
المقرالجنسالشروطرقمهامرتبتهامسمى الوظيفةم

101مدير مكتب1
أو درجة الماجستير في في أي من .  سنوات خبرة مناسبة بطبيعة العمل4+ درجة الدكتوراه في أحدى التخصصات النظرية 

. سنوات خبرة  مناسبة بطبيعة العمل8+ التخصصات النظرية
سكاكاذكر

2
مدير إدارة القبول 

والتسجيل
105

أو درجة الماجستير .  سنوات خبرة4+ درجة الدكتوراه في أحد التخصصات التربوية أو أي تخصص مناسب ألعمال التدريس 

 سنوات خبرة8+ في أحد التخصصات التربوية أو غير التربوية 
سكاكاذكر

106مهندس مدني مشرف3
أو درجة الماجستير في الهندسة المدنية .  سنوات4خبرة في طبيعة عمل الوظيفة لمدة + درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية 

 سنة12خبرة في طبيعة عمل الوظيفة لمدة +  سنوات أو درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية 8خبرة + 
سكاكاذكر

107أمين مكتبة4

أو درجة الماجستير في علم .  سنوات خبرة4+ درجة الدكتوراه في المحفوظات أو وثائق ومخطوطات أو مكتبات ومعلومات 

 سنة 12+ أو البكالوريوس المطلقة .  سنوات خبرة8+ المعلومات أو مكتبات ومعلومات أو الوثائق والمخطوطات أو محفوظات 

خبرة في مجال طبيعة العمل

سكاكاذكر

108محاسب5
أو درجة الماجستير في المالية .  سنوات خبرة4+ الدكتوراه في المحاسبة أو العلوم في المحاسبة أو المحاسبة المهنية 

. سنوات خبرة8+ التطبيقية أو إدارة مالية أو المالية واالستثمار أو تمويل أو األعمال المصرفية أو المحاسبة 
سكاكاذكر

96محلل ومصمم نظم6

من كليات الحاسب  ) (نظم معلومات)حاسب آلي  . (علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات) درجة الدكتوراه في الحاسب آلي 

أو درجة ( . علوم الحاسبات)حاسب آلي ( . علوم الحاسب اآللي)حاسب آلي ( . هندسة البرمجيات)حاسب آلي . (اآللي

. سنوات خبرة8+ أو الدرجة الجامعية في أحد التخصصات أعاله .  سنوات خبرة4+ الماجستير في أحد التخصصات أعاله 

سكاكاذكر

97مهندس مدني7
أو .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ أو درجة الماجستير في الهندسة المدنية .  درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية أو هندسة التشييد 
سكاكاذكر

98مهندس كهربائي8

.  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ أو درجة الماجستير في الهندسةالكهربائية .  درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية

سكاكاذكر.  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ أو درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية 

914مراقب مالي9

المحاسبة )المحاسبة المهنية  . (المهني بالمحاسبة)درجة الدكتوراه في المحاسبة أو  درجة الماجستير المحاسبة المهنية 

سكاكاذكر سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4( + العلوم في المحاسبة)محاسبة ( . محاسبة)محاسبة  . (المهنية

915فني شبكة تليفزيونية10

 درجة الدكتوراه في الشبكات التلفزيونية أو في تقنية المعلومات   أو درجة الماجستير  الشبكات التلفزيونية أو  في تقنية 

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل 4+ المعلومات 

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8. + أو درجة البكالوريوس  الشبكات التلفزيونية أو  في تقنية المعلومات أو التقنية  

سكاكاذكر

934مهندس حاسب آلي11
 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ أو درجة الماجستير في هندسة الحاسب اآللي . درجة الدكتوراه في هندسة الحاسب اآللي

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ أو درجة البكالوريوس في هندسة الحاسب اآللي . العمل
سكاكاذكر

