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رقم 
عدد الجنس مقرهامسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  فني طباعة الرابعة  1
الجامعة 
) 7+ (ن ستة أشهر االبتدائية مع القدرة أو اآمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل ال تقل مدته ع- 1 ذآر باالحساء

 .سنوات  3+ سنوات خبرة مناسبة الكفاءة المتوسطة أو المتوسطة المهنية بطبيعة العمل 

 )خاص ( سكرتير  الخامسة  2
الجامعة 
  سنوات خبرة مناسبة 9+الكفاءة المتوسطة  − 1 ذآر باالحساء

 سنوات خبرة مناسبة 3+الثانوية العامة  −
 )خاص ( سكرتير  الخامسة  3 )يشترط لشاغلها إجادة النسخ (   ) مناسب (دبلوم المعهد الثانوي التجاري تخصص   −

الجامعة 
 1 انثى باالحساء

  ناسخ آله الخامسة  4
الجامعة 
 2 ذآر باالحساء

سنوات أو الكفاءة المتوسطة  9خبرة لمدة ال تقل عن +الكفاءة المتوسطة مع إجادة النسخ−
  )في مجال طبيعة عمل الوظيفة سنوات خبرة  6+ (   مع القدرة على النسخ 

 .الثانوية العامة مع القدرة على النسخ بلغة  −
 ) .إدارة مكتبية(دبلوم الكلية التقنية تخصص  −
شهور  10(برنامج مرآز االعداد المهني التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني لمدة  −

 .سنوات  )6(خبرة لمدة + بعد الكفاءة المتوسطة ) نسخ  وتشغيل ( تخصص 

  آهربائي الخامسة  5
الجامعة 
 1  ذآر باالحساء

 10+ اشهر  6التقل مدته عن  آمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل ااالبتدائية مع القدرة أو  −
 . سنوات خبرة مناسبة

 .سنوات خبرة مناسبة  6+ لمتوسطة المهنية أو المتوسطة مع القدرة ا −
 . ع القدرةالثانوية المهنية أو الثانوية العامة م −

  آاتب الخامسة 6
الجامعة 
 7 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة 9+ الكفاءة المتوسطة  −
 سنوات خبرة مناسبة  3+ الثانوية العامة  −
       )              مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  −
 .برنامج اعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية  أو     −

  سباك الخامسة  7
الجامعة 

 1 ذآر االحساءب
+ شهور ) 6(اإلبتدائية مع القدرة أو اآمال برنامج تدريبي في طبيعة  العمل ال تقل مدته عن −

  سنوات خبرة مناسبة ) 10(
سنوات خبرة مناسبة أو الثانوية المهنية أو  6+ المتوسطة المهنية أو المتوسطة مع القدرة   -

 .الثانوية العامة مع القدرة 

  صاالتفني ات الخامسة  8
الجامعة 
 سنوات خبرة مناسبة ) 6+ (الكفاءة المتوسطة مع القدرة أو المتوسطة المهنية بطبيعة العمل  − 1 ذآر باالحساء

  .الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية المهنية بطبيعة العمل   

  مسجل معلومات الخامسة  9
الجامعة 
  سنوات خبرة مناسبة6+الكفاءة المتوسطة مع القدرة  1 ذآر باالحساء

 .الثانوية العامة مع القدرة على التسجيل  −



א( א )א1430א

رقم 
عدد  الجنس مقرهامسمى الوظيفةالمرتبة المسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

  مساعد إداري الخامسة 10
الجامعة 
  سنوات خبرة مناسبة 9+ المتوسطة  الكفاءة - 4 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة 3+الثانوية العامة أو مايعادلها 
أو برنامج اعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية العامة ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  -

في األعمال اإلدارية أو المالية أو المواد أو أي تخصص أخر مع مراعاة ماهو وراد 
  مساعد إداري الخامسة  11  .يضاحات بدليل التصنيف في اإل

الجامعة 
 2 انثى باالحساء

  مسجل طلبة الخامسة  12
الجامعة 
 2 انثى باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة 3+ الثانوية العامة 

