
  هـ3411 جبامعة امللك فيصل لعام عنها اإلعالنبيان بالوظائف املطلوب 

 املرتبة مـسـمــــــى الوظيفة م
مكان 
 العمل

 حسب تصنيف  وزارة  اخلدمة  املدنية شروط شغل الوظيفة اجلنس

 ذكر االحساء 31 مستشار قانوني 3

  + لعمل .سنوات خربة بطبيعة ا 1درجة الدكتوراه يف األنظمة أو احلقوق 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6درجة املاجستري يف األنظمة أو احلقوق أو السياسة الشرعية شعبة أنظمة 

  سنوات خربة بطبيعة العمل. 6بعد الدرجة اجلامعية +  اإلدارةدبلوم دراسات األنظمة من معهد 

 ذكر االحساء 31 حملل ومصمم نظم 2

 سنوات خربة  1+  علوم احلاسبات      هندسة برجميات   لي   حاسب للي ونظم معلومات  درجة الدكتوراه يف : علوم احلاسب اآل

 بطبيعة العمل .

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6+  التخصصات املذكورة أعاله درجة املاجستري يف 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 9+  التخصصات املذكورة أعاله  الدرجة اجلامعية يف 

 ذكر حساءاال 31 حماسب 1

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1درجة الدكتوراه يف احملاسبة أو احملاسبة املهنية 

  العامة بعد الدرجة  اإلدارةالبنكية يف  اإلدارةدبلوم   دبلوم الرقابة املالية   احملاسبة املهنية    درجة املاجستري أو ما يعادهلا يف احملاسبة

 العمل .سنوات خربة بطبيعة  6اجلامعية + 

 ذكر االحساء 31 القانونية اإلدارةمدير  4

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1درجة الدكتوراه يف األنظمة أو احلقوق 

 سنوات خربة بطبيعة العمل 6+  ( شعبة أنظمة ) درجة املاجستري يف األنظمة أو احلقوق أو السياسة الشرعية 

  سنوات خربة بطبيعة العمل. 6درجة اجلامعية + بعد ال اإلدارةدبلوم دراسات األنظمة من معهد 

 ذكر االحساء 31 مكتبات أخصائي 5
  + يف طبيعة العمل سنوات خربة 1درجة الدكتوراه يف املكتبات أو املعلومات أو مجيع التخصصات النظرية مع التدريب بعد التعيني . 

 يف طبيعة العمل سنوات خربة 6رية مع التدريب بعد التعيني + درجة املاجستري يف املكتبات أو املعلومات أو مجيع التخصصات النظ . 



6 
 مدير ادارة 

 ( اإلدارية) الشؤون 
 ذكر االحساء 31

  ادارة  بشريةالعامة   ادارة عامة ختصص : تنظيم وتطوير اداري   ادارة أعمال ختصص : ادارة موارد  اإلدارةدرجة الدكتوراه يف  

 . بطبيعة العمل سنوات خربة 1لكمية   اقتصاد  أو احد التخصصات النظرية األخرى + منشآت   األنظمة   األساليب ا

 سنوات خربة 6لتخصصات املذكورة أعاله + أو ما يعادهلا  درجة املاجستري . 

  + بطبيعة العملسنوات  32الدرجة اجلامعية يف التخصصات املذكورة أعاله. 

 ذكر االحساء 9 ثروة حيوانية أخصائي 7

  حيواني . إنتاجالدكتوراه يف الزراعة ختصص درجة 

  وتربية حيوان   علوم األغذية وتقنيتها   علوم األغذية أو العلوم ختصص  إنتاجحيواني    إنتاجدرجة املاجستري يف الزراعة ختصص

 سنوات خربة بطبيعة العمل  1( + إحيائي)تنوع 

  وتربية حيوان   علوم األغذية وتقنيتها   علوم األغذية   زراعة  إنتاجي   حيوان إنتاجالدرجة اجلامعية يف الزراعة أو العلوم ختصص

 . سنوات خربة بطبيعة العمل 6شعبة عامة   علوم بيئية زراعة املناطق اجلافة   علوم ختصص : حيوان   أحياء   أحياء دقيقة   نبات + 

 ذكر االحساء 9 مهندس كهربائي 8

  بائية .يف اهلندسة الكهر درجة الدكتوراه 

  + سنوات خربة يف طبيعة العمل . 1درجة املاجستري يف اهلندسة الكهربائية 

 سنوات خربة يف طبيعة العمل . 6يف اهلندسة الكهربائية +  الدرجة اجلامعية 

 ذكر االحساء 9 حماسب 9

 . درجة الدكتوراه يف احملاسبة أو احملاسبة املهنية 

 العامة بعد  اإلدارةالبنكية يف  اإلدارةسبة أو احملاسبة املهنية أو دبلوم الرقابة املالية أو دبلوم درجة املاجستري أو ما يعادهلا يف احملا

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الدرجة اجلامعية + 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الدرجة اجلامعية 

 ذكر االحساء 9 عالقات أخصائي 31

 مية .درجة الدكتوراه يف أحد التخصصات اإلعال 

  مناسبة سنوات خربة 1+  اإلعالميةدرجة املاجستري يف أحد التخصصات . 