85مدقق حسابات12

درجة الماجستير 

العلوم في )محاسبة  . (محاسبة)محاسبة  . (المهني بالمحاسبة)المحاسبة المهنية  . (المحاسبة المهنية)المحاسبة المهنية 

( . إدارة أعمال مسار االدارة)إدارة أعمال ( . إقتصاد)إقتصاد ( . أساليب كمية)أو درجة البكالوريوس أساليب كمية  (المحاسبة

 سنوات خبرة 8 + (إدارة عامة، العلوم االدارية)إدارة عامة  . (إدارة أعمال)إدارة أعمال 

سكاكاذكر

817مساعد إداري مشرف13

(اإلدارة العامة-الموارد البشرية -إدارة االعمال )درجة الماجستير المناسبة 

أو .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8 + (اإلدارة العامة-الموارد البشرية -إدارة االعمال )أو درجة البكالوريوس المناسبة 

 سنة خبرة في طبيعة العمل12+ كلية التقنية إدارة مكتبية 

سكاكاذكر

820مفتش إداري14

جامعة نايف  . ((شعبة االنظمة)السياسة الشرعية ) (شعبة االنظمة  )السياسة الشرعية  . (االنظمة)درجة الماجستير االنظمة 

حقوق  . (السياسة الجنائية- العدالة الجنائية )جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  . (العلوم االدارية)العربية للعلوم االمنية 

إدارة عامة   . (القانون العام)قانون  . (قانون)قانون  . (القانون الخاص أو القانون التجاري)قانون  . (حقوق)

. إدارة عامة . إدارة خدمات صحية. نظم معلومات إدارية . ادارة الموارد البشرية . أو درجة البكالوريوس في إدارة أعمال 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ التنظيم والتطوير اإلداري 

سكاكاذكر

823فني مختبر مختبرات طبية 15
 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ أو درجة البكالوريوس تخصص مختبرات طبية   . درجة الماجستير في المختبرات الطبية

.العمل
سكاكاذكر

829باحث علمي16
أو درجة البكالوريوس في أحد التخصصات النظرية أو درجة البكالوريوس . درجة الماجستير في أحد التخصصات النظرية

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ المناسبة لطبيعة أعمال االدارة 
سكاكاذكر

847مساعد إداري  مشرف17

(اإلدارة العامة-الموارد البشرية -إدارة االعمال )درجة الماجستير المناسبة 

أو .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8 + (اإلدارة العامة-الموارد البشرية -إدارة االعمال )أو درجة البكالوريوس المناسبة 

 سنة خبرة في طبيعة العمل12+ كلية التقنية إدارة مكتبية 

سكاكاذكر

862مفتش مالي18

. أو درجة البكالوريوس في التمويل . العلوم في المحاسبة. محاسبة. المهني بالمحاسبة. درجة الماجستير في المحاسبة المهنية

 سنوات 8+ األعمال المصرفية . التمويل والمؤسسات المصرفية . محاسبة . المالية التطبيقية . المالية واالستثمار . إدارة مالية 

.خبرة في مجال طبيعة العمل

سكاكاذكر

863مفتش إداري19

جامعة نايف  . ((شعبة االنظمة)السياسة الشرعية ) (شعبة االنظمة  )السياسة الشرعية  . (االنظمة)درجة الماجستير االنظمة 

حقوق  . (السياسة الجنائية- العدالة الجنائية )جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  . (العلوم االدارية)العربية للعلوم االمنية 

إدارة عامة   . (القانون العام)قانون  . (قانون)قانون  . (القانون الخاص أو القانون التجاري)قانون  . (حقوق)

. إدارة عامة . إدارة خدمات صحية. نظم معلومات إدارية . ادارة الموارد البشرية . أو درجة البكالوريوس في إدارة أعمال 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ التنظيم والتطوير اإلداري 

سكاكاذكر

866رئيس قسم التوظيف20

إدارة . حقوق . إقتصاد . العلوم السياسية . أساليب كمية . التنظيم والتطوير االداري . درجة الماجستير في اإلدارة العامة 