  مسجل طلبة الخامسة  13
الجامعة 
 2 ذآر باالحساء

  أمين مستودع الخامسة 14
الجامعة 
 3 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة  3+ الثانوية العامة  −
أو دبلوم إدارة المواد لمدة ثالثة فصول   ) مناسب(دبلوم المعهد الثانوي التجاري تخصص  −

 دراسية بعد الثانوية

  مراقب طلبه الخامسة  15
الجامعة 
 سنوات خبرة مناسبة)  3 + (الثانوية العامة  1 ذآر باالحساء
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رقم 
عدد الجنس مقرها مسمى الوظيفة المرتبةالمسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

 باحث قانوني مساعد السادسة   16
الجامعة 
  الدرجة الجامعية في األنظمة والحقوق  - 1 ذآر باالحساء

  مراقب اسكان السادسة   17
الجامعة 
 1 انثى باالحساء

                     : التخصصات التالية الدرجة الجامعية في احد−
االجتماع ، خدمة اجتماعية ، علم النفس ، الشريعة ، اصول الدين ، الدعوة والثقافة (    −

  ) .االسالمية الدعوة 
  

  مساعد إداري السادسة  18
الجامعة 
 2 انثى باالحساء

  .سنة خبرة مناسبة 12+الكفاءة المتوسطة−
 .ت خبرة مناسبة سنوا 6+ الثانوية العامة  −
أو برنامج اعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  −

سنوات  3+ العامة في األعمال اإلدارية والمالية أو المواد أو أي تخصص أخر مناسب 
 .خبرة مناسبة 

 العامة بعد الثانوية) خمسة فصول دراسية (دبلوم السكرتير التنفيذي لمدة سنتين ونصف  −
يشترط توفر القدرة على النسخ  (  الدرجة الجامعية المطلقة مع توفر القدرة على النسخ  −

 ) .في آل األحول

  مساعد إداري السادسة  19
الجامعة 
 3 ذآر باالحساء

  آاتب السادسة   20
الجامعة 
 2 ذآر باالحساء

  .سنة خبرة مناسبة 12+الكفاء المتوسطة−
 .ات خبرة مناسبة سنو 6+ الثانوية العامة  −
 أو برنامج اعدادي لمدة سنتين بعد الثانوية ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  −

 .سنوات خبرة مناسبة  3+     

باحث ميزانية  السادسة  21
  مساعد

الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة 6+الثانوية العامة−
المالية (ة األعمال اإلدارة األعمال تخصص الدرجة الجامعية في اإلدارة العامة ، إدار −

، االساليب الكمية ، االقتصاد ، المحاسبة ، إدارة مالية ، األنظمة ، العلوم ) واالستثمار
 .السياسية أحدى التخصصات النظرية األخرى 

 باحث تخطيط مساعد السادسة 22
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  :ية الدرجات الجامعية في احدى التخصصات التال
ة تخصص   − ة ،     (اإلدارة العام اليب الكمي ة ، االس وير اإلداري ، اإلدارة العام يم والتط التنظ

ه ، إدارة        راد التخطيط ل ه بالعمل الم االقتصاد ، إدارة زراعية ، أو أي تخصص يثبت عالقت
، نظم المعلومات اإلدارية ، إدارة ) إدارة الموارد البشرية(األعمال ، إدارة األعمال تخصص 

 .المنشأت ، األنظمة ، العلوم السياسية ، احد التخصصات النظرية األخرى 



א( א )א1430א
  

رقم 
عدد الجنس مقرهامسمى الوظيفةالمرتبة المسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  مأمور مشتريات السادسة  23
الجامعة 
 1 ذآر اءباالحس

  سنة خبرة مناسبة 12+الكفاءة المتوسطة−
 سنوات خبرة مناسبة  6+ الثانوية العامة   −
، دبلوم إدارة المواد لمدة ثالثة ) تخصص مناسب ( دبلوم المعهد الثانوي التجاري  −