 يف أحد ختصصات اإلعالم التالية : عالقات عامة   صحافة   صحافة وعالقات عامة   عالقات عامة وإعالن   إذاعة  الدرجة اجلامعية

 . مناسبة سنوات خربة 9+  وتلفزيون 



 ذكر االحساء 9 إحصاء أخصائي 33

 بطبيعة العمل  سنوات خربة 1أو األساليب الكمية +  اإلحصاءرجة املاجستري يف د . 

  إحصاء (   حبوث عمليات رياضيات   إحصاء حاسبات   أو درجة علمية ذات عالقة باجملال  ) علوم ختصص الدرجة اجلامعية يف

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 6+  املطلوب 

 ت التالية : األساليب الكمية ختصص ) إحصاء تطبيقي (   إحصاء وأساليب كمية   أساليب الدرجة اجلامعية يف احد التخصصا

ادارة أعمال   ادارة    كمية ختصص ) الدراسات السكانية الكمية (   أساليب كمية ختصص ) تأمني وعلوم اكتوارية (   جغرافيا

ادارة موارد بشرية (   اإلدارة العامة   االقتصاد أو احد األعمال ختصص ) نظم املعلومات اإلدارية (   ادارة أعمال ختصص ) 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 9التخصصات النظرية األخرى + 

 ذكر االحساء 9 مستشار قانوني مساعد 32

 درجة الدكتوراه يف األنظمة أو احلقوق .  

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 1+ ( شعبة أنظمة  ) درجة املاجستري يف األنظمة أو احلقوق أو السياسة الشرعية 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1بعد اجلامعية +  اإلدارةدبلوم دراسات األنظمة من معهد 

 + سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الدرجة اجلامعية يف األنظمة أو احلقوق 

 ذكر االحساء 9 مناقصات أخصائي 31

  : عامة ختصص ) تنظيم  العامة   ادارة اإلدارة إدارة مالية   ادارة التسويق   بة  احملاسدرجة الدكتوراه يف أحد التخصصات التالية

   .أساليب كمية   االقتصاد عمال  أ وتطوير اداري (   ادارة

  مناسبة سنوات خربة  1+  أحد التخصصات املشار إليها أعاله درجة املاجستري يف. 

  مناسبة سنوات خربة  9+  ه أحد التخصصات املشار إليها أعالالدرجة اجلامعية يف. 

 ذكر االحساء 9 حمقق اداري 34

  : ادارة عامة  العامة   اإلدارة    حقوق   األنظمة  إسالميةدين   دراسات  أصولالشريعة   درجة الدكتوراه يف أحد التخصصات التالية

   . دعوة وأصول دين ختصص ) تنظيم وتطوير اداري (

 ات املشار إليها أعاله أو السياسة الشرعية ) الشعبة العامة   شعبة األنظمة ( أو الفقه املقارن أو أحد التخصص درجة املاجستري يف

 .مناسبة  سنوات خربة  1+ دبلوم األنظمة بعد اجلامعية 

 مناسبة . سنوات خربة 9أعاله +  املشار إليهاالتخصصات  أحد الدرجة اجلامعية يف 



 رذك االحساء 9 تطوير اداري أخصائي 35

  الواردة بنفس الفئة  اإليضاحاتمع مراعاة   اإلداريالعامة أو أي ختصص يثبت مناسبته ألعمال التطوير  اإلدارةدرجة الدكتوراه يف

 يف دليل التصنيف  .

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1+  اإلداريالعامة أو أي ختصص يثبت مناسبته ألعمال التطوير  اإلدارةدرجة املاجستري يف 

 بطبيعة العمل سنوات خربة 6ة اجلامعية يف حبوث العمليات + الدرج . 

 ادارة عامة   ادارة األعمال ختصص (ختصص تنظيم وتطوير اداري  ) الدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية : ادارة عامة  

 لعلوم السياسية أو أي من التخصصات النظرية(   األساليب الكمية   االقتصاد   األنظمة   ا إداريةادارة موارد بشرية   نظم معلومات )

 . بطبيعة العمل سنوات خربة 9+  األخرى

 ذكر االحساء 9 فين طباعة 36
  + سنة خربة بطبيعة العمل  32الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية املهنية بطبيعة العمل. 

  + سنة خربة مناسبة . 38الكفاءة املتوسطة + القدرة أو املتوسطة املهنية بطبيعة العمل 

 ذكر االحساء 8 ميكانيكي 37

  + ) بطبيعة العمل سنوات خربة 1بكالوريوس كلية التقنية ختصص ) حمركات ومركبات للية . 

  + سنوات خربة . 9الثانوية املهنية أو الثانوية العامة مع القدرة 

  + ل .سنة خربة بطبيعة العم 35املتوسطة املهنية أو املتوسطة مع القدرة 

 ذكر االحساء 8 مهندس معماري 38

  :التالية ) هندسة عمارة    لتخصصات الفرعيةاهندسة معمارية أو هندسة بناء أو أحد درجة املاجستري يف أحد التخصصات التالية

ندسة العمارة وعلوم هندسة الرتميم واحملافظة على اآلثار   هندسة ادارة أو ادارة تنفيذ أعمال أو صيانة وتشغيل املشاريع العامة   ه

 البناء   هندسة وإدارة التشييد   هندسة املباني   هندسة وختطيط عمراني ( .