أو درجة البكالوريوس في ادارة الموارد . القانون الخاص. القانون العام . قانون . االنظمة . إدارة الموارد البشرية . أعمال 

. أنظمة . إقتصاد . أساليب كمية . قانون . العلوم السياسية . إدارة أعمال . إدارة االعمال الدولية . إدارة المنشأت . البشرية 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ حقوق . إدارة خدمات صحية. التنظيم والتطوير االداري . إدارة عامة 

سكاكاذكر

الوظائف اإلدارية من المرتبة األولى إلى المرتبة العاشرة



868رئيس قسم التوظيف21

إدارة . حقوق . إقتصاد . العلوم السياسية . أساليب كمية . التنظيم والتطوير االداري . درجة الماجستير في اإلدارة العامة 

أو درجة البكالوريوس في ادارة الموارد . القانون الخاص. القانون العام . قانون . االنظمة . إدارة الموارد البشرية . أعمال 

. أنظمة . إقتصاد . أساليب كمية . قانون . العلوم السياسية . إدارة أعمال . إدارة االعمال الدولية . إدارة المنشأت . البشرية 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ حقوق . إدارة خدمات صحية. التنظيم والتطوير االداري . إدارة عامة 

سكاكاذكر

869رئيس قسم التوظيف22

إدارة . حقوق . إقتصاد . العلوم السياسية . أساليب كمية . التنظيم والتطوير االداري . درجة الماجستير في اإلدارة العامة 

أو درجة البكالوريوس في ادارة الموارد . القانون الخاص. القانون العام . قانون . االنظمة . إدارة الموارد البشرية . أعمال 

. أنظمة . إقتصاد . أساليب كمية . قانون . العلوم السياسية . إدارة أعمال . إدارة االعمال الدولية . إدارة المنشأت . البشرية 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ حقوق . إدارة خدمات صحية. التنظيم والتطوير االداري . إدارة عامة 

سكاكاذكر

872باحث تخطيط23

. االنظمة. قانون. القانون العام. القانون الخاص. اقتصاد. بحوث عمليات. العلوم السياسية . درجة الماجستير في األساليب كمية

حقوق . إدارة عامة. التنظيم والتطوير االداري. إدارة أعمال. إدارة الموارد البشرية

العلوم . أنظمة . إقتصاد . إدارة خدمات صحية . إدارة عامة . التنظيم والتطوير االداري . أو درجة البكالوريوس في الحقوق 

 سنوات خبرة في مجال 8+ ادارة الموارد البشرية . إدارة المنشأت . نظم معلومات إدارية . أساليب كمية . قانون . السياسية 

. .طبيعة العمل

سكاكاذكر

880مفتش إداري24

جامعة نايف  . ((شعبة االنظمة)السياسة الشرعية ) (شعبة االنظمة  )السياسة الشرعية  . (االنظمة)درجة الماجستير االنظمة 

حقوق  . (السياسة الجنائية- العدالة الجنائية )جامعة نايف العربية للعلوم االمنية  . (العلوم االدارية)العربية للعلوم االمنية 

إدارة عامة  . (القانون العام)قانون  . (قانون)قانون  . (القانون الخاص أو القانون التجاري)قانون  . (حقوق)

. إدارة عامة . إدارة خدمات صحية. نظم معلومات إدارية . ادارة الموارد البشرية . أو درجة البكالوريوس في إدارة أعمال 

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ التنظيم والتطوير اإلداري 

سكاكاذكر

881أخصائي نفسي25
 سنوات خبرة 8+ أو درجة البكالوريوس في علم النفس أو أخصائي نفسي . درجة الماجستير في علم النفس، أو أخصائي نفسي

.في مجال طبيعة العمل
سكاكاانثى

892مطور برامج أول26

تطبيقات )حاسب آلي  . (هندسة البرمجيات)حاسب آلي  . (علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات)درجة الماجستير حاسب آلي 

