دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت

ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 1440 / 1439ﻫـ

ﺑﻨﺎت
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ
اﺣﺘﻴﺎج ﻓﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﺤﺎﻟﻲ

اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ

1

أوالً

املادة
رياض األطفال

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات أو درجة البكالوريوس يف

التخصصات التالية:

 تعليم ما قبل املرحلة االبتدائية -رياض أطفال

 -دراسات الطفولة

 دراسات ختصص طفولة مبكرة التعليم املبكررياض األطفال

 الرتبية /الطفولة املبكرة تربية يف اآلداب والتعليم ما قبل املرحلةاالبتدائية

 -تعليم الطفولة املبكرة

 رياض أطفال  /تعلم ما قبل املرحلة االبتدائية كلية الرتبية  /الطفولة املبكرة -تربية الطفل

 القتصاد املنزلي  /دراسات الطفولة -الطفولة املبكرة

عام
+

اختبار رياض أطفال

ثانياً

املادة
الرتبية اإلسالمية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات يف التخصصات التالية :
 -دراسات قرآنية

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية -الدراسات اإلسالمية

 -القرآن الكريم وعلومه

 دراسات إسالمية وعلوم القران -علوم إسالمية

 الدراسات اإلسالمية وعلومها -الرتبية اإلسالمية

 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية -تعليم ابتدائي

 -مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي

 مناهج وطرق تدريس  -معلمة الصفوف االوىل االبتدائية معلم صفوف أولية -معلم صف /فصل

املرحلة االبتدائية

 -تعليم إبتدائي يف الدراسات اإلسالمية

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :

 اللغة العربية والدراسات االسالمية -معلم صف /فصل

 -معلم صفوف أولية

 مناهج وطرق تدريس  -معلمة الصفوف االوىل االبتدائية مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي -تعليم ابتدائي

 -لغة عربية  /دراسات اسالمية

 اعداد معلم يف اللغة العربية والدراسات االسالمية . تعليم ابتدائي يف الدراسات اإلسالمية -الدراسات اإلسالمية أساسي

 تعليم ابتدائي يف الدراسات اإلسالمية ( أساسي )تعليم ابتدائي يف ختصص الدراسات القرآنية -الدراسات القرآنية أساسي

 -تعليم ابتدائي يف ختصص الدراسات القرآنية ( أساسي )

عام
+
اختبار الرتبية اإلسالمية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -القرآن الكريم

 القرآن الكريم وعلومه -التفسري وعلومه

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية دراسات قرآنية -الشريعة

 -الشريعة وأصول الدين

 أصول الدين الكتاب والسنة السنة وعلومها -الفقه

 احلديث -العقيدة

 الدراسات اإلسالميةاملرحلة املتوسطة
+
املرحلة الثانوية

 -العقيدة واملذاهب املعاصرة

 أصول الدين واملذاهب الفكرية املعاصرة -الدعوة وأصول دين

 الدعوة والثقافة اإلسالمية -الدعوة

 الثقافة اإلسالمية -أصول الفقه

 الشريعة والدراسات اإلسالمية العقيدة واألديان -فقه مقارن

 -احلديث وعلومه

 -الدعوة اإلسالمية

 أصول الدين ( شعبة العقيدة واملذاهب املعاصرة ) -أصول دين

 -التفسري وعلوم القرآن

 الدراسات اإلسالمية/حديث و تفسري الدراسات اإلسالمية/فقه وأصوله -الدراسات اإلسالمية/العقيدة

عام
+

اختبار الرتبية اإلسالمية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

 -الدراسات اإلسالمية/عقيدة

 الدراسات اإلسالمية وعلومها -الكتاب والسنة

 مسار التفسري واحلديث -الرتبية اإلسالمية

 -الثقافة اإلسالمية مسار العقيدة

 ثقافة إسالمية مسار الفقه وأصوله -ثقافة إسالمية مسار أصول فقه

 ثقافة إسالمية مسار التفسري واحلديث دراسات إسالمية علوم قرآناملرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 خرجيي الدرجة اجلامعية ختصص قراءات مسار قراءات -القراءات

 القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية من اجلامعةاإلسالمية

 دراسات إسالمية  /أداب وتربية مسار مقررات -دعوة واحتساب

 دراسات اسالمية وعلوم القران أصول الدين /التفسري وعلومه العقيدة والدعوة -السنة

 -السنه ومصادرها

 -الدراسات القضائية

عام
+

اختبار الرتبية اإلسالمية

ثالثاً

املادة
اللغة العربية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات يف التخصصات التالية :
 -ختصص(اللغة العربية)

 -اللغة العربية والعلوم االجتماعية

 اللغة العربية والدراسات االسالمية لغة عربية  /دراسات إسالمية -معلم صف /فصل

 -مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي

 مناهج وطرق تدريس  -معلمة الصفوف االوىل االبتدائية -معلم صفوف أولية

 -تعليم ابتدائي يف اللغة العربية

 تعليم ابتدائي يف ختصص اللغة العربية ( أساسي )املرحلة االبتدائية

 -تعليم ابتدائي

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 تعليم ابتدائي يف اللغة العربية معلمة صفوف أولية -معلمة صف /فصل