 بطبيعة العمل سنوات خربة 1+ أحد التخصصات املشار إليها أعاله  الدرجة اجلامعية يف . 

 ذكر االحساء 8 رئيس قسم فين 39

 انيكية .درجة املاجستري يف اهلندسة الكهربائية أو اهلندسة امليك 

  + مناسبة سنوات خربة  1الدرجة اجلامعية يف اهلندسة الكهربائية أو اهلندسة امليكانيكية. 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6يف جمال العمل ملدة سنتني بعد الثانوية +  إعداديبرنامج 

 ذكر االحساء 8 مهندس حاسب للي 21
 . درجة املاجستري يف هندسة احلاسب اآللي 

 سنوات خربة بطبيعة العمل .   1جلامعية يف هندسة احلاسب اآللي + الدرجة ا 



 ذكر االحساء 8 مهندس )كهربائي( 23
 .  درجة املاجستري يف اهلندسة الكهربائية 

 سنوات خربة يف طبيعة العمل . 1لدرجة اجلامعية يف اهلندسة الكهربائية + ا 

 ذكر االحساء 8 حملل نظم  22

 علوم احلاسب اآللي   حاسب للي ونظم معلومات   علوم حاسبات   هندسة برجميات .التخصصات التالية أحد  درجة املاجستري يف: 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1أعاله + املشار إليها الدرجة اجلامعية يف التخصصات 

  6+  العامة سنتني بعد الثانويةيف جمال احلاسب اآللي ختصص ) برجمة   نظم معلومات   حتليل ( ال تقل مدته عن  إعداديبرنامج 

 سنوات خربة بطبيعة العمل .

 ذكر االحساء 8 مساعد اداري مشرف 21

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الدرجة اجلامعية املطلقة مع توفر القدرة على النسخ 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6 + بعد الثانوية العامة اإلدارةدبلوم السكرتري التنفيذي ملدة )مخسة فصول دراسية ( من معهد 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6املالية أو املواد +  ملدة سنتني بعد الثانوية العامة يف األعمال اإلدارية أو إعداديبرنامج 

  + ) سنوات خربة بطبيعة العمل . 9دبلوم الكلية التقنية ختصص ) ادارة مكتبية   ادارة مصرفية 

 سنوات خربة بطبيعة العمل .   9ختصص ) مناسب (  +  دبلوم الثانوية التجارية 

 ذكر بقيق 8 مساعد اداري مشرف 24

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الدرجة اجلامعية املطلقة مع توفر القدرة على النسخ 

  ربة بطبيعة العمل .سنوات خ 6+  بعد الثانوية العامة اإلدارةدبلوم السكرتري التنفيذي ملدة )مخسة فصول دراسية ( من معهد 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6املالية أو املواد +  ملدة سنتني بعد الثانوية العامة يف األعمال اإلدارية أو إعداديبرنامج 

  + ) سنوات خربة بطبيعة العمل . 9دبلوم الكلية التقنية ختصص ) ادارة مكتبية   ادارة مصرفية 

 سنوات خربة بطبيعة العمل .   9اسب (  + دبلوم الثانوية التجارية ختصص ) من 

 ذكر االحساء 7 فين طباعة 25
  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية املهنية بطبيعة العمل . 

  + بطبيعة العمل . خربة سنة 32الكفاءة املتوسطة مع القدرة أو املتوسطة املهنية بطبيعة العمل 

 . ) مع مراعاة متطلبات الوظيفة بدليل التصنيف ( سنوات خربة بطبيعة العمل 6الثانوية العامة مع القدرة  +   ذكر االحساء 7 من وسالمةمراقب ا 26



 ذكر االحساء 7 باحث ميزانية 27

 . ) الدرجة اجلامعية يف علوم ) حبوث العمليات 

 دارة أعمال   ادارة أعمال ختصص ) املالية واالستثمار (   األساليب يف أحد التخصصات التالية : ادارة عامة   ا الدرجة اجلامعية

سنوات خربة بطبيعة  1الكمية   االقتصاد   احملاسبة   ادارة مالية   األنظمة   العلوم السياسية   أحد التخصصات النظرية األخرى+ 

 العمل .