حاسب آلي (. من كليات الحاسب اآللي( )نظم المعلومات)حاسب آلي ( . علوم الحاسب اآللي)حاسب آلي  . (الحاسب وإدارة النظم

 (علوم الحاسبات)

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ أو درجة البكالوريوس في أحد لتخصصات أعاله 

سكاكاذكر

893اخصائي عالقات عامة27

 درجة الماجستير 

أو درجة البكالوريوس . في أحد التخصصات اإلعالمية

إعالم  . (صحافة أو الصحافة واالعالم)إعالم  . (عالقات عامة وإعالن)إعالم  . (عالقات عامة ، االتصال االستراتيجي)إعالم 

إدارة فندقية  . (االدارة السياحية)سياحة . أو أي تخصص أعالمي آخر (إذاعة وتلفزيون)إعالم  . (صحافة وعالقات عامة)

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8 + (إدارة فندقية)

سكاكاذكر

895باحث تعليم28

أو أحد التخصصات العلمية التربوية (اآلداب في وسائل وتكنلوجيا التعليم)درجة الماجستير اآلداب في وسائل وتكنولوجيا التعليم 

أو غير التربوية المناسبة  

 سنوات خبرة 8+ أو   درجة البكالوريوس  في أحد التخصصات العلمية التربوية أو غير التربوية المناسبة
سكاكاذكر

898باحث علمي29
أو درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية أو درجة البكالوريوس . درجة الماجستير في أحد التخصصات العلمية

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ المناسبة لطبيعة أعمال االدارة 
سكاكاذكر

899باحث علمي30
أو درجة البكالوريوس في أحد التخصصات أو أحد التخصصات العلمية التربوية . درجة الماجستير في أحد التخصصات العلمية

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ أو غير التربوية المناسبة  أو درجة البكالوريوس المناسبة لطبيعة أعمال االدارة 
سكاكاذكر

8100محضرمختبر حاسب آلي 31
درجة الماجستير في الحاسب االلي تخصص دعم فني أو درجة البكالوريوس 

 سنوات خبرة4.+ دعم فني)تقنية الحاسب اآللي تخصص )حاسب آلي 
سكاكاذكر

8101محضرمختبر حاسب آلي 32
درجة الماجستير في الحاسب االلي تخصص دعم فني أو درجة البكالوريوس 

 سنوات خبرة4.+ دعم فني)تقنية الحاسب اآللي تخصص )حاسب آلي 
القرياتذكر

8102محضرمختبر حاسب آلي 33
درجة الماجستير في الحاسب االلي تخصص دعم فني أو درجة البكالوريوس 

 سنوات خبرة4.+ تقنية الحاسب اآللي تخصص دعم فني)حاسب آلي 
سكاكاذكر

8103فني مختبر مختبرات طبية 34
 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ أو درجة البكالوريوس تخصص مختبرات طبية  . درجة الماجستير في المختبرات الطبية

.العمل
سكاكاذكر

سكاكاذكر. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4.  + أو درجة البكالوريوس تخصص االحياء . درجة الماجستير في االحياء8104فني مختبر احياء35

712مبرمج نظم36

شبكات الحاسب )حاسب آلي  . (علوم الحاسب اآللي)حاسب آلي  . (علوم الحاسبات)درجة البكالوريوس حاسب آلي 

نظم )حاسب آلي ( . هندسة البرمجيات)حاسب آلي ( . علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات)حاسب آلي  . (واالتصاالت

علوم )حاسب آلي (. من كليات الحاسب اآللي( )نظم المعلومات أو هندسة نظم المعلومات)حاسب آلي  . (المعلومات التطبيقية

أو دبلوم  الكلية التقنية لمدة سنتين ونصف بعد الثانوية العامة في مجال ( تقنية المعلومات)حاسب آلي  . (الحاسب التطبيقي