 .سنوات خبرة  3+فصول دراسية بعد الثانوية 
 ويق الجامعية في المحاسبة ، اإلدارة المالية ، إدارة التس−

  مدقق مشتريات السادسة  24
الجامعة 
  1  ذآر باالحساء

 .سنة خبرة12+الكفاءة المتوسطة
  .سنوات خبرة  6+ الثانوية العامة 

، دبلوم إدارة المواد لمدة ثالث فصول دراسية ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص 
  .سنوات خبرة مناسبة  3+ بعد الثانوية العامة 

ة ، إدارة    الدرجة الجامعي − ة ، إدارة التسويق ، اإلدارة العام ة في المحاسبة ، اإلدارة المالي
ة تخصص   وير اإلداري (عام يم والتط ال تخصص   ) التنظ ال ، إدارة األعم ، إدارة األعم

  .، االساليب الكمية ، االقتصاد ) المالية واالستثمار(
 ) .محاسبة ( دبلوم الكلية التقنية تخصص  −
 

  مناقصاتمدقق  السادسة  25
الجامعة 
  1  ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة  12+ الكفاءة المتوسطة  −
 سنوات خبرة مناسبة 6+ الثانوية العامة  −
إدارة التسويق ، اإلدارة العامة ، إدارة  الدرجة الجامعية في المحاسبة ، اإلدارة المالية ، −

أعمال تخصص  إدارة األعمال ، إدارة) التنظيم والتطوير اإلداري( تخصص ( عامة 
 ) .المالية واالستثمار(
 ) .محاسبة بالحاسب اآللي(دبلوم الكلية التقنية تخصص −

  أمين مستودع السادسة  26
الجامعة 
  1  ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة 12+ الكفاءة المتوسطة  −
 سنوات خبرة مناسبة  6+ الثانوية العامة   −
أو دبلوم المواد ثالثة فصول ) مواد إدارة حرآة(دبلوم المعهد الثانوي التجاري تخصص  −

 سنوات خبرة  3+ دراسية من معهد اإلدارة العامة 
الدرجة الجامعية في المحاسبة ، اإلدارة المالية ، اإلدارة العامة ، إدارة عامة تخصص 

) المالية واالستثمار( إدارة األعمال ، إدارة أعمال تخصص ) التنظيم والتطوير اإلداري(
  .ية ، االقتصاد االساليب الكم
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رقم 
عدد الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

  مسجل طلبة السادسة  27
الجامعة 
 4 انثى باالحساء

  .سنوات خبرة مناسبة  6+ الثانوية العامة  -
 .الجامعية في جميع التخصصات  الدرجة -

  مسجل طلبة السادسة  28
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  أمين مكتبة السادسة  29
الجامعة 
  سنة خبرة مناسبة  12+ الكفاءة المتوسطة  − 2 انثى باالحساء

 سنوات خبرة مناسبة6+الثانوية العامة  −
 .خبرة مناسبة  سنوات 3+ برنامج اعدادي في المكتبات لمدة سنتين بعد الثانوية  −
 . الدرجة الجامعية في المكتبات والمعلومات  −
  أمين مكتبة السادسة  30 .الدرجة الجامعية في جميع التخصصات مع تدريب بعد التعيين على الوظيفة  −

الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  ناسخ آله السادسة  31
الجامعة 
 2 ذآر باالحساء

خبرة مناسبة أو الكفاءة المتوسطة مع القدرة على  سنة 12+الكفاءة المتوسطة مع اجادة النسخ−
  .سنوات خبرة مناسبة  9+النسخ بلغة 

 .سنوات خبرة مناسبة  3+الثانوية العامة مع القدرة على النسخ بلغة  −
شهور ) 10(برنامج مرآز االعداد المهني التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني لمدة  −

 .سنوات خبرة مناسبة  9+فاءة المتوسطة بعد الك) نسخ وتشغيل(تخصص 

  مشرف اجتماعي السادسة  32
الجامعة 
 1 انثى باالحساء

  :الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية  −
االجتماع ، الخدمة االجتماعية ، علم النفس ، الشريعة ، اصول الدين ، الدراسات االسالمية أو  −