 مناهج وطرق تدريس  -معلمة الصفوف االوىل االبتدائية مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي اللغة العربية والدراسات االسالمية اللغة العربية والعلوم االجتماعية تربية خاصة ــ لغة عربية -تعليم ابتدائي

 -لغة عربية  /دراسات إسالمية

 تعليم ابتدائي يف ختصص اللغة العربية ( أساسي ) -لغة عربية أساسي

عام
+
اختبار اللغة العربية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية
 -اللغة العربية

 -مسار لغة عربية

 اللغة العربية وآدابها أدب ونقد اآلداب األدباملرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 -األدب العربي

 -البالغة والنقد

 األدب والبالغة والنقد اللغة والنحو والصرف -النحو والصرف

 النحو والصرف وفقه اللغة -النحو

 البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي -األدب العربي احلديث

 -النحو والصرف العروض

 -اللغة العربية مساند اجتماعيات

 اللغة العربية وآدابها ـــ البالغة والنقد -األدب والبالغة

عام
+

اختبار اللغة العربية

رابعا

المادة

اللغة االجنليزية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات أو درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 مناهج وطرق تدريس  /معلمة اللغة اإلجنليزية – ابتدائي -اللغة اإلجنليزية

 آداب وتربية ختصص تدريس اللغة اإلجنليزية أساليب تدريس اللغة اإلجنليزية -األدب اإلجنليزي

 اللغات األوروبية  /لغويات إجنليزي -اللغات األوروبية  /اللغة اإلجنليزية

 اللغات والرتمجة  /اللغة اإلجنليزية -اللغة اإلجنليزية

 -لغويات تطبيقية

 -اللغة اإلجنليزية وآدابها

 -اللغة اإلجنليزية والرتمجة

املرحلة االبتدائية

 -تعليم اللغة اإلجنليزية

+

 -الرتمجة –لغة إجنليزية

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 اللغة اإلجنليزية (اللغة) اللغة اإلجنليزية (اللغويات) -الرتمجة

 تدريس اللغة االجنليزية -اللغويات

 -لغويات تطبيقية

 اللغويات التطبيقية والرتمجة -لغات اجنبية

 الرتمجة الكتابية والشفهية من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية -علوم اللغويات التطبيقية

 اللغة اإلجنليزية (الرتمجة) اللغة اإلجنليزية واألدب -اللغة واألدب اإلجنليزي

 املناهج وطرق التدريس  /تدريس اإلجنليزية بوصفها لغة ثانية -لغات أوروبية  -إجنليزي (لغة)

 مناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية -الدراسات الرتبوية واألدب اإلجنليزي

 -كلية العلوم االجتماعية ختصص اللغة اإلجنليزية

عام
+
اختبار اللغة اإلجنليزية

خامساً

املادة
العلوم

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات التخصصات التالية :
 -العلوم

 -علوم ورياضيات

 -تعليم ابتدائي يف العلوم

املرحلة االبتدائية

عام

درجة البكالوريوس يف ختصص :
 تعليم ابتدائي يف العلوم -العلوم

+

اختبار العلوم

 -علوم ورياضيات

 تعليم ابتدائي يف ختصص العلوم ( أساسي) -علوم أساسي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

درجة البكالوريوس يف ختصص :

املرحلة املتوسطة

 الكيمياء وختصصاتها الفيزياء وختصصاتها -االحياء وختصصاتها

متطلبات قياس
عام
+

اختبار التخصص

سادساً

املادة
الرياضيات

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات يف التخصصات التالية :
 -الرياضيات

 -العلوم والرياضيات

 -تعليم ابتدائي يف الرياضيات

املرحلة االبتدائية

عام
+

درجة البكالوريوس يف ختصص :

 تعليم ابتدائي يف الرياضيات -العلوم والرياضيات

 -تربية خاصة رياضيات

اختبار املستوى األول الرياضيات
(ابتدائي)

 تعليم ابتدائي يف ختصص الرياضيات ( أساسي) -رياضيات أساسي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية
 -الرياضيات

 -العلوم الرياضية

 -الرياضيات التطبيقية

 الرياضيات واإلحصاء شعبة الرياضيات -تعليم الرياضيات

املرحلة املتوسطة
+
املرحلة الثانوية

 -رياضيات حبته

 مسار الرياضيات واإلحصاء -رياضيات /فيزياء

 -الرياضيات احلاسبة والتطبيقية

 العلوم الرياضية مسار الرياضيات احلاسبة والتطبيقية -الرياضيات واإلحصاء

 الرياضيات واإلحصاء  /االحصاء -مسار رياضيات

 الرياضيات واالحصاء شعبة االحصاء -رياضيات  -مسار اإلحصاء

 رياضيات  -مسار الرياضيات املالية -الرياضيات املالية

عام
+
اختبار رياضيات املستوى الثاني
(متوسط وثانوي)

سابعاً

املادة
الرتبية األسرية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات يف التخصصات التالية :
 -االقتصاد املنزلي عام

 -اقتصاد منزلي والرتبية فنية

أو درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -االقتصاد املنزلي عام

 -االقتصاد املنزلي  -مالبس ونسيج

 االقتصاد املنزلي  -سكن وإدارة منزل -االقتصاد املنزلي ـ غذاء وتغذية

 االقتصاد املنزلي ـ علوم األغذية -علوم التغذية

 -علوم األغذية

 االقتصاد املنزلي  /الرتبية األسرية -االقتصاد املنزلي  /العلوم األسرية

 -االقتصاد املنزلي  /التغذية وعلوم األطعمة

 االقتصاد املنزلي مسار التغذية وعلوم األطعمةاملرحلة االبتدائية
+

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 االقتصاد املنزلي  -ادارة املنزل ومؤسسات السكن -املالبس ونسيج

