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رسالة ترحيب من عميد الكلية
مرحباً بكم يف الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا )GCET( ، كلية نابضة 

بالحياة ومكرسة لجودة التعليم العايل يف الهندسة والتكنولوجيا، مع برامج 

منتقاة ضمن املعاييـر األكادميية الدولية ومتوافقة مع رؤية عامن 2040 

وأولوياتها.

  www.gcet.edu.om باملوقع اإللكرتوين للكلية

 ، وطالبنا  موظفينا  من  وتسمع  تقرأ  أن  ميكنك 

وميكنك أيضاً التعرف عىل املناهج التي نتبعها يف 

التعليم والتعلم الهنديس والتقني ، وكذلك حول 

التي  الدعم  وخدمات  لدينا  واملوظفني  األقسام 

نقدمها لتطوير املهارات واملعرفة.

دراستك يف  يف  واالزدهار  النجاح  كل  لك  أمتنى 

 .GCET والتكنولوجيا  للهندسة  العاملية  الكلية 

يف  مرشق  ملستقبل  بداية  هذه  تكون  أن  نأمل 

حياتك املهنية.

!GCET يسعدنا أن نرحب بكم يف عائلة

تتخصص كليتنا يف تعليم الهندسة والتكنولوجيا 

درجة  عىل  وأكادمييون  معلمون  يقدمه  الذي 

عالية من التعليم. 

يف  والتدريس  البحث  بجودة  للغاية  فخور  أنا 

GCET  ، حيث أننا عىل يقني بأن كالً من مجايل 
التي  املجاالت  أكرث  من  والتكنولوجيا  الهندسة 

الديناميكية  واملهارات  املعرفة  بتقديم  تساهم 

عاملنا  يتطلبه  ملا  استجابة  وذلك  جوانبها  كل  يف 

الحديث من مهندسني أكفاء وتقنيني مؤهلني يف 

جميع املجاالت املتنامية وذلك للمساهمة بقيام 

مجتمع مستقبيل متقدم ومتطور.

طلبتنا  متيّز  التي  األسس  وضع  إىل  نسعى  نحن 

عالية  دولية  سمعة  ذي  منهج  خالل  من  وذلك 

عامليني،  مميزين  مهندسني  طلبتنا  تجعل  والتي 

عن  وذلك  األمام،  إىل  عاملنا  قيادة  عىل  قادرين 

التعلم  وتقنيات  اسرتتيجيات  اعتامد  طريق 

والتعليم الحديثة التي متكن الطالب من تطوير 

معارفهم ومهاراتهم والتفكري واإلبتكار ليصبحوا 

مهندسني وتقنيني ناجحني.

نحن نؤمن بشدة بأن مهمتنا ليست فقط تطوير 

تطوير شخصيتك  مهاراتك الهندسية ولكن أيضاً 

واستكشاف مواهبك.

أنشطتنا  يف  املشاركة  عىل  بشدة  نشجعك 

بالتعاون  واملجتمعية  واالجتامعية  الرياضية 

ووحدة خدمات  اإلستشاري  الطلبة  مجلس  مع 

الطالب.

الربوفيسور جيفري إليوت

عميد الكلية

الفهرسـة
رسالة ترحيب من عميد الكلية

نبــذة عن الكليــة

GCET أهم 5 أسباب الختيار

إعتامد الدراسات السابقة )معادلة املواد(

الربامج املعروضة بالكلية

بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف:

   الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات
   هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

   األمتتة وهندسة الروبوتات
   هندسة أجهزة القياس والسيطرة

   هندسة خدمات املباين
بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف: 

   أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
   علم الحاسب اآليل لألعامل

   علوم الحاسب اآليل مساري الذكاء االصطناعي واألجهزة الذكية
   التخطيط الحرضي واإلقليمي

   اإلدارة واملامرسة البيئيـة
   التكنولوجيا املعامرية والتصميم

   تكنــولوجيــا وإدارة الطاقــة
الدراسات العليــا:

   ماجستري العلوم يف اإلدارة الهندسية
   ماجستري العلوم يف علــم البيانــات

نجاحات الخريجني

مميــزات الخريجني

ملزيد من املعلومات، الرجاء التواصل عىل: 

   info@gcet.edu.om   I     www.gcet.edu.om        +968  24227999
ص.ب: 2546  الرمز الربيدي: 112 سلطنة عامن

األقسام األكادميية:

الهندسة امليكانيكية
الهندسة الكهربائية واإللكرتونية

الحوسبة وتكنولوجيا املعلومات

التخطيط الحرضي واإلدارة البيئية

الربنامج التأسييس

مكتب القبول والتسجيل

مكتب املالية

+968  24227960
+968  24227903
+968  24227912

+968  24227926
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نبــذة عن الكليــة
الكليـة العالـمية للهندسـة والتكنولوجيـا )GCET( تأسسـت يف عام 2014، هي مؤسسة خاصة للتعليم العايل تقع يف مسقط، سلطنة عامن.

يتم اإلرشاف عىل الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واالبتكار، ومرتبطة أكادميياً عىل أساس 

اإلمتياز مع جامعة غـرب إنجلتـرا، بريستول )UWE(. هذا يعني أن UWE هي الجهة املانحة لجميـع الربامـج التي تقدمها الكليـة العالـمية 

للهندسـة والتكنولوجيـا.

يتم طرح الربامج األكادميية بنظام الدوام الكامل أو الدوام الجزيئ أو الدوام املرن ليتناسب مع إلتزامات الطلبة الوظيفية والحياتية .

1
الربامج املقدمة هي برامج ذات امتياز 

مام يعني أن الخريجني سيحصلون عىل 

شهادة بريطانية صادرة عن جامعة غرب 

إنجلرتا ، اململكة املتحدة.

2
استخدام أساليب تعليمية حديثة، 

مصممة لتمكني الطالب من االستفادة 

من التطبيق واملامرسة.

3

5

4
موقع الكلية موقع اسرتاتيجي تقع يف 

مسقط وبالقرب من طريق مسقط 

الرسيع.

معايري عاملية برؤية محلية

يتوفر يف الكلية نظام الدراسة املرن الذي 

يتناسب مع ظروف الطالب العائلية 

والعملية. 

أهـم 5 أسبــاب
GCETإلختيــار
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يعد نظام معادلة املقررات الدراسية مبقررات تم دراستها سابقاً يف مؤسسة تعليمية أخرى، طريقة لإلعرتاف باملعرفة واملهارات التي يجلبها الطالب 

معه عند الرشوع يف برنامج درايس جديد. عليه، تتيح الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا )GCET( للراغبني بالدراسة فرصة معادلة مقررات من 

  . ً الربنامج الدرايس، حيث يقدم الطالب دليالً عىل التعلم السابق املوثق بشهادة )تعلم معتمد( و تقديم كشف درجات املقررات التي تم دراستها سابقا

يتم مقارنة  املقررات التي تم دراستها سابقاً  مع مقررات الربنامج الدرايس املعروض من قبل الكلية و يتم إعفاء الطالب من املقررات التي تم تحقيق 

مخرجاتها التعليمية بشكل كامل. 

ميكن طلب الحصول عىل معادلة املقررات الدراسية من قبل مجموعة واسعة من األفراد مبا يف ذلك:

- الراغبني بالعودة للتعليم العايل 
- الراغبني يف تحسني مؤهالتهم الحالية

- الراغبني يف إعادة توجيه أو تغيري وظائفهم

ميكن تقييم التعلم املسبق واستخدامه للمطالبة مبعادلة املقررات الدراسية يف الربنامج  الدرايس، أو الحصول عىل إعفاء أكادميي ملستوى كامل للربنامج، 

مام يتيح للطلبة الدخول يف الربنامج “مبكانة متقدمة”.  ينطبق إعفاء )معادلة( املستويات من الربامج

عىل الطلبة الذين إجتازوا مرحلة الدبلوم أو الدبلوم املتقدم يف نفس املجال أو التخصص. 

لتعبئة إستامرة طلب معادلة املواد إلكرتونياً:

إعتامد الدراسات السابقة )معادلة املواد(

shorturl.at/lvxA9

ادرس وأكمل 
شهادتـك

يف سنتني أو
ثالث سنوات 



الكلية متخصصة يف الدراسات الهندسية والتكنولوجية وتقدم الربامج التالية:

بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف:

- الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات
- هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

- األمتتة وهندسة الروبوتات
- هندسة أجهزة القياس والسيطرة

- هندسة خدمات املباين

بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف: 

- أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
- علم الحاسب اآللـي لألعمـال

- علوم الحاسب اآليل مساري الذكاء اإلصطناعي واألجهزة الذكية

بكالوريوس علوم مع مرتبة الرشف يف: 

- التخطيط الحرضي واإلقليمي
- اإلدارة واملامرسة البيئيـة

- التكنولوجيا املعامرية والتصميم
- تكنــولوجيــا وإدارة الطاقــة

الدراسات العليــا:

ماجستري العلوم يف: 

- اإلدارة الهندسية
- علــم البيانــات
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ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات

امليكانيكية  الهندسة  خريجي  تعيني  يتم 

الصناعية  املجاالت  من  واسع  نطاق  يف 

والغاز  والنفط  والطاقة  التصنيع  مثل 

واإلنشاءات والسيارات والفضاء واملجاالت 

الطبية. 

متكن شهادة الهندسة امليكانيكية الخريجني 

وتصنيع  تصميم  عمليات  يف  االشرتاك  من 

والتقنيات  امليكانيكية  األنظمة  وتركيب 

الهياكل  تقييم سالمة  يف  والعمل  الحديثة 

الهندسية واملكونات املصاحبة لها. ويؤدي 

تزويد  إىل  السيارات  تكنولوجيا  تخصص 

الخريجني للعمل يف قطاع السيارات.

إذا كنت ترغب يف متابعة دراساتك العليا 

بعد التخرج فإن فرص حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

بريطانية  شهادة  عىل  حاصل  كونك 

معتمدة عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الفيزياء أو ما يعادلها  البحته ومادة  الرياضيات 
- “املسارالعلمي” مبعدل عام ال يقل عن 60%.

يعد مجال الهندسة امليكانيكية أحد أهم املجاالت 
املبادئ  ودمج  تطبيق  فيه  يتم  حيث  الهندسية 
الهندسية الخاصة بالتحليل والتصميم والتصنيع 
وصيانة األنظمة امليكانيكية. عىل سبيل املثال ال 
الحرص يشمل التخصص عىل املركبات والطائرات 
وأنظمة التدفئة والتربيد واملصانع ومرافق توليد 
والصناعات  الطبية  واألجهزة  واملاكينات  الطاقة 

اإلنشائية.
وتكنولوجيا  امليكانيكية  الهندسة  برنامج  يهدف 
السيارات يف الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا 
واملهارات  باملعلومات  الدارسني  تزويد  اىل 
بصـورة  امليكانيكية  الهندسـة  يف  األساسيـة 
يف  السيارات  تكنولوجيا  عىل  الرتكيز  مع  عامة 
املراحل املتقدمة من الدراسة للعمل كمهندسني 

ميكانيكيني أو مهنديس مركبات.

يزودك هذا الربنامج الدرايس مبعلومات أساسية 
امليكانيكية  الهندسة  وتطبيقات  مببادئ  تتعلق 
مثل القوى والعزوم، الطاقة، ميكانيكية الحركة، 
علم  الحرارة،  ديناميكية  السوائل،  ميكانيكية 
الرياضيات  اىل  إضافة  الهنديس  والتصميم  املواد 
الهندسية وبرمجة الحاسبات. بعد ذلك  ميكنك 
وفهم  التحليلية  مهارتك   تطوير  من  الربنامج  
امليكانيكية  املنظومات  مع  التعامل  كيفية 
تلك  تحسني  ويتم  كام  املعقدة  واملفاهيم 
خالل  من  وتكميلها  إضافية  بصورة  املهارات 
مكون الدورة الدراسية يف مجال اإلدارة وعنارص 
املتقدمة  املراحل  يف  االحرتايف.  التصميم  دورة 
تطبيقات  عىل  الرتكيز  سيتم  الربنامج  هذا  من 

الهندسة امليكانيكية يف تكنولوجيا السيارات. 
يف السنة االخرية من الربنامج يعطى لكل طالب 
ما  فيه  ويطبق  لوحده  به  يقوم  تخرج  مرشوع 
عملية  ملشاكل  للتصدي  الربنامج  خالل  تعلمه 

حقيقية.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

  
الخطة الدراسية  -  بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات

S/N     Module  Code        Module   Title                                                                                     Level       Credit            Prerequisite    

  1        UFMFBG-30-0        Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                              0              30                  None                                                                                        

  2        UFMFEG-30-0        Engineering Experimentation                                                           0          30                None

  3        UFCFGK-30-0         Professional and Academic Skills                                           0          30                None

  4        UFCEXX-30-0         Program Design and Implementation                                            0          30                None

  5        GCET-15-0              Omani Culture                                                                            0          0                None

  6        UFMFJ9-30-1          Engineering Mathematics                                                           1          30                None      

  7        UFMFH3-30-1        Stress & Dynamics                                                                           1          30                None

   8       UFMFN3-30-1        Design, Materials and Manufacturing                                            1          30                None