 سنوات خبرة في مجال العمل4+ تقنية المعلومات 

سكاكاذكر

713مبرمج نظم37

شبكات الحاسب )حاسب آلي  . (علوم الحاسب اآللي)حاسب آلي  . (علوم الحاسبات)درجة البكالوريوس حاسب آلي 

نظم )حاسب آلي ( . هندسة البرمجيات)حاسب آلي ( . علوم الحاسب اآللي ونظم المعلومات)حاسب آلي  . (واالتصاالت

علوم )حاسب آلي (. من كليات الحاسب اآللي( )نظم المعلومات أو هندسة نظم المعلومات)حاسب آلي  . (المعلومات التطبيقية

أو دبلوم  الكلية التقنية لمدة سنتين ونصف بعد الثانوية العامة في مجال ( تقنية المعلومات)حاسب آلي  . (الحاسب التطبيقي

 سنوات خبرة في مجال العمل4+ تقنية المعلومات 

سكاكاذكر

38
مهندس ميكانيكي 

مساعد
سكاكاذكرالهندسة الميكانيكية التطبيقية. درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية716

39
مهندس معماري 

مساعد
سكاكاذكر.هندسة البناء. عمارة وتخطيط وتصميم عمراني ، هندسة عمارة . درجة البكالوريوس  في الهندسة المعمارية718

40
مهندس كهربائي 

مساعد
سكاكاذكرالدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية أو قوى كهربائية719

721فني دعم41
أو .  سنوات خبرة مناسبة لطبيعة عمل الوظيفية4 + (شبكات– حاسب آلي – دعم فني )دبلوم الكلية التقنية تخصص 

.(تقنية هندسة الحاسب اآللي- حاسب آلي ونظم معلومات – علوم الحاسب اآللي )الدرجة الجامعية تخصص 
القرياتانثى



42
محضر مختبر حاسب 

آلي
736

أو برنامج إعدادي لمدة سنتين ونصف من الكلية التقنية   في  (دعم فني)تقنية الحاسب اآللي ) درجة البكالوريوس حاسب آلي 

سكاكاذكر  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل 4+ تخصص الدعم فني في الشبكات أو البرمجيات بعد الثانوية 

737فني مختبر احياء43
  سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ البكالوريوس تخصص أحياء أو برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية في تخصص أحياء

.العمل
القرياتذكر

739فني مختبر احياء44
  سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ البكالوريوس تخصص أحياء أو برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية في تخصص أحياء

.العمل
سكاكاانثى

741فني مختبر فيزياء45
 درجة البكالوريوس تخصص فيزياء 

  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ أو برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية في تخصص فيزياء
طبرجلانثى

744مشرف اسكان46
 سنوات خبرة في 4+ اجتماع . علم نفس . أخصائي نفسي . شريعة . خدمة إجتماعية  (غذاء وتغذيه)درجة البكالوريوس في 

.مجال طبيعة العمل
سكاكاذكر

745مشرف إسكان47
 سنوات خبرة في 4+ اجتماع . علم نفس . أخصائي نفسي . شريعة . خدمة إجتماعية  (غذاء وتغذيه)درجة البكالوريوس في 

.مجال طبيعة العمل
سكاكاذكر

48
مهندس معماري 

مساعد
سكاكاذكر.هندسة البناء. عمارة وتخطيط وتصميم عمراني ، هندسة عمارة . درجة البكالوريوس  في الهندسة المعمارية749

49
مهندس معماري 

مساعد
سكاكاذكرهندسة البناء. عمارة وتخطيط وتصميم عمراني ، هندسة عمارة . درجة البكالوريوس  في الهندسة المعمارية750

753فني مختبر كيمياء50
درجة البكالوريوس تخصص كيمياء 

  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل،4+ أو برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية في تخصص كيمياء 
طبرجلانثى

756فني دعم51
أو .  سنوات خبرة مناسبة لطبيعة عمل الوظيفية4 + (شبكات– حاسب آلي – دعم فني )دبلوم الكلية التقنية تخصص 