 ادارة السكن واملؤسسات األسرية اسكان  -تصميم داخلي -اسكان ادارة سكن

 اقتصاد منزلي  -صناعات جلدية ومكمالت -اقتصاد منزلي مسار التغذية والياقة البدنية

 اقتصاد منزلي مسار إدارة الصناعات الغذائية -اقتصاد منزلي مسار علوم الغذاء

 االقتصاد املنزلي  -ادارة السكن واملؤسسات -االقتصاد املنزلي  /تغذية

 االقتصاد املنزلي  /علوم وأطعمة -تصميم األزياء

 -تغذية واقتصاد منزلي

 االقتصاد املنزلي مسار املالبس واملنسوجات -التغذية وإدارة الغذاء

 -علوم األغذية والتغذية

 -االقتصاد املنزلي والرتبية الفنية

 التصميم واالقتصاد املنزلي  -ادارة السكن واملؤسسات علوم األغذية وتقنياتها -تصميم وانتاج املالبس

 االقتصاد املنزلي  -النسيج اليدوي واملفروشات -اقتصاد منزلي ( تصميم وديكور)

 -االقتصاد املنزلي /التصميم الداخلي واالثاث

عام
+

اختبار الرتبية األسرية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

 االقتصاد املنزلي  -التغذية وعلوم االطعمة  -تغذيةتطبيقية

 االقتصاد املنزلي  /تربوي -الرتبية األسرية

 -التغذية وعلوم األطعمة مسار إدارة اخلدمات الغذائية

 التغذية وعلوم األطعمة مسار إدارة الصناعات الغذائية التغذية وعلوم األطعمةاملرحلة االبتدائية
+

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 -السكن وإدارة املنزل

 تصميم األزياء النسيج -تغذية

 -غذاء وتغذية

 علوم األغذية وتغذية األنسان -علم الغذاء والتغذية

 تصميم املالبس واحللي -أزياء

 إقتصاد منزلي  -مسار تصميم األزياء -االقتصاد املنزلي  /أزياء

 التغذية وعلوم األطعمة مسار التغذية واللياقة البدنية -علوم االسرة واملستهلك

 علوم الغذاء والتغذية  -علوم التغذية -علوم وتقنية األغذية

 -السكن وإدارة املؤسسات

عام
+

اختبار الرتبية األسرية

ثامناً

املادة
الرتبية الفنية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

كليات إعداد املعلمات يف التخصصات التالية :
-

الرتبية الفنية

 اقتصاد منزلي والرتبية فنية اقتصاد منزلي مسار الرتبية فنيةدرجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 الرتبية الفنية اقتصاد منزلي والرتبية فنية اقتصاد منزلي مسار الرتبية فنية -الرتبية الفنية

 -فنون إسالمية

 التصاميم والفنون التصميم والفنون  /الرسم والفنون االقتصاد املنزلي ـــ الفنون اإلسالمية التصميمات املطبوعة واإلعالن الرتبية الفنية ـــ التصميم الداخلي التصميم الداخلي التصميم واالقتصاد املنزلي  -الرسم االلكرتوني -الفنون االسالمية

املرحلة االبتدائية
+

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 فنون تشكيلية /الرتبية الفنية والثقافة البصرية االقتصاد املنزلي  -الفنون االسالمية الرتبوية ادب/فنون حرة التصميم والفنون التطبيقية أزياء تصميم رسوميات فنون تشكيلية الرتبية الفنية التصميمات املطبوعة واإلعالن باإلضافة اىلدبلوم عام يف الرتبية ملدة عام دراسي .
 التصميم اجلرافيكي التصميم والفنون التطبيقية ازياء التصوير التشكيلي والطباعة تصميم املطبوعات والوسائط املتعددة تصميم رسوميات فنون فنون تشكيلية فنون تشكيلية  /رسم وتصوير االقتصاد املنزلي (تصميم داخلي) التصميم التصميم االبتكاري لإلعالن التصميم والعمارة الداخلية عمارة التصميم الداخلي فنون وتصميم ( فنون ) الفنون البصرية الفنون التطبيقية -الفنون اجلميلة

عام
+
اختبار الرتبية الفنية

تاسعاً

املادة
الرتبية االجتماعية والوطنية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

تقبل املؤهالت حسب األولوية التالية :

- 1خرجيات كليات إعداد املعلمات املرحلة االبتدائية ختصص
-اجتماعيات

 اللغة العربية والعلوم االجتماعية علوم اجتماعية - 2درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -التاريخ