   9       UFMFG3-15-1        Fluid Dynamics                                                                           1         15                None

  10      UFMFF3-15-1         Energy and Thermodynamics                                          1         15                None

  11      UFMFHA-15-2        Project Management                                                                        2         15                None

  12      UFMFK9-15-2         Engineering Mathematics 2                                                           2         15                UFMFJ9-30-1

  13      UFMFL8-15-2         Dynamics                                                                                            2         15                UFMFJ9-30-1
                          UFMFH3-30-1

  14      UFMFQA-15-2       Stress Analysis                                                                               2         15                UFMFH3-30-1

  15      UFMF88-30-2        Design & Electromechanical System                                           2          30                UFMFN3-30-1

  16      UFMFMC-30-2       Automotive Technology                                                           2          30                UFMFJ9-30-1 

  17      UFMFX8-30-3        Individual Project BEng                                                            3          30                330 credits

  18      UFMFU7-15-3        Computational Method                                                           3          15                UFMFQA-15-2 

  19      UFCF95-15-3         Entrepreneurial Skills                                                                       3              15                   None

  20      UFMFXJ-15-3         Vibrational Dynamics                                                                         3         15                  UFMFL8-15-2

Elective 1 )students must choose only one 15 credit module from the below list(

  21      UFMFD7-15-3        Energy Technologies                                                3         15                None

  22      UFMFU6-15-3       Composite Engineering                                             3         15                   None

  23      UFMFYJ-15-3         Control Engineering                                              3         15                UFMFK9-15-2

  24      UFMF7K-15-3        Materials and structures for special applications           3         15                UFMFN3-30-1

  25      UFMFP9-15-3        Mechanics of Materials                                             3         15                UFMFQA-15-2

Elective 2 )students must choose only one 30 credit module from the below list(

  26      UFMFT9-30-3        Motorsport Performance                                                3         30                UFMFMC-30-2

  27      UFMFNC-30-3       Automotive Manufacturing                                               3         30                UFMFMC-30-2

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.
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بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

اإللكرتونيات  مهندســي  عىل  الطلب 

واإلتصاالت يف تزايد مستمر بسبب التقدم 

الرسيع لإللكرتونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

وتطبيقاتهام يف املنطقة والعامل. خلق فرص 

خاصة  للمهندسني،  ومتجددة  دامئة  عمل 

التعامل والتطوير املستمرين.

 
االلكرتونيات  لهندسة  الواسع  املجال  إن 

يتيح  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 

عىل  أمثلة  عظيمة.  مهنية  آفاق  لخريجينا 

أماكن العمل يف هذا املجال تشمل مزودي 

والالسلكية،  السلكية  االتصاالت  خدمة 

رشكات  والغاز،  النفط  صناعة  رشكات 

الطبية، مجاالت  البرتوكيامويات، الرشكات 

الدفاع واألمن، رشكات االستشعار عن بعد 

وبعض الجهات الحكومية. 

مجال  يف  متاحة  العمل  فرص  إن  كام 

الحديدية  والسكك  والنقل  التصنيع 

والطريان ومجموعة من الصناعات األخرى 

عالوة عىل ذلك، فإن مهنديس االلكرتونيات 

لديهم  والالسلكية  السلكية  واالتصاالت 

مشاريعهم  بدء  عىل  والقدرة  املهارات 

والفرص  مزدهر  السوق  أن  الخاصة حيث 

متوفرة .

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الفيزياء أو ما يعادلها  البحته ومادة  الرياضيات 
- “املسارالعلمي” مبعدل عام ال يقل عن 60%.

تخيل عامل بدون طاقه كهربائية، أنظمة إتصاالت 
أو أجهزة إلكرتونية.

من السهولة اإلستنتاج بأن الهندسة اإللكرتونية 
ألستمرار  حيويان  عنرصان  ميثالن  واإلتصاالت 

الحياة وللتطورات التكنولوجية املستقبلية.

دوراً  واإلتصاالت  اإللكرتونيات  مهندسو  يلعب 
اإللكرتونية  األجهزة  تطوير  و  تصميم  يف  حيوياً 
الحاجة ملهندسني  فإن  لذلك  اإلتصاالت  وأنظمة 

أكفاء يف هذا املجال يف تزايد مستمر.

أساسية  مبعلومات  الدرايس  الربنامج  يزّودك 
اإللكرتونية  الهندسة  وتطبيقات  مببادىء  تتعلق 
الرقميــة،  اإللكرتونيــات  مثل  واإلتصــاالت 
اإللكرتونيــات التامثلية، الدوائــر اإللكرتونيــة، 
بعد  الهندسية.  والرياضيات  الحاسبات  برمجة 
مجاالت  يف  متقدمة  مواد  الطالب  يدرس  ذلك 
أنظمــة  التحكم،  أنظمــة  اإلشــارات،  معالجة 
اإلتصاالت و برمجة الحاسبات الدقيقة. يف السنة 
االخرية من الربنامج يعطى لكل طالب مرشوع 
تخرج يقوم به لوحده ويطبق فيه ماتعلمه خالل 

الربنامج عىل التصدي ملشاكل عملية حقيقية.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N    Module  Code         Module Title                                                                                    Level        Credit           Prerequisite   

1         UFMFBG-30-0         Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                           0        30              None

2         UFMFEG-30-0         Engineering Experimentation                                                       0        30                  None

3         UFCFGK-30-0          Professional and Academic Skills                                                  0        30              None

4         UFCEXX-30-0          Program Design and Implementation                                        0        30              None

5         GCET-15-0             Omani Culture                                                                         0        0              None

6         UFMFP8-15-1         Electrical and Electronic Principles )A(                                          1        15              None

7         UFMFN7-15-1         C  Programming                                                                         1               15              None

8         UFMFJ9-30-1          Engineering Mathematics                                                         1        30              None

9         UFMFF8-30-1         Digital Principles                                                                         1        30              None

10       UFMFVA-15-1         Electrical and Electronic Principles )B(                                        1        15              None

11       UFMFCA-15-1        Practical Electronics                                                                         1        15                  None

12       UFMFL9-15-2         Mathematics for Signals and Control                                         2        15              UFMFJ9-30-1

13       UFMFHA-15-2        Project Management                                                         2        15              None

14       UFMFKA-30-2         Microcontrollers Applications Group Lab                                    2        30              None

15       UFMFMA-15-2        Signal Processing and Circuits                                                       2        15              UFMFP8-15-1

16       UFMFV7-15-2         Control                                                                                          2        15              UFMFJ9-30-1

17       UFMFE8-30-2         Digital Design [Elective]                                                         2        30              UFMFF8-30-1

18       UFMFR7-15-2         Communications, Signals and Filters [Elective]                        2        15              UFMFP8-15-1

19       UFMFJ8-15-2          Drives and Motion [Elective]                                                         2        15              UFMFVA-15-1
                         UFMFCA-15-1

20       UFMFRJ-15-2          Power Systems Fundamentals  [Elective]                        2        15              None

21       UFMFQ8-30-2        Electrical Technology [Elective]                                         2        30              UFMFJ9-30-1

Note: Student will choose 30 credits from the elective modules.

22       UFMFX8-30-3         Individual Project BEng                                                          3        30              330 credits

23       UFMFS7-15-3         Communication                                                                                3        15              UFMFL9-15-2

24       UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                                                         3        15                  None

25       UFMFJN-15-3          Radio Frequency and Microwaves Circuit Design        3        15              UFMFL9-15-2

26       UFMFKN-15-3         Mobile and Wireless Communication                                        3        15              None

27       UFMFLN-15-3         Satellite Communications                                                         3        15                  UFMFL9-15-2

28       UFMFV8-15-3         Group Design and Integration Project [Elective]                        3        15              None

29       UFMFW7-15-3        Control Systems Design [Elective]                                        3        15              UFMFMA-15-2

30       UFMFH8-15-3         Digital Signal Processing [Elective]                                        3        15                  None

31       UFMFD7-15-3         Energy Technologies [Elective]                                                      3        15              None
Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  -  بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت
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بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الرشف( يف األمتتة وهندسة الروبوتات

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

الرابعة  الصناعية  الثورة  عرص  يف  نعيش 

والذكاء  واألمتتة  الرقمنة  تأثري  وأصبح 

مام  جداً  ضخاًم  االقتصاد  عىل  االصطناعي 

أدى إىل زيادة الطلب عىل الخرباء، مهندسني 

ومشغليـن يف مجــال هندسـة الروبوتــات

واألمتتة. 

مع  اآلله  تفاعل  بكيفية  معرفتك  إن 

اىل  املهنية  حياتك  تأخذ  أن  ميكن  بيئتها 

عىل  العمل  ذلك  يف  مبا  متنوعة،  إتجاهات 

الحديثة  العمليات  اآليل،  التصنيع  أنظمة 

املؤمتتة، الصناعات الغذائية، تطوير البيوت 

إنرتنت  وتقنيات  الذكية،  واملدن  الذكية 

غريها  و  القيادة  ذاتية  السيارات  األشياء، 

هذا  الحديثة يف  والتطبيقات  التقنيات  من 

عىل   ، الفرص  وتشمل  كام  الواسع.  املجال 

سبيل املثال ال الحرص ، األدوار التالية:

 - مصمم / مهندس األمتتة 
 - مصمم / مهندس الروبوتات 

-  مصمم / مهندس   نظم 

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الفيزياء أو ما يعادلها  البحته ومادة  الرياضيات 
- “املسارالعلمي” مبعدل عام ال يقل عن 60%.

األمتتة والروبوتات ميثالن فرع هنديس متخصص 
املتعلقة  املجاالت  يف  متعمقة  معرفة  يوفر 
وأجهزة  وااللكرتونية،  الكهربائية  بامليكانيكا 
والذكـاء  اآللـي  والنظــام   ، اآلليـة  االستشعــار 

االصطناعي. 

يشمل هذا الربنامج تصميم الروبوتات وصيانتها 
األبحاث  زيادة  عىل  والعمل  تطبيقاتها  وتطوير 
مثل  الجديدة  واملفاهيم  األمتتة  أنظمة  لتطوير 

السيارات بدون سائق.

أساسية  مبعلومات  الطالب  الربنامج  هذا  يزّود 
اإللكرتونية  الهندسة  وتطبيقات  مببادىء  تتعلق 
الرقمية،  اإللكرتونيات  مثل  واإللكرتوميكانيكية 
اإللكرتونية،  الدوائــر  التامثلية،  اإللكرتونيـات 
بعد  الهندسية.  والرياضيات  الحاسبات  برمجة 
مجاالت  يف  متقدمة  مواد  الطالب  يدرس  ذلك 
أنظمة  التحكـم،  أنظمــة  اإلشارات،  معالجة 

الروبوتات، و برمجة الحاسبات الدقيقة.

يف السنة األخرية من الربنامج يعطى لكل طالب 
فيه  ويطبق  لوحده  به  يقوم  تخرج  مرشوع 
ملشاكل  التصدي  عىل  الربنامج  خالل  تعلمه  ما 

عملية حقيقية.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module  Code       Module  Title                                                                                    Level        Credit            Prerequisite    

1         UFMFBG-30-0         Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                            0        30             None

2         UFMFAG-30-0         Foundation Mechanics                                                                    0        30                 None

3         UFCFGK-30-0          Professional and Academic Skills                                                   0        30             None

4         UFCEXX-30-0          Program Design and Implementation                                         0        30             None

5         GCET-15-0             Omani Culture                                                                          0        0             None

6         UFMFJ9-30-1           Engineering Mathematics                                                         1        30             None

7         UFMFJ3-30-1           Introduction To Robotics & Electronic                                        1        30                 None

8         UFCFE3-15-1           Introductory Artificial Intelligence For Robotics                        1        15                 None

9         UFMFN7-15-1         C  Programming                                                                         1        15             None

10       UFMFR8-15-1         Digital Principles For Robotics                                        1        15             None

11       UFMFCA-15-1        Practical Electronics                                                                         1        15             None

12       UFMFL9-15-2          Mathematics for Signals and Control                                         2        15                 UFMFJ9-30-1

13       UFMFKA-30-2         Microcontrollers Applications Group Lab                        2        30             None   

14       UFMFV7-15-2         Control                                                                                          2        15             UFMFJ9-30-1

15       UFMFR9-15-2         Mechatronics                                                                         2        15             None

16       UFMFHM-15-2       Programmable Logic Controller Design                         2        15             UFMFR8-15-1 

17       UFMFJA-30-2          Robotic Systems                                                                         2        30             UFMFJ3-30-1

18       UFMFX8-30-3         Individual Project BEng                                                          3        30             330 credits of which 90  
                        credits at level 2

19       UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                                                         3        15             None

20       UFMFV8-15-3         Group Design and Integration Project   [Elective]                      3        15             None

21       UFMFNF-15-3        Probabilistic Robotics                                                         3        15                 None

22       UFMFC9-15-3         Machine Vision                                                                         3        15                 None

23       UZRSSR-15-3          Ethics Of Technology                                                         3        15             None

24       UFMFH8-15-3        Digital Signal Processing [Elective]                                        3        15             None

25       UFMF99-15-3         Intelligent And Adaptive Systems                                    3        15             None

26       UFCFU3-15-3         Advanced Databases [Elective]                                        3        15             None 

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس الهندسة )مع مرتبة الرشف( يف األمتتة وهندسة الروبوتات
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بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة أجهزة القياس والسيطرة

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

والسيطرة  القياس   أجهزة  هندسة  فرع 

هو من األفرع املطلوبة بشكل كبري بسبب 

والصناعات  العمليات  يف  الرسيع  التقدم 

اآللية يف املنطقة وحول العامل.