، تغذية ، اقتصاد منزلي اسرة ونمو طفل ، تربية ) غذاء وتغذية: (تخصصات االقتصاد التالية 
اسرية ، مالبس ونسيج االسكان وإدارة المنازل ، االقتصاد المنزلي التربوي ، دراسات الطفولة ، 

  مشرف اجتماعي السادسة  33  .فنون اسالمية ، الدعوة والثقافة االسالمية ، الدعوة 
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سكرتير السادسة  34
جامعة ال

 1 ذآر باالحساء

  .سنة خبرة مناسبة 12+الكفاءة المتوسطة−
 .سنوات خبرة مناسبة  6+الثانوية العامة  −
 .سنوات خبرة  3+   عالقات عامةخصص أعمال مكتبية ، دبلوم المعهد الثانوي التجاري ت −
 سنوات خبرة مناسبة  3+دبلوم الكلية التقنية تخصص إدارة مكتبية  −
 .في أحد التخصصات النظرية الدرجة الجامعية  −
برنامج اعدادي في السكرتارية النظرية المتقدمة لمدة سنتين بعد الثانوية العامة ويشترط لشاغلها    −

 . إجادة النسخ 

مشغل أجهزة حاسب السادسة   35
  آلي

الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة  8+ الكفاءة المتوسطة مع القدرة 
 سنوات خبرة مناسبة  3+القدرة  الثانوية العامة مع

 .  مناسب لمدة سنتين بعد الثانويةدبلوم 
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رقم 
عدد الجنس مقرهامسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  أمين مكتبة السابعة  36
الجامعة 
  سنة خبرة مناسبة14+الكفاءة المتوسطة- 4 ذآرباالحساء

  سنوات خبرة مناسبة  8+ الثانوية العامة  - 
  .سنوات خبرة  5+ برنامج اعدادي في المكتبات لمدة سنتين بعد الثانوية  -
  .سنه خبرة مناسبة  2+الدرجة الجامعية في المكتبات والمعلومات  -
 سنه خبرة مناسبة  2+نظرية الدرجة الجامعية في جميع التخصصات ال -

  أمين مكتبة السابعة  37
الجامعة 
 1 انثىباالحساء

  فني صيانة االت السابعة  38
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

ل عن           − دة التق ة العمل لم دريبي بطبيع امج ت ال برن درة أو اآم ) 15+ (شهور   6االبتدائية مع الق
  .خبرة مناسبة 

 سنة خبرة مناسبة ) 11+ (سنتين بعد االبتدائية شهادة مرآز التأهيل للمعوقين لمدة  −
 .خبرة مناسبة ) 11+ (الكفاءة المتوسطة مع القدرة أو المتوسطة المهنية  −
 سنوات خبرة ) 8+ (شهادة مرآز التأهيل المهني لمدة سنتين بعد المتوسطة  −
دة     − ل لم ة بالجبي ة الملكي د الهيئ طة   ) 18(معه اءة المتوس د الكف هر بع نوات ) 8+ (ش رة س خب

 مناسبة 
 .سنوات خبرة مناسبة ) 5+ (الثانوية مع القدرة أو الثانوية المهنية  −
ة     − ة أو المهني ة العام د الثانوي نتين بع دة س ل لم ة العم دادي بطبيع امج اع رة ) 2+ (برن نة خب س

 .مناسبة 
 .سنة خبرة  2+ سنوات بعد الثانوية العامة أو المهنية  3دبلوم آلية الجبيل الصناعية لمدة  −
 ) في مجال صيانة األجهزة الكهربائية( بكالوريوس  −

  ناسخ آله بلغتين السابعة  39
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

دتها عن سنة        − ل م ين التق سنوات   8+الكفاءة المتوسطة مع دورة تدريبية في مجال النسخ بلغت
  خبرة مناسبة 