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 9+  مع القدرة الثانوية العامة 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية : خدمة اجتماعية   علم اجتماع   لغة عربية +   ذكر االحساء 7 رف ثقايفمش 28

 عة العمل .  سنوات خربة بطبي 1+  أو السياسة الشرعية ) شعبة األنظمة ( الدرجة اجلامعية يف األنظمة أو احلقوق  ذكر االحساء 7 باحث قانوني 29

 أنثى االحساء 7 حاسب للي أجهزةمشغـل  11

 . الدرجة اجلامعية يف علوم احلاسب اآللي أو حاسب للي ونظم معلومات 

  سنوات خربة . 1يف جمال تشغيل احلاسب اآللي ملدة سنتني بعد الثانوية +  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة . 6الثانوية العامة مع القدرة 

 ذكر االحساء 7 حاسب للي ةأجهزمشغـل  13

 . الدرجة اجلامعية يف علوم احلاسب اآللي أو حاسب للي ونظم معلومات 

  سنوات خربة . 1يف جمال تشغيل احلاسب اآللي ملدة سنتني بعد الثانوية +  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة . 6الثانوية العامة مع القدرة 

 ذكر بقيق 7 حاسب للي أجهزةمشغـل  12

 اجلامعية يف علوم احلاسب اآللي أو حاسب للي ونظم معلومات . الدرجة 

  سنوات خربة . 1يف جمال تشغيل احلاسب اآللي ملدة سنتني بعد الثانوية +  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة . 6الثانوية العامة مع القدرة 

 ذكر االحساء 7 حملل نظم مساعد 11

 هندسة برجميات   علوم   :  علوم احلاسب اآللي   حاسب للي ونظم معلوماتالتخصصات التالية  أحد الدرجة اجلامعية يف

 احلاسبات .

  سنتني بعد بالتخصصات التالية : )برجمة   نظم املعلومات   حتليل( ال تقل مدته عن  يف جمال احلاسب اآللي إعداديبرنامج

 .  سنوات خربة يف طبيعة العمل 1+   العامة الثانوية



 ذكر االحساء 7 مكتبة أمني 14

 1املكتبات أو املعلومات أو مجيع التخصصات النظرية مع التدريب بعد التعيني +  أحد التخصصات التالية :  الدرجة اجلامعية يف 

 . مناسبة سنوات خربة

  + سنوات خربة مناسبة . 1الدبلوم العالي يف املكتبات ملدة سنة بعد الدرجة اجلامعية 

  سنوات خربة مناسبة . 6ملدة سنتني بعد الثانوية العامة + يف املكتبات  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة مناسبة . 9الثانوية العامة 

 أنثى االحساء 7 مكتبة أمني 15

 1املكتبات أو املعلومات أو مجيع التخصصات النظرية مع التدريب بعد التعيني +  أحد التخصصات التالية :  الدرجة اجلامعية يف 

 . سبةمنا سنوات خربة

  + سنوات خربة مناسبة . 1الدبلوم العالي يف املكتبات ملدة سنة بعد الدرجة اجلامعية 

  سنوات خربة مناسبة . 6يف املكتبات ملدة سنتني بعد الثانوية العامة +  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة مناسبة . 9الثانوية العامة 

 ذكر االحساء 7 مساعد اداري 16

 سنوات خربة ) يشرتط توفر القدرة على النسخ ( . 1طلقة + الدرجة اجلامعية امل  

  مناسبة سنوات خربة 1العامة بعد الثانوية العامة +  اإلدارةدبلوم السكرتري التنفيذي ملدة )مخسة فصول دراسية (من معهد . 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 6رية + الثانوية التجا   

  +  سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الثانوية العامة مع القدرة على النسخ 

 ) يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال ( * 

 أنثى االحساء 7 مساعد اداري 17

  + سنوات خربة ) يشرتط توفر القدرة على النسخ ( . 1الدرجة اجلامعية املطلقة  

  مناسبة سنوات خربة 1العامة بعد الثانوية العامة +  اإلدارةدبلوم السكرتري التنفيذي ملدة )مخسة فصول دراسية (من معهد . 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الثانوية التجارية   

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 9مع القدرة على النسخ  + الثانوية العامة 

 ) يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال ( * 



 ذكر االحساء 7 سكرتري خاص 18

  + سنوات خربة مناسبة . 1الدرجة اجلامعية يف احد التخصصات النظرية 

   سنوات خربة مناسبة . 1لعامة + يف السكرتارية املتقدمة ملدة سنتني بعد الثانوية ا إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة مناسبة . 6دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

  + سنوات خربة مناسبة . 6دبلوم الثانوية التجارية ختصص مناسب 

 * ) يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال (  

 ذكر االحساء 7 مشرف اجتماعي 19

 الرتبية  اإلسالمية: االجتماع   اخلدمة االجتماعية   علم النفس   الشريعة   أصول الدين   الدراسات  الدرجة اجلامعية يف ختصص  

  مالبس ونسيج    أسريةومنو طفل   تربية  أسرةاخلاصة أو ختصصات االقتصاد التالية :  غذاء وتغذية   تغذية   اقتصاد منزلي   

 سنوات خربة . 1+  إسالمية  الدعوة   فنون  اإلسالمية  دراسات طفولة   الدعوة والثقافة املنزل   اقتصاد منزلي تربوي وإدارة إسكان

 أنثى االحساء 7 مشرف اجتماعي 41

  الرتبية  اإلسالميةالدرجة اجلامعية يف ختصص : االجتماع   اخلدمة االجتماعية   علم النفس   الشريعة   أصول الدين   الدراسات  

  مالبس ونسيج    أسريةومنو طفل   تربية  أسرةقتصاد التالية :  غذاء وتغذية   تغذية   اقتصاد منزلي   اخلاصة أو ختصصات اال

 سنوات خربة . 1+  إسالمية  الدعوة   فنون  اإلسالميةاملنزل   اقتصاد منزلي تربوي  دراسات طفولة   الدعوة والثقافة  وإدارة إسكان

 كرذ االحساء 7 مكتبية أجهزةمشغل  43

  ( 6الدرجة اجلامعية مع القدرة  + ) سنوات خربة بطبيعة العمل . 1أشهر 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة مع القدرة . 