.(تقنية هندسة الحاسب اآللي- حاسب آلي ونظم معلومات – علوم الحاسب اآللي )الدرجة الجامعية تخصص 
القرياتانثى

770فني مختبر احياء52
درجة البكالوريوس تخصص احياء 

  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل،4+ أو برنامج إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية في تخصص احياء 
طبرجلذكر

سكاكاذكر سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ درجة البكالوريوس في أحد التخصصات النظرية 771باحث علمي مساعد53

سكاكاذكر سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ درجة البكالوريوس في األنظمة أو الحقوق 772باحث قانوني54

780امين مكتبة55
+ أو الدرجة الجامعية المطلقة . الوثائق والمخطوطات  محفوظات. مكتبات ومعلومات . درجة البكالوريوس في علم المعلومات 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4
سكاكاذكر

7150باحث قضايا56

أصول . أنظمة . قانون . عقيده ومذاهب معاصرة. تفسير . علوم حديث . سنة وعلومها. شريعة . الدرجة الجامعية في الحقوق 

إدارة خدمات . إدارة عامة . التطوير االداري . إجتماع. العلوم السياسية. دراسات إسالمية . فقه . الدراسات القضائية . فقه 

القرآن . عقيده . السنة ومصادرها . أخصائي نفسي . علم نفس . خدمة إجتماعية . قضاء . كتاب وسنة . اصول دين . صحية 

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ وعلومه 

سكاكاذكر

سكاكاذكر سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ درجة البكالوريوس في األنظمة أو الحقوق 7160باحث قانوني57

سكاكاذكر. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ درجة البكالوريوس في أحد التخصصات النظرية التربوية أو غير التربوية  7164باحث تعليم58

7177مهندس اتصاالت مساعد59
هندسة  . (الهندسة الكهربائية التطبيقية)هندسة  . (هندسة كهربائية)هندسة  . (هندسة الكترونية) درجة البكالوريوس هندسة 

 .(قوى كهربائية)هندسة كهربائية )هندسة  . (الهندسة الكهربائية والحاسبات)هندسة  . (هندسة الحاسب اآللي)
سكاكاذكر

7181باحث ميزانية60

. إدارة مالية . إدارة أعمال . المالية واالستثمار . إقتصاد . التمويل والمؤسسات المصرفية . أساليب كمية : درجة البكالوريوس

العلوم . حقوق . قانون . أنظمة . إدارة عامة. إدارة خدمات صحية. محاسبة . األعمال المصرفية . تمويل . المالية التطبيقية 

 سنوات خبرة4+أو درجة البكالوريوس المطلقة  . سنوات خبرة 4+ السياسية 

سكاكاذكر

7182فني تغذية61
الثانوية المهنية ) سنوات خبرة في مجال عمل الوظيفة أو الثانوية المهنية 4+ دبلوم الكلية التقنية تخصص سالمه األغذية 

 سنوات خبرة8 + (بطبيعة العمل
سكاكاانثى

سكاكاذكر سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ درجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية 7185باحث علمي مساعد62

7187محضر مختبر حاسب الى 63

أو برنامج إعدادي لمدة سنتين ونصف من الكلية التقنية   في  (دعم فني)تقنية الحاسب اآللي ) درجة البكالوريوس حاسب آلي 

القرياتانثى  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل 4+ تخصص الدعم فني في الشبكات أو البرمجيات بعد الثانوية 

7188محضر مختبر حاسب الى 64

أو برنامج إعدادي لمدة سنتين ونصف من الكلية التقنية   في  (دعم فني)تقنية الحاسب اآللي ) درجة البكالوريوس حاسب آلي 

سكاكاانثى  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل 4+ تخصص الدعم فني في الشبكات أو البرمجيات بعد الثانوية 

61امين مستودع65

. إدارة أعمال . األعمال المصرفية. محاسبة . تمويل . المالية واالستثمار . إدارة مالية . المالية التطبيقية : درجة البكالوريوس

