــــادُر من المعلومات ُ بثقة ســــــتشــــــعر الخبر ُ أكبر  

 قرارك اتخاذ ف 
، مرشـــــدك مع خياراتك تناقش أن عليك حينهاُ .لك المناســـــب التخصـــــص اختيارُبشـــــأن  األكاديم 
ي  ُُأحُد ومراجعة ُ المختصــــــــــــّ  

ُ التوجيه مركز ف   
 بهذاُالمرتبطة الوظيفية الفر  لمناقشــــــــــــة الوظيف 

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

ي  التقدم مع
ات من مزيدال واكتساب العمر فر ُ.الخث 

للحصـــــــــولُعىلُمســـــــــاعدةُواســـــــــتشـــــــــارةُأُو  وإصـــــــــدارات بكتيبات االســـــــــتعانة يمكنكُقمُبزيارةُالمركُز
ُ المركز، ُ ستساعدك الخر   

 .المناسبُالتخصص واختيارُالقراُر اتخاذ عملية ف 
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ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُاآلدابُوالعلومُاالجتماعّيةالتخصصاتُالرئيسيةُلكليةُ
 

ُتخصصُاللغةُالعربيةُوآدابها
يةُوآدابها ُتخصصُاللغةُاإلنجلب  
جمةُتخصصُالتاريــــخ ُتخصصُالبر

ُتخصصُالجغرافيا
ُتخصصُاإلعالمُتخصصُعلمُاالجتماع

ُ ُتخصصُالعملُاالجتماع 
ُ  والعلومُالموسيقيةتخصصُالموسيفر

ُتخصصُدراساتُالمعلومات
  تخصصُالسياحة
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 تخصصُاللغةُالعربيةُوآدابها
 

ُحياتهمُ  
وتعـريفهمُُ،الـعـلـميةيهدفُبرنامجُالدراسةُبقسمُاللغةُالعربيةُإىلُتوعـيةُالطلبةُبأهـميةُاللغـةُالعـربيةُف 

ُغـرسُحـبُالـلغـةُالـعـربيةُ ودورهاُالـحضاري،ُباإلضافةُإىلُوالـثقافـية،بماانتهاُالـتاريخيةُوالـدينيةُ  
ُنفوسهم،ُف 
نامج يقومُهذاُالبر ُكمُا تدريبُالطلبةُب بحسـبانهاُلـغـتهمُالـقـومية،ُوأحـدُمقـوماتُشـخصيتهمُالـثقافـيةُواالجـتماعـية.
ُبفـهـمُعـىلُاســتخدامُالـلغـةُالـعـربيةُالـسـلـيمة،ُوتقـويمُلـسـانهم،ُوتنميةُتذوقـهمُالـلغـويُوإحسـاسـهمُال ـجماىل 

ُجوانبُالـلغـةُ  
ُُالـمختلـفـة،الـنصو ،ُوتنميةُملـااتهمُالـخاصةُف  اُ شـعرا  ُ .ونبر

ُيتكونُبرنامجُالدراسةُبقسمُاللغةُالعربيةُمنُأربــعُس  
ثمانيةُفصولُمتتالية،ُوتتسمُالدراسةُف  ُنواتُدراسيةُأُو
،ُوتتضمنُمقرراتُالتخصصُ  

ُالثا   ُالفصلُالدراس   
الفصلُاألولُبأنهاُدراسةُعامة،ُوتبدأُمقرراتُالتخصصُف 

،ُونه اختباراتُمنتصفُالـفـصلُالـدراس  ايةُمقرراتُإلزامية،ُوأخرىُاختيارية،ُويتمُتقـويمُأداءُالطالبُباجتياُز
ُيالـفُبهاُالـطالب،ُوفالـ ُذلكُمـنُاألعمالُالـخر  ُكلُفصلُالـدراسـي،ُواألعـمالُالـفـصلـيةُوالـتدريب،ُوغــب  ـقُطبيعـة

دراسـي  .مقـرُر

 التخصصات الفرعية المتاحة
x ُاآلثار
x اإلعالم 
x التاريــــخ 
x الجغرافيا 
x السياحة 
x علمُاالجتماع 
x المسح 
x ُ  العملُاالجتماع 

 
 صالساعات المعتمدة إلنهاء التخص

 
ُاللغةُالعربيةُوآدابهاُبعدُإنهاءُ  

ُُساعة120تمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُُ:معتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

 ُ ُ معُالتخصصُالفرع   بدونُالتخصصُالفرع 

 ساعات6ُ ساعات6ُ ُمتطلباتُالجامعةُ:

 ساعات6ُ ساعات6ُ مقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

 ساعة17ُ ساعة17ُ متطلباتُالكليةُ:

 ساعات3ُ ساعات3ُ مقرراتُالكليةُاالختيارية

:ُ  ساعة81ُ ساعة57ُ متطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ  ساعات7ُ ساعات7ُ مقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

:ُ  - ساعة21ُ متطلباتُالتخصصُالفرع 

:ُ  - ساعات3ُ المقرراتُاالختياريةُللتخصصُالفرع 
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 الوظائف المستقبلية المتوقعة: 

x وطُبالحصولُعىلُ)التأهيلُُمجالُالتدريس ُجميعُالمراحلُالدراسية،ُوهوُمسر  
ُاللغةُالعربيةُف   

ف 
بوي(ُ.  البر

x ُالسلطنة  
ُالجهاتُالحكوميةُالمختلفةُف   

 .التحريرُوالتدقيقُاللغويُف 
x ُالمختلفة النسر ُأقسامُالصحافة:ُالصحفُوالمجالت،ُودوُر  

 .العملُف 
x ُمنها:ُالتدقي،  

ُوالتلفزيو   امجُواألفالم،ُأمجاالتُالعملُاإلذاع  وُمذيعُقُوكتابةُالمسلسالتُوإعدادُالبر
ةُ. وطُالمذيعُمقدرتهُاللغويةُالكبب   ألنُمنُشر

x ُاثُوالثقافةُوهيئةُالوثائق ُوزارةُالبر  
ُمجالُالوثائق،ُف   

 الوطنيةُ.ُوالمحفوظاتالعملُف 
x .ُتقديمُاالستشاراتُاللغويةُللمراكزُالبحثية 
 

ي إلحدى ه ه 
 الوظائفمثال عىل الوصف الوظيفر

 
 مدقق لغوي .1

 
 -المهاااام الوظيفية: 

ُ
جمةُباللغةُالعربيةُ. - ُكافةُالنصو ُالتقنيةُالمبر  

 مراجعةُالجوانبُاللغويةُف 
ُاللغويةُالصحيحةُالمتعلقةُبالقواعدُوالن - جمةُباللغةُالعربيةُلتتوافقُمعُالمعايب  حوُمراجعةُالنصو ُالمبر

هاُ.  والتنقيطُوالتهجئةُوغب 
ُتدقيقُ - احُتعديالتُعىلُجمةُباللغةُالعربيةُالنصو ُالمبر اقبر بهدفُتحديدُاألخطاءُاللغويةُوتصحيحهاُأُو

ُالمقصودُبالشالُاألمثلُ.  بنائهاُاللغويُلتخدمُالمعخ 
- .ُ ُالمعخ    

المسمُالوظيف   القيامُبأيةُمهامُأخرىُتوكلُإليهُضمنُإطاُر
ُ

 طبيعة العمل: 
- ُ ُالعملُالمكتخر 
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يةُوآدابها  تخصصُاللغةُاإلنجلب  
 

ُعامُ  
يةُوآدابهاُالذيُتأسسُف  ُاللغةُاإلن١٩٨٧ُيسىعُبرنامجُاللغةُاإلنجلب    

مهاراتُاالتصالُالمتقدمةُف  يةُمُإىلُتعزيُز جلب  
ُمختلفُالمراحلُالتاريخية، ُعبر ُواألمريك   

يطا   نامجُعىلُدارسةُاألدبُالبر البر كمُاُُلدىُطلبةُالتخصصُتحدثاُوكتابة.ُيركُز
ُكلُمن  

نامجُمقدمةُف  ُالبر ُقادرينُعىلُالتفكُيع   ُلغويي   نامجُإىلُتخريــــجُأخصائيي   جمة.ُيهدفُالبر ُعلمُاللغوياتُوالبر ب 
ُعىلُوجهُالخصو .ُُُ ُمستقبلهمُالمهخ    

ُالمجتمعُوف   
حيويةُف  ُالناقدُواالتصالُوالتواصلُالفعالُولعبُأدواُر

ُ
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

 
بعدُإنهاءُ يةُوآدابهُا ُاللغةُاإلنجلب    

ُ:ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُعىلُالنحُو١٢٦ُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُالتاىل 

ُ
ُساعات٦ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات٦ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة١١ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات٣ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

ُساعة٤٢ُُُ متطلباتُالقسمُ:

ُساعات٤ُُمقرراتُالقسمُاالختياريةُ:

:ُ ُساعة٥٤ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

ُ
ُ

 المتوقعةالوظائف المستقبلية 
x ،نصو ُأدبية:ُشعر قصصُُ،رواية،ُمسح محرُر

ة،ُمقاالُت  قصب 
x ُكاتبُنصو ُأدبية 
x كاتبُنصو ُعامة 
x ُ  ناقدُأد ر 
x مدققُلغوي 
x ُتنسيقُومتابعة  

 أخصا  

x ُاتصالُوتواصل  
 أخصا  

x منسقُعالقاتُعامة 
x ية ُالمواردُالوسر  

 موظفُف 
x ُالشؤونُاإلدارية  

 موظفُف 
x ُبعدُالحصولُعىلُدارساتُعليا  مدرسُأكاديم 
x مدرسُبعدُالحصولُعىلُتأهيلُتربوي 
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ي إلحدى ه ه الوظائف 
 مثال عىل الوصف الوظيفر

 
ي اتصال وتواصل

 أخصائ 
 -المهاااام: 

ُالمؤسساتُوتنفيذهاُ. -  
ُرسمُسياسةُاالتصالُوالتواصلُف   

 المشاركةُف 
 تفعيلُمنظومةُاالتصالُوالتواصلُداخلُهيئاتُالمؤسسةُ. -
هاُمنُالمؤسساتُاألخرى.ُ - ُالمؤسسةُوغب   ُتفعيلُمنظومةُاالتصالُوالتواصلُبي  
 مراجعةُسياساتُاالتصالُوالتواصلُوتقديمُالتوصياتُبشأنهاُ. -
اتيجيةُاالتصالُوالتواصلُمعُالمجتمعُ. - افُعىلُتنفيذُاسبر ُاإلشر
 

 مكان العمل

 الوزاراتُوالهيئاتُوالمؤسساتُالحكوميةُ -
كاتُوالمؤسساتُالخا -  صةالسر
 الهيئاتُالدبلوماسية -
- ُ ُالقطاعُالحكوم   

ُف  ُوالتعليمُالعاىل   مؤسساتُالتعليمُالمدرس 
ُالقطاعُالخا  -  

ُف  ُوالتعليمُالعاىل   مؤسساتُالتعليمُالمدرس 
ُ

ُُ
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جمة ُتخصصُالبر
ُ

ُعامُ  
جمةُالذيُتأسسُف  مهام٢٠٠١ُيسىعُبرنامجُالبر ُاللغتي  ُإىلُتعزيُز  

ُالعربيةُراتُاالتصالُالمتقدمةُف 
يةُلدىُطلبةُالتخصصُتحدثاُوكتابة.ُ ُواإلنجلب   ُاللغتي   جمةُبي   جمةُعىلُمهاراتُالبر يركزُبرنامجُالبر