  + سنة خربة بطبيعة العمل . 32الكفاءة املتوسطة مع القدرة 

 أنثى االحساء 7 مكتبية أجهزةمشغل  42

  ( 6الدرجة اجلامعية مع القدرة  ) سنوات خربة بطبيعة العمل . 1+ أشهر 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة مع القدرة . 

  + سنة خربة بطبيعة العمل . 32الكفاءة املتوسطة مع القدرة 

 ) علوم تربة   تربة ومياه   أراضي ومياه ( . اهلندسة الزراعية   علوم زراعية ختصصأحد التخصصات التالية : الدرجة اجلامعية يف   ذكر االحساء 7 مهندس زراعي مساعـد 41

44 

مهندس كهربائي 

 مساعد
 الدرجة اجلامعية يف اهلندسة الكهربائية أو أحد التخصصات الفرعية املناسبة بدليل التصنيف .  ذكر االحساء 7



 الدرجة اجلامعية يف اهلندسة املدنية .  ذكر االحساء 7 مهندس مدني مساعد 45

46 

مهندس ميكانيكي 

 مساعد
 أو أحد التخصصات الفرعية املناسبة بدليل التصنيف .    هندسة الطريان الدرجة اجلامعية يف اهلندسة امليكانيكية  ذكر االحساء 7

 ذكر االحساء 7 ناسخ الة لغتني 47

  + سنوات خربة . 1الدرجة اجلامعية مع القدرة 

  سنوات خربة بطبيعة العمل 1عد الثانوية أو مايعادهلا + يف النسخ بلغتني ملدة سنة ب إعداديبرنامج . 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6املكتبية +  اإلدارةدبلوم الكلية التقنية يف ختصص 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الثانوية التجارية 

  اسبة .منسنوات خربة  9ملدة سنة بالنسخ بلغتني من املعهد املهين لألمل +  إعداديبرنامج 

  برنامج أعمال مكتبية جتارية ملدة ) أربعة فصول دراسية ( ختصص ناسخ لله بلغتني بعد الكفاءة املتوسطة من مركز التدريب املهين

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 9+ 

 ذكر االحساء 7 مسجل معلومات 48

  مناسبة سنوات خربة 1تسجيل املعلومات +  إجادةالدرجة اجلامعية مع . 

 سنوات خربة مناسبة . 6املكتبية +  اإلدارةية التقنية يف ختصص الكل 

  + سنوات خربة مناسبة . 6الثانوية التجارية ختصص مناسب 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الثانوية العامة مع دورة تدريبية يف جمال تسجيل املعلومات ملدة ال تقل عن ستة أشهر 

 سنوات خربة مناسبة . 6تسجيل املعلومات  +  الثانوية العامة مع القدرة يف جمال 

 ذكر االحساء 6 صندوق أمني 49
 بطبيعة العمل سنوات خربة 1+   أو دبلوم يف األعمال املالية ملدة سنتني بعد الثانوية ملعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب(ا . 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر حساءاال 6 مكتبة أمني 51

 مجيع التخصصات النظرية مع التدريب بعد التعيني  املكتبات أو املعلومات  :الدرجة اجلامعية يف  

  سنوات خربة مناسبة . 1يف املكتبات ملدة سنتني بعد الثانوية العامة +  إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الثانوية العامة 



 ذكر االحساء 6 مستودع أمني 53

  الدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية : احملاسبة   اإلدارة املالية   اإلدارة العامة   ادارة عامة ختصص ) التنظيم والتطوير

 اإلداري ( ادارة األعمال   ادارة أعمال ختصص ) املالية واالستثمار (   األساليب الكمية   االقتصاد .

 ة ) سنتني ونصف ( ختصص ) حماسبة   حماسبة باحلاسب اآللي ( . درجة الدبلوم يف التقنية اإلدارية ملد 

  سنوات خربة 1دبلوم ادارة املواد ملدة ثالثة فصول دراسية بعد الثانوية العامة +   دبلوم املعهد الثانوي التجاري ختصص مناسب 

  . بطبيعة العمل

  + لعمل .سنوات خربة بطبيعة ا 1برنامج إعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر بقيق 6 مستودع أمني 52

  الدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية : احملاسبة   اإلدارة املالية   اإلدارة العامة   ادارة عامة ختصص ) التنظيم والتطوير

 واالستثمار (   األساليب الكمية   االقتصاد .اإلداري ( ادارة األعمال   ادارة أعمال ختصص ) املالية 

  . ) درجة الدبلوم يف التقنية اإلدارية ملدة ) سنتني ونصف ( ختصص ) حماسبة   حماسبة باحلاسب اآللي 