د شهادة   ) ه بلغتينناسخ آل(تخصص ) فصول دراسية 4(برنامج أعمال مكتبية وتجارية مدته  − بع
دريب المهني   (الكفاءة المتوسطة من مرآز التدريب المهني  ) المؤسسة العامة للتعليم الفني والت

سنوات خبرة مناسبة8خبرة لمدة+

  محاسب السابعة  40
الجامعة 
 3 ذآرباالحساء

  سنة خبرة مناسبة  14+الكفاءة المتوسطة  −
  سنوات خبرة مناسبة 8+ الثانوية العامة  −
 سنة خبرة مناسبة  2+دبلوم محاسبة بعد الثانوية  −
اليب           − ة ، االس ة ، اإلدارة العام ال ـ االدارة المالي بة ، إدارة االعم ي المحاس ة ف ة الجامعي الدرج

 سنة خبرة مناسبة  2+الكمية ، االقتصاد 
 سنة خبرة مناسبة  2) +محاسبة بالحاسب اآللي(دبلوم الكلية التقنية تخصص  −
 سنة خبرة مناسبة  2+ليات البنكية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة دبلوم العلم −

 .سنة خبرة مناسبة 2+الدرجة الجامعية المطلقة 
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رقم 
عدد الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

 أخصائي أجهزة طبية مساعد السابعة  41
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

ا      (الجامعية في تخصص- ا ، تكنلوجي ة أو تقنيته زة الطبي األجهزة الطبية أو في هندسة االجه
  ) اجهزة طبية(طبية 

  الهندسة الكهربائية أو االلكترونية أو الميكانيكية  -
 ) أجهزة طبية(ص تقنية الهندسة الكهربائية أو الميكانيكية تخ -

  باحث السابعة  42
الجامعة 
سنة  2 +الدرجة الجامعية في العوم اإلدارية تخصص تسويق ، محاسبة ، نظم معلومات ،  − 1 ذآر باالحساء

 خبرة مناسبة 

  مهندس حاسب آلي مساعد السابعة  43
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  الدرجة الجامعية في هندسة الحاسب اآللي  −
 هندسة الحاسبات ، الهندسة الكهربائية والحاسبات(خصصات الحاسب اآللي يدخل ضمن ت(   

.  

  مبرمج حاسب آلي  السابعة  44
الجامعة 
 2 انثى باالحساء

  .سنوات خبرة مناسبة5+الثانوية العامة مع القدرة −
 . سنة خبرة مناسبة  2+برنامج اعدادي بطبيعة العمل لمدة سنتين بعد الثانوية  −
 .ية في علوم الحاسب اآللي ، حاسب آلي ونظم المعلومات علوم الحاسبات الدرجة الجامع −

  مشغل أجهزة حاسب آلي السابعة  45
الجامعة 
  .سنوات خبرة مناسبة 5+ الثانوية العامة مع القدرة  − 1 انثى باالحساء

 سنة خبرة مناسبة  2 +برنامج اعدادي في مجال الحاسب اآللي لمدة سنتين بعد الثانوية  −
ات  الدرج − م معلوم ي ونظ ي أو حاسب آل وم حاسب آل ي عل ة ف ه خريجي (ة الجامعي ا في بم

  مشغل أجهزة حاسب آلي السابعة  46  )الكليات التربوية من نفس التخصصات
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  مأمور مشتريات السابعة 47
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  .سنة خبرة مناسبة 14+الكفاءة المتوسطة  −
 .سنوات خبرة مناسبة  8+عامة الثانوية ال −
ة فصول دراسية    ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  − ، دبلوم إدارة المواد لمدة ثالث

 . سنوات خبرة مناسبة  5+ بعد الثانوية 
 :الدرجة الجامعية في احدى التخصصات التالية  −

ة ، إدارة  ويق ، اإلدارة العام ة ، إدارة التس بة ، اإلدارة المالي ة تخصص  المحاس يم (عام التنظ
وير اإلداري اليب ) والتط تثمار ، االس ة واالس ال تخصص المالي ال ، إدارة أعم إدارة أعم
 .الكمية ، االقتصاد 