هُا ُعددُمنُالنصو ُالقانونيةُواإلعالميةُواألدبيةُوالعلميةُوالتجاريةُغب   
يةُف  ُكمُاالعربيةُواإلنجلب   ،

جمةُالفوريةُوالتتابعيةُإ ُالبر  
نامجُللطلبةُمقدمةُف  ُالبر ُكلُمنضافةُإىلُيع    

ُتعلمُاللغوياُمقدمةُف 
عم يةُبهدفُتأهيلُكوادُر ُمجالُُانيةُمتخصصةُلتلبيةُاحتياجاتُسوقالعربيةُواإلنجلب    

العملُف 
يةُوالموضوعاتُالمرتبطةُبها.ُ ُالعربيةُواإلنجلب   ُاللغتي   جمةُبي   ُالبر

ُ
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص
ُاللغ  
بعدُإنهاءُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  يةُوآدابهُا ُ:ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُعىلُالنحُو١٢٦ُةُاإلنجلب   ُالتاىل 

ُ
ُساعات٦ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات٦ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة١١ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات٣ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

ُساعة٤٢ُُُ متطلباتُالقسمُ:

ُساعات٢ُُمقرراتُالقسمُاالختياريةُ:

:ُ ُساعة٥٦ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

ُ
المتوقعةالوظائف المستقبلية 

x جمُعام  مبر
x ُ جمُمتخصصُ)بعدُالحصولُعىلُتدريبُعاىل 

مبر
 متخصص(

x مدققُلغوي 
x ُ نصو  محرُر
x جمُفوري  مبر
x جمُنصو ُمرئية  مبر
x مشاريــــعُترجمة  مديُر

x ُ  جمي  مدربُمبر
x ُاتصالُوتواصل  

 أخصا  
x منسقُعالقاتُعامة 
x ية ُالمواردُالوسر  

 موظفُف 
x ُالشؤونُاإلدارية  

 موظفُف 
x ُمدرسُبعدُالحصولُعىلُتأهيلُتربوي 
x ُبعدُالحصولُعىلُدارساتُعليا  مدرسُأكاديم 

ُ
ُ
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ي إلحدى ه ه الوظائف 
 مثال عىل الوصف الوظيفر

 
جم عام  مثر

 

 -الوظيفية:  المهاااام

 ترجمةُمختلفُأنواعُالنصو ُ -
 النصو ُوتنقيحهاُمراجعة -
جماتُالمختلفةُوتحريرهاُوتقييمها -  مراجعةُالبر
جمةُالفوريةُوالتتابعيةُالعامةُ -  القيامُبمهامُالبر
جمةُالمرئية -  القيامُبمهامُالبر
- ُ جمي    تدريبُمبر
ُالوزاراتُوالمؤسسات -  

جمةُف   إدارةُوحداتُالبر
جمةُ -  إدارةُمشاريــــعُالبر
 

 مكان العمل

 الوزاراتُوالهيئاتُوالمؤسساتُالحكوميةُ -
كاتُوالمؤسساتُالخاصة -  السر
 الهيئاتُالدبلوماسية -
ُالقطاع -  

ُف  ُوالتعليمُالعاىل  ُُي  ُمؤسساتُالتعليمُالمدرس   الخا ُوُالحكوم 
جمةُالخاصة - ُمااتبُالبر
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ُتخصصُالتاريــــخ
ُ

ُ ُسبتمبر  
بيةُوالعلومُوحدةُالتاريــــخُوذلكُخالل،ُم1986بدأتُدراسةُالتاريــــخُمنذُافتتاحُالجامعةُف  ُباليةُالبر

ُ ُسبتمبر  
ُنقل1987ُاإلسالمية،ُوعندماُافتتحرُكليةُاآلدابُللدراسةُف  ُكانُمنُالطبيىع  ُإىلُكليةُتاريــــخالتخصصُ،

ُكانُمنُبينهاُ ُتكونرُمنُعدةُأقسامُأكاديمية "،ُوأصبحرُوحدةُالتاريــــخُُقسم التاريااااخ والجغرافيااآلدابُالخر 
ُسنةُتحرُمظلةُقسمُالتاريــــ ُ عندما1993ُُخُوالجغرافياُحخر قسمُمستقلُلكلُمنُالتاريــــخُوالجغرافيا.ُويسىعُُأنسر

ُ
 
ُأقسامُالتاريــــخُمحليا ُبي   ُُقسمُالتاريــــخُإىلُالتمب  

 
ُيعتمدُعىلوإقليميا ُمتمب   ُأسلوبُ،ُمنُخاللُتقديمُبرنامجُتعليم 

ُ
 
ُالتاريــــخُوطرقُالتدريسُالمتطورةُمستعينا  

ُالحديثُف  يؤسسُلجيلُجديدُبالتقُالبحثُالعلم  نياتُالحديثة.ُممُا
ُالمجتمع  

ُتخصصهمُوالقادرينُعىلُأداءُدورهمُف   
ُف  ُالمرموقي   ُُ.بكفاءةُمنُالخريجي  

ُ
 : التخصصأهداف 

1- ُ  
ُللمساهمةُف 

 
ُومهنيا

 
ُفكريا ُالمؤهلي   ُعلمُالتاريــــخُبهدفُإعدادُجيلُمنُالعمانيي    

إتاحةُالفرصةُللتخصصُف 
ُتنميةُالمجتمعُ.

ُالمدارسُ -2  
ُلتدريسُالتاريــــخُف 

 
تعليميةُمؤهلةُأكاديميا ُكوادُر ُإعداد  

ُوالخاصةُوالمؤسساتالحكوميةُالمساهمةُف 
 األخرىُذاتُالعالقة.ُ

ا -3 ثيةُتشجيعُإجراءُالبحوثُالتاريخيةُالموثقةُعنُسلطنةُعمانُوالدولُاإلقليميةُبماُيخدمُالهويةُالتاريخيةُوالبر
 للمنطقةُ.

ُخدمةُالمج -4  
ُالندواتُداخلُمجتمعُالمشاركةُف   

اتُالعامةُوالمشاركةُف  ُمنُخاللُتقديمُالمحاض  تمعُالمحىل 
ُالمؤتمراتُالعلميةُالدوليةُواإلقليميةُ.  

ُالجامعةُوخارجها.ُفضالُعنُمشاركةُأعضاءُالهيئةُالتدريسيةُف 
 المتاحة  التخصصات الفرعية

x الجغرافيا 
x اآلثار 
x ُعربيةالاللغة 
x االعالم 

x علمُاالجتماع 
x ُ  العملُاالجتماع 
x السياحة 
x المسح 

ُ
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

ُالتاريــــخُبعدُإنهاءُ  
ُ:120ُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة17ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

:ُ ُساعة58ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعات6ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعة21ُُمتطلباتُالتخصصُالفرع 

:ُ ُساعات3ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالفرع 
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 المتوقعةالوظائف المستقبلية 

بوي(الحصولُعىلُ)بعدُ تاريــــخمدرسُ - ُُ.التأهيلُالبر
ُالمتاحف -  

ُحقلُوُوالمكتبات،ُومراكزُالبحث،ُالعملُف   
ُالوثائقُوالمخطوطاتُواآلثارُ.ف 

- ُ  
ُُالعملُف   

ُ)الصحافةُالمكتوبةُواإلعالمُالمر   امجُالوثائقية،ُوالتحقيقُوإعدادُموالسمىع  لفاتُإعدادُالبر
ُُ.تاريخية...والخ(

ُل - افُعىلُالمواقمرشدُسياح  ُكالقالعُوالحصونُ،عُالتاريخيةإلشر ألماكنُالجذبُالسياح  ُومرافقةُالزواُر
ُوتنظيمُالمتاحفُاألثريةُ.ُ،وتعريفهمُبتاريــــخُالمنطقة

ُالدراساتُالتاريخيةُ -  
ُ.ُمختصُف  ُالسلكُالدبلوماس   

ُف 
ُوثائقُتاريخية -  

ُبعخُاألنشطةُالبحثيةُ،توثيقُوتسجيلُالوثائقُالتاريخيةُالقيمة:ُأخصا    
ُوالمشاركةُف 

ُالمتعلقةُبالموادُاألرشيفيةُ.
ُمختلفُالمراكزُالبحثيةُ.:ُمساعدُباحث -  

ُعملُاألبحاثُالمتعلقةُبتاريــــخُالمجتمعاتُف 
 

ي ألحدى ه ه الوظائف
 مثال عىل الوصف الوظيفر

ر أرشيف  أمي 
 

 : الوظيفية المهاااام
ُ

 حسبُالنظامُالمتبعُبتلكُالمؤسسةُ.توثيقُوتسجيلُالوثائقُالتاريخيةُالقيمةُعىلُ .1
ُاألنشطةُالبحثيةُالمتعلقةُبالموادُاألرشيفية،ُواإُل .2  

افُعىلُترتيبُالمشاركةُف  وحفظُشر
ُعمليةُالتخزين.ُ  

 الوثائقُاألرشيفيةُبالطرقُالسليمةُمنُأيُتلفُواتباعُأنظمةُالسالمةُف 
السجالتُالحكوميةُوالمذكراتُواالجتماعاتُُُ:تحليلُوتصنيفُالوثائقُعىلُسبيلُالمثال .3

ُالدولةُوتقي  
ُف   مُتلكُالوثائقُعىلُحسبُأهميتهاُ.يالدوليةُوالرسائلُمنُاألشخا ُالمهمي  

ُبمهامُحفظُوترتيبُالوثائقُالقيمةُوالمراجعُالمهمةُللدولةُاإُل .4 افُعىلُأنشطةُالعاملي   شر
ُالتوثيقُاوذلكُب  

ُوأنظمةُالسالمةُوالجودةُف   ُ.والتخزينتباعُالقواني  
5. ُ ُبالخارجُوالصحفيي   ُوالدارسي   ُالحكوميي   منُخاللُتقديمُالنصائحُواإلرشاداتُللباحثي  

ُالمتبعةُوالمعمولُبهاُبتلكُ تزويدهمُبالوثائقُالقيمةُوالمعلوماتُعىلُحسبُالقواني  
 المؤسساتُ.

ُ
 طبيعة العمل

ُ
- ُ  ُ.العملُالمكتخر 

ُ
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ُتخصصُالجغرافيا
ُ

ُوالمؤسساتُاألهليةُُالجغرافيُاُرنامجبيهدفُ ُالقطاعُالحكوم   
الوطنيةُالعمانيةُللعملُف  إىلُإعدادُالكوادُر

ُهذاُالحقلُالمختلفةُومراكزُالبحوثُبالسلطنة  
ُالمجاالتُُ،ُوذلكُاستناداُ ف   

إىلُتنوعُالدراساتُالجغرافيةُف 
ُالمجاالتُاالقتصاديةُواالجتماعيةُوالبيئيةُ.  