 اجلغرافيا التاريخ واحلضارة التاريخ واحلضارة اإلسالمية -احلضارة والنظم اإلسالمية

املرحلة االبتدائية

 تاريخ حديث التاريخ القديم تاريخ إسالمي جغرافيا تارخيية احلضارة والنظم جغرافيا التقنيات اجلغرافية واخلدمات التقنيات اجلغرافية واخلدمات جغرافيا  -التقنيات اجلغرافية واخلدمات مع إعداد تربوي جغرافيا مسار السكان والعمران اجلغرافيا (دراسات بيئية) جغرافيا ـــ اخلرائط جغرافيا موارد وتنمية اقليمية جغرافيا ونظم معلومات ــــ جغرافية تنمية اقليمية جغرافيا نظم معلومات جغرافية وخرائط علوم اجتماعية اجتماعيات مسار اجلغرافيا نظم املعلومات اجلغرافية التاريخ ـــ مسار العامل احلديث التاريخ واالرشاد السياحي اجلغرافيا االقتصادية والتنمية االقليمية اجلغرافيا والنظم اجلغرافية اجلغرافيا ونظم املعلومات -التاريخ واجلغرافيا

 -جغرافيا  /ختطيط حضري  /نظم معلومات

عام
+
اختبار تاريخ أو جغرافيا

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

 جغرافيا طبيعية -جغرافيا بشريه

 -اجلغرافيا  -التقنيات اجلغرافية واخلدمات

 اجلغرافيا مسار اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية اخلرائط ونظم معلومات اجلغرافيااملرحلة االبتدائية

 -اللغة العربية والعلوم االجتماعية

 -جغرافيا  /مسار نظم املعلومات اجلغرافية

 جغرافيا  -جغرافية  -نظم معلومات جغرافية اجلغرافيا مسار جغرافية السكان والعمران -اخلرائط والتقنيات اجلغرافية

عام
+
اختبار تاريخ أو جغرافيا

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -التاريخ

 اجلغرافيا التاريخ واحلضارة التاريخ واحلضارة اإلسالمية احلضارة والنظم اإلسالمية تاريخ حديث التاريخ القديم تاريخ إسالمي جغرافيا تارخيية احلضارة والنظم جغرافيا  -التقنيات اجلغرافية واخلدمات التقنيات اجلغرافية واخلدمات جغرافيا التقنيات اجلغرافية واخلدمات مع إعداد تربوي جغرافيا مسار السكان والعمران اجلغرافيا (دراسات بيئية) -جغرافيا ـــ اخلرائط

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 جغرافيا موارد وتنمية اقليمية جغرافيا ونظم معلومات ــــ جغرافية تنمية اقليمية جغرافيا نظم معلومات جغرافية وخرائط علوم اجتماعية اجتماعيات مسار اجلغرافيا نظم املعلومات اجلغرافية التاريخ ـــ مسار العامل احلديث التاريخ واالرشاد السياحي اجلغرافيا االقتصادية والتنمية االقليمية اجلغرافيا والنظم اجلغرافية اجلغرافيا ونظم املعلومات -التاريخ واجلغرافيا

 -جغرافيا  /ختطيط حضري  /نظم معلومات

 جغرافيا طبيعية -جغرافيا بشريه

 اجلغرافيا مسار اجلغرافيا االقتصادية والتنمية اإلقليمية اخلرائط ونظم معلومات اجلغرافيا -اللغة العربية والعلوم االجتماعية

 -جغرافيا  /مسار نظم املعلومات اجلغرافية

 اجلغرافيا مسار جغرافية السكان والعمران -اخلرائط والتقنيات اجلغرافية

عام
+
اختبار تاريخ أو جغرافيا

عاشراً

املادة
احلاسب اآللي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات متطلبات قياس
كليات إعداد املعلمات او درجة البكالوريوس يف أحد التخصصات التالية
-احلاسب اآللي

 تعليم احلاسب اآللي -علوم احلاسبات

 احلاسب اآللي الرتبوي -احلاسب اآللي

 علوم احلاسب اآللي واملعلومات علوم احلاسب اآللي -نظم املعلومات

 -هندسة حاسبات

 -هندسة احلاسب اآللي والشبكات

 -برجمة احلاسب اآللي ونظم املعلومات

املرحلة املتوسطة

 -علوم احلاسبات

املرحلة الثانوية

 -علم احلاسوب

+

 علوم وهندسة احلاسبات نظم املعلومات احلاسوبية العلوم يف نظم املعلومات -علوم احلوسبة املتقدمة

 العلوم والرتبية يف احلاسب اآللي إحصاء /علوم احلاسبات -هندسة الربجميات

 -حاسب آلي ونظم املعلومات

 تقنية املعلومات  -الشبكات و األمن -تقنية املعلومات إدارة البيانات

 اهلندسة التقنية يف احلاسب اآللي -حاسوب تربية

 احلاسب اآللي و أمن الشبكات -تقنية املعلومات و احلاسوب

 علوم احلاسب مسار شبكات احلاسب علوم وهندسة احلاسب اآللي نظم معلومات احلاسب اآللي -هندسة شبكات

 -تقنية االتصاالت واملعلومات

 تقنية املعلومات  /تقنيات االنرتنت والوسائط املتعددة -شبكات احلاسب اآللي

 -علم احلاسب اآللي واملعلومات

 علوم احلاسب تطوير الربجميات -تطوير التطبيقات

عام
+
اختبار احلاسب اآللي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات متطلبات قياس
 -تقنية املعلومات واحلوسبة