هذه التطورات تخلق فرص عمل مستمرة 

للمهندسني املختصني القادرين عىل التعامل 

وتطوير هذه العمليات والصناعات.

ألجهزة  الهنديس  التخصص  هذا  يتيح 

فرص  عىل  الحصول  والسيطرة  القياس 

وظيفية رائعة. فرص العمل لهذا التخصص 

الحرص(  ال  املثال  سبيل  عىل  ذلك  يف  )مبا 
ورشكات  والغاز،  النفط  رشكات  يف  توجد 

البرتوكيامويات  والرشكات الطبية الحيوية  

و أجهزة الدفاع واألمن ورشكات اإلستشعار 

عن بعد والهيئات الحكومية. 

التصنيع  قطاع   يف  أيضاً  فرص  توجد  كام 

والطيــران  الحديدية  والسكك  والنقـل 

والعديد من الصناعات األخرى.

هذا  خريـج  ميتلك   ، ذلــك  عىل  عــالوة 

بدء  عىل  والقدرة  املهارات  عىل  التخصص 

املزدهر  السوق  وضع  يف  الخاصة  أعاملهم 

والفرص ال تحىص.

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الفيزياء أو ما يعادلها  البحته ومادة  الرياضيات 
- “املسارالعلمي” مبعدل عام ال يقل عن 60%.

يعترب تخصص هندسة أجهزة القياس والسيطرة 
من التخصصات الهندسية الحديثة التي تحتاجها 
النمو  بسبب  الحديثة  الصناعات  عليها  وتعتمد 
الحاسبات  واستخدام  األمتتة  أنظمة  يف  الهائل 
التصنيع  الذاتية لعمليات  اإلدارة  اإللكرتونية يف 
النفط  مجال  يف  وخاصة  والسيطرة  التحكم  و 
والغاز، العمليات الصناعية، الصناعات التحويلية، 
هذا  الكثري.ويزود  وغريها  الطبية  التطبيقات 
الدارسني باملهارات واملعلومات  الطلبة  الربنامج 
الهندسية األساسية يف مجال الهندسة اإللكرتونية 
والسيطـرة،  القيــاس  أنظمة  عىل  الرتكيز  مع 
بعد،  عن  اإلستشعار  اإللكرتونية،  املجسات 
وطرق  الذكية  املجسات  اإلشارات،  معالجة 

التحكم الذكية.

بدراسة  الطالب  سيقوم  الربنامج  بداية  يف 
والرياضيات  والتناظرية  الرقمية  اإللكرتونيات 
إىل  باإلضافة  الكمبيوتر  وبرمجة  الهندسية 
الهندسية  التطبيقات  من  واسعة  مجموعة 
املرحلة  يف  الطالب  تقدم  مع  اإللكرتونية. 
اإلشارات  معالجة  مواضيع  يف  يتعمق  الدراسية 
املتحكامت  تعتمد عىل  التي  املبنية  واألنظمة   ،
أنظمة  ومستشعر  االتصاالت،  وأنظمة  الدقيقة، 
التحكم، واملحـوالت ، واملشغــالت ، وتقنيـات 
الدقيقـة،  األجهـزة  وموضوعـات  القيــاس، 
الذكية.  التكييفية  األنظمة  تصميم  إىل  باإلضافة 
املهارات  أيضاً  الطالب  سيطور  ذلك،  جانب  إىل 
املهنية يف تخطيـط املشاريـع والعمـل الجامعي 

و فنــون التواصل. 

املعرفة  بتطبيق  الطالب  سيقوم  الربنامج  خالل 
العميل  املخربي  العمل  خالل  من  املكتسبة 
كام  الحديثة.  املختربات  مرافق  باستخدام 
املصانع  من  خبــرات  عىل  الطالب  سيحصل 
املصانع  زيارات  خالل  من  املحلية  والرشكات 
يقدم  النهائية   السنة  يف  الرائدة.  واملؤسسات 
التي  املعرفة  إلثبات  فردي  مرشوع  الطالب 

اكتسبها يف الربنامج.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module Code        Module Title                                                                                     Level         Credit           Prerequisite   

1         UFMFBG-30-0        Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                            0        30               None

2         UFMFEG-30-0        Engineering Experimentation                                                        0        30                   None

3         UFCFGK-30-0        Professional and Academic Skills                                                    0        30               None

4         UFCEXX-30-0        Program Design and Implementation                                        0        30               None

5         GCET-15-0            Omani Culture                                                                         0        0               None

6         UFMFP8-15-1        Electrical and Electronic Principles )A(                                        1        15               None

7         UFMFJ9-30-1         Engineering Mathematics                                                        1        30               None

8         UFMFCA-15-1       Practical Electronics                                                                           1        15                   None

9         UFMFN7-15-1       C  Programming                                                                                 1        15               None

10       UFMFF8-30-1        Digital Principles                                                                         1        30               None

11       UFMFVA-15-1       Electrical and Electronic Principles )B(                                            1        15               None

12       UFMFL9-15-2        Mathematics for Signals and Control                                        2        15               UFMFJ9-30-1

13       UFMFKA-30-2       Microcontrollers Applications Group Lab                        2        30               None

14       UFMFMA-15-2      Signal Processing and Circuits                                                         2        15               UFMFP8-15-1

15       UFMFHA-15-2       Project Management                                                        2        15               None

16       UFMFV7-15-2        Control                                                                                         2        15               UFMFJ9-30-1

17       UFMFNP-15-2       Measurements And Instrumentations                                        2        15               UFMFVA-15-1  

18       UFMFPK-15-2        Sensors, Transducers And Actuators                                        2        15               UFMFCA-15-1
                                                                                                                                                                                                    
19       UFMFX8-30-3        Individual Project BEng                                                         3        30               330 credits of which   
                           90 credits at level 2

20       UFCF95-15-3         Entrepreneurial Skills                                                                        3                15               None

21       UFMF99-15-3        Intelligent And Adaptive Systems                                        3        15               None

22       UFMFPP-15-3        Remote Sensing                                                                        3        15               UFMFNP-15-2

23       UFMFW7-15-3      Control Systems Design                                                         3        15               UFMFMA-15-2

24       UFMFV8-15-3        Group Design And Integration Project                                        3        15                   None

25       UFMFS7-15-3        Communication     [Elective]                                                        3        15               UFMFL9-15-2

26       UFMFH8-15-3       Digital Signal Processing [Elective]                                       3        15               None

27       UFMFE7-15-3        Analogue Electronics [Elective]                                       3                15               None

28       UFMFDE-15-3       Power Electronics [Elective]                                                        3        15                 UFMFCA-15-1

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules. 
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

modules.                                                                                                                                                                                                

الخطة الدراسية  - بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة أجهزة القياس والسيطرة
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بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة خدمات املباين 

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

يؤهلك هذا الربنامج يف العمل مع رشكات 

خاصة  رشكات  مع  أو  الجنسيات  متعددة 

أصغر.

تشمل فرص العمل لخريجي هذا الربنامج 

وهندســة  الهندسيــة  االستشــارات  عىل 

وصيانـة  تنفيـذ  عىل  والتعاقـد  التصميـم 

األنظمة املتخصصة بشؤون املباين واملرافق 

امللحقة بها أو إدارة املباين التجارية.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الفيزياء أو ما يعادلها  البحته ومادة  الرياضيات 
- “املسارالعلمي” مبعدل عام ال يقل عن 60%.

أي وقت مىض  من  تعقيداً  أكرث  املباين  أصبحت 
املؤهلني  الخريجني  عىل  مرتفع  طلب  وهناك 
والذين يفهمون التقنيات الحديثة يف هذا املجال.

 يعد محرتفو خدمات املباين يف طليعة املبتكرين 
يف الهندسة املعامرية واالستدامة وكفاءة الطاقة 
واملباين الذكية وأحدث برامج منذجة معلومات 

.)BIM( البناء

يعملوا  أن  املباين  خدمات  يف  للمهندسني  ميكن 
تتطلب  التي  األنشطة  من  واسعة  مجموعة  يف 
ولكن  التقني،  لالبتكار  منطياً  نهجاً  فقط  ليس 
أيًضا فهامً واضحاً للجوانب التشغيلية والتجارية 
لصناعة البناء واملسؤوليات املهنية تجاه املجتمع 

والبيئة.

يهدف الربنامج اىل توفري تجربة تعليمية متميزة 
من شأنها إعداد الخريجني للمهن ذات الصلة يف 
املعرفة  ومنحهم  البناء،  خدمات  هندسة  مجال 
لتقديم  والحامس  واإلبداع  واملهارات  املطلوبة 

مساهمة فعالة يف مهنتهم.

الرياضيات  تدرس  سوف  الربنامج  بداية  يف 
املبادئ  والبيئة،  بالبناء  املتعلقة  الهندسية 
البنـاء  تكنولوجيـا  البنــاء،  لهندسة  الهندسية 
االقتصاد  باملباين،  املتعلقة  القوانيني  والخدمات، 

واإلدارة وعلوم البناء. 

مع تقدمك يف الربنامج، سيتم تدريسك تطبيقات 
تطبيــق  الطاقة،  تجهيــزات  البنــاء،  خدمــات 
الرياضيات يف الهندسة املدنية والبيئية، املشرتيات 
ومامرسات العقود، االستدامة ومحاكاة الطاقة، 
األنظمـة  الكربون،  منخفضة  املبانـي  خدمات 
إىل  بالراحة.  التحكم  وموضوعات  التفاعلية 
جانب ذلك، ستقوم أيضاً بتطوير املهارات املهنية 
يف تخطيط املشاريع، العمل الجامعي والتواصل 
املهني. ستطبق خالل الربنامج املعرفة املكتسبة 
باستخدام  والعميل  املختربي  العمل  خالل  من 

أحدث املختربات لدينا. 

ستحصل عىل خربة يف الصناعة من خالل جوالت 
من  املهنية  املامرسات  عىل  والتعرف  ميدانية 

املنظامت والرشكات الرائدة.

بعمل مرشوع  أيضاً  ستقوم  األخرية،  السنة  يف   
التي  املعرفة  لتطبيق  أطروحة  وكتابة  تصميم 

اكتسبتها يف الربنامج يف حل مشاكل حقيقية.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module Code       Module Title                                                                                                         Level         Credit      Prerequisite    

1         UFMFBG-30-0        Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                                             0             30            None              

2         UFMFAG-30-0        Foundation Mechanics                                                                             0             30            None                

3         UBLMPA-30-0        Foundation Year Project                                                                             0             30            None               

4         UFMFEG-30-0        Engineering Experimentation                                                                             0                30            None               

5         GCET-15-0            Omani Culture                                                                                              0             0              None

6         UFMFYG-15-1        Mathematics for Civil and Environmental Engineering                             1             15            None               

7         UBLLWQ-15-1        Engineering Principles )Building Engineering(                                                1             15            None               

8         UBLMYS-30-1        Construction Technology and Services                                                      1             30            None               

9         UBLMPC-30-1        Law, Economics and Management                                                               1             30            None               

10       UBLMSS-30-1        Environmental Physics and Materials                                                               1             30            None              

11       UBLMTB-30-2        Building Services Applications                                                              2             30            None

12       UBLMH8-15-2       Energy Transformations                                                                              2             15            None            

13       UFMFF7-15-2        Application of Mathematics in Civil and Environmental Engineering         2             15            UFMFYG-15-1

14       UBLMRT-30-2        Procurement and Contract Practice                                                              2             30             None 

15       UBLLYF-15-2          Sustainability and Energy Simulations                                                              2             15             None

16       UFCF95-15-3         Entrepreneurial Skills                                                                                              3             15             None

17       UBLMHP-15-3       Interactive Systems and Comfort Control                                              3             15             None 

18       UBLMGP-15-3       Energy Management and Performance Evaluation                             3             15            None

19       UBLMPB-30-3        Mechanical Services                                                                                               3             30            UBLMTB-30-2      

                         UFMFF7-15-2

20       UBLLXE-30-3         Design Project                                                                                               3             30            UBLMTB-30-2

21       UBLLYV-30-3         Dissertation                                                                                               3             30            None

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required modules.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس هندسة )مع مرتبة الرشف( يف هندسة خدمات املباين 
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بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف أمن الحاسبات واألدلة الجنائية

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

واألدلة  الحاسبات  أمن  مجاالت  خريجي 

للعمليات  عميق  فهم  لديهم  الجنائية 

الحاسبات  داخل  تحدث  التي  الداخلية 

امللفات.  أنظمة  عمل  وطرق  اإللكرتونية 

اآلليات  استخدام  عىل  قادرين  إنهم  كام 

املناسبة للتحقيق فيام يحدث داخل أنظمة 

الخرق  محاوالت  من  وحاميتها  الحاسبات 

واالستعامل الغري مسموح به. مبا أن معظم 

فمن  قانوين  بعد  لديها  الفعاليات  هذه 

املجال  الخريجني يف هذا  يكون  أن  املتوقع 

القضائية  واألنظمة  بالقوانني  معرفة  عىل 

املتعلقة بهذا املجال. خريجي هذا الربنامج 

لديهم فرص عمل عالية بسبب قلة الكوادر 

مجاالت  تشمل  املجال.  بهذا  املتخصصة 

العمــل مؤسسات ورشكــات  القطاعيــن 

الحاسبات،  أنظمة  لحامية  والخاص  العام 

الرشطة  أجهـزة  القضائيــة،  املؤسســات 

واألمن، البنوك، الدوائر الحساسة، رشكات 

الهواتف النقالة وغريها الكثري.  