ف  يةُوتعددُتطبيقاتهُا ُُالطبيعيةُوالوسر
ُ

 المتاحة التخصصات الدقيقة
ُالتخطيطُ .1 يُواالقليم 

 الحض 
 بيئيةالدراساتُال .2
 ساانيةالدراساتُال .3
 نظمُمعلوماتُجغرافية .4
ُ

 إلنهاء التخصص الساعات المعتمدة
ُثمانيةُفصولُدراسية120ُ)برنامجُتخصصُالجغرافياُدراسةُيتطلبُ  

يخصصُالفصلُاألولُ(ُساعةُمعتمدةُف 
لتغطيةُمتطلباتُالجامعةُوالمقرراتُالعامةُ أسسمنهُا ُُُ.علمُالجغرافيُاُومقرُر  

بدايةُالفصلُالخامسُيتخصصُوف 
ُأحدُ  
ُُتخصصاتالالطالبُف   

ليتمُالدقيقةُف  ُُ.دقيقكتخصصُُُساعةُمعتمدة33ُُالجغرافيُا

: وتقّس   م الساعات الدراسية عىل النحو التالي

ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة11ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

:ُ ُساعة52ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

ُ:المقرراتُاالختياريةُللتخصصُ ُساعات9ُُالرئيس 

ُساعة30ُُُ:الدقيقمتطلباتُالتخصصُ

ُساعات3ُُُ:الدقيقالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُ

ُ
 المتوقعةالوظائف المستقبلية 

ُ  
ُمنُقسمُالجغرافياُالعملُف  ي الجغرافيا أو الدراسات بصفةُعامةُمتاحُلكافةُالخريجي  

وظيفة مدرس فر
حصُاالجتماعية ُلُعىلُتأهيلُتربويُ.إذاُمُا

 الدراسات البي ية:  .1

x ُ  محللُبيخ  
x ُتوعيةُبيئية  

 أخصا  
x ُمحمياتُطبيعية  

 أخصا  
x ُتنميةُبيئية  

 أخصا  
x مراقبُحدودُوإداريُكوارثُوأزمات 

ي و التخطيط  .2  : قليمي اإلالحضر

x مخططُبلدي 
x مفتشُشؤونُبلدية 
x ُ  مخططُسياح 
x مخططُخدمات 
x ُتخطيط  

 أخصا  
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انية  .3
ّ
 : الدراسات السك

x باحثُدراساتُساانية 
x ُللبياناتُالساانية  

 محللُإحصا  
x (ةتعليميُ-حيةصُ-محللُتعداداتُ)زراعية... 
x ُدراساتُاستطالعية  

 أخصا  
x ُدراساتُساانية  

 أخصا  
ُ

 : نظم المعلومات الجغرافية .4

x محللُنظمُمعلوماتُجغرافية 
x عد عنُبك  محللُاستشعاُر
x ُ  

 مساحةُأرضيةأخصا  
x مصممُومحللُخرائط 
x مصممُومديرُقاعدةُبياناتُجغرافية 

ي لبعض ه ه الوظائف أمثلة عىل
 الوصف الوظيفر

 
 طبيعة العمل التوصيف الوظيفة التخصص
الدراسات 

 البي ية
ي 
أخصائ 

 توعية بي ية
x  ات وورش العمل عقد المحاضر

 والمؤتمرات البي ية. 
x  المقابالت وتحليل االستبيانات إجراء

المتعلقة بآراء السكان حول المشاكل 
 البي ية والتنموية. 

x  .دعم الثقافة البي ية لدى المجتمع 
x  متابعة متطلبات االتفاقيات

والمعاهدات البي ية بما يتعلق بتقييم 
 قراراتها عىل المجتمعات المحلية. 

x  ي وزارة
العمل فر

البي ة والشؤون 
 المناخية. 

x واللجان  لهي اتا
 المتعلقة بالبي ة

x فزيونياإلذاعة والتل 

التخطيط 
ي  الحضر
 واإلقليمي 

مخطط 
 خدمات

x  ي للخدمات وعالقتها
التوزيااااع الجغرافر

ي من حيث الكم 
بالتوزيااااع السكائر

 والنوع والكثافة واالحتياجات. 
x  اجراء الدراسات وتحديد مواقع

المرافق الخدمية وأحجامها بناء عىل 
ي معايث  التخطيط 

المعتمدة فر
 السلطنة. 

 

x  ي الوزارات
العمل فر

الخدمية كالتعليم 
 والزراعة والصحة. 

x   ي
تقدم  الهي ات النر

ر  خدمات للمواطني 
 والبلديات

الدراسات 
 السكانية

باحث 
دراسات 
 سكانية

x  ي اجراء المسوحات
المساهمة فر

السكانية المختلفة بغرض التخطيط 
 ميدانيا. 

x  ي بإجراء البحوث العمل المكتن 
المتعلقة بالسكان بغرض مد خدمات 

 . جديدة

x  ي
العمل الميدائر
 بوزارة االسكان

x عليا اللجنة ال
 لتخطيط المدن

x وزارة الصحة 

نظم 
المعلومات 
 الجغرافية

محلل نظم 
معلومات 
 جغرافية

x نات الرقمية وتحليلها. امعالجة البي 
x ي للخدمات

 التحليل المكائر
x  ي

انتاج الخرائط الرقمية وتطبيقاتها فر
 المجاالت المختلفة. 

x  كافة الوزارات
 والهي ات الحكومية

x المساحة الوطنية 
x  كات القطاع شر

الخا  والمكاتب 
 االستشارية
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ُتخصصُاإلعالم

ُ ُالعامُاألكاديم   
ُقسمُاإلعالمُبجامعةُالسلطانُقابوسُف   

م،ُوتخرجرُالدفعة1987/1988ُبدأتُالدراسةُف 
ُبداية1991ُاألوىلُمنُطلبةُالقسمُعامُ  

ُ،ُوف  مُبدأُالقسمُتطبيقُخطتهُاألكاديمية2004/2005ُالعامُاألكاديم 
ُمنُ الطالبُبعدُنهايةُالسنةُالثانيةُواحدا  ُارتكزتُعىلُالعملُبنظامُالتخصصات،ُحيثُيختاُر الجديدةُالخر 

ُُ:التاليةُالتخصصاتُالثالثة
 

-ُُ  
و   ُاإللكبر ُالصحافةُوالنسر

ُاإلذاعةُوالتلفزيونُ-
ُنالعالقاتُالعامةُواإلعالُ-
ُ
ية،ُو ُالعربيةُواإلنجلب   تطويرُالمهاراتُاللغويةُمنُخاللُتكثيفُجرعاتُاللغتي   ُاالعتباُر ُقدُأخذتُالخطةُبعي  

ُعىلُمستوىُالقسمُإىلُجان امجُللتطبيقُالعمىل  ،ُوربطُالمقرراتُاألكاديميةُببر بُوتطويرُبرامجُالتدريبُالخارحر 
ُالسلطنةُوخارجهاُ.  

ُالتعاونُمعُالمؤسساتُاإلعالميةُف 
تُوتتوفرُلدىُقسمُاإلعالمُالعديدُمنُاإلماانياتُالتعليميةُوالفنيةُالعديدة،ُفقدُتمُتزويدُالقسمُباستوديوها
ُبأحدثُأجهزةُالحا ،ُمجهزا 

 
ُمتخصصا

 
ُصحفيا ،ُومعمالا  

نر،ُواستوديوُتليفزيو   ُاإلنبر ُعبر سبُإذاعيةُمعُبثُإذاع 
(ُ امجُوالوسائلُالتعليميةُالالزمة،ُويتمُتحديثُهذ ُاالستوديوهاتApple Macُُ&PCsُاآلىل  (ُإىلُجانبُالبر

ُبشالُمستمر،ُحيثُتمُتحويلهاُ  
ُوالمعملُالصحف  ُإىلُاستوديوهاتُرقميةُ.مؤخرا 

 
 المتاحة التخصصات الدقيقة

 اإلذاعةُوالتلفزيونُ .1
2. ُ  

و   ُااللكبر  الصحافةُوالنسر
 العالقاتُالعامةُواإلعالن .3

 
 إلنهاء التخصص المعتمدةالساعات 

ُاإلعالمُبعدُإنهاءُ  
ُ:120ُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

ُ

ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة11ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

ُ:متطلباتُالتخصصُ ُساعة65ُُالرئيس 

:ُ ُساعات6ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

ُساعة23ُُمتطلباتُالتخصصُالدقيقُ:
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ُ
ُ

ي القسم الوظائف المستقبلية المتوقعةالقطاعات و   لخريج 

ي  .1
وئر  الصحافة والنشر االلكثر

x ُ  
و   ُإلكبر ُنسر ،ُفخ    

 المؤسساتُالصحفيةُمنُجرائدُومجالت:ُصحف 
x ُُيةقسامُاإلعالماأل،  

ُالمؤسساتُالحكومية:ُصحف   
ُف  ُإعالم   

ُأخصا  
x ُُيةقسامُاإلعالماأل  

،ُالمؤسساتُالخاصةف   
و   ُإلكبر ُنسر ،ُفخ    

ُ.:ُصحف  ُإعالم   
ُأخصا  

x ُ،ُمحرر: النسر ُ.المطابعُودوُر ُإعالم   
 أخصا  

 
 اإلذاعة والتلفزيون .2

x :ُمنفُذُ–ُمخرجُ-ُمقدمُ-معدُ-ُمحرُرُالمحطاتُاإلذاعيةُوالتلفزيونية.ُ 
x ُنصو ُ.ُكاتب
x .ُُالخاصة  

 مؤسساتُاإلنتاجُالتلفزيو  
x ُ  

تلفزيو    ُ.مصوُر
ُ
 العالقات العامة واإلعالن .3

x ُالعالقاتُالعامةُواإلعالن:ُُمؤسسات  
مصممُحمالتُإعالميةُُ-ُعالقاتُعامةأخصا  

 ُ.منظمُمؤتمراتُوفعالياتُ-ُوترويجية
x ُ ُأقسامُالعالقاتُالعامةُبالقطاعي   ُوالخا :ُُالحكوم   

مصممُُ-ُعالقاتُعامةُأخصا  
ُُ.اعالناتمصممُوكاتبُُُ-ُمنظمُمؤتمراتُوفعالياتُ-ُيةُوترويجيةمحمالتُإعاُل

x ُ
 
ويجيةتُّك ُالمؤسساتُالبر  

ُُ.ابُالنصو ُاإلعالنيةُف 
x ُانُقطاعاتُُوُيةالفندقالقطاعات هُاالطب  ُتتعاملُمعُالجمهوُرُوغب  ُُالخر   ُ.الخارحر 

ُ
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ي لبعض ه ه الوظائف
  : أمثلة عىل الوصف الوظيفر

ي  .1
 صحفر

ُالمهـــامُالوظيفيةُ:

ُ

x وكتابةُالتقاريرُالصحفيةُُجمع ُاألخباُر  .ُالمقال(ُ–التحقيقُُ–لحواُراُ–وكافةُالفنونُالصحفيةُ)الخبر
x .ُإبداءُوجهاتُالنظرُمنُخاللُاألبحاثُوالمقابالتُواألنشطةُالمختلفة 
x ُ.ُكتابةُالقصصُواألفاار  

 المساعدةُف 
x ُ.الموادُوالوثائقُذاتُالصلةُبالمواضيعُالصحفية  اختياُر
x ُاإلذاعةُُكونُمحلالُايأنُقدُيتطلبُتسجيلُوتوثيقُالمقاالتُالصحفية.ُُو  

ُكانرُف  الرسميةُسواء لألخباُر
 أمُالتلفزيونُ.