  ةسنوات خرب 1دبلوم ادارة املواد ملدة ثالثة فصول دراسية بعد الثانوية العامة +   دبلوم املعهد الثانوي التجاري ختصص مناسب 

  . بطبيعة العمل

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1برنامج إعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر االحساء 6 مشرف اجتماعي 51
    الرتبية  اإلسالميةالدراسات الدرجة اجلامعية يف ختصص : االجتماع   اخلدمة االجتماعية   علم النفس   الشريعة   أصول الدين  

   الدعوة . اإلسالميةاخلاصة   الدعوة والثقافة 

 ذكر االحساء 6 باحث ختطيط مساعد 54

  الكمية  األساليباإلدارة العامة     حد التخصصات التالية: اإلدارة العامة ختصص )التنظيم والتطوير اإلداري(أالدرجة اجلامعية يف

       ة   أو أي ختصص نظري يثبت عالقته بالعمل املراد التخطيط له   إدارة األعمال   إدارة األعمال ختصص   االقتصاد   إدارة زراعي

   األنظمة   العلوم السياسية . املنشآت) إدارة املوارد البشرية (   نظم املعلومات اإلدارية   إدارة 

 نظمة و احلقوق .  الدرجة اجلامعية يف األ  ذكر االحساء 6 باحث قانوني مساعد 55



 ذكر االحساء 6 مدقق شؤون موظفني 56

 ادارة أعمال  اإلداري(التنظيم والتطوير  ) العامة   ادارة عامة ختصص اإلدارةالتخصصات التالية :  أحد الدرجة اجلامعية يف  

سية   االقتصاد   أو احد التخصصات  ادارة املنشآت   أنظمة   األساليب الكمية   العلوم السيا ( ادارة املوارد البشرية) ختصص 

 . النظرية األخرى

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الثانوية العامة 

 ذكر االحساء 6 كاتب 57

 . الدرجة اجلامعية املطلقة 

  + مناسبة سنوات خربة 1دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية . 

  + )مناسبة  وات خربةسن 1دبلوم املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب. 

  مناسبة سنوات خربة  1ملدة سنتني بعد الثانوية +  إعداديبرنامج. 

  + مناسبة . سنوات خربة  6الثانوية العامة 

 ذكر االحساء 6 حماسب مساعــد 58

    ة   اقتصاد   ادارة كمي أساليبالدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية :  حماسبة   ادارة مالية   ادارة أعمال   ادارة عامة

 ( .املالية واالستثمار  ) أعمال ختصص

 . دبلوم الكلية التقنية ختصص حماسبة باحلاسب اآللي أو دبلوم العمليات البنكية ملدة سنتني بعد الثانوية العامة 

 سنوات خربة مناسبة . 1+  ملدة سنتني من معهد اإلدارة دبلوم حماسبة بعد الثانوية  

  مناسبة سنوات خربة 6+  الثانوية العامة . 

 ذكر االحساء 6 مدقق حسابات مساعد 59

 كمية   اقتصاد أساليب  الدرجة اجلامعية يف أحد التخصصات التالية:  حماسبة   ادارة مالية   ادارة أعمال   ادارة عامة . 

 دبلوم الكلية التقنية ختصص حماسبة  . 

  العامة أو دبلوم الرقابة املالية . اإلدارة البنكية ملدة سنتني بعد الثانويةدبلوم  

  +  مناسبة سنوات خربة 6الثانوية العامة . 



 ذكر االحساء 6 مساعد مراجع 61
    املالية   االقتصاد   األساليب الكمية . اإلدارةالدرجة اجلامعية يف احملاسبة 

  + مناسبة سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 أنثى االحساء 6 سكرتري خاص 63

 النسخ . إجادةلدرجة اجلامعية يف احد التخصصات النظرية مع ا 

  يف السكرتارية املتقدمة ملدة سنتني بعد الثانوية العامة . إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة مناسبة . 1دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

 سنوات خربة مناسبة . 1+   ختصص مناسب  دبلوم الثانوية التجارية 

 سنوات خربة مناسبة . 6ية العامة + الثانو 

 مع توفر املقومات الشخصية هلذه الفئة . * ) يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال (  

 ذكر االحساء 6 مساعد اداري 62

 . الدرجة اجلامعية املطلقة مع توفر القدرة على النسخ 

 العامة بعد الثانوية العامة  . اإلدارةاسية ( من معهد دبلوم السكرتري التنفيذي ملدة سنتني ونصف )مخسة فصول در 

  + ) سنوات خربة مناسبة . 1دبلوم الكلية التقنية ختصص ) ادارة مكتبية 

  واملالية أو املواد أو  اإلدارية األعمالملدة سنتني بعد الثانوية العامة  يف  إعدادياملعهد الثانوي التجاري ختصص ) مناسب ( أو برنامج

 سنوات خربة مناسبة . 1مناسب  +  لخر أي ختصص

 * ) يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال ( 

 ذكر بقيق 6 مساعد اداري 61

 . الدرجة اجلامعية املطلقة مع توفر القدرة على النسخ 

  ية العامة  .العامة بعد الثانو اإلدارةدبلوم السكرتري التنفيذي ملدة سنتني ونصف )مخسة فصول دراسية ( من معهد 