 تقنية معلومات احلاسب اآللي -الرتبية يف احلاسب

 احلاسب وتقنية املعلومات -تطبيقات احلاسب اآللي

 حاسب آلي  /نظم الشبكات احلاسوبية -تقنية الشبكات

 -احلاسوبية يف تطوير الربجميات

 انظمة احلاسب اآللي والشبكات -الربجمة

 -تقنية علوم احلاسب االلي التطبيقية

 احلاسب ونظم املعلومات /الرسوم والوسائط املتعددة شبكات احلاسب اآللي وتصميم الويب علوم وتقنية املعلومات -هندسة كمبيوتر

 احلاسب اآللي  /تقنية املعلومات واحلاسوب هندسة اإللكرتونيات واحلاسب اآللي -دراسات تقنية املعلومات

 تقنية هندسة إلكرتونية  /حاسب آلي -علوم احلاسب -شبكات احلاسب

املرحلة املتوسطة
+
املرحلة الثانوية

 تقنية شبكات احلاسب االلي وأنظمة التشغيل -تقنيات احلاسب وادارة النظم

 هندسة احلاسب اآللي التطبيقية -تقنية هندسة احلاسب اآللي

 -نظم احلاسب االلي واالتصاالت

 امن احلاسب اآللي واملعلومات والشبكات -علوم احلاسب اآللي والتقنية

 علوم احلاسب االلي -تقنية الشبكات -تقنية الربجميات

 املعلومات وعلوم احلاسب اآللي  /هندسة الربجميات هندسة نظم الربجميات -تقنية املعلومات

 -تقنية احلاسب اآللي

 -احلاسب االلي وتطبيقاته

 االتصاالت وشبكات احلاسب االلي انظمة معلومات احلاسب اآللي هندسة أنظمة احلاسب اآللي -امن احلاسب اآللي

 -تقنية علوم احلاسب اآللي

 -علوم احلاسب ــ التعليم التعاوني

عام
+
اختبار احلاسب اآللي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات متطلبات قياس
 شبكات احلاسب اآللي وتصميم الشبكة العنكبوتية املعلومات وعلوم احلاسب اآللي  /الشبكات واحلماية -احلوسبة (هندسة الربجميات)

 هندسة احلاسب اآللي واملعلومات -الربجمة ونظم املعلومات

 هندسة احلاسب اآللي والشبكات  -هندسة الشبكات -هندسة احلاسب اآللي

 الربجمة وعلوم احلاسب -حوسبة

 -احلاسبات وتقنية املعلومات

 احلاسبات وتقنية املعلومات ( نظم املعلومات ) -تقنية وبرجمة احلاسب االلي

 نظم احلاسب االلي وااللكرتونيات تقنية الشبكات وإدارة النظم -علوم احلاسب نظم املعلومات

 هندسة برجميات مع شبكات نظم احلاسب االلي -الشبكات واالمن

املرحلة املتوسطة
+

املرحلة الثانوية

 أمن تقنية املعلومات نظم احلوسبة -إدارة البيانات

 امن الشبكات واملعلومات واحلاسب اآللي اهلندسة التقنية  /حاسب آلي التقنية ونظم املعلومات -امن نظم املعلومات

 الشبكات واالنرتنت -تقنية نظم احلوسبة

 علوم احلاسب اآللي وتقنية املعلومات تقنية تطبيقات احلاسب اآللي تقنية املعلومات والربجميات -أمن املعلومات والشبكات

 علوم احلاسب اآللي واملعلومات /إدارة البيانات -تطبيقات علوم احلاسب االلي

 علوم احلاسب اآللي املتقدمة وإدارة تقنية املعلومات -تقنية شبكات احلاسب االلي

 -تقنية هندسة نظم احلاسب اآللي

 نظم احلاسب اآللي (تقنية النظم املدجمة) الشبكات وأنظمة االتصال -اللغات احلاسوبية

 -تقنية املعلومات املتكاملة

عام
+

اختبار احلاسب اآللي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات متطلبات قياس
 تقنية معلومات االعمال واحلاسب اآللي -تقنية نظم املعلومات

 -هندسة االتصاالت والربجميات

 هندسة احلاسب  -التعليم التعاوني -هندسة نظم املعلومات

 -هندسه وعلوم واحلاسب اآللي

املرحلة املتوسطة
+
املرحلة الثانوية

 احلاسب االلي وتقنية املعلومات احلاسب وتقنية املعلومات -إدارة تقنية املعلومات

 التقنية اهلندسية وعلوم احلاسب اآللي التقنية وعلوم احلاسب اآللي -تقنية الربجمة

 -تقنية احلاسب اآللي (احلاسب)

 تقنية املعلومات واحلوسبة /االتصاالت -شبكات واتصاالت

 -علوم احلاسب  -مسار نظم املعلومات

 علوم احلاسب اآللي واملعلومات  :هندسة برجميات وإدارة بيانات -نظم معلومات احلاسب اآللي (تصميم وتطوير الربجميات)