ُ
ُطبيعةُالعملُ:

x ُُوتغطيةُاألحداثُوالفعالياتُ.العمل  
 الميدا  

x البحثُعنُالمعلومات.ُ 
x ُاتُالمسائيةُإلنهاءُاألعمالُالمطلوبةُ.قدُتتطلبُالوظيفة الفبر  العملُخاللُإجازةُنهايةُاألسبوعُأُو

 
 م يع .2

ُالمهـــامُالوظيفيةُ:
ُُُُُ

أُواأُلإذاعةُ - اإلذاعةُ.الخباُر ُالتلفزيونُأُو  
 تعليقاتُف 

امجُالضيوفإدارةُالندواتُوالمقابالتُوالحواراتُوتقديمُ - ُالبر  
 ُ.ف 

المسح،ُواالحتفالياتُ.القيامُباإلعالناتُذاتُالصلةُ -  بالتلفزيونُواإلذاعة،ُأُو
ُإلعدادُبرامجُ - ُذلكُ.ُإذاعيةُوتلفزيونيةااللتقاءُبالمواطني   غب  اجتماعيةُأُو ُثقافيةُأُو
ُ

ُطبيعةُالعملُ:
ُ

االنتقالُمنُمنطقةُإىلُأخرىُ. - امجُواألخباُر  العملُداخلُاالستوديوُوخارجه؛ُإذُتتطلبُبعخُالبر
امجُالمقدمةُويتمُتوزيعهاُبنظامُالمناوبةُ.ُ -  تختلفُساعاتُالعملُبحسبُطبيعةُالبر

ُ  
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ي عالقات عامة .3
 أخصائ 

ُالوظيفية:ُالمهـــامُ
ُ
يُ. - ُتدعيمُصلةُالمؤسساتُبوسائلُاالتصالُالجماهب 
ُُو - اتيجر 

ُإعدادُوتنفيذُبحوثُالرأيُالعامُ.التخطيطُاالسبر
افُعليهاُ. - ُتصميمُوإقامةُالمعارضُواإلشر
نامجُالعامُألنشطةُالعالقاتُالعامةُوضع - ُُ.وتنفيذهُاُالبر
ُالموضوعاتُالهامة -  

ُُ.ذاتُالصلةُعقدُاالجتماعاتُوتنظيمُحلقاتُالبحثُوالدراسةُف 
ُُ.اإلعالميةُإعدادُالكتيباتُالخاصةُوالتقاريرُالسنوية -
ُذلكُمن - ُكاليومُالمفتوحُواالحتفاالتُوالمهرجاناتُوغب  ُاألنشطةُ.ُتنظيمُالمسابقاتُواألحداثُالخاصة
 إنتاجُالموادُالسمعيةُوالبضيةُلألغراضُاإلعالميةُ. -
 ورسالةُالمؤسسةُ.ُرؤيةالتنسيقُمعُوسائلُاإلعالمُإليصالُ -
ُ

ُطبيعةُالعملُ:
1. ُ  ُ.العملُالمكتخر 
فعالياتُيتطلبُالعملُالقيامُبزياراتُخارجيةُوعقدُاالجتماعاتُ .2 معُمؤسساتُوحضوُر

بحسبُماُوجهاتُم ُخارجهُا حخر ُلعملُ.امصلحةُُتفتضيهختلفةُخاللُساعاتُالدوامُأُو
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ُتخصصُعلمُاالجتماع
ُ

ُقادرينُعىلُدراسةُالمجتم ُاالجتماعيي   ُواألخصائيي   منُالباحثي   ُكوادُر عُيهدفُبرنامجُعلمُاالجتماعُإىلُإعداد
ُ ُتحليالا ُوأفراد ُوجماعاته،ُوتحليلُبنائهُاالجتماع   

،ُوتحديدُأسبابُالظواهرُوالمشالعما  
 
ُومنهجيا

 
االتُعلميا

حاتُوالحلولُالمالئمةُلمعالجتها.ُمنُخاللُتزويدُالطالبُبالمعارفُالنظ ريةُوالقضاياُاالجتماعيةـُوتقديمُالمقبر
ُُوالتطبيقية،ُوالطرقُالمنهجيةُالعلمية،ُوإكسابهمُمهاراتُالبحث ،ُوتمكينهمُمنُاستخداماتُُاالجتماع  العلم 

ُدراسةُالقضاياُاالجتماعية،ُومهاراتُتصميمُوتنفيذُالبحوثُاالجتماعية،ُباإلضافةُإىلُتقنيا  
تُالمعلوماتُف 

ُإجراءُالدراساتُاالجتماعيةُوتقديمُاالستشاراتُ  
ُخدمةُالمجتمع،ُوف   

ُكهيئةُبحثية،ُف  مساهمةُالقسمُبمجمله
ُالعلميةُ.
ُ

 المتاحة التخصصات الفرعية
x اآلثار 
x االعالم 
x التاريــــخ 
x الجغرافيا 

x السياحة 
x ُ  العملُاالجتماع 
x المسح 
x اللغةُالعربية 

 
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

 
ُعلمُاالجتماعُبعدُإنهاءُ  

ُ:120ُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

ُ
ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُالجامعةُاالختياريةُ:مقرراتُ

ُساعة17ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُالمقرراتُاالختياريةُللكليةُ:

:ُ ُساعة55ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعات9ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعة21ُُمتطلباتُالتخصصُالفرع 

:ُ ُساعات3ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالفرع 
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 المتوقعة الوظائف المستقبلية
 
x ُ ُاجتماع   

ُالمدارسُُوُأخصا    
 ُ.المستشفياتف 

x ُ  ُ.مرشدُاجتماع 
x ُالمؤسساتُوالمراكزُالمعنيةُبالدراساتُاإلحصائيةُوالساانيةُ.ُجامعُومحللُبياناتُساانية  

 ف 
x ُبحوثُودراسات  

 ُ.أخصا  
x ُ فُاجتماع  ُمؤسساتُالرعايةُاالجتماعيةُ)ذويُاالحتياجاتُالخاصة،ُاأليتام،ُُمسر  

األحداث،ُسكناتُف 
 األمومةُوالطفلُ.ُمراكزُرعايةالطلبة،ُ

x ُُالدوائرُالرسميةُالمعنيةُبرسمُالسياساتُاالجتماعيةُوالتخطيط  
ُ)حملةُالدكتورا (ُف  اءُاجتماعيي   خبر

 .ُالخ(ُ.ُ.للمجتمعُ)السياساتُالساانية،ُالتعليمية،ُوالصحيةُُ.
x .ُُبلجانُالتوفيقُوالمصالحة  باحثُاجتماع 
x .ُ)طةُعمانُالسلطانيةُوقواتُالسلطانُالمسلحةُ)الخدماتُاالجتماعية ُشر  

ُف   باحثُاجتماع 
x .ُ)يةُبالقطاعُالخا ُ)المؤسساتُالصناعةُوالتجارية ُتنميةُالمواردُالوسر  

 أخصا  
x .ُُهيئاتُالتأميناتُاالجتماعية  

ُبحوثُاجتماعيةُف   
 أخصا  

x ُالمنظماتُالدوليةُالعاملةُبالسلطنةُوخارجهاُُباحث  
ُف   (ُ.UNICEF, UNDP)اجتماع 

x .ُ  
يةُومؤسساتُالمجتمعُالمد   ُالمؤسساتُاألهليةُوالتطوعيةُوالخب   

ُف  ُاجتماع   
اخصا    باحثُأُو
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ي إلحدى ه ه الوظائف
 مثال عىل الوصف الوظيفر

 
 باحث اجتماعي 

ُ
ُعلمُاالجتمُ  

ُإحدىُالمؤسساتُالعلميةُالمتخصصةُف   
ُف 
 
ُومهنيا

 
ُومنهجيا

 
ُتمُإعداد ُعلميا اعُالباحثُاالجتماع  ُيصبحُقادراُ  ،ُحخر
 
فُبهاُأكاديميا ُللمجتمعُبأنواعه،ُُالمعتمدةُوالمعبر عىلُدراسةُووصفُالبناءُاالجتماع 

والجماعاتُواألفراد،ُوماُفيهُمنُظواهرُومشاالتُوقضاياُاجتماعيةُومواجهتهاُمنُخاللُالبحوثُوالدراساتُ
ُالعلميةُ.
ُ

 الوظيفية:  المهااام
 
x .ُإجراءُالبحوثُوالدراساتُاالجتماعيةُواالحصائيةُالمتعلقةُبالمجتمعُواألفراد 
x راساتُعنُالعواملُاالجتماعيةُالمسببةُللمشاالتُمثل:ُمشاالتُالتنشئةُاالجتماعية،ُالتأخُرعملُالد

،ُالعواملُاالجتماعيةُالمسببةُللمشاالتُالصحية...ُالخُ.  الدراس 
x ُإجراءُالبحوثُوالدراساتُعنُالعواملُاالجتماعيةُالمسببةُلمشاالتُالعمالُبالقطاعُالخا ُمثل:ُمشاالت

ُ  ،ُوالتجاريُ.عمالُالقطاعُالصناع 
x .ُ يةُبالقطاعُالخا  االهتمامُبالمواردُالوسر
x غرافيةُوتصميمُالدراساتُوالبحوثُالديم.ُ 
x ُالمجاالتُالمختلفةُباافةُياتقديمُالخدماتُواالستشاراتُوالرع  

ةُاالجتماعيةُلألفرادُوالجماعاتُف 
 القطاعاتُالحكوميةُواألهليةُوالقطاعُالخا ُ.

x وأثرُاألبعادُاالجتماعيةُعندُرسمُالسياساتُاالجتماعيةُوالتخطيُتقديمُاالستشاراتُالمتعلقةُبتوضيح طُدوُر
 بالعديدُمنُالمؤسساتُالمعنيةُبدراسات:ُالساان،ُوالتعليم،ُوالصحة،ُوالـتأميناتُاالجتماعيةُ.

ُُ
 : طبيعة العمل

ُ
ُعىلُحسبُتتحددُ - ُُماانُعملهطبيعةُعملُالباحثُاالجتماع   

ُف   
الخا ُف  ،ُأُو القطاعُالحكوم 

المدارسالمستشفياتُ ُأوُكمستشاُرُ،أُو ُاجتماع  خبب  ُبعخُالقطاعاتُالخاصةُ.أُو  
 ف 

ُالمكتبُ -  
التقييميةُلعملُالدراساتيتطلبُالتواجدُف   وإعدادُاألبحاثُ.ُالتقويمية،ُأُو

ُإلجراءُالدراساتُالميدانيةُوالتطبيقيةُ. -  
 العملُالميدا  

ُ 
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ُ ُتخصصُالعملُاالجتماع 
ُ

ُ منُخاللُالمعارفُالنظريةُوالمهاراتُالمرتبطةُبالممارسةُالمهنيةُللعملُيهدفُتخصصُالعملُاالجتماع 
ُللعملُمعُالمجتمعُوافراد ُوجم

 
ُومهنيا

 
ُومهاريا

 
ُمعرفيا ُمتمكني   ُاجتماعيي   ُاىلُإعدادُأخصائيي   اعاتهُاالجتماع 

ُمستوىُأداءُخدماتُالمؤسس ُبناءُوتنميةُالمجتمعُوتحسي    
ُيسهمواُف  ُاتُاالجتماعيةُ.ومؤسساتهُالمختلفة.ُلك 

ُوالتنمويُمنُأجلُ  
ُوالوقا   ُالعالحر  ُعىلُأساليبُالتدخلُالمهخ   ُتخصصُالعملُاالجتماع   

وتركزُالدراسةُف 
ُ معالجةُالمشاالتُومساعدةُالحاالتُ)الفردية،ُالجماعية،ُوالمجتمعية(ُوعىلُإعادةُالتوافقُاالجتماع 

 واالستفادةُمنُالخدماتُاالجتماعيةُالمتاحةُ.
 