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

الجرائم املعلوماتية هي يف تزايد كبري وستتزايد 
استخدام  وتوسع  التكنولوجي  التطور  مع  أكرث 

الحاسبات اإللكرتونية يف حياتنا اليومية. 

جعلت  املستوى  العالية  األمنية  الخروقات 
تعتمد عىل  التي  واملؤسسات  املحلية  السلطات 
الحاسبات اإللكرتونية يف عملها اىل توفري موارد 
وحاميتها  املعلومات  أمن  مع  للتعامل  خاصة 
املهارات  لها  عاملة  أيدي  تأهيل  يتطلب  وهذا 
هذه  إخرتاق  محاوالت  مع  للتعامل  الالزمة 

املعلومات أو استخدامها بصورة غري رشعية. 
  

إن هذا الربنامج املرخص من قبل جامعة غرب 
خريجيها  نسبة  تعترب  والتي  الربيطانية  إنجلرتا 
الحاصلني عىل عمل واحدة من أعىل النسب يف 
بريطانيا، سيؤهلك الربنامج للعب دور أسايس يف 
ضد  دفاعها  أنظمة  إلدارة  املؤسسات  مساعدة 
الهجامت املعلوماتية كام إنها ستؤهلك للتحقيق 

واستخراج األدلة الجنائية املعلوماتية للجرائم.

قد  ستكون  بنجاح  الربنامج  هذا  إكامل  بعد 
ميثل  بعضها  متقدمة،  ملعلومات  فهمك  طورت 
آخر ما توصل اليه العلم، يف مجال أمن الحاسبات 

واألدلة الجنائية. تشمل هذه املواد ما ييل:
قواعد  والشبكــات،  الحاسبــات  أنظمـة   .1
األمن،  وسياسة  التهديدات  املوثوقة،  الحاسبات 
طبقات  يف  والشبكات  الحاسبات  أمن  أليات 
ومستويات متعددة و تكنولوجيا األمن الخالقة.
2. املعلومات والبيانات وطرق متثيلها و ترتيبها 

يف أنظمة الحاسبات.
الجرائم  يخص  فيام  املحيل  القضايئ  النظام   .3

اإللكرتونية.
4. القوانني املتعلقة بالجرائم اإللكرتونية، األدلة 
الجنائية اإللكرتونية، طرق التحقيق و املجاالت 

التجارية ألمن الحاسبات واألدلة الجنائية.
منذجتها،  تعريفها،  الحاسبات،  أمن  إدارة   .5
الثقة، سياسات األمن املعلومايت  تعريف مبادئ 
خالل  من  االمنة  والتطبيقات  الخدمات  وتوفري 
الحاسبـات  مثل  متعددة  الكرتونيـة  أجهـزة 

والهواتف. 
6. األدوات واآلليات املستخدمة يف التحقيقات 
اإللكرتونيــة  بالجرائــم  املتعلقــة  الجنائيـة 

واملعلوماتية.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module Code        Module  Title                                                                                    Level       Credit              Prerequisite    

1         UFMFBG-30-0         Foundation Mathematics: Algebra & Calculus                            0         30              None

2         UFMFEG-30-0         Engineering Experimentation                                                         0         30              None

3         UFCFGK-30-0          Professional and Academic Skills                                      0         30                 None

4         UFCEXX-30-0          Program Design and Implementation                                         0         30              None

5         GCET-15-0             Omani Culture                                                                                   0         0              None

6         UFCFC3-30-1          Introduction to OO Systems Development                        1         30              None

7         UFCF93-30-1           Computer and Network Systems                                        1         30              None

8         UFCFB3-30-1           Web Programming                                                                         1         30              None

9         UFCFP4-30-1           Computer Crime and Digital Evidence                                        1         30                 None

10       UFCFW5-30-2         Mobile and Embedded Devices                                         2         30              UFCF93-30-1 

11       UFCFJ6-30-2           Security and Forensic Tools                                                         2         30              UFCFP4-30-1

12       UJUUKM-30-2         Law, Experts and Justice                                                         2         30              None

13       UFCFLC-30-2           Secure Computer Networks                                                         2         30              UFCF93-30-1

14       UFCFR4-45-3          Computing Project                                                                         3         45              330 Credits, 90 at L2

15       UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                                                                     3         15              None

16       UFCFRB-15-3          Security Management in Practice                                        3         15              None

17       UFCFC5-15-3          Forensic Computing Practice                                                         3         15              UFCFP4-30-1 and 
                        UFCFJ6-30-2

18       UFCFM6-15-3         Requirements Engineering )Elective(                                         3         15                 None 

19       UFCFU3-15-3          Advanced Databases )Elective(                                         3         15              UFCFB3-30-1  

20       UFCFT4-15-3           Cryptography )Elective(                                                         3         15              UFCFC3-30-1

 21      UFCFSJ-15-3           Mobile Applications )Elective(                                         3         15              None

22       UFCFJV-15-3           Professional Development )Elective(                                         3         15               None

23       UFCFD5-15-3          Technical Writing and Editing )Elective(                        3         15              None

Note: Student will choose 30 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف أمن الحاسبات واألدلة الجنائية
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بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علم الحاسب اآليل لألعامل

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

األعامل،  حوسبة  مجال  خريجي  كأحد 

سوف يكون لديك مزيج قوي من املهارات 

مجال  يف  البيانـــات  وتحليل  الحوسبية 

ممتاز  وضع  يف  سيضعك  والذي  األعامل 

التي ترتكز  ملجموعة واسعة من الوظائف 

تشتمل  والتي  املعلومات  تكنولوجيا  عىل 

الربمجيــات،  مطــور  األعامل،  محلل  عىل 

محلل البيانات ومحلل التسويق عىل سبيل 

املثال ال الحرص.

نبذة عن الربنامجشــروط القبـول

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

أشخاص  إىل  األعامل  قطاعات  من  كثري  تحتاج 
وكيفية  بل  املعلومات  تكنولوجيا  يف  متمكنني 

تطبيقها عىل تحديات العمل الحقيقية.

تعد كل من الشبكة العنكبوتية والربمجة وتحليل 
تستخدم  حيث  مهمة،  فروع  مبثابة  البيانات 
املستهلك  لبحوث  البيانات  تحليالت  الرشكات 

والتسويق ووسائل التواصل اإلجتامعي.

إِن امتالك قاعدة صلبة من املعرفة بتكنولوجيا 
مزيج  وجود  مع  املجاالت،  هذه  يف  املعلومات 
سوف  املضافة،  العمل  مهارات  من  مناسب 
يضعك يف موقف قوي لألدوار الحالية والناشئة 

يف الصناعة الرقمية.

التفكيــر  تدرس   سوف  الربنامــج   بدايـة  يف 
العنكبوتية،  الشبكة  أسس  وتطبيقه،  الحوسبي 
اإلبداعية وأسس مامريس  التكنولوجيا  دراسات 

املعلومات. 

تدرس  سوف  الربنامج،  هذا  يف  أكرث  وبالتقدم 
للكيانات  املوجهه  النظــم  تطويــر  يف  مقدمة 
سوف  ذلك،  جانب  إىل  األعامل.  وتطبيقات 
تقوم بتطوير مهارات العمل مثل فهم املنظامت 

والشعوب، ومبادئ التسويق وإدارة املشاريع.

املعرفة  بتطبيق  ستقوم  الربنامج  مـــدار  وعىل 
املكتسبة من خالل العمل يف املختربات املجهزة 

بأحدث التقنيات واألجهزة.

 ويف السنة األخرية، سوف تدرس ذكاء األعامل 
واستخراج البيانات، والقضايا األخالقية واملهنية 
جانب  إىل  الرقمية  والوسائط  الحوسبة  يف 
مرشوع تطوير برمجي إلظهار املعرفة املكتسبه 

يف هذا الربنامج.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module  Code       Module  Title                                                                                     Level        Credit          Prerequisite    

1         UFCFQN-30-0         Computational Thinking and Practice                                          0         30             None

2          UFCFPN-30-0         Information Practitioner Foundations                                          0         30             None

3          UFCFRN-30-0         Creative Technology Studies                                                          0         30             None

4          UFCFTN-30-0          Web Foundations                                                                          0         30             None

5          GCET-15-0              Omani Culture                                                                          0         0             None

6          UFCFC3-30-1          Introduction to Object Oriented Systems Development         1         30             None

7          UFCFR3-30-1          Information Technology                                                          1         30             None

8          UFCFP3-30-1          Business Applications                                                          1         30             None

9          UMODDP-15-1      Understanding Organisations and People                         1         15             None

10        UMKD6J-15-1        Understanding the Principles of Marketing                         1         15             None

11        UFCFV4-30-2         Data, Schemas and Applications                                          2         30             UFCFR3-30-1

12        UFCFN6-30-2         IT Practice: Collaborative Project                                          2         30             UFCFR3-30-1

13        UFCFKM-30-2        Foundation for Business Analytics                                          2         30             UFCFR3-30-1

14        UFCFB6-30-2         Object-Oriented Systems Development )Elective(         2         30             UFCFR3-30-1

15        UFCFG6-30-2         Project Management )Elective(                                          2         30             None

16        UFCFJ4-15-2           Integrated Marketing Communications )Elective(         2         15             None

17        UFCFX3-15-3         Advanced Topics in Web Development )Elective(                       2         15                None

Note: Student will choose 30 credits from the elective modules.

18        UFCFFF-30-3          Software Development Project                                          3         30             330 Credits, 90 at L2

19        UFCFMM-30-3       Business Intelligence and Data Mining                                          3         30             None

20        UFCFRB-15-3         Security Management in Practice                                          3         15             None

21        UFCFB5-15-3          Ethical & Professional Issues in Computing & Digital Media       3         15             None

22        UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                                                          3         15             None

23        UFCFLM-15-3        Sustainable Business and Computing )Elective(                         3         15             None

24        UFCFE6-15-3          Professional Experience )Elective(                                          3         15             None

25        UMKDMQ-15-3        Digital Marketing Communication )Elective(                         3         15             None

26        UFCFM6-15-3         Requirements Engineering )Elective(                                          3         15             UFCFB6-30-2

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علم الحاسب اآليل لألعامل
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S/N     Module  Code       Module  Title                                                                                     Level        Credit          Prerequisite    

1         UFCFRN-15-0          Creative Technology Studies             0         15             None

2         UFCFTN-30-0          Web Foundations                                            0         30             None

3          UFMFF8-15-0         Introduction to Digital Design                                          0         15             None

4          UFCFQN-30-0        Computational Thinking and Practice                                           0         30             None

5          UFCFPN-30-0         Information Practitioner Foundations                          0              30               None

6          GCET-15-0              Omani Culture                                                                           0         0             None

7          UFCFGS-15-1          Artificial Intelligence            1         15             None

8          UFCFDS-15-1          Computer Systems Architecture                                           1         15             None

9          UFCFFS-30-1          Foundations for Computing                                                           1         30             None

10        UFCFHS-30-1         Principles of Programming                             1         30             None

11        UFCFES-30-1          Web Development and Databases                                          1         30             None

12        UFCFYR-15-2         Advanced Algorithms                                                   2         15             None

13        UFCFWK-15-2        Operating Systems                                            2         15             UFCFDS-15-1

14        UFCF7S-30-2          Systems Development Group Project                                           2         30             None

15        UFCF8S-30-2         Advanced Software Development            2         30             UFCFFS-30-1

16        UFCF9S-15-2         Artificial Intelligence II                                            2         15             UFCFGS-15-1 

17        UFCFVK-15-2          Internet of Things              2         15             UFCFDS-15-1

18        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-1(                           3         30                330 Credits, 90 at L2 

19        UFCFTR-30-3         Distributed and Enterprise Software Development                    3         30             UFCF8S-30-2  and
                       UFCF7S-30-2

20        UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                                             3         15             None

21        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-2(                                          3         30             330 Credits, 90 at L2 

22        UFCFU3-15-3         Advanced Databases                 3         15             UFCFES-30-1

23        UFCF7H-15-3         Mobile Applications )Elective(                                          3         15             None

24        UFCFXR-15-3         Autonomous Agents and Multi-Agent Systems )Elective(         3         15             UFCFGS-15-1  and
                       UFCFHS-30-1

25        UFCFJP-15-3          Big Data Analytics )Elective(                                           3         15             None

26        UFCFWR-15-3          Advanced Systems Programming )Elective(                          3         15             UFCF7S-30-2

27       UFCFEL-15-3           Security Data Analytics and Visualisation  )Elective(                    3         15             None