  + ) سنوات خربة مناسبة . 1دبلوم الكلية التقنية ختصص ) ادارة مكتبية 

  واملالية أو املواد أو  اإلدارية األعمالملدة سنتني بعد الثانوية العامة  يف  إعدادياملعهد الثانوي التجاري ختصص ) مناسب ( أو برنامج

 سنوات خربة مناسبة . 1مناسب  +  لخرأي ختصص 

 يشرتط توفر القدرة على النسخ يف كل األحوال ( * ) 



 أنثى االحساء 6 مسجل طلبة 64

 املطلقة الدرجة اجلامعية . 

  + سنوات خربة 1املعهد الثانوي التجاري 

  + سنوات خربة . 1برنامج إعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية العامة 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر االحساء 6 لبةمسجل ط 65

 املطلقة الدرجة اجلامعية . 

  + سنوات خربة 1املعهد الثانوي التجاري 

  + سنوات خربة . 1برنامج إعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية العامة 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر بقيق 6 مسجل طلبة 66

 املطلقة الدرجة اجلامعية . 

  سنوات خربة 1التجاري + املعهد الثانوي 

  + سنوات خربة . 1برنامج إعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية العامة 

  + بطبيعة العمل سنوات خربة 6الثانوية العامة . 

 ذكر االحساء 6 مراقب امن وسالمة 67

  +  بطبيعة العمل سنوات خربة 1الثانوية العامة مع القدرة . 

  +  بطبيعة العمل نوات خربةس 9الكفاءة املتوسطة مع القدرة . 

  + سنة خربة بطبيعة العمل  مع مراعاة متطلبات الوظيفة بدليل التصنيف 32االبتدائية مع القدرة 

 أنثى االحساء 6 مراقب امن وسالمة 68

  +  بطبيعة العمل سنوات خربة 1الثانوية العامة مع القدرة . 

  +  العمل بطبيعة سنوات خربة 9الكفاءة املتوسطة مع القدرة . 

  + سنة خربة بطبيعة العمل  مع مراعاة متطلبات الوظيفة بدليل التصنيف 32االبتدائية مع القدرة 



 أنثى االحساء 6 فين تغذية 69

  بطبيعة العمل ملدة سنتني بعد الثانوية العامة أو املهنية . إعداديبرنامج 

 ثانوية املعاهد الصحية ختصص تغذية . دبلوم الكلية الصحية ملدة ثالث سنوات بعد الثانوية العامة أو 

  :برنامج اعدادي بطبيعة العمل ملدة ثالث سنوات بعد الكفاءة مرتبة حسب األفضلية 

 دبلوم ختصص )فين تغذية( أو ما يعادهلا  -

 سنوات خربة .  1دبلوم ختصص )مراقبة صحية( من معاهد الثانوية للمراقبني الفنيني + -

 ذكر االحساء 6 فين زراعي 71
  بطبيعة العمل ملدة سنتني بعد الثانوية أو الثانوية املهنية . إعداديبرنامج 

  + بطبيعة العمل . سنوات خربة 1الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية املهنية بطبيعة العمل                    

 ذكر االحساء 6 لالتفين تشغيل  73

 مة أو املهنية .برنامج اعدادي ملدة سنتني بعد الثانوية العا 

  + )سنوات خربة يف طبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية املهنية بطبيعة العمل ) تشغيل وصيانة لالت التصوير 

  سنوات خربة يف طبيعة العمل . 6فصول ( بعد الكفاءة املتوسطة +  4التدريب املهين )  معاهددبلوم صيانة اآلالت املكتبية من 

 سنوات خربة يف طبيعة العمل )تشغيل وصيانة لالت التصوير( .  9اءة املتوسطة مع القدرة أو املتوسطة املهنية بطبيعة العمل + الكف 
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 . الدرجة اجلامعية مع قدرة ) ستة ( أشهر 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 9املتوسطة مع القدرة + الكفاءة 

 أنثى االحساء 6 مكتبية أجهزةمشغل  71

 . الدرجة اجلامعية مع قدرة ) ستة ( أشهر 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الكفاءة املتوسطة مع القدرة 
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 . )دبلوم الكلية التقنية ختصص )حمركات ومركبات 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية املهنية أو الثانوية العامة مع القدرة 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 9املتوسطة املهنية أو املتوسطة مع القدرة 

  سنة خربة بطبيعة العمل . 35عن ستة أشهر +تقل مدته  الاالبتدائية مع القدرة أو اكمال برنامج تدرييب بطبيعة العمل 
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  تسجيل املعلومات . إجادةالدرجة اجلامعية مع 

  + سنوات خربة يف طبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة 

  + سنوات خربة يف طبيعة العمل .  9الكفاءة املتوسطة مع القدرة 
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  النسخ . إجادةالدرجة اجلامعية مع 