 التخصصات الفرعية المتاحة 
x اآلثار 
x عالماإُل 
x التاريــــخ 
x الجغرافيا 

x السياحة 
x علمُاالجتماع 
x المسح 
x اللغةُالعربية 

 
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

 
ُبعدُإنهاءُ ُالعملُاالجتماع   

ُ:120ُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

ُُ ُُمعُالتخصصُالفرع  ُبدونُالتخصصُالفرع 

ُساعات6ُُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُمتطلباتُالكليةُ:

ُالمقرراتُاالختياريةُللكليةُ:

ُساعة17ُ

ُساعات3

ُساعة17ُ

ُساعات3ُ

:ُ ُساعة85ُُساعة61ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعات3ُُساعات3ُُمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

:ُ ُ-ُساعة21ُُمتطلباتُالتخصصُالفرع 

:ُ ُ-ُساعات3ُ المقرراتُاالختياريةُللتخصصُالفرع 

 
 الوظائف المستقبلية المتوقعة

x ُالمدارس  
ُف  ُومرشدُاجتماع  ُاجتماع   

 ُ.أخصا  
x ُُخدمةُاجتماعية  

الرعايةُالمختلفةُوالمستشفياتأخصا   ُدوُر  
 ُ.ف 

x ُإدارةُالمؤسساتُوالجمعياتُالتطوعية  
 ُ.موظفُف 

x ُ  ُالسجونُوالمحاكمُومراكزُاألحداثُالجانحي  
ُف  مرشدُاجتماع  ُأُو  

 ُ.أخصا  
x ُرعايةُالعمال  

ُف  ُاجتماع   
 ُ.أخصا  
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ي إل مثال عىل 
 حدى ه ه الوظائفالوصف الوظيفر

 
ي اجتماعي 

 أخصائ 
 

 الوظيفية: المهاااام 
 

ُالمجاالتُاالجتماعيةُالمختلفة .1  
،ُوتقديمُمساعدةُوإرشادُاألفرادُوالجماعاتُف 

 ُ.االستشارات
المشالةُإليجادُُتقييمومنُثمُُ،نفسيةُواجتماعيةُمشالةالذيُيواجهُُمقابلةُالعميل .2

 الحلولُالمناسبةُلهاُ.
3. ُ ُوالنفس  ُالجانبُاالجتماع  المشالةُوتحسي   ُاجتياُز  

 لديهُ.ُمساعدةُالعميلُف 
بحجمُ .4 ُاتخاذُسلوكُوحلولُمعينةُوذلكُبتوعيتهُبقدراتهُالفرديةُأُو  

مساعدةُالعميلُف 
ُتلكُالمشالةُ. ُيتمكنُمنُتخ    المشالةُحخر

إعدادُالتقاريرُوتسجيلُالحاالت،ُوالمتابعةُالمستمرةُلخططُالعملُوطرقُالتعاملُمعُ .5
ُمنُتحديدُجودةُالعمل  

ُيتمكنُاألخصا   والخدمةُالمقدمةُُالحاالتُوالملفات؛ُحخر
ةُمنُالزمنُ.  للعميلُومعرفةُوضعُالحالةُبعدُفبر

الجوانبُاالجتماعيةُلعملُُوالمشاركةُ .6 دوُر ُمجاالتُأخرىُإلبراُز  
ُف  التعاونُمعُالمختصي  

ُ.  معي  
ُبالمعارفُوالمهاراتُالالزمةُمنُخاللُدراستهُ .7

 
ُملما  
منُاألهميةُأنُيكونُاألخصا  

ُكيفيةُالتعاملُمعُالح  
االتُوالطرقُالالزمةُوالمستخدمةُلذلكُالغرض،ُالجامعيةُف 

ُكيفيةُتربيةُاألوالدُوذلكُلتجنبُالمشاكلُ  
ف  ُمجالُالتوعيةُألولياءُاألموُر  

والعملُف 
ُاالجتماعيةُوتقييمُالحاالتُالمرضيةُواالنحرافاتُالسلوكيةُ.

ُ
 طبيعة العمل

ُ
ُاألماكنُ -  

ف  ُمكتبةُأُو  
ُأغلبُأوقاتهُف  ُاالجتماع   

ُاألخصا    
 ُ.المختصةُلمقابلةُالحاالُتيقص 

االجتماعاتُأوُ - حضوُر ُاألوقاتُالمسائيةُأُو  
ف  ُخاللُإجازةُاألسبوعُأُو  

منُالممكنُأنُيعملُلوقرُإضاف 
ُبعخُاألعمالُالتطوعيةُبالمجتمع  

 ُ.مقابلةُالحاالتُوالمشاركةُف 
لزيارةُمراكزُال - الندواتُواالجتماعاتُالمتعلقةُبالتخصصُأُو ُالسفرُخارجُالدولةُلحضوُر تدريبُاالجتماع 

 الدوليةُ.
ُ

ُ 
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ُوالعلومُالموسيقية ُتخصصُالموسيفر

ُ
ُوالعلومُالموسيقيةُمنذُانطالقتهُاألُيهدف ُُتقديمىلُإ2008ُوىلُعامُقسمُالموسيفر ُالجودةتعليمُأكاديم  ُعاىل 
ُمجالُُوالجدية  
ُف  تمكنهمُُ،متخصصةُعمليةُوفنيةُ،وتزويدُطلبتهُبخلفيةُعلمية،ُُوالعلومُالموسيقيةالموسيفر

ُالعزفُعىلُمختلفُاآلالتُالموسيقُالالزمةُلألداءوالعمليةُمنُاكتسابُالمهاراتُالتقنيةُ  
ُالمتقنُف   

يةُالموسيفر
قيةُوالغربيةُالكالسيكية ُباإلضافةُإىلُالغناءُ.ُ،العربيةُالسر

ُصبغةُمنفتحةُعىلُالث  
سيخُقافاتُاألخرىُُوويــهدفُالقسمُبمزيدُمنُالحر ُإىلُإعطاءُالتعليمُالموسيفر ذلكُلبر

ُهذمبدأُ" ُاللغةُالموسيقيةازدواجيةُاللغةُالموسيقية"ُبحيثُيكونُخريجر  "ُفيتم،ُ”Bimusicalُاُالقسمُمزدوحر 
ُ ُنفسُالوقرُتتمُدراسةُالموسيفر  

قيةُوإعطاءهاُالعنايةُالالزمة،ُوف  ُالعربيةُالسر ُلذلك،ُدراسةُالموسيفر
 
ُتبعا

ُآنُواحدُُوالغربيةُالكالسيكيةُواالستفادةُمنُتقنياتهاُ  
ُمنُلغةُموسيقيةُواحدةُف  ُوعلومهاُبقصدُاكتسابُأكبر ه 

ُوالعلومُالموسيقيةُبجامعةُالسلطانُقابوسُ. برنامجُالموسيفر ُقامُعليهُا ُالفلسفةُالخر 
 

  المتاحة التخصصات الفرعية
ُالُيوجدُ

 
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

ُوالعلومُالموسيقيةُبعدُإنهاءُ ُالموسيفر  
ساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشال126ُُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف 

:ُ ُالتاىل 

ُ
ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة11ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُمقرراتُالكليةُاالختيارية

:ُ ُساعة94ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعات6ُُمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

 
 المتوقعةالوظائف المستقبلية 

 
ُالمدارسُالحكومية .1  

ُف   ُُ.خاصةالُوُمدرسُموسيفر
ُمجالُ .2  

ُف  ُوالعلومُالموسيقيةمدرسُأكاديم   ُُ.الموسيفر
3. ُ  

امجُالموسيقية،ُباحثُف  ُالبر فُسب  فُآالتُموسيقية،ُمسر قسمُالعروضُالتعليميةُمسر
السلطانية األوبرُا ُمؤسساتُموسيقيةُمثلُداُر  

 ُُ.والتعريفيةُف 
ُُُ.وعسكريةُشعبيةفرقُموسيقيةُعازفُ .4
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ي لبعض ه ه الوظائفعىل مثال 
 الوصف الوظيفر

 
ف آالت موسيقية  مشر

 
ُالوظيفيةُ:ُالمهام
،ُوطلبُآالتُجديدةُإنُلزمُذلكُ. - ُقسمُالموسيفر  

 إجراءُجردُدقيقُللمعداتُف 
- ُ ُالدعمُالتقخ   ُكالميكروفوناتُُتوفب  امجُالموسيقيةُوالحفالتُالغنائية: الالزمُلورشُالعملُوالبر

اتُالصوتُواآلالتُالموسيقيةُ.  ومكبر
لزمُاألمرُ. - ُالحفاظُعىلُمعداتُالصوتُواآلالتُالموسيقية،ُوترتيبُإصالحهاُإذُا

 

 العملطبيعة 

ُالقاعاتُالمخصصةُلهاُ  
ُاآلالتُالموسيقيةُف   

ف  المسارحُبمختلفُُوُواألستوديوُهاتيعملُمسر
ُالفرقُالموسيقيةُالرسميةُومؤسساتُاإلذاعةُوالتلفزيون.ُوقدُتتطلبُهذ ُ  

األوبراُوف  ُكدوُر الجهات،
امجُالموسيقيةُوالفعالياتُوالحفالتُالغنائية ُللبر اتُمعينةُللتجهب   ُُ.الوظيفةُساعاتُعملُطويلةُلفبر

ُ
ي التخصص  المهارات المتوقعة من خريج 

 
x ُوالغناءُالبضيُمتضمنُا ُمنُتقاكتسابُالمعرفةُوالمهاراتُالخاصةُباإلدراكُالسمىع   

نياتُالهارمو  
اتُموسيقيةُمختلفةُ.  فبر

x اتُمختلفةُمنُالثقافاتُلاكتسابُالمعرفةُوالمهاراتُالالزمةُلتح ُبأساليبُوفبر يلُوتأليفُالموسيفر
 العربيةُواألوروبيةُوالغربيةُ.

x ُاك ُباإلضافةُإىلُأنظمةُللتاريــــخُتسابُمعرفةُوفهمُشاملي   ُالكالسيك  ُوالغر ر   
فر ُالسر ُالعر ر   

الموسيفر
 موسيقيةُعالميةُأخرىُ.

x ُُتتضمنُأباكتسابُالمعرفةُوالمهاراتُالالزمةُللتعاملُمعُآلةُموسيقيةُأساسية داءُاإلضافةُللبيانوُوالخر 
ةُاآلالتُالموسيقيةُواكتسابُالمهاراتُالفنيةُالالزمةُلل ُمنُذخب   

ُمقطعُعرض  ُالفخ    
ُالذا ر تعبب 

 واكتسابُالقدرةُعىلُالقراءةُالبضيةُ.
x .ُة ةُوالكبب  ُالفرقُالموسيقيةُالصغب   

ُالقيادةُف  ُوتجربةُمعخ   
 اكتسابُمهاراتُالتواصلُاألدا  
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ُتخصصُدراساتُالمعلومات
 

 أهداف التخصص
ُمنُتدريسُالتخصصُ: ُيهدفُقسمُدراساتُالمعلوماتُإىلُتحقيقُالتاىل 

ُإلدارةُمؤسساتُالمعلوماتُوتنظيمُمجموعاتهاُوتقديمُإعدادُ .1 ُعىلُمستوىُعال  ُمؤهلي   مختصي  
المستفيدينُوتلبيةُحاجاتهمُالمعلوماتيةُ. ُخدماتُالمعلوماتُإىلُجمهوُر

ُمختلفُأوجهُالحياةُالعلميةُوالثقافيةُوالفكريةُبالجامعةُ. .2  
ُالمشاركةُالفاعلةُف 

ُحلقات .3  
ُبالمشاركةُف   

ُالعملُوالندواتُوتقديمُالخدماتُاالستشاريةُ.ُخدمةُالمجتمعُالعما  
ُقطاعُالمعلوماتُلتطويرُمعارفهمُوذلكُمنُخاللُ .4  

ُف  ُالعاملي   إتاحةُفر ُالتعليمُالمستمرُللمختّصي  
ُالدوراتُالتدريبيةُ.