 اهلـندسة الكهربائية وهندسة احلاسبات (هندسة احلاسبات) -هندسة الشبكات واالتصاالت

 تقنية احلوسبة يف تطوير الربجميات -الشبكات وأنظمة االتصاالت

 -هندسة كهربائية/حاسب آلي الكرتونيات واتصاالت

عام
+
اختبار احلاسب اآللي

احلادي عشر

املادة
مكتبات

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:
 علم املكتبات -مكتبات

 -علم املعلومات

 -دراسات املعلومات

املرحلة الثانوية

 -املكتبات واملعلومات

 -املعلومات ومصادر التعلم

 املكتبات واملعلومات  /دراسات إسالمية -املكتبات واملعلومات /لغة عربية

 املكتبات واملعلومات  /اجتماعيات -علم املكتبات واملعلومات

 -مكتبات ومعلومات /معلومات

عام
+
اختبار مكتبات

الثاني
عشر

املادة
املهارات النفسية واالجتماعية
( الدراسات النفسية واالجتماعية )

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -علم النفس

 -علم االجتماع

 تدريس علم النفس -اجتماع

 علم النفس  -مسار علم النفس الرتبوي واملهين -االجتماع واخلدمة االجتماعية

 -خدمة اجتماعية وعلم االجتماع

 االجتماع واخلدمة االجتماعية  -شعبة االجتماع -االجتماع واخلدمة االجتماعية ( االجتماع )

املرحلة الثانوية

 علم النفس مسار تدريس علم النفس علم نفس تربوي -علوم االجتماع

 -علم النفس املدرسي

 علم االجتماع واخلدمة االجتماعية -مناهج الدراسات االجتماعية

 علم نفس ـــ توجيه تربوي ومهين -علوم اجتماعية

 علم نفس /علوم اجتماعية -اإلرشاد النفسي

 -خدمة اجتماعية  /علم االجتماع

 -اإلرشاد النفسي  /اإلرشاد املدرسي

عام

الثالث

املادة

عشر

الكيمياء

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -كيمياء

 -كيمياء عامة

 كيمياء تطبيقية -كيمياء حيوية

 -هندسة كيميائية

 الكيمياء الصناعية -كيمياء صناعية

 الكيمياء البحتة -علوم/كيمياء

املرحلة الثانوية

 -الكيمياء البحرية

 تقنية حيوية  -كيمياء حيوية كيمياء /فيزياء -مسار الكيمياء

 -الكيمياء  -مسار الكيمياء البحتة

 الكيمياء  -مسار الكيمياء التطبيقية الكيمياء  -مسار الكيمياء الصناعية الكيمياء التطبيقية -الكيمياء الصناعية

 -اهلندسة الكيميائية

 -الكيمياء التطبيقية وت .الكيمياء

 -اهلندسة الكيميائية التطبيقية

عام
+

اختبار كيمياء

الرابع

املادة

عشر

األحياء

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -أحياء

 أحياء عامة أحياء تطبيقية علم االحياء أحياء  /نبات ــ حيوان أحياء  /حيوان أحياء  /نبات أحياء :أحياء نبات علوم احلياة نبات وأحياء دقيقة أحياء دقيقة االحياء مسار االحياء الدقيقة علم االحياء الدقيقة األحياء البحرية -علم احليوان

املرحلة الثانوية

 علم النبات تقنية حيوية أحياء برنامج تقنية حيوية علم احلياة نبات (إحياء دقيقة) أحياء جزيئية وتقنية حيوية علم األحياء اجلزئية االحياء مسار أحياء جزيئية وتقنية حيوية األحياء مسار العلوم البيئية التقنية احليوية البيئية احياء -كيمياء علوم البيئة علوم/حيوان االحياء  -احياء دقيقة وتقنية االحياء (اجليونوميا والتقنية احليوية) البيولوجيا العلوم البيولوجية االحياء -االحياء الدقيقة والتقنية احليوية األحياء (تقنية حيوية) نبات علوم التقنية احليوية -مسار األحياء

 -األحياء (أحياء دقيقة)

 -األحياء  -مسار األحياء العامة

عام
+
اختبار أحياء

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

 -التقنية احليوية النباتية

 -اجليونوميا والتقنية احليوية

 األحياء _ مسار التكنولوجيا احليوية واملعلومات احلياتية -أحياء _ أحياء حيوان

متطلبات قياس

اخلامس

املادة

عشر

الفيزياء

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -الفيزياء

 -الفيزياء طبية

املرحلة الثانوية

 الفيزياء الطبيعية -العلوم الفيزيائية

 الفيزياء والرياضيات -علوم/فيزياء

 الفيزياء التطبيقية -مسار الفيزياء

عام
+

اختبار فيزياء

اخلامس

املادة

عشر

اإلدارة

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :

درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :

 -إدارة

 اإلدارة العامة -إدارة أعمال

 إدارة أعمال  /إدارة العمليات واجلودة -حماسبة عام

 اإلدارة العامة ( إدارة عامة عام ) -إدارة تسويق

 -إدارة أعمال ( تسويق)

 -إدارة أعمال  /إدارة املوارد البشرية

 إدارة أعمال  /إدارة وتنظيم املوارد البشرية إدارة أعمال  /إدارة مالية -إدارة أعمال – مالية

 إدارة أعمال  /املالية واالستثمار -اقتصاد (إدارة أعمال)

 إدارة األعمال التنفيذي -اإلدارة واألعمال

 -إدارة أعمال  /إدارة املنشآت

املرحلة الثانوية

 االقتصاد اإلسالمي العلوم اإلدارية -احملاسبة

 إدارة املوارد البشرية إدارة مالية -تسويق

 -نظم املعلومات اإلدارية

 االقتصاد والعلوم اإلدارية -التجارة واالدارة

 دراسات االعمال مع اإلدارة املالية إدارة أعمال  /مسار احملاسبة إدارة أعمال  /نظم إدارية -إدارة األعمال  /اعمال