 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ التنظيم والتطوير االداري أو كلية التقنية إدارة مكتبية  أو الثانوي التجاري . إدارة عامة 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ أو  الثانوية العامة مع القدرة . العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاذكر

القرياتانثىدرجة البكالوريوس تخصص احياء أو دبلوم إعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية أحياء68فني مختبر احياء 66

624مدقق مناقصات67
. المالية واالستثمار. التسويق التطبيقي. المالية التطبيقية. إدارة مالية. األعمال المصرفية. درجة البكالوريوس في المحاسبة

.إدارة أعمال. أساليب كمية. إدارة عامة. اقتصاد. تمويل. إدارة تسويق
سكاكاذكر

625امين مستودع68

. إدارة أعمال . األعمال المصرفية. محاسبة . تمويل . المالية واالستثمار . إدارة مالية . المالية التطبيقية : درجة البكالوريوس

 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ التنظيم والتطوير االداري أو كلية التقنية إدارة مكتبية  أو الثانوي التجاري . إدارة عامة 

. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ أو  الثانوية العامة مع القدرة . العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاذكر

طبرجلانثى.(شبكات– حاسب آلي – دعم فني )دبلوم الكلية التقنية تخصص 640فني دعم مساعد69

649مدقق حسابات مساعد70
. أساليب كمية . إدارة مالية. المالية واالستثمار. تمويل. المالية التطبيقية. األعمال المصرفية. درجة البكالوريوس في المحاسبة

. سنوات في مجال طبيعة العمل4+ أو الكلية التقنية تخصص محاسبة . إدارة عامة. إدارة أعمال . إقتصاد 
سكاكاذكر



سكاكاذكر.اجتماع. علم نفس . أخصائي نفسي . شريعة . خدمة إجتماعية . اإلسكان: درجة البكالوريوس650رئيس قسم اإلسكان71

القرياتانثى.(شبكات– حاسب آلي – دعم فني )دبلوم الكلية التقنية تخصص 662فني دعم مساعد72

685كاتب73
أو .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+  سنوات خبرة أو الثانوية العامة 4+  دبلوم الكلية التقنية تخصص إدارة مكتبية 

.أو درجة البكالوريوس المطلقة.  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+المعهد الثانوي التجاري 
سكاكاذكر

6121مسجل طلبه74
 سنوات خبرة في مجال طبيعة 4+ أو دبلوم كلية التقنية إدارة مكتبية .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل8+ الثانوية العامة 

.أو بكالوريوس حاسب آلي  أو أي من التخصصات النظرية. العمل
سكاكاذكر

6138مساعد مفتش اداري75
التنظيم . إدارة عامة . إدارة خدمات صحية. نظم معلومات إدارية . ادارة الموارد البشرية . درجة البكالوريوس في إدارة أعمال 

والتطوير اإلداري
القرياتذكر

6148مدقق مناقصات76
. المالية واالستثمار. التسويق التطبيقي. المالية التطبيقية. إدارة مالية. األعمال المصرفية. درجة البكالوريوس في المحاسبة

.إدارة أعمال. أساليب كمية. إدارة عامة. اقتصاد. تمويل. إدارة تسويق
سكاكاذكر

6252باحث ميزانية مساعد77

. إدارة مالية . إدارة أعمال . المالية واالستثمار . إقتصاد . التمويل والمؤسسات المصرفية . أساليب كمية : درجة البكالوريوس

العلوم . حقوق . قانون . أنظمة . إدارة عامة. إدارة خدمات صحية. محاسبة . األعمال المصرفية . تمويل . المالية التطبيقية 

.أو درجة البكالوريوس المطلقة. السياسية

سكاكاذكر

6258باحث اجتماعي مساعد78
علم  . (علم نفس)علم نفس  . (خدمة إجتماعية)خدمة إجتماعية  . (تربية خاصة)تربية  . (إجتماع) درجة البكالوريوس إجتماع 