طرحُمقرراتُعىلُمستوىُالكليةُوالجامعةُتخدمُالطلبةُوتكسبهمُمهاراتُالبحثُعنُالمعلوماتُسواءُُ .5
ُشالهاُا  

ُ.كانرُف  ُأمُالرقم   
ُلورفر

ُ
 المتاحة التخصصات الدقيقة

ُدراسةُأحدهماُبعدُُالباالوريوسيقّدمُبرنامجُ  
،ُيبدأُالطالبُف  ُدقيقي   ُتخصصُدراساتُالمعلوماتُتخصصي    

ف 
ُ ،ُوالتخصصاتُالدقيقةُالمتوفرةُه  ُدراسيتي   ُأولُسنتي    

كةُف   :االنتهاءُمنُدراسةُمقرراتُعامةُمشبر
 المعلوماتتخصصُإدارةُمؤسساتُ .1
 تخصصُإدارةُاألرشيف .2

ُ
 إلنهاء التخصص الساعات المعتمدة
ُ:120ُيتطلبُإنهاءُ ُساعةُمعتمدةُإلتمامُالتخرجُبشهادةُالباالوريوس،ُوتقسمُالساعاتُكالتاىل 

ُ
ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:

ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة11ُُمتطلباتُالكليةُ:

ُساعات3ُُاالختياريةمقرراتُالكليةُ

:ُ ُساعة55ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعات3ُُمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

:ُ ُساعة27ُُمتطلباتُالتخصصُالفرع 

:ُ ُساعات9ُ المقرراتُاالختياريةُللتخصصُالفرع 

 المتوقعةالوظائف المستقبلية 
 

x ُُمكتبة ُأمي  
x ُمعلومات  

ُأخصا  
x ُتعلم ُمركزُمصادُر  

ُأخصا  
x ُوثائقُوأرشيف  

 أخصا  
x ُُنظمُمعلومات  

 أخصا  
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ي لبعض ه ه الوظائف
 أمثلة عىل الوصف الوظيفر

ُ
ي وثائق وأرشفة .1

 أخصائ 
 
 الوظيفية: المهاااام 
ُ
 إدارةُوضبطُالوثائقُالجاريةُوالوسيطةُوالمحفوظاتُ. -
 تصنيفُوفهرسةُوإتاحةُوثائقُالمؤسساتُ. -
ونيةُ -  والتخزينُاآلمنُللوثائقُوالمعلوماتإدارةُالملفاتُوالسجالتُواألرشفةُاإللكبر
ُالمحفوظاتُ. -  

ُأدواتُالبحثُف   إعدادُونسر
 تقديمُخدماتُالوثائقُوالمعلوماتُ. -
ُ

 : طبيعة العمل
ُ  
كاتُالخاصة،ُوكذلكُهيئةُالوثائقُالعملُف  ُالمؤسساتُالحكوميةُوالسر  

دوائرُومراكزُالوثائقُف 
ُ  
كاتُالمتخصصةُف  إدارةُالملفاتُوالسجالتُواألرشفةُُوالمحفوظاتُالوطنية.ُباإلضافةُإىلُالسر
ونيةُوالتخزينُاآلمنُللوثائقُوالمعلوماتُاإلدارية ُُُ.االلكبر

 
ي المعلومات .2

 أخصائ 
 
 الوظيفية: المهاااام 

 
x .ُإدارةُمؤسساتُالمعلوماتُالمختلفةُواعدادُالخططُالسنوية 
x المعلوماتُالمختلفةُالتقليديةُمنهاُوالرقميةُوإتاحتهُا  للمستفيدينُ.تنظيمُمصادُر
x ُللمجتمعُالمحيط،ُمعُالتقييمُالمستمرُلتلك التعريفُبمؤسساتُالمعلوماتُومقتنياتهاُوخدماتهُا

والخدماتُ.  المصادُر
x خلقُعالقاتُتعاونُمعُالمؤسساتُالمعلوماتيةُالمختلفةُوكذلكُمعُالمؤسساتُالمنتجةُلمصادُر

 بهاُ.المعلوماتُوالتقنياتُالمرتبطةُ
 

 طبيعة العمل
ُ
ُالعملُالم -  كتخر 
ُ
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ُتخصصُالسياحة
ُ

%ُمن40ُتمثلُنسبةُ(ُثمانيةُفصولُمتتالية)يتكونُبرنامجُالدراسةُبقسمُالسياحةُمنُأربــعُسنواتُدراسيةُ
ُ  
،ُويتمُاالنتقالُف 

 
ُعاما
 
إىلُُليةبقيةُالفصولُاألربعةُالتاالخطةُالدراسيةُللفصولُاألربــعُالدراسيةُاألوىلُتخصصا

نامج%ُمنُخطة60ُتخصصُدقيقُتقاربُنسبتهُ نامجُعىلُثالثةُتخصصاتالبر ُدقيقةُ.ُ.ُويشتملُالبر
ُ
ُ

 التخصصات الدقيقة المتاحة
 

 اإلرشاد السياحي  .1
،ُعنُطريقُالتعريفُبالمهنةُُالتخصصُُاهذ هدفي إىلُتأهيلُالطالبُلمزاولةُمهنةُاإلرشادُالسياح 

ُعىلُانطباعاتُا ُالتأثب   
ُف  الذيُيلعبهُالمرشدُالسياح  لسائحُوتاريخها،ُوتطورها،ُوأنواعُالمرشدينُوالدوُر

ُ عنُالدولة.ُُ كب  ُومتطلباتُهذ ُالمهنةُعىلُمستوىُصنُكماُيتمُالبر اعةُعىلُواجباتُالمرشدُالسياح 
ُكمكوناتُأساسيةُللمرشدُ ُعىلُالمهاراتُوالمعارفُوممارسةُاللغاتُاألجنبية كب   السياحة،ُمعُالبر

ُتعكسُحضارةُسلطنةُعمانُوكرمُشعبهاُ. ُالسياح 
 

 إدارة الضيافة .2
إىلُتعريفُالطالبُباألسسُوالقواعدُلفهمُصناعةُالضيافةُوذلكُمنُخاللُتتبعُُهذاُالتخصصهدفُي

يتمُنموُالصناعةُوتطورهاُم ُكمُا ُوالهياكلعنُاإلداراتُُبالمعارفُالمتقدمةالطالبُُتزويُدحلياُوعالميا،
عىلُُالتعرفُيتمكماُوأفضلُالطرقُإلدارتهاُوتحقيقُأهدافها.ُُ،ُمؤسساتُالضيافةالتنظيميةُوالوظيفيةُل

ُتحامُعملُمؤسساتُالضيافةال ُوالممارساتُاإلداريةُالخر  خدمةُالتكنولوجياُالمست،ُباإلضافةُإىلُقواني  
الءُ. ُلتطويرُالخدماتُالمقدمةُللضيوفُوالب  

 
 إدارة السياحة .3

ىلُالتعريفُبصناعةُالسفرُوالسياحةُمنُخاللُدراسةُشاملةُلمبادئهاُوممارساتهُاإُهذاُالتخصصهدفُي
نامجنظمتها.ُوتتضمنُأوفلسفاتهاُُو ُعىلُقيامُالطالبُأدراسةُُالبر كب   نماطُالسياحةُالمختلفة.ُمعُالبر

ُ.
 
بالمهاراتُُويزودُالتخصصُطلبتهبتطبيقُماُتعلمهُخاللُدراستهُبالقسمُواالستفادةُمنهُعمليا

ُسوقُالعملُ.  
ُوالتفوقُف  ُوالمعارفُالالزمةُللتمب  

ُ
 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

ُالسياحةُب  
ُ:120ُعدُإنهاءُتمنحُالكليةُدرجةُالباالوريوسُف  ُساعةُمعتمدة،ُمقّسمةُبالشالُالتاىل 

ُ

ُساعات6ُُُمتطلباتُالجامعةُ:
ُساعات6ُُمقرراتُالجامعةُاالختياريةُ:

ُساعة11ُُمتطلباتُالكليةُ:
ُساعات3ُُمقرراتُالكليةُاالختياريةُ:

:ُ ُساعة34ُُمتطلباتُالتخصصُالرئيس 
:ُ ُساعات24ُُالمقرراتُاالختياريةُللتخصصُالرئيس 

ُساعة36ُُمتطلباتُالتخصصُالدقيقُ:
ُ
ُ
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 المتوقعة:  الوظائف المستقبلية
ُ

1.  :  مخرجات اإلرشاد السياحي

x ُ ُمرشدُسياح 
x ُبالمتاحفُوالمواقعُاألثرية ُمرشدُسياح 
x ُ ُبيخ   ُمرشدُسياح 
x ُإدارةُالمحمياتُالطبيعية
x ُاألعمالُاإلداريةُالسياحيةُبالوزاراتُوالبلديات
ُ

 مخرجات إدارة الضيافة:  .2

x ُإدارةُالمااتبُاألمامية
x وبات ُإدارةُاألغذيةُوالمسر
x ُإدارةُالبيعُوالتسويق
x ية ُإدارةُالمواردُالوسر
x ُإدارةُالتدريب
x ُإدارةُجودةُالخدمات
x ُ افُالداخىل 

ُإدارةُاإلشر
x الء ُإدارةُعالقاتُالب  

 
 مخرجات إدارة السياحة:  .3

x ُمرافقُأفواجُسياحية
x ُمنظمُرحالت
x ان ُموظفُطب 
x ُموظفُشحنُجوي
x مهرجاناتُ\مؤتمراتُ\منظمُمعارض 
x إدارةُالمحمياتُالطبيعية 

x هرجاناتمُ\مؤتمراتُ\منظمُمعارض 
 
 

ي إلحدى ه ه الوظائف
 مثال عىل الوصف الوظيفر

 
 مرشد سياحي 

 

 الوظيفية:  المهاااام

ُ
 السياحيةُلبعخُالمؤسساتُالتجاريةُذاتُالصلةُبالسياحةُ.تنظيمُوتنسيقُالرحالتُ -
ُكمُمنُالمعلوماتُالسياحي - ةُإعدادُالخرائطُوالوسائلُاإلرشاديةُذاتُالصلةُبالمواقعُالسياحيةُوتجميعُأكبر

 بالسلطنةُ.
تنسيقُمعهُاداخلُوخارجُالسلطنةُوالُعملُعالقاتُوثيقةُوقويةُمعُالفنادقُوالجهاتُالمختصةُبالسياحة -

ُُ.دائمُبشال
 

 طبيعة العمل: 

ُمحددةُ. ُهذاُالمجالُيعتمدُعىلُالحركةُوالتنقلُالدائم،ُوساعاتُعملُغب   
 العملُف 
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ُ:ُتخصص)ُقسمُاآلثاُر ُ(آثارُفرع 

 
نامجُكثارُُاآُلتخصصُيطرحُ ُبر نامجُمنُُواألقسامُاألخرىُبالكلية.ُلطلبةُُتخصصُفرع  ساعةُمعتمدة،24ُُيتكونُالبر