  يف النسخ بلغة ملدة سنتني بعد الثانوية العامة  . إعداديبرنامج 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1املكتبية +  اإلدارةدبلوم الكلية التقنية يف ختصص 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية التجارية 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6ني ونصف بطبيعة العمل بعد الكفاءة املتوسطة + ملدة سنت إعداديبرنامج 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة 
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  النسخ . إجادةالدرجة اجلامعية مع 

  يف النسخ بلغة ملدة سنتني بعد الثانوية العامة  . إعداديبرنامج 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 1املكتبية +  اإلدارةالكلية التقنية يف ختصص  دبلوم 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية التجارية 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6ملدة سنتني ونصف بطبيعة العمل بعد الكفاءة املتوسطة +  إعداديبرنامج 

  + بيعة العمل .سنوات خربة بط 1الثانوية العامة مع القدرة 



 ذكر االحساء 6 ناسخ الة لغتني 78

  يف النسخ بلغتني ملدة سنة بعد الثانوية العامة . إعداديبرنامج  

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1املكتبية +  اإلدارةدبلوم الكلية التقنية يف ختصص  

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية التجارية   

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6سنة بالنسخ بلغتني من املعهد املهين لألمل +  ملدة إعداديبرنامج 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6ملدة سنتني ونصف بطبيعة العمل بعد الكفاءة  +  إعداديبرنامج 
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  يف النسخ بلغتني ملدة سنة بعد الثانوية العامة . إعداديبرنامج  

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 1املكتبية +  اإلدارةدبلوم الكلية التقنية يف ختصص  

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية التجارية   

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6ملدة سنة بالنسخ بلغتني من املعهد املهين لألمل +  إعداديبرنامج 

  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6العمل بعد الكفاءة  +  ملدة سنتني ونصف بطبيعة إعداديبرنامج 
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 . )املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب 

 . دبلوم ادارة املوارد البشرية ملدة ) أربعة فصول ( بعد الثانوية العامة 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 1الثانوية العامة مع القدرة على النسخ 

 سنوات خربة بطبيعة العمل . 6فاءة املتوسطة مع القدرة على النسخ  + الك 
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 . )املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب 

 . دبلوم ادارة املوارد البشرية ملدة ) أربعة فصول ( بعد الثانوية العامة 

  + العمل . سنوات خربة بطبيعة 1الثانوية العامة مع القدرة على النسخ 

  +  سنوات خربة بطبيعة العمل . 6الكفاءة املتوسطة مع القدرة على النسخ 
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 )املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب . 

  واملالية أو املواد أو أي ختصص لخر مناسب . اإلداريةملدة سنتني بعد الثانوية العامة يف األعمال  إعداديبرنامج   

 مناسبة سنوات خربة  1لثانوية العامة + ا.  

  + النسخ ( إجادة) يشرتط للجميع   سنوات خربة . 9الكفاءة املتوسطة 
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 . دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

 . )دبلوم املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب 

  ملدة سنتني بعد الثانوية . إعداديبرنامج 

 مناسبة .سنوات خربة  1وية العامة + لثانا 

  + سنوات خربة مناسبة . 9الكفاءة املتوسطة 
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 . دبلوم الكلية التقنية ختصص ادارة مكتبية 

 . )دبلوم املعهد الثانوي التجاري ختصص )مناسب 

  ملدة سنتني بعد الثانوية . إعداديبرنامج 

 ناسبة .مسنوات خربة  1لثانوية العامة + ا 

  + سنوات خربة مناسبة . 9الكفاءة املتوسطة 
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 . ) الكلية التقنية ختصص ) ادارة مكتبية 

 . الثانوية التجارية ختصص مناسب 

  دورة تدريبية يف جمال تسجيل املعلومات ملدة ال تقل عن ستة أشهرالثانوية العامة مع . 

 سنوات خربة مناسبة . 1ة يف جمال تسجيل املعلومات + الثانوية العامة مع القدر 

  + سنوات خربة يف طبيعة العمل .  9الكفاءة املتوسطة مع القدرة 
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 . الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية املهنية بطبيعة العمل 

 سنوات خربة . 6مل  + الكفاءة املتوسطة مع القدرة أو املتوسطة املهنية بطبيعة الع 

 ذكر االحساء 5 مراقب امن وسالمة 87

 .   الثانوية العامة مع القدرة 

  +  سنوات خربة . 6الكفاءة املتوسطة مع القدرة 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل مع مراعاة متطلبات الوظيفة بدليل التصنيف 9االبتدائية مع القدرة 
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  الربيدية ملدة ثالث سنوات بعد الكفاءة املتوسطة . العلوميف  عداديإبرنامج 

  + سنوات خربة . 1الثانوية العامة 

  + سنوات خربة مناسبة 6برنامج إعدادي يف األعمال الربيدية ملدة سنة بعد الكفاءة املتوسطة 

  +  سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الكفاءة املتوسطة 
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 ثانوية املهنية أو الثانوية العامة مع القدرة .ال 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 6املتوسطة املهنية أو املتوسطة مع القدرة 

  + سنوات خربة بطبيعة العمل . 9الكفاءة املتوسطة 
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