  مهندس ميكانيكي مساعد السابعة  48
الجامعة 
و ( الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية  - 1 ذآر باالحساء اردة أو أي من التخصصات الهندسية الفرعية ال

 ) بدليل التصنيف 

  مهندس آهربائي مساعد السابعة  49
الجامعة 
اهو        - 1 ذآر باالحساء ة حسب م ول التخصصات ذات العالق الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية ويمكن قب

 .وارد في دليل التصنيف  
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قم ر
عدد  الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  فني احصاء صحي السابعة  50
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

دة     − ة العمل لم اءة المتوسطة    ) ثالث سنوات  (برنامج اعدادي بطبيع د الكف سنوات   5+ بع
  .خبرة مناسبة 

رة   2+ية العامة أو المهنية بعد الثانو) سنتين(برنامج اعدادي بطبيعة العمل لمدة  − سنة خب
 مناسبة 

د الصحية     ) لمدة ثالث سنوات (دبلوم الكلية الصحية  − ة المعاه ة أو ثانوي بعد الثانوية العام
 . سنة خبرة مناسبة  2) + احصاءات طبية (تخصص

  مشرف اسكان السابعة  51
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

                   :  الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية −
االجتماع ، الخدمة االجتماعية ، علم النفس ، الشريعة ، اصول الدين ، الدراسات (     −

غذاء وتغذية ، اقتصاد منزلي ، اسرة ونمو (االسالمية ، أو تخصصات االقتصاد التالية 
سكان وادارة المنزل ، االقتصاد المنزلي التربوي طفل ، تربية أسرية ، مالبس ونسيج اال

 .سنتين خبرة + ، دراسات الطفولة فنون اسالمية ، الدعوة والثقافة االسالمية ، الدعوة 
 :الدرجة الجامعية في التخصصات التالية  −
ة    (     دعوة والثقاف دين ، ال ريعة ، أصول ال نفس ، الش م ال ة ، عل ة اجتماعي اع ، خدم اجتم

دعوة  االسالمية دليل (، ال واردة ب ات وفق الشروط ال ي اسكان الطالب والطالب ان ف إذا آ
 التصنيف 

  مشرف اجتماعي السابعة  52
الجامعة 
 1 انثى باالحساء

            الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية   −
ات االجتماع ، الخدمة االجتماعية ، علم النفس ، الشريعة ، اصول الدين ، الدراس   −

غذاء وتغذية ، اقتصاد (االسالمية ، التربية الخاصة، أو تخصصات االقتصاد التالية 
منزلي ، اسرة ونمو طفل ، تربية أسرية ، مالبس ونسيج االسكان وادارة المنزل ، 

االقتصاد المنزلي التربوي ، دراسات الطفولة فنون اسالمية ، الدعوة والثقافة االسالمية 
  .رة سنتين خب+ ، الدعوة 

           :           الدرجة الجامعية في التخصصات التالية  −
اجتماع ، خدمة اجتماعية ، علم النفس ، الشريعة ، أصول الدين ، الدعوة والثقافة    −

إذا آان في اسكان الطالب والطالبات وفق الشروط الواردة بدليل (االسالمية الدعوة 
 التصنيف

 

  فني زراعي  السابعة  53
ة الجامع

  1  ذآر باالحساء

ل        − ة العم ة بطبيع طة المهني درة أو المتوس ع الق طة م اءة المتوس رة   11+ الكف نة خب س
  مناسبة

 سنوات خبرة مناسبة  5+الثانوية العامة مع القدرة أو الثانوية المهنية   −
سنة  2+برنامج اعدادي بطبيعة العمل لمدة سنتين بعد الثانوية العامة أو الثانوية المهنية  −

 مناسبة  خبرة
 .الدرجة الجامعية في العلوم الزراعية 
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رقم 
عدد الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

 مراقب شئون الموظفين الثامنة  54
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