 -إدارة أعمال ( مالية و إدارة )

 تسويق وسلوك اداري وتنظيمي إدارة األعمال الدولية -مالية

 -مسار إدارة املوارد البشرية

 -اإلدارة  -مسار إدارة املوارد البشرية

عام

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

 -إدارة أعمال تسويق دولي

 إدارة أعمال (إدارة شركات وإدارة موارد بشرية) -علوم اإلدارة

 حماسبة ومالية -املوارد البشرية

 اإلدارة ( شعبة إدارة األعمال ) أعمال عامة وأعمال دولية إدارة مالية وحماسبة اقتصاد واعمال -أعمال ومالية

 -حماسبه واداره

 -املالية واحملاسبة

 -إدارة أعمال تنظيمية

 إدارة عامة  /التنظيم والتطوير اإلداري إدارة أعمال (االدارة) تنمية املوارد البشرية اداره وتسويق -االقتصاد

 -اعمال وإدارة

املرحلة الثانوية

 إدارة أعمال ـ مسار إدارة تسويق -إدارة األعمال واإلدارة

 إدارة أعمال  /مسار املوارد البشرية أعمال عامة وإدارة موارد بشرية -إدارة أعمال  /إدارة تسويق

 علوم يف نظم املعلومات االدارية ادارة االعمال التنفيذية -أعمال دولية

 -إدارة ( أعمال )

 -إدارة (إدارة تنظيمية)

 إدارة (إدارة عامة) وإدارة موارد بشرية -إدارة أعمال ( أعمال دولية )

 إدارة أعمال  /نظم معلومات إدارية إدارة إعمال /املوارد البشرية إدارة تطبيقية -اعمال

 -اعمال العامة

 اإلدارة (شعبة احملاسبة) -العلوم املالية

 -دراسات إدارية

عام

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

 -دراسات االعمال

 مالية ( إدارة مالية ) -مالية وإدارة

 حماسبة وإدارة موارد بشرية -نظم معلومات األعمال

 -إدارة األعمال التنفيذية

 إدارة األعمال ( إدارة األعمال الدولية ) -إدارة أعمال ( إدارة عامة )

املرحلة الثانوية

 -إدارة ونظم معلومات إدارية

 إدارة أعمال _ مسار اإلدارة -إدارة أعمال مع مالية

 األعمال الدولية واإلدارة -العلوم اإلدارية

عام

السادس

املادة

عشر

الرتبية البدنية

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية
والتخصصات

متطلبات قياس

إعداد املعلمات أو درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 افتصاد منزلي مسار التغذية واللياقة البدنية . -الرتبية البدنية

 -الرتبية الرياضية

 الرتبية البدنية وعلوم احلركة -تربية بدنية وصحية

 العلوم الرياضية والنشاط البدني -اللياقة البدنية

 التدريب الرياضي اإلدارة الرياضية -علوم احلركة

 -اإلدارة والتدريب الرياضي

 علوم الرياضة والنشاط البدني  /تدريب الرتبية البدنيةاملرحلة الثانوية

 علوم الرياضة والنشاط البدني  -االدارة الرياضيةوالرتوحيية

 علم التمارين الرياضية -علوم التمارين

 امليكانيكا احليوية والسلوك احلركي . -فسيولوجيا اجلهد البدني .

 -الرتبية البدنية –قسم الرياضة

 الرتبية البدنية – علوم الصحة والرياضة . قسم الرتبية البدنية وعلوم الرياضة . -العلوم الرياضية .

 -الرتبية البدنية (التدريب الرياضي)

 علوم الرياضة والنشاط البدني  -التدريب الرياضي -علوم الرياضة والنشاط البدني  -اللياقة البدنية

 -علوم الرياضة والنشاط البدني ــ تدريس الرتبية البدنية

عام
+

اختبار الرتبية البدنية

السابع

املادة

عشر

الرتبية اخلاصة

املادة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
تقبل املؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي :

متطلبات
قياس

 -1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -الرتبية اخلاصة اإلعاقة الفكرية

 الرتبية اخلاصة مسار التخلف العقلي الرتبية اخلاصة مسار إعاقة ذهنية -الرتبية اخلاصة مسار إعاقة عقلية

 -الرتبية اخلاصة اإلعاقة العقلية الفكرية

عام

 -التعليم اخلاص إعاقة عقلية

+

 -الرتبية الفكرية – اإلعاقة الفكرية

تربية فكرية

اختبار الرتبية الفكرية

 الرتبية اخلاصة /الرتبية الفكرية تربية خاصة ــ دراسات إسالمية تربية خاصة ــ لغة عربية -تعدد عوق

 -الدرجة اجلامعية يف الرتبية اخلاصة  /تربية خاصة عام +

تدريب ميداني ملدة فصل دراسي يف أحد برامج أو معاهد أو

مراكز الرتبية الفكرية

 -2الدرجة اجلامعية الرتبوية جلميع التخصصات  +دبلوم الرتبية اخلاصة يف
جمال التخلف العقلي ال تقل مدته عن سنة

 - 1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -الرتبية اخلاصة مسار توحد

 الرتبية اخلاصة مسار اضطرابات سلوكية وتوحد -الرتبية اخلاصة مسار اضطرابات التوحد

توحد

عام

 الرتبية اخلاصة  /توحد وإعاقات إمنائية -اضطرابات طيف التوحد

 -التوحد واالعاقات النمائية(عربي)

 الدرجة اجلامعية يف الرتبية اخلاصة  /تربية خاصة عام +- 2

+

تدريب

اختبار توحد

ميداني ملدة فصل دراسي يف أحد برامج أو معاهد أو مراكز التوحد

الدرجة اجلامعية الرتبوية  +دبلوم يف الرتبية اخلاصة يف جمال

التوحد أو اضطرابات سلوكية وتوحد ال تقل مدته عن سنة .