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علوم الحاسب اآليل  بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علوم الحاسب اآليل مساري 
الذكاء االصطناعي واألجهزة الذكية

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

الربنامج  هذا  دراسة  إنهائك  عند 

بدرجة  مؤهل  عىل  الحصول  من  ستتمكن 

البكالوريوس )مع مرتبة الرشف( يف علوم 

مرتبة  )مع  البكالوريوس   / اآليل  الحاسب 

مسار  يف  اآليل  الحاسب  علوم  يف  الرشف( 

)مع  البكالوريوس   / االصطناعي]  [الذكاء 
يف  اآليل  الحاسب  علوم  يف  الرشف(  مرتبة 

مسار [األجهزة الذكية]، وأيًّا كان اختيارك 

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

دعاًم للعملية التعليمية وإلتاحة الفرصة للراغبني 
الحاسب  علوم  مجال  يف  دراستهم  باستكامل 
للطلبة  مرنًا  تعلياًم  الربنامج  هذا  يوفر  اآليل؛ 
واملتطورة،  الحديثة  التدريس  طرق  خالل  من 
حيث يعزز الربنامج قدرة الطلبة عىل استخدام 
عىل  الربامج  وتنفيذ  املعقدة،  الخوارزميات 
الضخمة،  البيانات  واستكشاف  املنصات  أحدث 
بشكٍل  وحدات  واختيار  تصميم  خالل  من 
مناسب ليتيح الفرصة للطلبة للتخصص يف مجال 
معرفتهم، واكتساب املعرفة من ذوي الخربة يف 
ومتميزة  استثنائية  أبحاثًا  أجروا  والذين  املجال 
يف الذكاء االصطناعي، إىل جانب تعزيز قدراتهم 
وأنظمة  الخوارزميات  بناء  يف  ومعرفتهم 
األجهزة  عامل  واستكشاف  الذكية  اآليل  الحاسب 
الذكية املتطورة، والدراسة والتخصص يف إحدى 
املسارات الثالثة يف هذا الربنامج والتي تركز عىل 
الذكية، أو علوم  أو األجهزة  الذكاء االصطناعي 

الحاسب اآليل ككل. 

هذا  يف  الثالثة  املسارات  أحد  اختيار  ميكنك 
الذكاء  يف  إما  دراستك  فرتة  خالل  الربنامج 
االصطناعي أو األجهزة الذكية أو علوم الحاسب 
االصطناعي  الذكاء  مسار  مينحك  حيث  اآليل، 
من  والواقع  الحقيقة  ومتييز  فهم  عىل  القدرة 
الخيال والعامل االفرتايض، كام قمنا بالرتكيز عىل 
الجانب العميل يف جميع الوحدات الدراسية يف 
هذا املسار، وسيعزز الربنامج قدرتك عىل التعلم 
وتطوير  املشكالت،  حل  مهارات  خالل  من 
وقطاعات  الحكومية  مع  التعاونية  األبحاث 
من  األول  للمستوى  انهائك  عند  الصناعة. 
األساسية  باملفاهيم  معرفتك  ستطّور  الدراسة؛ 
االصطناعي  الذكاء  وعمليات  واستخدامات 
الذكية  األجهزة  مسار  سيزّودك  كام  املعارصة. 
دمج  كيفية  حول  الالزمة  والقدرات  باملعرفة 
األجهزة اإللكرتونية مع الحوسبة، وسوف تقوم 
الواسعة  املهارات  من  مجموعة  وتطوير  ببناء 
الصناعات  مختلف  مع  لتتواكب  واملتقدمة 
الرقمية يف حال اختيارك ملسار األجهزة الذكية، 
الثاين من  كام ميكنك عند الوصول إىل املستوى 
ويتناسب  ليعكس  الدرايس  املحتوى  تخصيص 
إنهائك  وقبل  املهنية،  وخططك  اهتامماتك  مع 
وتخرجك من هذا الربنامج ستتمكن من تطوير 
االصطناعي  الذكاء  مجال  يف  وقدراتك  مهاراتك 
وتحليالت البيانات خالل السنة الدراسية األخرية.

أهبة ما الـذي سأقوم بدراسته؟ وأنت عىل  لتخصصك؛ فإنك ستتخرج 

مختلف  يف  العمل  يف  لالنخراط  االستعداد 

كام  العلمي،  البحث  أو  الصناعة  قطاعات 

مهنية  مهارات  لتطوير  الفرصة  لك  ستتاح 

كبري  بشكٍل  ومطلوبة  ومتخصصة  متقدمة 

مسارك  عىل  بناًء  القطاعات  مختلف  يف 

االصطناعي  الذكاء  مجاالت  يف  التخصيص 

الدرايس  عامك  خالل  البيانات  وتحليالت 

ومتميًزا  مستعًدا  يجعلك  ما  وهذا  األخري، 

مجال  يف  خربة  ستكتسب  كام  غريك.  عن 

الخطة  خالل  من  االصطناعي  الذكاء 

املعّدة بعناية والتي تتضمن عاًما  الدراسية 

لتطوير املشاريع والعمل عىل  دراسيًا كامالً 

قدرتك  تعزيز  جانب  إىل  متقدمة،  أبحاث 

عىل تحليل املشكالت وتقديم حلول للقضايا 

العملية واألخالقية من خالل تطبيق الذكاء 

إيجايب يف  أثر  وترك  الواقع،  يف  االصطناعي 

حياة الناس. وألننا يف تطور مستمر ومتتابع؛ 

الرقمية يف جميع  التقنيات  استخدام  أصبح 

ما  وهذا  رضوري  مطلٌب  الحياة  مناحي 

رقمية  وظائف  عىل  حصولك  فرص  يعزز 

يعمل  كام  الصناعية.  القطاعات  جميع  يف 

أسس  توفري  عىل  الذكية  األجهزة  مسار 

ملساعدتهم  املجال  هذا  يف  للطلبة  قوية 

النجاح والتفوق، حيث تعترب املهارات  عىل 

مختلف  يف  العمل  عىل  والقدرات  التقنية 

الرقمي  والتسويق  والتكنولوجيا  الوسائط 

سوق  يف  طلبًا  املهارات  أكرث  من  وغريها 

تعزيزه  عىل  نعمل  ما  وهذا  اليوم؛  العمل 

لهذا  دراستك  فرتة  خالل  لديك  وتنميته 

املهنية  حياتك  بدء  تستطيع  كام  الربنامج، 

بالعمل يف مختلف املجاالت مثل مطور أو 

وبرامج،  مواقع  مطور  أو  برامج،  مهندس 

تقنية  مرشوع  مدير  أو  أعامل،  محلل  أو 

املعلومات، أو مستشار تقنية املعلومات.



2627

S/N     Module  Code       Module  Title                                                                                     Level        Credit          Prerequisite    

1         UFCFRN-15-0         Creative Technology Studies            0         15             None

2         UFCFTN-30-0          Web Foundations                                            0         30             None

3          UFMFF8-15-0         Introduction to Digital Design                                          0         15             None

4          UFCFQN-30-0        Computational Thinking and Practice                                            0         30             None

5          UFCFPN-30-0         Information Practitioner Foundations                           0              30               None

6          GCET-15-0             Omani Culture                                                                           0         0             None

7          UFCFGS-15-1         Artificial Intelligence            1         15             None

8          UFCFDS-15-1         Computer Systems Architecture                                           1         15             None

9          UFCFFS-30-1         Foundations for Computing                                                           1         30             None

10        UFCFHS-30-1        Principles of Programming                             1         30             None

11        UFCFES-30-1          Web Development and Databases                                          1         30             None

12        UFCFYR-15-2         Advanced Algorithms                                                   2         15             None

13        UFCFWK-15-2       Operating Systems                                            2         15             UFCFDS-15-1

14        UFCF7S-30-2          Systems Development Group Project                                           2         30             None

15        UFCF8S-30-2         Advanced Software Development            2         30             UFCFFS-30-1

16        UFCF9S-15-2         Artificial Intelligence II                                            2         15             UFCFGS-15-1 

17        UFCFVK-15-2         Internet of Things              2         15             UFCFDS-15-1

18        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-1(                           3         30                330 Credits, 90 at L2 

19        UFCFTR-30-3         Distributed and Enterprise Software Development                     3         30             UFCF8S-30-2  and
                       UFCF7S-30-2

20        UFCF95-15-3         Entrepreneurial Skills                                             3         15             None

21        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-2(                                           3         30             330 Credits, 90 at L2 

22        UFCFVR-15-3         Communications and Protocols                  3         15            UFCFVK-15-2   
                      UFCFWK-15-2

23        UFCF7H-15-3         Mobile Applications )Elective(                                          3         15             None

24        UFCFXR-15-3         Autonomous Agents and Multi-Agent Systems )Elective(         3         15             UFCFGS-15-1  and
                       UFCFHS-30-1

25        UFCFJP-15-3          Big Data Analytics )Elective(                                           3         15             None

26        UFCFWR-15-3          Advanced Systems Programming )Elective(                          3         15             UFCF7S-30-2

27       UFCFEL-15-3           Security Data Analytics and Visualisation  )Elective(                    3         15             None

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

S/N     Module  Code       Module  Title                                                                                     Level        Credit          Prerequisite    

1         UFCFRN-15-0         Creative Technology Studies            0         15             None

2         UFCFTN-30-0          Web Foundations                                            0         30             None

3          UFMFF8-15-0         Introduction to Digital Design                                          0         15             None

4          UFCFQN-30-0        Computational Thinking and Practice                                           0         30             None

5          UFCFPN-30-0         Information Practitioner Foundations                          0              30               None

6          GCET-15-0              Omani Culture                                                                           0         0             None

7          UFCFGS-15-1         Artificial Intelligence            1         15             None

8          UFCFDS-15-1          Computer Systems Architecture                                           1         15             None

9          UFCFFS-30-1          Foundations for Computing                                                           1         30             None

10        UFCFHS-30-1         Principles of Programming                             1         30             None

11        UFCFES-30-1          Web Development and Databases                                          1         30             None

12        UFCFYR-15-2         Advanced Algorithms                                                   2         15             None

13        UFCFWK-15-2        Operating Systems                                            2         15             UFCFDS-15-1

14        UFCF7S-30-2          Systems Development Group Project                                           2         30             None

15        UFCF8S-30-2         Advanced Software Development            2         30             UFCFFS-30-1

16        UFCF9S-15-2         Artificial Intelligence II                                            2         15             UFCFGS-15-1 

17        UFCFAS-15-2         Machine Learning              2         15             UFCFGS-15-1

18        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-1(                           3         30                330 Credits, 90 at L2 

19        UFCFTR-30-3         Distributed and Enterprise Software Development                    3         30             UFCF8S-30-2  and
                       UFCF7S-30-2

20        UFCF95-15-3         Entrepreneurial Skills                                             3         15             None

21        UFCFXK-30-3         Digital Systems Project )Part-2(                                          3         30             330 Credits, 90 at L2 

22        UFCFU3-15-3         Advanced Artificial Intelligence                 3         15             UFCF9S-15-2
                       UFCFAS-15-2

23        UFCF7H-15-3         Mobile Applications )Elective(                                          3         15             None

24        UFCFXR-15-3         Autonomous Agents and Multi-Agent Systems )Elective(         3         15             UFCFGS-15-1  and
                       UFCFHS-30-1

25        UFCFJP-15-3          Big Data Analytics )Elective(                                           3         15             None

26        UFCFWR-15-3          Advanced Systems Programming )Elective(                          3         15             UFCF7S-30-2

27       UFCFEL-15-3           Security Data Analytics and Visualisation  )Elective(                    3         15             None

Note: Student will choose 15 credits from the elective modules.
* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علوم الحاسب اآليل يف مسار [األجهزة الذكية] الخطة الدراسية  - بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف علوم الحاسب اآليل يف مسار [الذكاء االصطناعي] 
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بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف التخطيط الحرضي واإلقليمي

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

املدى  بعيدة  العامنية  الرؤية  إىل  بالرجوع 

فإن سوق العمل بحاجة كبرية إىل خريجي 

هنالك  واإلقليمي،  الحرضي  التخطيط 

العديد من الوظائف يف مجاالت التخطيط 

قطاعات  يف  وكذلك  والتطوير  والتصميم 

واإلستشارات  اإلقتصادي  والتطوير  النقل 

القطاع  يف  الوظائـــف  تتوفر  البيئية، 

ويف  والهيئات،  الوزارات  بشتى  الحكومي 

القطاع الخاص العاملة يف مجال إستشارات 

املجمعـات  وتصميم  اإلقليمي  التخطيــط 

السكنية والخدمات املرافقة. 

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

واإلقليمي  الحرضي  التخطيط  تخصص  يعترب 
كأحد التخصصات الحديثة املتفرعة من تخصص 

الهندسة املعامرية.

الدارسني  تزويد  اىل  الربنامج  هذا  يهدف 
باملعلومات واملهارات العميقة والالزمة لتطوير 
وجذابة  كفؤة  مريحة،  صحية،  مستدامة،  بيئة 

للجيل الجديد واألجيال القادمة.

املدن  تصميم  دراسة  عىل  الربنامج  يشتمل 
الذكية،  املدن  الخدمات،  تطوير  الحديثة، 
البيئية،  الدالئل  تحليل  البيئية،  التحديات 
والتخطيط  البرشي  واإلستيطــان  املواصــالت 

اإلسرتاتيجي للمدن وخدماتها.