(أخصائي نفسي)نفس 
القرياتانثى

سكاكاذكر.اجتماع. علم نفس . أخصائي نفسي . شريعة . خدمة إجتماعية . درجة البكالوريوس في اإلسكان6259مشرف إسكان79

سكاكاذكرأو التربية البدنية.تربية رياضية . درجة البكالوريوس في االدارة الرياضية6260مشرف رياضي80

سكاكاذكردرجة البكالوريوس في تربية رياضية أو التربية البدنية6261مدرب رياضي81

6262مفهرس82
أو دبلوم كلية تقنية تخصص . الوثائق والمخطوطات– محفوظات – مكتبات ومعلومات – علم المعلومات :  درجة البكالوريوس

 سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ إدارة مكتبية 
سكاكاذكر

طبرجلانثىدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات النظرية6264باحث علمي مساعد83

6269سكرتير طبي84
أو دبلوم .  سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ برنامج إعدادي بطبيعة العمل لمدة ثالث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة 

.صحي بعد الثانوية العامة معتمد من التخصصات الطبية تخصص سجالت طبية
سكاكاذكر

سكاكاذكردرجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية6291باحث علمي مساعد85

سكاكاذكردرجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية6292باحث علمي مساعد86

طبرجلانثىدرجة البكالوريوس في أحد التخصصات العلمية6293باحث علمي مساعد87

88
محضر مختبر حاسب 

آلي
6295

أو درجة . دبلوم إعدادي لمدة سنتين ونصف من الكلية التقنية  بعد الثانوية تخصص دعم فني  أو شبكات أو برمجيات 

(دعم فني )البكالوريوس في الحاسب االلي تخصص 
طبرجلانثى

89
محضر مختبر حاسب 

آلي
6296

أو درجة . دبلوم إعدادي لمدة سنتين ونصف من الكلية التقنية  بعد الثانوية تخصص دعم فني  أو شبكات أو برمجيات 

(دعم فني )البكالوريوس في الحاسب االلي تخصص 
طبرجلذكر

59ناسخ آلة بلغتين90
إجتياز إختبار سرعة الطباعة + الثانوية العامة أو مايعادلها مع دورة تدريبية في مجال النسخ بلغتين التقل مدتها عن سنة 

.Micirosoft Officeاستخدام اإلصدار األخير + إنجليزي / باللغتين عربي
سكاكاذكر

510مسجل معلومات91

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

القرياتانثى

511مسجل معلومات92

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاانثى

516مسجل معلومات93

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاذكر

سكاكاذكربرنامج اعدادي لمدة ثالث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة في تخصص االنشاءات المعمارية519مراقب انشاءات94

525مسجل معلومات95

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاذكر

سكاكاذكرفي تخصص التبريد والتكييف . (الثانوية المهنية بطبيعة العمل)الثانوية المهنية 528فنى مقاييس96

529مسجل معلومات97

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

سكاكاذكر

531ناسخ آلة بلغتين98
إجتياز إختبار سرعة الطباعة + الثانوية العامة أو مايعادلها مع دورة تدريبية في مجال النسخ بلغتين التقل مدتها عن سنة 

.Macirosoft Officeاستخدام اإلصدار األخير + إنجليزي / باللغتين عربي
سكاكاذكر

539مسجل معلومات99

سنة خبرة في مجال طبيعة + أو الثانوية العامة مع القدرة على تسجيل المعلومات .  دبلوم كلية المجتمع تخصص حاسب آلي

. العمل

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 

القرياتانثى

543مراقب أمن وسالمة100
. سنوات خبرة في مجال طبيعة العمل4+ الثانوية العامة مع القدرة 

.دورة تدريبية لمدة ستةأشهر في مجال الوظيفة أو خبرة لمدة سنة في مجال عمل الوظيفة :القدرة تعني 
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