بحيثُتؤهلهُللعملُومواصلةُالدراساتُ يتعرفُالطالبُمنُخاللهاُعىلُالمبادئُوالمهاراتُاألساسيةُلعلمُاآلثاُر
اثُواآلثار.ُ ُمجاالتُالبر  

ُالعلياُف 
 

 الساعات المعتمدة إلنهاء التخصص

 
:  24يدرس الطالب   ساعة معتمدة موزعة عىل النحو التالي

ُ
ُ)متطلبُالتخصصُالمتطلباتُ (ُُفرع  ُساعةُمعتمدة(21ُُ)ُُُُُُُُُُُُُفرع 

ُ
ُ)اختياريُالتخصصُاختياريُال (ُُفرع  ُساعةُمعتمدة(3ُُ)ُُُُُُُُُُُُفرع 

ُ
ُ

ي ه ا التخصص:   المهارات المتوقعة من خريج 

x ُاتُاآلثارُ.األثريُالتنقيب ُمختبر  
 والعملُف 

x ُالمتعلقةُباآلثارُ.تطبيقُاألساليبُاإلحصائيةُوالعدديةُلمعالجةُالبيانات 
x ُالبياناتُالماانية  تفسب 
x .ُتكوينُفرضياتُمدعومةُبأدلة 
x .ُالتدقيقُعىلُالتفاصيلُواالهتمامُبها 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ي كلية اآلداب والعلوم االجتماعيةتوقعة المهارات المبعض   من خريج 
 

ُوحلُالمشاالتُ: التفكث  النقدي وحل المشكالت .1  
بطريقةُُالقدرةُعىلُنقدُالمسائلُبشالُمنطفر

 ُ.إبداعية
،ُوالقدرةُعُعىلُالتواصلُالقدرةويشملُذلكُُال: الفعّ التواصل  .2 ُبشالُفّعالُوإيجا ر  ىلُالشفويُوالكتا ر 

 ُإعدادُوتقديمُالعروضُالمختلفة،ُوكذلكُالقدرةُعىلُاالقناعُوالتفاوضُ.

ُبلغاتُأخرىُكذلك،ُمثلُ:
 
ُوكتابيا

 
ُبعخُالتخصصاتُتتطلبُالتواصلُالفّعالُشفويا

x ُيةاللغة جمة،ُوتخصصُالسياحة،ُاالنجلب   ية،ُوتخصصُالبر :ُلتخصصُآدابُاللغةُاإلنجلب  
 وتخصصُاإلعالمُ.

x لتخصصُالسياحةُ.ُُ:اللغةُالفرنسيةُواأللمانية 
 

ُإلنجاز األعمال والبحوث، وك لك القدرة عىل العمل بشكل فردي.  العمل ضمن فريق .3
،ُوجمعُالبياناتُوتحليلهُاإعداد البحوث:  .4  وعرضهاُبطرقُمختلفةُ.ُالعملُبشالُمنهجر 
نتاآللي الحاسب  استخدام .5 ُجداولُُ: ، وشبكة االنثر  

ويتضمنُذلكُجمعُوتحليلُالمعلوماتُوعرضهاُف 
 المكتبيةُ.ُمايكروسوفرباستخدامُبرامجُُوقواعدُبيانات

امج تقنية متخصصة،بعض التخصصات تت .6 مثل: تخصص الجغرافيا، وتخصص  طلب المعرفة بث 
 دراسات المعلومات. 

ُُ،وروحُالمبادرةالمرونة،ُبشالُعامُمثل:ُُالمهارات الشخصية:  .7  
ُالذا ر  ُ.القيادةُوُ،والتحفب  
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ُ

ُ

ُ
ُ
ُ
ُمفيدةمعلوماتُ

ُ  
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ُكليةُإىلُأخرى( وطُالتحويلُمن ُعمادةُالقبولُوالتسجيلُ)شر
 

 نب ة عن عمادة القبول والتسجيل: 

ُ ُتنفيذ ُعىل اف ُاإلشر  
ُف  ُمحورّي ُبدور ُوالتسجيل ُالقبول ُعمادة ُاألكاديمّيةُتقوم ُوالقواعد السياسات

ُبرامجُالدراساتُالجامعّيةُاألوىل،ُوجدول  
قبولُالطلبةُف  ُعدةُمسؤولّياتُمنُبينهُا

ّ
ةُبالجامعة،ُحيثُتتوىل

ُإىلُ ُوحفظُسجاّلتُالطلبة ُإجراءاتُالتخّرج، ُومتابعة ُالخططُاألكاديمّية، ُوإدخال المقرراتُالدراسّية

ُال ُبتلكُالمسؤولّياتُبالتنسيقُوالتعاونُمعُجانبُإعدادُالتقاريرُاألكاديمّية ُالعمادة ُوتقوم خاّصةُبهم.

ُالسلطنةُ.  
ُالكلياتُوالوحداتُاألخرىُبالجامعةُومركزُالقبولُالموّحدُوالمؤسساتُالحكومّيةُاألخرىُف 

ر الكليات:  ُقواعد التحويل بي 

ُقبل .1 نامجُالتأسيس   التحويل.ُ يجبُعىلُالطلبةُإنهاءُالبر

ُالتخ .2  صصاتُداخلُالكليةُعنُطريقُالكليةُنفسهاُ.يتمُالتحويلُبي  

ُوالعلومُالموسيقيةُبعدُاجتياُز .3 بيةُالفنيةُوالموسيفر بيةُالرياضيةُوالبر يتمُالتحويلُإىلُتخصصُالبر

القدراتُوبعدُاسـتيفاءُشـروطُالتحويل.ُُ  اختباُر

ُحالةُالرغبةُ .4  
يةُأوُماُيعادلهُف  ُاللغةُاإلنجلب    

بالتحويلُإىلُيجبُالحصولُعىلُالمستوىُالسادسُف 

ية.ُ برنامجُتكونُالدراسةُفيهُباللغةُاإلنجلب    أيُكليةُأُو

ُتكونُمتطلباتُمسبقةُ .5 ُوالخر  نامجُالتأسيس  يجبُعىلُالطالبُالراغبُبالتحويلُاستيفاءُمقرراتُالبر

ُالكليةُالمحولُإليها.ُ  
نامجُف   لخطةُالبر

ُا .6  
ُالجامعةُعندُالرغبةُف   

ةُالزمنييجبُمراعاةُالمدةُالمتبقيةُللدراسةُف  ةُلتحويلُبحيثُالُتزيدُالفبر

ُ.) ُمراجعةُالنظامُاألكاديم  ُ)يرحر
 
 المسموحُبهاُقانونا

حسبُأولويةُالرغبةُ. .7 ثالثُرغباتُللتحويلُوسيتمُالفرُز  يسمحُللطالبُاختياُر

ُمنُمرةُواحدة.ُ .8  الُيحقُللطلبةُالتحويلُأكبر

ُالكليةُالمطلوبُ .9  
ف  طُللموافقةُعىلُالتحويلُوجودُشاغُر الُيتمُ التحويلُإليها،يشبر الشاغُر فإنُتعذُر

وطُالتحويلُالمتبقيةُ. ُوإنُتمُتحقيقُكافةُشر ُالتحويلُحخر
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 مالحظات: 

نامجُالمحولُ .1 نامجُالمحولُمنهُالطالبُوالبر ُالبر كةُبي   عندُالتحويلُيتمُاحتسابُالساعاتُالمشبر

نامجُالمحولُإليهُممُا ُالساعاتُلخطةُتخرجُالبر  
يؤديُإىلُتأخُر قدُإليهُفقطُوالُتحتسبُبافر

اتُ ُجـدولُمحاض   
،ُوقدُيؤديُالتحويلُإىلُوجـودُتعارضُف  ُآخـرُأوُأكبر الطالبُلفصلُدراس 

نامجُالمحولُاليه،ُوعليهُفإنُعىلُالطالبُتحملُمسؤوليةُذلكُ. ُالبر  
 الطالبُف 

برنامجُالعلومُالطبيةُالحيويةُاوُكليةُالتمريخُا .2 وُُعندُالتحويلُاىلُكليةُالطبُوالعلومُالصحيةُاُو

ُحالةُاعادةُالمقرُر (PHYS2107) المقررُيكافر   (PHYS2101)كليةُالهندسةُفأنُالمقررُ  
وف 

امج البر وطُالتحويلُاىلُهذ ُالكلياتُاُو ُلسر  
ُمستوف  ُالطالبُغب  ُيعتبر  ُ.المااف  

ُالموقع:ُ .3  
ومنُثمُاضغطُعىلُرابطhttp://sis.squ.edu.omُُلتعبئةُاستمارةُالتحويلُادخلُف 

 ُ.))طلباتُالتحويل((

4. ُ ُإليها ُالمحول ُالكلية  
ُف  ُالعميد ُومساعد ُرئيسُالقسم ُالطالبُمراجعة ُالخطةُالستالمعىل

 ُ.الدراسيةُوإكمالُإجراءاتُمعادلةُالمقرراتُبعدُالتحويل

معادلُقبلُالتحويل .5 مطلوبُباستبدالهُبمقرُر أيُمقرُر  ُ.الُيحقُللطالبُانجاُز

نتائجُالتحويل .6 اجعُعنُالتحويلُوإلغائهُبعدُظهوُر  ُ.يحقُللطالبُالبر

ُالتحويلُاىلُالكلياتُالعلميةُوانُلمُيجتازواُُاإلنسانيةيحقُلطلبةُالكلياتُ .7  
المستوىُالسادسُف 

يثبرُحصولهمُعىلُ مُا طُإحضاُر ية،ُولكنُبسر التوفلُ)64ُاللغةُاالنجلب   ُاختباُر  
أوIBTُ) نقطةُف 

ُاختبار5ُُ  
ُ)والحصولُعىلIELTSُُنقاطُف  ُكلُمهار ،4.5ُُاألكاديم   

ُف  ُكحدُاد   ُواجتياُزنقطة

يةُ)  ُ.FPMT0105)الرياضياتُللعلومُباللغةُاالنجلب  

بيةيمكنُللطالبُتسجيلُُر .8 ُطلبُالتحويلُالواحدُإىلُكليةُالبر  
ُف   .غبتي  

فقطُ.ُاللغة العربيةتخصصُ .9 بيةُللذكوُر ُكليةُالبر  
 ف 

ُتخصصُالعلومُالطبيةُ .10 ُبالتحويلُاىل  ُُالحيويةُدراسةيجبُعىلُالطلبةُالراغبي   ُمتتالي   فصلي  

ُكلُفصلُومنُثمُيتقدمُُساعة14ُُوالحصولُعىل  
 التحويلُ.ُالطالبُبطلبف 

ُ

 

 

 

 

  