كام  يعتمد هذا الربنامـــج بصورة كبيـــرة عىل 
التطبيق واملامرسة العملية والعمل امليداين.  

يف السنة االوىل من الربنامج ستدرس العديد من 
فهم  من  الحقاً  ستمكنك  التي  األساسية  املواد 
لتطوير  والثقافية  واملجتمعية  البيئية  العوامل 
املناطق السكنية والحصول عىل بيئة مستدامة. 
كام ستزودك بالخربة واملهارات العملية املتعلقة 
مادة  خالل  من  والحرضي  العمراين  بالتطوير 

املرشوع العميل. 

تخصصية  مواد  ستدرس  الالحقة  السنوات  يف 
البنى  لتخطيط  اإلسرتاتيجية  الطرق  تشمل 
املستدامة،  الصحية  املجتمعات  للمدن،  التحتية 
وأسباب التغريات البيئية. كام سيزودك الربنامج  
البيئات  لتصميم  الحديثة  التقنيات  بتعلم 
ثالثية  برامج  استخدام  طريق  عن  املعيشية 
األبعاد، نظم املعلومات الجغرافية، طرق البحث 

والزيارات امليدانية وجمع وتحليل البيانات. 
سيتضمـن مرشوع التخــرج الفردي  تخطيـط

و تصميم مشاريع عملية كبرية. 

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module Code            Module Title                                                                                  Level         Credit          Prerequisite    
 
1          UBGMMR-30-0          Physical and Human Environment of the City Region           0                30             None

2          UBGMPR-30-0           Environment and Sustainability                                          0                30             None

3          UBLMPA-30-0           Foundation Year Project                                                          0                 30             None

4          UBGMNR-15-0          Challenges, Data and Solutions                                          0                15             None

5          UBGMNA-15-0          Field Study                                                                           0                15             None

6          GCET-15-0                 Omani Culture                                                                           0                0             None

7          UBLMGN-30-1          Healthy Sustainable Communities                                             1          30             None

8          UBGMG7-30-1          Shaping Cities                                                                                 1          30             None

9          UBGMFL-30-1            Strategic Planning and Infrastructure                        1                30                None

10        UBGMHM-15-1         Sustainable Technologies                                                         1                15             None

11        UBGMGM-15-1         Analysing Environmental Change                                             1         15             None

12        UBGMSV-30-2           Future Places                                                                          2                30             None

13        UBGMLA-15-2           Achieving Design Quality                                                          2               15             None

14        UBGMFJ-15-2            Researching the City                                                                     2         15             None

15        UBLMUC-30-2           Development, Practice and Law                                                2         30             None

16        UBGMH6-30-2          Master Planning Studio                                                         2                30             None

17        UBGMWE-30-3          Planning Global Cities                                                         3                30                None

18        UBGLXC-30-3            Environmental Planning and Design                                        3           30             None

19        UFCF95-15-3             Entrepreneurial Skills                                                                    3          15             None

20        UBGMYQ-15-3          Professional Experience                                                         3                15             None

21        UBGMQD-30-3         Final Year Project                                                                         3                 30             330 Credits, 90 at L2 

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف التخطيط الحرضي واإلقليمي
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بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف اإلدارة واملامرسة البيئية

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

البيئي الحايل يف سلطنة  إىل الوضع  إستناداً 

لهذا  العمل  سوق  إحتياج  فإن  عامن 

هنالك  أن  كام  ملحاً  أمراً  يعد  التخصص 

اإلدارة  مجاالت  يف  الوظائف  من  العديد 

والتطوير البيئي وكذلك يف قطاعات تطوير 

والسياحية  والصناعية  السكنية  املشاريع 

الكبرية. 

العمل مؤسسات ورشكات  تشمل مجاالت 

مجال  يف  العاملة  والخاص  العام  القطاعني 

املجمعـات  وتصميـم  البيئـة  استشـارات 

السكنية والخدمات املرافقة.

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

 

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

تعترب التحديات البيئية من أهم التحديات التي 
املستقبل وقد  البرشي حاليا ويف  الجنس  تواجه 
عامن  سلطنة  يف  املسؤولة  السلطات  أعارت 

أهمية فائقة لهذا املوضوع.

يزود هذا الربنامج الطلبة الدارسني باملعلومات 
البيئة  شؤون  إدارة  يف  االساسية  واملهارات 
مع  االنسان  عالقة  تشمل  والتي  ومامرساتها 
التحديات  املستدامة،  الصحية  البيئه  البيئه، 
الطاقة  مصادر  البيئية،  األمور  تحليل  البيئية، 
التخلص  الهواء،  جودة  املياه،  مصادر  املتجددة، 
بصورة  الربنامج  هذا  يعتمد  النفايات.  وتدوير 

كبرية عىل التطبيق واملامرسة العملية. 

املواد  من  العديد  ستدرس  االوىل،  السنة  خالل 

التي متكنك من فهم العوامل البيئة واالجتامعية 

والحصول  السكنية  املناطق  لتطوير  والثقافية 

عىل بيئة مستدامة كام ستمكنك مادة املرشوع 

مجال  يف  العملية  مهاراتك  تطوير  من  العميل 

البيئة.

متطورة  مواد  الالحقة  الدراسية  السنوات  يف 

بالبيئة  املتعلقة  والسياسات  القوانني  تشمل 

وأسبــاب  املستدامــة  الصحيــة  واملجتمعــات 

التغريات البيئية، إدارة املوارد الطبيعية لجعلها 

أكرث فاعلية للمستقبل، مصادر الطاقة املستدامة، 

مصادر املياه، جــودة الهواء، تدويــر النفايات،  

ستتعلم  كذلك  البيئي،  اإلقتصاد  إىل  باإلضافة 

والزيارات  البحث  الدراسة طرق  سنوات  خالل 

امليدانية وجمع وتحليل البيانات. 

سيتضمن مرشوع التخرج تصميم بيئات معيشية 

املخلفات  وإدارة  الهواء  بجودة  تتميز  منوذجية 

واإلستخدام األمثل للامء والطاقة املتجددة. 

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

S/N     Module  Code        Module  Title                                                                                   Level         Credit          Prerequisite    
 

1        UBGMMR-30-0        Physical and Human Environment of the City Region              0                30                None

2        UBGMPR-30-0         Environment and Sustainability                                                     0         30             None

3        UBGMPA-30-0         Foundation Year Project                                                                  0          30             None

4        UBGMNR-15-0         Challenges, Data and Solutions                                         0               15             None

5        UBGMNA-15-0        Field Study                                                                          0               15             None

6         GCET-15-0             Omani Culture                                                                          0                0             None

7        UBLMGN-30-1         Healthy Sustainable Communities                                        1                30             None

8        UBGMJ9-30-1          Environmental Law, Policy and Society                                        1                30                None

9        UBGLXD-30-1          Environmental Challenges                                                         1               30             None

10       UBGMHM-15-1      Sustainable Technologies                                                                1         15              None

11      UBGMGM-15-1       Analysing Environmental Change                                                 1         15             None

12      UBGMWD-15-2       Managing Global Resources                                                         2               15             None

13      UBGMND-15-2        Energy Futures: Policy and Practice                                         2               15             None

14      UBGMSD-15-2         Geographies of Security                                                                  2        15             None

15      UBGMM5-15-2        Environmental Psychology                                                         2               15             None

16      UBGMJQ-15-2         Environmental Economics                                                              2         15             None

17      UBGMKA-15-2         Environmental Assessment                                                         2               15             None

18      UBGMKR-30-2         Researching Environmental Technology and Management        2               30             None

19      UBGMT4-15-3         Air Quality Management                                                         3               15             None

20       UBGMTK-15-3         Practicing Waste Management                                                      3          15             None

21       UBGMME-30-3       Water and Energy Futures                                                         3               30             None

22      UFCF95-15-3           Entrepreneurial Skills                                                         3               15                 None

23       UBGMYQ-15-3       Professional Experience                                                         3               15             None

24      UBGMQD-30-3       Final Year Project                                                                          3              30             330 Credits, 90 at L2 

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف اإلدارة واملامرسة البيئية
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ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

هناك مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية 

للتقنيني ذوي مهارات التصميم داخل ُعامن 

إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة 

وحول العامل. 

يف  عمل  فــرص  عىل  الحصول  ميكنك 

املامرسات املعامرية والهندسية يف القطاعني 

واملطورين  للمقاولني  أو  الخاص،  أو  العام 

ومديري املشاريع ومصنعي األنظمة.

العليا  متابعة دراساتك  ترغب يف  إذا كنت 

بعد التخرج فإن فرصة حصولك عىل مقعد 

ستتضاعف  العاملية  الجامعات  أرقى  يف 

كونك حاصل عىل شهادة بريطانية معتمدة 

عاملياً.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.
العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

يتأثر تطور األشكال املعامرية بالثقافة والتيارات 
املعامرية واملجتمع واالقتصاد واملناخ والجغرافيا 
واألمن والحفاظ عىل الذات. ليك تكون العامرة 
قادرة عىل االستجابة لهذه العوامل ، نحتاج إىل 
القيود  فرضت  املايض،  يف  التكنولوجيا.  تطبيق 
يف  املعامرية.  الهندسة  عىل  قيوداً  التكنولوجية 
حدود  بال  التكنولوجيا  أصبحت   ، األيام  هذه 
تقريباً وميكن للتعبري املعامري أن يتطور بطرق 

مثرية.

من  العديد  تدرس  سوف  الربنامج،  بداية  يف 

فهم  من  متكنك  التي  النمطيــة  الوحـــدات 

علوم  إىل  باإلضافة  البناء  وخدمات  تكنولوجيا 

أكرث  مواضيــع  ستدرس  تقدمك،  ومع  البنــاء 
تخصصاً مبا يف ذلك التطوير التجاري واملشرتيات 

ومامرسة العقود والحفاظ عىل املباين واألماكن 

الحياة،  ودورات  التكنولوجي  اإلبتكار  حولها، 

إدارة الطاقة وتقييم األداء.

خالل دراستك، سوف تكتشف مفاهيم التصميم 

الكمبيوتر،  االستوديو ومنذجة  أعامل  من خالل 

العلمية  املبادئ  من  التقنيات  بتطوير  وستقوم 

األساسية. البناء عىل التقنيات التي تم تعلمها يف 

وتطبيق جميع جوانب  األوىل، ومامرسة  السنة 

يف  البناء.  مشاكل  من  مجموعة  عىل  التصميم 

نطاق  بني  الجمع  عىل  ستعمل  األخري،  العام 

من  النطاق  واسعة  البناء  ومشاريع  معرفتك 

تصميم  وحلول  مفصلة  تقييامت  إنتاج  خالل 

بناء جديدة. كذالك إنشاء التصاميم املفاهيمية 
ورسومات العمل والوثائق املتعلقة بها.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف التكنولوجيا املعامرية والتصميم
S/N     Module  Code       Module Title                                                                                     Level      Credit            Prerequisite    

1         UFCFGK-30-0          Professional and Academic Skills                                          0            30              None

2         UBGMPR-30-0        Environment and Sustainability                                                       0       30             None

3         UBLMPA-30-0         Foundation Year Project                                                          0            30                  None

4         UBGMNR-15-0        Challenges, Data and Solutions                                                       0       15            None

5         UBLMWM-15-0       Foundation Engineering for Designers                                          0           15             None

6         GCET-15-0             Omani Culture                                                                            0            0            None

7         UBLMYS-30-1         Construction Technology and Services                                          1            30             None

8         UBLLWV-30-1         Principles of Sustainable Design                                                      1         30              None

9         UBLMSS-30-1         Environmental Physics and Materials                                              1        30             None

10      UBLMPC-30-1         Law, Economics and Management                                                 1        30             None

11       UBLMGG-30-2        Technology & Design Studio 2                                                         2        30             None                     

12        UBLMTV-15-2        Design Representation                                                                      2           15             None

13       UBLMTE-15-2         History of Architecture                                                           2           15             None

14      UBLMUS-30-2         Commercial Development                                                               2       30             None    

15      UBLMRT-30-2          Procurement and Contract Practice                                          2            30             None

16      UBLMN5-30-3         Collaborative Practices in Building Information                           3            30             None 
                                             Management & Modelling                                                           

17      UBLMFQ-30-3         Technological Innovation and Life Cycles                          3            30             None

18      UBLMJM-45-3         Technology and Design Studio 3                                                    3        45            UBLMGG-30-2

19       UBLMGP-15-3        Energy Management and Performance Evaluation         3            15             None

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

الخطة الدراسية  - بكالوريوس العلوم )مع مرتبة الرشف( يف التكنولوجيا املعامرية والتصميم
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S/N     Module  Code       Module Title                                                                                     Level      Credit            Prerequisite    

1         UFMFBG-30-0       Foundation Mathematics: Algebra and Calculus                          0           30                  None

2         UBGMPR-30-0      Environment and Sustainability                                                         0      30             None

3         UBGMPA-30-0      Foundation Year Project                                                           0       30             None

4         UFMFAG-30-0       Foundation Mechanics                                           0           30             None

5         GCET-15-0           Omani Culture                                                                            0           0            None

6         UBGMJ9-30-1       Environmentalism, Society and Governance                          1           30              None

7         UBGLR1-30-1        Energy: Systems, Trends and Policies                                          1            30             None

8         UFMFN3-30-1       Design, Materials and Manufacturing                                              1        30              None

9         UFMFF3-15-1       Energy and Thermodynamics                                                             1       15             None

10      UBGMHM-15-1     Sustainable Technologies                                                           1           15             None

11      UBLMMU-30-2      Energy Conservation in the Built Environment                          2           30             None

12      UBLMH8-15-2       Energy Transformations                                                                       2       15              None                            

13      UBGLS1-15-2         Energy: Planning and Assessment                                                    2      15             None    

14      UBGMKR-30-2       Researching Environmental Technology and Management       2            30             None

15      UBLLYF-15-2          Sustainability and Energy Simulations                                          2           15             None

16      UBGMU9-15-2       Project and Risk Management                                                          2       15             None

17      UFMFD7-15-3       Energy Technologies                                                                            3           15             None

18      UBLMGP-15-3       Energy Management and Performance Evaluation         3           15             None

19      UBGMME-30-3      Water and Energy Futures                                                     3           30             None

20       UBGMQD-30-3     Final Year Project              3           30             330 Credits, 90 at L2 

21       UFCF95-15-3          Entrepreneurial Skills                           3           15             None

22      UBGLY9-15-3           Infrastructure Design and Implementation                                  3           15             None

* Omani Culture GCET-15-0 is a MoHERI required module.

بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف تكنــولوجيــا وإدارة الطاقــة

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

نحو  اليوم  أجمع  والعامل  السلطنة  تتوّجه 

استخدام  وتعزيز  الطاقة  قطاعات  تطوير 

واملتجددة  النظيفة  الطاقة  وتطوير 

واكتشاف مجاالت جديدة يف قطاع الطاقة 

الحديثة  التطورات  تحقيق  أجل  من 

كبرية  فرًصا  سيخلق  وهذا  واملستقبلية، 

الطاقة  مجال  يف  واملختصني  للمحرتفني 

والحفاظ  وتنفيذ  تطوير  عىل  والقادرين 

املتعلقة  والسياسات  االسرتاتيجيات  عىل 

بالطاقة. 

التحول  مع  الربنامج متاشيًا  تطوير هذا  تم 

الكربون،  نحو مستقبل مستدام وخاٍل من 

نظام  يف  رضوريًا  تغيرًيا  يتطلب  ما  وهو 

الطاقة، وهذا يستهدف العديد من املجاالت 

وظيفية  فرًصا  يخلق  مام  والقطاعات 

يف  خصوًصا  والخاص  العام  القطاعني  يف 

الجهات املختصة واملفوضة يف مجال البيئة، 

املناطق  يف  العمل  فرص  وجود  جانب  إىل 

الصناعية، ورشكات توليد الطاقة، ورشكات 

إمداد الطاقة وإدارتها، وتكنولوجيا الطاقة 

األحياء،  تخطيط  ومنظامت  واالبتكارات، 

ومنظامت النقل )الطاقة النظيفة( ورشكات 

البنية التحتية.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

الحصول عىل %60 عىل األقل يف كل مادة من 
مواد الربنامج التحضريي. بإمكان حملة شهادات 
الدبلوم التقني طلب معادلة املواد التي درسوها 

واالنضامم اىل الربنامج مبرحلة متقدمة.

العام تشمل دراسة مادة  التعليم  شهادة دبلوم 
الرياضيات البحته أو الرياضيات التطبيقية أو ما 
يعادلها املسارالعلمي أواألديب مبعدل عام ال يقل 

عن 55%.

تم تطوير هذا الربنامج كاستجابٍة للتحدي العاملي 
الربنامج  يهدف  حيث  املناخ،  لتغري  للتصدي 
لبناء  ومبتكرة  طاقة جديدة  تقنيات  تطوير  إىل 
بشكٍل  الكربون  من  وخاٍل  مستدام  مستقبٍل 
فّعال، كام يزّود الربنامج الطلبة بالفهم واملعرفة 
واالتجاهات  الطاقة  أنظمة  حول  الالزمة 
والسياسات واإلجراءات التي تعمل عىل تحويل 
توليد الطاقة وتوريدها وتخزينها واستخدامها يف 

مجموعة من املقاييس املكانية. 

عىل  الرتكيز  مع  تخصصات  عدة  الربنامج  يقدم 
التعلم املتكامل حول كيفية إجراء بحث أكادميي 
متقن وتطبيقه يف املامرسات العملية، إىل جانب 
املهارات  املهنية وصقل  باملهارات  الطلبة  تعزيز 
الشخصية كجزٍء أسايس من هذا الربنامج وذلك 
من أجل إعداد خريجني مستعدين لخوض غامر 

العمل. 

تخصصات  عدة  عىل  ليحتوي  مصّمم  الربنامج 

تطوير  من  كطالب  متكينك  أجل  من  وذلك 

ذات  واإلجراءات  والسياسات  لالتجاهات  فهم 

باملراحل  ويعّرفك  اليوم،  الطاقة  بأنظمة  الصلة 

الرئيسية لنظام الطاقة بدًءا من التوليد والتوزيع 

تزويدك  سيتم  حيث  واالستخدام،  التخزين  إىل 

الدوافع  لفهم  الالزمة  واملهارات  باملعرفة 

والتعقيدات واالبتكارات لكل مرحلة مع تعزيز 

من  متنوعة  ومجموعة  عملية  بأمثلة  معرفتهم 

يعمل  كام  والعاملية،  الوطنية  الحالة  دراسات 

إجراءات  اتخاذ  أهمية  تحديد  عىل  الربنامج 

النطاق  واسع  التغيري  ويستخلص  مناخية 

بعيًدا  لالنتقال  العامل  أنحاء  جميع  يف  الجاري 

مستقبل  نحو  واالنتقال  الهيدروكربونات  عن 

فهام  وسيكسبك  الكربون،  من  وخاٍل  مستدام 

حول الطرق املستخدمة يف جمع بيانات الطاقة 

البيانات  تحليالت  )مثل  وتصورها  وتحليلها 

وتحسني  الطاقة  كفاءة  تعزيز  بهدف  الضخمة( 

الصغرية  املقاييس  عىل  الطلب  جانب  إدارة 

الطاقة  بتقنيات  تعريفك  سيتم  كام  والكبرية، 

الحالية والناشئة ونوع املهنيني واملبتكرين الذين 

إىل  باإلضافة  وتطبيقها  تطويرها  يف  يشاركون 

تقوم  التي  والتكنولوجيا  للعلوم  فهم  اكتساب 

تطوير  جانب  إىل  التحتية،  البنية  هذه  عليها 

معرفتك وقدرتك عىل التخطيط ملشاريع الطاقة 

املشاريع عدًدا  وإدارتها وتشمل هذه  وتقدميها 

للجدل،  واملثرية  واملعقدة  الكبرية  املشاريع  من 

وسيتم تعزيز معرفتك وقدراتك بأهمية تصميم 

املوقع وموقعه والتقييم البيئي وإرشاك أصحاب 

املصلحة إضافًة إىل العمليات التي يتم من خاللها 

واسعة  واملسؤوليات  واألدوار  املشاريع،  متويل 

والجهات  املجموعات  تتحملها  التي  النطاق 

)مبا يف  املرشوع  نجاح  لضامن  املختلفة  الفاعلة 

ذلك مستهليك الطاقة النهائيني(.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

الخطة الدراسية  - بكالوريوس علوم )مع مرتبة الرشف( يف تكنــولوجيــا وإدارة الطاقــة
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ماجستيـر العلـوم يف اإلدارة الهندسيـة

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

اإلدارة  يف  العلوم  ماجستري  برنامج  مُيّكن 

مجاالت  يف  للعمل  الخريجني  الهندسية 

أولتكملة  املهنية  السياقات  من  واسعة 

دراستهم للحصول عىل شهادة الدكتوراه.

يف  الهندسية  اإلدارة  خريجي  توظيف  يتم 

عىل  والصناعة،  اإلقتصاد  مجاالت  جميع 

سبيل املثال يعمل خريجي اإلدارة الهندسية 

كمدراء عمليات، مستشاري أعامل، محليل 

أعامل، مدراء مشاريع هندسية، مستشاري 

مدراء  التجارة،  محليل  التوريد،  سلسلة 

اإلنتاج و مهنديس التطبيقات الهندسية. 

اإلدارة  يف  املاجستري  برنامج  خريجو 

الهندسية مؤهلون للعب أدوار اسرتاتيجية 

يف مؤسساتهم  وقادرين عىل القيادة الّخالقة 

يف سياق التحديات العاملية يف القرن الحادي 

املؤسسات متعددة  تواجه  التي  والعرشين 

الجنسيات والرشكات الصغرية واملتوسطة.

التي  واملشرتكة  الفردية  املشاريع  أن  كام 

للعمل  الخريجني  تؤهل  الربنامج  يحتويها 

عمل  فريق  ويف  مستقل  بشكل  بفعالية 

الدارة املشاريع املعقدة.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

من  تخصص  أي  يف  البكالوريوس  درجة   .1
أو اإلدارة مع معدل اليقل  الهندسة  تخصصات 
عن “2:2، جيد، GPA 2.7، B” ، أو ما يعادلها.

2. الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية إىل مستوى 6.5 
يف IELTS أو ما يعادلها.

للهندسة  العاملية  الكلية  تقدم  مالحظة: 
امتحان  لتحضري  تدريبية  دورات  والتكنولوجيا 

 .IELTS الـ
الرابط  متابعة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 

www.gcet.edu.om

اإلدارة  يف  العلوم  ماجستري  برنامج  يقوم 
الالزمة  واملهارات  باملعرفة  بتزويدك  الهندسية 
واإلدارات  واملشاريع  الهندسية  الفرق  إلدارة 
والرشكات بفعالية. ستحصل عىل أساس متني يف 
األساسيات اإلدارية يف مجال الهندسة مبا يف ذلك 
التوريد  سلسلة  وإدارة  اللوجستية  الخدمات 
وتطوير  والتصنيع  اإلنتاج  أنظمة  وتصميم 

املنتجات والتمويل وإدارة املشاريع.

تخرج  شهادة  عىل  املتخرج  الطالب  حصول   .1
أصيلة من جامعة غرب إنجلرتا الربيطانية بدون 

الحاجة للذهاب اىل بريطانيا.

2. طريقة تدريس الربنامج تعتمد عىل تدريس 
الدارسني  لتناسب  األخرى  تلو  واحدة  املواد 

الذين لديهم إلتزامات وظيفية أو أرسية.

3. مدة الربنامج سنة تقوميية واحدة فقط.
عديدة  إختيارية  مواد  عىل  الربنامج  يحتوي   .4
لتناسب املسارات الوظيفية املتعددة للدارسني.

ماالذي مييز برنامج الكلية العاملية 

للهندسة والتكنولوجيا؟

S/N     Module Code          Module Title                                                                                   Level       Credit            Prerequisite    
 

1          UFMFBM-30-M       Sustainable Engineering for Global Challenges          M             30                  None

2          UFMFJM-15-M        Process Design and Management                                             M       15              None

3           UFMF78-15-M        Strategic Analysis of Technical Operations                                M             15              None

4          UFMFTQ-15-M        Finance for non-Financial Managers                                        M             15                  None

5          UFMF77-15-M        Engineering Project Management                                               M             15                  None

6          UFMF74-15-M        Advanced Manufacturing )Elective(                                        M        15              None

7          UFMFRQ-15-M       Logistics and Supply Chain Management )Elective(                M             15              None

8          UFMEE8-15-M        Principles of Lean Engineering )Elective(                                    M             15                  None

9          UFMFSQ-15-M       Product Design and Development  )Elective(                            M             15                 None

10        UFMF9B-15-M       Simulation )Elective(                                                                        M             15              None

11        UFMFTF-60-M       Dissertation                                                                                        M             60                 120 credits            

Note: Student will choose 30 credits from the elective modules.

الخطة الدراسية  - ماجستيـر العلـوم يف اإلدارة الهندسيـة

التحليل االسرتاتيجي للعمليات التقنية )أساسية(

إدارة املشاريع الهندسية )أساسية(

املالية للمدراء الغري ماليني )أساسية(

تصميم و إدارة العمليات )أساسية(

الفصل الثاينالفصل األول

الفصل الثالث

أطروحة املاجستري

الهندسة املستدامة للتحديات العاملية )أساسية(

اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد )إختيارية(

تصميم وتطوير املنتج )إختيارية(

مباديء الهندسة اللينه )إختيارية(

التصنيع املتقدم )إختيارية(

ما الـذي سأقوم بدراسته؟
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ماجستيـر العلـوم يف علـم البيانــات

ما هي فرص العمل بعد التخرج؟

علم  يف  العلوم  ماجستري  برنامج  يهيئ 

مجاالت  يف  العمل  عىل  الخريجني  البيانات 

لتكملة  أو  الوظيفة  املسارات  من  واسعة 

دراستهم للحصول عىل شهادة الدكتوراه.