- 1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 الرتبية اخلاصة إعاقة مسعية -التعليم اخلاص إعاقة مسعية

 -تعليم ابتدائي  /للطلبة الصم

عام

 -االعاقة السمعية ــ رياضيات

اختبار اعاقة مسعية

 االعاقة السمعية ــ اجنليزيعوق مسعي

 الدرجة اجلامعية الرتبوية مسبوقة بثانوية معهد أو أحد برامج األمل(العوق السمعي).

+

املادة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات

عوق مسعي

 2الدرجة اجلامعية الرتبوية جلميع التخصصات  +دبلوم الرتبية اخلاصة يف مسار
العوق السمعي ال تقل مدته عن سنة

متطلبات
قياس
عام
+

اختبار اعاقة مسعية

تقبل املؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي :
 - 1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :

صعوبات تعلم

 الرتبية اخلاصة مسار صعوبات التعلم -التعليم اخلاص صعوبات تعلم

 -الرتبية اخلاصة  /اجنليزي ـــ صعوبات التعلم

عام
+

اختبار صعوبات تعلم

 - 2الدرجة اجلامعية الرتبوية جلميع التخصصات باإلضافة إىل دبلوم
(صعوبات التعليم) ال تقل مدته عن سنة ونصف

 - 1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -تقويم اللغة والكالم

 تقويم النطق والكالم -تقويم النطق واللغة

 -عالج علل السمع والنطق

 الرتبية اخلاصة ( اضطرابات اللغة والنطق ) عالج علل السمع والنطق الصوتيات اضطرابات النطق واللغة -اضطرابات النطق-

 اضطرابات التخاطب -اضطرابات اللغة

 اضطرابات الكالمتدريبات نطق

 -اضطرابات التواصل

 بكالوريوس علوم يف علوم النطق واللغة والسمع أو تربية خاصةاضطرابات لغة وتواصل

 اضطرابات اللغة والتواصل -علوم النطق واللغة والسمع

 -تربية خاصة اضطرابات لغة وتواصل

 تربية خاصة /مسار اضطرابات النطق والكالم -عالج النطق

 -علوم التأهيل  /عالج علل النطق والسمع

 -تربية خاصة ( عربي) اضطرابات لغة وتواصل

 -تربية خاصة (إجنليزي) اضطرابات لغة وتواصل

 تربية خاصة (دراسات إسالمية) اضطرابات لغة وتواصل علل النطق واللغة السريرية -عالج النطق والسمع

 - 2درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية:

الدرجة اجلامعية  +دبلوم يف تقويم اللغة والكالم ال يقل مدته عن سنة ونصف

عام

املادة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
- 1درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :

 -الدرجة اجلامعية الرتبوية يف مجيع التخصصات مسبوقة بثانوية

عوق بصري

معهد النور وبرامج العوق البصري أو شهادة بإجادة طريقة برايل

متنح من قبل اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة بوزارة التعليم

 -الرتبية اخلاصة مسار إعاقة بصرية

 - 1الدرجة اجلامعية يف مجيع التخصصات الرتبوية باإلضافة إىل دبلوم

متطلبات
قياس

عام  +اختبار اإلعاقة
البصرية (للمبصرين
فقط) ،إعفاء
املكفوفني من
االختبارين

الرتبية اخلاصة يف جمال تعليم املكفوفني ال تقل مدته عن سنة ونصف

درجة البكالوريوس يف ختصص

 -علم النفس (أخصائي نفسي) مع تدريب ميداني ملدة فصل دراسي صادر

تدريبات سلوكية

من اجلامعة بأحد معاهد أو برامج الرتبية اخلاصة أو مراكز التأهيل

التابعة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية أو التدريب امليداني يف

املستشفيات –علم النفس اإلكلينيكي  ،علم النفس العيادي ،علم

النفس الفئات اخلاصة )

عام
+

تدريبات سلوكية

الثامن عشر

املادة
اإلرشاد الطالبي

املرحلة

املؤهل املطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات متطلبات قياس
درجة البكالوريوس يف التخصصات التالية :
 -اخلدمة االجتماعية

 االجتماع واخلدمة االجتماعية  -شعبة اخلدمة االجتماعية اخلدمة االجتماعية مسار الرتبوي األسرياملرحلة الثانوية

 -التوجيه واإلرشاد الطالبي

 -االرشاد النفسي  /االرشاد املدرسي

 اإلرشاد وعلم النفس  -اإلرشاد الطالبي -االرشاد والصحة النفسية

 التوجيه واالرشاد النفسي -االرشاد النفسي

عام +اإلرشاد الطالبي