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

ُ
3.50ُ
 

 
  مقررينُمنُ:دراسةُ
(1ُُ)PHYS2101ُأُو

البديل  المقرُر
PHYS2107  

(2ُُ)BIOL2101ُُُ 
(3ُُ)CHEM2101ُ

ُ
ُالحصولُعىل

ُ(Bُُمقررينُمنُالمقررات  
(ُف 

ُإعادةُُالمذكورة  منُغب 

ُ
ُكل14ُُُ  

ُف  كحدُأد  
فصلُبعدُانهاءُ
ُ نامجُالتأسيس   البر

 
كلية الطب 

 والعلوم الصحية
)برنامج العلوم 

 (الحيويةالطبية 
ُ

 
3.00ُ

 
  مقررينُمنُ:دراسةُ
(1ُُ)PHYS2101ُأُو

البديل  المقرُر
PHYS2107  

(2ُُ)BIOL2101ُُُ 
(3ُُ)CHEM2101ُ

 
ُعىلُالحصول

ُ(Bُُمقررينُمنُالمقررات  
(ُف 

ُُالمذكورة

ُ
ُكل14ُُُ  

ُف  كحدُأد  
ُ فصلُمنُفصلي  
ُبعدُانهاءُ دراسيي  
ُ نامجُالتأسيس   البر

 
 كلية التمريض

ُ
ُ
3.30 

ُ
  مقررينُمنُ:دراسةُ
(1ُُ)PHYS2101ُأُو

البديل  المقرُر
PHYS2107  

(2ُُ)BIOL2101ُُُ 
(3ُُ)CHEM2101 

ُ
ُعىلُالحصول

ُ(Bُُمقررينُمنُالمقررات  
(ُف 

ُإعادةُُالمذكورة  منُغب 

ُ
ُكل14ُُُ  

ُف  كحدُأد  
فصلُبعدُانهاءُ
ُ نامجُالتأسيس   البر

 
 كلية الهندسة

ُ
ُ
3.00 

ُ
ُالمقرراتُالتاليةُ:دراسةُُ
ُُ(1)ُPHYS2107ُأُو

ُالـــــــــــــبـــــــــــــديـــــــــــــلُ الـــــــــــــمـــــــــــــقـــــــــــــرر
PHYS2101 

(2)  ُُMATH2107ُُُُُ

ُ
ُُالحصولُعىل

(C+ُُمقررين  
(ُعىلُاألقلُف 

منُُمنُالمقرراتُالمذكورة
ُإعادةُ  غب 

ُ
ُكل14ُُُ  

ُف  كحدُأد  
فصلُبعدُانهاءُ
ُ نامجُالتأسيس   البر

كلية العلوم 
 الزراعية والبحرية

ُ
ُ
2.00ُ
 

ُ
  مقررينُمنُ:دراسةُ
(1ُُ)PHYS2101ُأُو

البديل  المقرُر
PHYS2107  

(2ُُ)BIOL2101ُُُ 
(3ُُ)CHEM2101ُ
ُ

ُ
ُالحصولُعىل

ُ(Cُُمقررينُمن  
(ُعىلُاألقلُف 

 المقرراتُالمذكورة

ُ
ُ
14ُُُ  كحدُأد  
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 2.00 كلية العلوم

ُمقررينُمندراسةُ
ُالمقرراتُالتاليةُ:

  PHYS2101(1)ُأُو
البديلُُ المقرُر

PHYS2107 
CHEM2101(2)ُُُ

BIOL2101(3)ُُُُُ
ERSC2101(4)ُ

 MATH2107 (5)ُ
COMP2101 (6)ُُ

STAT1001 (7) 
المقرراتُالبديلةُ:  أُو

  STAT1811) ُ  ُو
(STAT2812 

ُ
ُ

ُالحصولُعىل
ُ(C+ُُمقررين  

(ُعىلُاألقلُف 
ُمنُالمقرراتُالمذكورة

ُ

ُ
 
ُ

 كحدُأدن14ُُ

كلية االقتصاد 
 والعلوم السياسية

ُ
2.50 

ُ
------ 

ُ
------ 

ُ
14ُُُ ُكحدُأد  

 

العلوم برنامج 
 السياسية

ُ
3.00ُ

ُ
------ُ

ُ
------ُ

ُ
14ُُُ  كحدُأد  

 كلية الحقوق
ُ
2.00 
 

ُ
------ 

ُ
------ُ

ُ
14ُُُ ُكحدُأد  

كلية اآلداب 
 والعلوم

 االجتماعية

ُ
2.30ُ

ُ
------ُ

ُ
------ُ

ُ
14ُُُ ُكحدُأد  

بية ُ كلية الثر
3.00 

ُ
------ُ

ُ
------ُ 

ُ
14ُُُ  كحدُأد  

 
بية(  )كلية الثر

بية  تخصصي الثر
بية الفنية  والثر

 الرياضية

 
2.75ُ

ُ
------ُ

ُ
------ُ

ُ
14ُُُ  كحدُأد  

 

بية(  )كلية الثر
تخصص العلوم 
ُوالرياضيات

 
3.00 

ُ
ُمقررينُمندراسةُ

ُالمقرراتُالتاليةُ:
 PHYS2101(1)المقرُر أُو

 PHYS2107البديلُُ
(3)  MATH2107  (2)ُ

CHEM2101  (4) 
BIOL2101ُ

ُ
------ُ

ُ
14ُُُ ُكحدُأد  
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التوجيهُ ُمركُز  
ُالوظيف 

 

 المركزخدمات 
ُ

 خدمات الطلبة: 

ُالمجاالتُالتاليةُ: .1  
ُف  ُخدماتُالتوجيهُالفرديُوالجمىع  ُتوفب 

x .ُُناجح ُالتخطيطُلمستقبلُمهخ  
x .ُُالمناسب التخصصُالدراس  ُاختياُر
x .ُُسوقُالعمل  

ُاكتسابُوصقلُالمهاراتُالمطلوبةُف 
x .ُُالبحثُوالتقديمُللوظائفُالمختلفة

ةُالذاتيةُ .2 ُوالمراسالتُالوظيفيةُللطلبةُ.مراجعةُالسب 
 اإلعدادُلمقابالتُالشخصيةُ. .3
ُمختلفُالمجاالتُالمرتبطةُبالتوجيهُ .4  

ُالكتيباتُوالمطوياتُوالنماذجُواالستماراتُالتعليميةُف  توفب 
.ُ  
 الوظيف 

ُ

 خدمات قطاعات العمل: 

ُالجامعةُوتعزيزُفرصهمُالُو .1 ُلطلبةُوخريجر   
ُالوظيف  لرفعُالوع  اتُواألفااُر  ظيفيةُ.مشاركةُالخبر

ُالجامعةُ. .2  عرضُالفر ُالشاغرةُالمتوفرةُلطلبةُوخريجر 
ُالجامعةُللفر ُالوظيفيةُالشاغرةُالمتوفرةُ. .3 ُبياناتُخريجر   توفب 
4. .ُ ُكافةُالتسهيالتُاللوجستيةُإلجراءُاالختباراتُومقابالتُالتوظيفُداخلُالحرمُالجامىع   توفب 
امجُاألكاديمية،ُوالتخصصاتُالمتوفرةُ .5  بالجامعةُ.التعريفُبالبر
ُمعرضُفر ُالعملُوالتدريبُبالجامعةُ. .6  

 الدعوةُللمشاركةُف 

ُ

 : ر  خدمات الخريجي 

1. .ُ فر ُتوظيفُالخريجي   ُالمناسبةُلتعزيُز  
 تقديمُخدماتُالتوجيهُالوظيف 

اتهمُالعمليةُ. .2 ُعنُعملُإلثراءُخبر ُالباحثي   رسائلُتدريبُللخريجي    إصداُر
 تعزيزُفر ُالتوظيفُلمخرجاتُالجامعةُ. .3
فعالياتُالجامعةُالمختلفةُوالمشاركةُفيهاُ.الدعوةُلحض .4  وُر
اتُإعالنّيةُ. .5 الجامعةُمنُخاللُإرسالُنسر ُبأخباُر  إعالمُالخريجي  
ُمنُخاللُبوابةُخريجوُجامعةُالسلطانُقابوسُ. .6 ةُللخريجي   ُعرضُخدماتُممب  
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ُبرامج وفعاليات المركز

 

 

 : ي
 برنامج الوعي الوظيفر

ُيهدفُإىلُتأهيلُطلبةُجامعةُ برنامجُفصـــــــــــــىل 
الســلطانُقابوسُلمتطلباتُســوقُالعمل،ُعنُ
طريقُإقــــــامــــــةُمجموعــــــةُمنُحلقــــــاتُالعمــــــلُ
ةُمنُ ُبالمركز،ُوذويُالخبر المختصـــــــــي   يقدمهُا
ُ داخلُوخارجُالجامعة.ُوأهمُالمواضــــــــــــــيعُالخر 
ُ ،ُالوع   

:ُالتوجيـهُالوظيف  نـامجُه  يتنـاولهـاُالبر
،ُتنميةُمهارات،ُريادةُوتجربةُخّريــــجُ.  

ُُالوظيف 

 

 

  

 

ة ال اتية: عيادة    السث 

فعاليةُيتمُمنُخاللهاُاستضافةُمجموعةُ
ّيةُ ُحقلُالمواردُالوسر  

ُف  منُالمختّصي  
ُبالجامعةُلمراجعةُ باإلضافةُإىلُالمختصي  
ُالذاتيةُلطلبةُالجامعةُوتوجيههمُ السب 
ُتسويقُمهاراتهمُمنُ  

ألفضلُالطرقُف 
ُخاللهاُ.

ُ
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 معرض التخصصات: 

التوجيهُ ُبالتعاونُفعاليةُينظمهاُمركُز  
الوظيف 

معُمختلفُكليــاتُجــامعــةُالســــــــــــــلطــانُقــابوسُ
ُكلُالتخصـــــــــصـــــــــاتُاألكاديميةُبالجامعة،ُ تجمع
ُالطلبةُبالتخصــــــــــــصــــــــــــاتُ وتهدفُإىلُزيادةُوع 
المتوفرة،ُوالمهــاراتُوالوظــائفُالمرتبطــةُبهــا،ُ
ُناجحُ مهخ   ومســـاعدتهمُعىلُالتخطيطُلمســـاُر

التخصصُالمناسبُ. ُمنُخاللُاختياُر

 

 

 

 العمل والتدريب: معرض فر  

ُ ُبي   يهدفُالمعرضُإىلُخلقُتواصلُمباشر
ُعنُ طلبةُالجامعةُوخريجيهاُالباحثي  

ُ  
ُالتوظيفُف  العملُمنُجهة،ُومعُمسؤوىل 
قطاعاتُالعملُمنُجهةُأخرى،ُوالتعّرفُ
عىلُفر ُالتدريبُوالتوظيفُالمعروضة.ُ
ُمنُ ُكبب  ويشاركُبالمعرضُسنوّياُعدد
كاتُا ىُشر لقطاعُالجهاتُالحكومّيةُوكبر
ُالخا ُمنُمختلفُالمجاالتُ.

 

  

 يوم الخريااااج: 

منُ تنظمُالجامعةُاأليامُالمفتوحةُلخريجيهُا
منُ مختلفُالسنواتُوالتخصصاتُوذلكُانطالقُا
ُ، الحر ُالبالغُالذيُتوليهُألبنائهاُالخريجي  

ورةُإيجادُقناةُتواصلُقوّيةُوفاعلةُ بض  واهتمامُا
روحُاالنتماءُللجامعةُلدى ُمعهمُولتعزيُز

.ُ ُالخريجي  
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 : ي
 للتواصل مع مركز التوجي  الوظيفر

 

 

 

 24145976/24145992ُtools@squ.edu.om-Careerُقسمُالتوعيةُوالتوجيه

24145978/24145987ُrelation@squ.edu.om-Careerُُقسمُالعالقاتُالمهنّية

24145990/24145948ُalumni@squ.edu.omُُقسمُشؤونُالخريجي  ُ

24145989ُcareer@squ.edu.omُُقسمُالتنسيقُوالمتابعة

   

 

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