علم  وأدوات  أساليب  بأحدث  معرفتك 

البيانات ستجعلك يف وضع قوي للعمل 

)BI( محلل ذكاء أعامل -
- مهندس بيانات ضخمة
- مسؤول قاعدة بيانات

- مهندس بيانات
- مهندس تعلم آيل، خبري إحصايئ

- خبري بيانات
- محلل أعامل

رئيس  نحو  الوظيفي  مسارك  يتطور  وقد 

البيانات.

لديك  سيكون  الربنامج،  من  االنتهاء  عند   
والجامعية،  الفردية  املشاريع  يف  الخبـرة 

والتي متكنك من العمل بشكل مستقل، أو 

مع فريق إلدارة املشاريع املعقدة.

شــروط القبـول

نبذة عن الربنامج

التخصصات  من  أي  يف  البكالوريوس  درجة   .1
الفيزيـاء،  الرياضيـات،  اآللـي،  الحاسب  التالية: 
االقتصاد  التسويق،  االعامل،  إدارة  الكيمياء، 
وتخصصــات  اإلدارة،  تخصصــات  من  وغريها 
العلوم االجتامعية، والهندسة. مبعدل ال يقل عن 

2:2، جيد، GPA 2.7 ، B أو ما يعادلها.

2. الكفاءة يف اللغة اإلنجليزية إىل مستوى 6.5 
يف IELTS أو ما يعادلها.

للهندسة  العاملية  الكلية  تقدم  مالحظة: 
امتحان  لتحضري  تدريبية  دورات  والتكنولوجيا 

 .IELTS الـ
الرابط  متابعة  يرجى  املعلومات  من  ملزيد 

www.gcet.edu.om

علم  يف  العلوم  ماجستري  برنامج  تصميم  تم 
إدارة  املهارات يف  العديد من  ليطور  البيانات 
لغرض  االصطناعي  والذكاء  البيانات  وتحليل 
تهيئة الخريجني لشغل مناصب قيادية يف إدارة 

املشاريع املتعلقة بعلوم البيانات. 

من الجدير بالذكر أن هذا التخصص سيشغل 
الرقمية  الصناعات  مجال  يف  الوظائف  ربع 
مرتبط  أنه  كام  العاملية  اإلحصائيات  حسب 
املحلية  التنموية  الخطط  مع  وثيقاً  ارتباطاً 

والعاملية.

املوضوعات  من  العديد  عىل  الربنامج  يحتوي 

النظرية والعملية، املبنية عىل نشاطات تعليمية 

فردية و جامعية. و من خالل دراسة دور علم 

عىل  ستحصل  املؤسسات.  نشاط  يف  البيانات 

األخالقية،  املامرسة  مثل:  عدة  مبجاالت  دراية 

البحث وجمع  طرق  املستدامة،  التنمية  بيانات 

البيانات وتحليل البيانات االستكشافية، ومبادئ 

 HTML / و Python و R الربمجة )مبا يف ذلك

.)JavaScript
والتحليل  والنمذجــة  االستــدالل  ستستخدم 

التنبؤية  والتحليالت  اآليل  والتعلم  اإلحصايئ 

الضخمة  البيانــات  تخزين  كيفيــة  وستفهم 

مهارات  بناء  إىل  باإلضافة  وتحليلها،  ومعالجتها 

وتصور  والحجج  األدلة  عىل  القائم  التواصل 

البيانات.

من  البيانات  علم  يف  مشاريع  بتنفيذ  ستقوم 

حقيقية  بيانات  باستخدام  النهاية،  إىل  البداية 

والصحة  األعامل  إدارة  مثل  مشاكل  ملعالجة 

من  مجموعــة  مع  وستتعامــل  واالستدامــة. 

األساليب واألدوات الحديثة لعلم البيانات.

تخصصات  ذو  جامعي  مرشوع  يف  ستشارك 

من  جانب  حول  بحثية  وأطروحة  متعددة 

جوانب علم البيانات.

تخرج   شهادة  عىل  املتخرج  الطالب  حصول   .1
أصيلة من جامعة غرب إنجلرتا الربيطانية بدون 

الحاجة للذهاب اىل بريطانيا.

تناسب  مرنة  بطريقة  الربنامج  هذا  يدرس   .2
أو  وظيفية  إلتزامات  لديهم  الذين  الدارسني 

أرسية.

3. مدة الربنامج سنة تقوميية واحدة فقط.
سلطنة  يف  مرة  الول  يعرض  الربنامج  هذا   .4

ُعامن.

ما الـذي سأقوم بدراسته؟

ماالذي مييز برنامج الكلية العاملية 

للهندسة والتكنولوجيا؟

S/N    Module Code         Module  Title                                                                                    Level        Credit           Prerequisite    

1         UFCFWQ-45-M      Interdisciplinary Group Project                                        M              45                 None

2         UFCFVQ-15-M       Programming for Data Science                                                      M        15              None

3         UFCFLR-15-M         Data Management Fundamentals                                                M         15              None

4         UFCFKR-15-M         Business Intelligence and Data Visualisation                       M               15                None

5         UFCFMJ-15-M        Machine Learning and Predictive Analytics  )Elective(              M              15                 None

6         UCFCFLJ-15-M       Linked, Open Data and the Internet of Things )Elective(          M              15              None

7         UFCFKJ-15-M         Cloud Computing   )Elective(                                                         M              15                 None

8         UFCE8J-15-M         Designing the User Experience  )Elective(                                   M              15              None

9         UFCF8H-15-M        Big Data )Elective(                                                                            M        15             None                                                                                             

10       UFCFJJ-15-M          Social Media and Web Science )Elective(                                    M        15             None  

11       UFMFJR-15-M         Advanced Statistics )Elective(                                                       M              15              None

12       UBLLY7-60-M         Dissertation                                                                                       M               60                120 credits            

Note: Student will choose 30 credits from the elective modules.

الخطة الدراسية  - ماجستيـر العلـوم يف علـم البيانــات
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 نجاحات الخريجيـن

للهندسة والتكنولوجيا  العاملية  بالكلية  أقدم خالص شكري إىل جميع األعضاء اإلداريني واألكادمييني  أن  “يرسين 
وجامعة غرب إنجلرتا، والذين كان لهم الدور البارز يف تحقيق نجاح الطالب.”

م. خالد بن سامل بن سعيد الهديفي
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة أجهزة القياس والسيطرة - 2020

مهندس أول سكادا

الرشكة العامنية لخدمات املياه والرصف الصحي

اإلرادة  ألهمني  بالكلية، وأشكر بشكل خاص كل من  التدريس  إمتناين وشكري إىل أعضاء هيئة  “أتقدم بخالص 
والعزمية عىل اإلستمرار. وأسأل الله العيل القدير أن يرزقنا املزيد من االنجازات والنجاحات يف املستقبل.”

م. صبا محمد الجيويس
مرتبة الرشف األوىل يف بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت - 2021

معيد تقني مختربات

الكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا

“لقد درست وعملت يف الوقت ذاته! فقد كانت دراستي بالكلية يف الفرتة املسائية، مام أتاح يل فرصة مواصلة 
دراستي وتطوير مساري املهني.”

م. أمين بن أمني اللميك
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة أجهزة القياس والسيطرة - 2020

مساعد مخازن هنديس

الطريان العامين

وعميل  دراستي  بني  التوازن  لتحقيق  يل  بالنسبة  تحديًا  كان  لقد  سهلة.  مهمة  تعليمي  استكامل  قرار  يكن  “مل 
وعائلتي. عىل الرغم من أنه كان صعبًا ، إال أنني أود أن أشكر GCET لتوفري خيار التعليم املدمج الذي ساعدين 

عىل التخرج بنجاح.”

م. زيك بن نارص الضامري
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت - 2022

مدرس معدات االتصال بكلية عامن للمراقبة والسيطرة الجوية

العاملية  للكلية  أقدم شكري  العايل. كام  التعليم  دراستي يف  متابعة  املسبق عىل  التعلم  اعتامد  “شجعتني خطة 
للهندسة والتكنولوجيا عىل دعمها وحثها الشباب العامين عىل تطوير أنفسهم أكادميياً ومهنياً.”

 
م. سليم بن عبدالله السيايب

بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات - 2019

مهندس ميكانييك

رشكة إنجي ستومو

“أضافت هذه الكلية الرائعة العديد من السامت اإليجابية واملهنية إىل حيايت. كانت الدراسة بالكلية هي املرحلة 
األولية التي غريت مفهومي للعامل األكادميي ومنحتني الثقة لتحقيق أهدايف. “ 

م. جامل بن عبدالله املسكري
مرتبة الرشف األوىل يف بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات - 2020

محارض مبركز التدريب التخصيص الجوي 

سالح الجو السلطاين العامين

الجودة،  عالية  مبناهج  تتميز  كونها  والتكنولوجيا،  للهندسة  العاملية  بالكلية  الدراسة  اخرتت  ألنني  سعيد  “أنا 
والدعم األكادميي املتميز، واألجواء اإلجتامعية األكادميية املريحة.”

م. أحمد بن نبهان النعامين
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة أجهزة القياس والسيطرة - 2020

فني أجهزة دقيقة ولوحات تحكم

دليل للنفط

“ساهمت الهيئة اإلدراية واألكادميية املتميزة بالكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا يف تحقيق ما نطمح إليه، فقد 
كان فخراً لنا الحصول عىل درجة االمتياز.” 

م. محمد بن عبدالله الفهدي
مرتبة الرشف األوىل يف بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف الهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا السيارات- 2019

فني ميكانييك

رشكة تنمية نفط عامن 

“تجربة دراسة تخصص جديد وحرصي كان لها العديد من التحديات، ومع ذلك، وبدعم من املحارضات املقدمة 
من جميع أعضاء هيئة التدريس جنبًا إىل جنب مع املرافق املتاحة، كانت الرحلة ناجحة ومميزة ومليئة بالحامس، 

أود أن أشكر جميع العاملني بالكلية من الهئية اإلدارية والهيئة األكادميية عىل كل ما قدموه من التوجيه واملساعدة 

لوصويل ملا كنت أطمح له. ”

م. فرح أنور محمد عبده 
مرتبة الرشف األوىل يف بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الرشف يف األمتتة وهندسة الروبوتات - 2022

“أنا فخور بهذه الشهادة التي جاءت نتيجة ملا بذلته من جهد خالل دراستي ، إىل جانب الدعم الكبري من الهيئة 
تحقيق  أجل  من  لهم  املساعدة  أيدي  ويقدمون  الطالب  لجميع  دامئة  رعاية  منهم  نرى  كنا  بالكلية،  األكادميية 

األفضل.”

م. عاصم عبدالله العاصمي
بكالوريوس هندسة مع مرتبة الرشف يف هندسة اإللكرتونيات واإلتصاالت - 2018

مسؤول يف قسم األجهزة الدقيقة واألمتتة

رشكة أوكسيدنتل عامن
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مميـزات الخـريجيـن
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املعرفة واالطالع

النقد الفكري

الذكاء والتواصل الفعال 

إنتمـاء محلـي وعاملي

التعلم الدائم املستمر

اإلبتكــار

قيادة ريادة األعامل

سوف يتمتع الخريج باملعرفة 

والفهم العلمي والتكنولوجي 

املمنهج، الذى بدوره ميكن 

الخريج من التعرف عىل كيفية 

التفكري لتعزيز التنمية واملامرسات 

املستدامة. 

يكتسب الخريج القدرة 

عىل إظهار املهارات الفكرية 

للتقييم والتحليل والتفكري 

والحكم من خالل مناهج 

التفكري النقدي القامئة عىل 

املعرفة والفهم للمجال الذي 

درسه.

يتمكن الخريج من إظهار 

املهارات القابلة للتحويل مثل 

مهارات التواصل ومهارات 

تكنولوجيا املعلومات 

واإلتصاالت يف سياق اإلنضباط 

والقدرة عىل العمل مع 

اآلخرين.

يكتسب الخريج القدرة 

عىل إظهار الوعي باملواطنة 

واملشاركة املجتمعية وتقدير 

التعليم واالتجاهات اإليجابية 

والعمل التطوعي.

سوف يكتسب الخريج القدرة

عىل تنمية املهارات املوضوعية / 

املهنية / العملية الكتساب املعرفة 

واملهارات الجديدة من خالل املهارات 

الذاتية من خالل التعلم الذايت.

سيتمتع الخريج باكتساب 

مهارات البحث واالبتكار من

 خالل التعلم القائم عىل حل 
املشكالت وتشجيع املساهمة يف 

التحديات الحديثة محلياً ودولياً 

مام يؤدي إىل اإلبداع والتميز.

سوف يتمتع الخريج بالقدرة 

عىل تعزيز مهـارات ريــادة 

األعمـال لتشجيع اإلبـداع 

والحامس للمشاريع الجديدة.

“لقد أكملت -ولله الحمد- دراستي الجامعية والدراسات العليا بالكلية العاملية للهندسة والتكنولوجيا، وكان 
إختيارها رشفاً يل إلستكامل دراستي. لقد كانت تجربة رائعة للحصول عىل درجة املاجستري يف غضون عام 

واحد فقط.”  

م. حارث بن محمد الجابري
ماجستري العلوم يف اإلدارة الهندسية - 2021

مهندس خطوط األنابيب

أوكيو 
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