  سنه خبرة مناسبة 16 +الكفاءة المتوسطة  −
 سنوات خبرة مناسبة  10 +الثانوية  −
 :الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية  −
إدارة األعمال ، إدارة أعمال ) التنظيم والتطوير اإلداري(اإلدارة العامة ، إدارة عامة تخصص  −

، العلوم  ، إدارة المنشأت ، األنظمة ، االساليب الكمية) إدارة الموارد البشرية(تخصص 
 .سنوات خبرة  4+السايسية ، االقتصاد احد التخصصات النظرية األخرى 

الماجستير في اإلدارة العامة أو الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أو في أي  −
 .تخصص يثبت مناسبته ألعمال شئون الموظفين 

  مهندس زراعي الثامنة 55
الجامعة 
 3 ذآرباالحساء

 سنه خبرة مناسبة 2 +الجامعية في الهندسة الزراعية أو هندسة النظم الزراعية ومياه الدرجة−
 .سنه خبرة مناسبة  2+علوم تربة أو تربة ومياه أو اراضي ومياه (علوم زراعية تخصص  −
اه أو اراضي    (درجة الماجستير في الهندسة الزراعية أو علوم زراعية  − ة ومي علوم تربة أو ترب

 ).ومياه

  مراقب اسكان امنةالث  56
الجامعة 
 2 ذآرباالحساء

  سنه خبرة مناسبة 16 +الكفاءة المتوسطة  −
 سنوات خبرة مناسبة  10 +الثانوية  −
الدرجة الجامعية في االجتماع ، علم النفس ، خدمة اجتماعية ، اإلدارة العامة ، إدارة عامة  −

إدارة الموارد (تخصص  إدارة األعمال ، إدارة أعمال) التنظيم والتطوير اإلداري(تخصص 
 .سنوات خبرة مناسبة  4) +البشرية

  ميكانيكي الثامنة  57
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

 
خبرة ) سنه 17+ (أشهر ) 6(االبتدائية مع القدرة أو اآمال برنامج تدريبي التقل مدته عن  -

  مناسبة 
   خبرة مناسبة) سنه 13+ (المتوسطة المهنية أو المتوسطة مع القدرة     

  سنوات خبرة مناسبة )  7 + (الثانوية المهنية أو الثانوية العامة مع القدرة   -
 .سنه خبرة مناسبة ) 2+ (المحرآات والمرآبات اآللية (بكالوريوس الكلية التقنية تخصص

  مدقق شؤون الموظفين الثامنة  58
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

  سنه خبرة مناسبة 16+الكفاءة المتوسطة−
 سنوات خبرة مناسبة  10+وية العامة الثان −
إدارة ) التنظيم والتطوير اإلداري(الدرجة الجامعية في اإلدارة العامة ، اإلدارة العامة تخصص  -

األعمال ، إدارة األعمال إدارة الموارد البشرية ، إدارة المنشأت ، األنظمة ، االساليب الكمية ، 
 .سنوات خبره  4+صات النظرية العلوم السياسية ، االقتصاد أو احد التخص

  مهندس حاسب آلي الثامنة  59
الجامعة 
 1 ذآرباالحساء

  سنه خبرة مناسبة  2+الدرجة الجامعية في هندسة الحاسب اآللي −
 .الماجستير في هندسة الحاسب اآللي 

، الهندسة الكهربائية والحاسبات وهي ) هندسة الحاسبات(يدخل ضمن تخصصات الحاسب اآللي (
 .مة لهذه السلسلة مالئ

  مساعد إداري مشرف الثامنة  60
الجامعة 
 2 ذآرباالحساء

  سنه خبرة مناسبة 16+الكفاءة المتوسطة−
 سنوات خبرة مناسبة  10+الثانوية العامة  −
ة        ) مناسب(المعهد الثانوي التجاري تخصص  - ة العام د الثانوي دة سنتين بع امج اعدادي لم أو برن

  سنوات خبرة مناسبة  7+الية أو المواد أو أي تخصص آخر مناسب في األعمال اإلدارية والم
دة سنتين ونصف     - ة من     ) خمسة فصول دراسية   (دبلوم السكرتير التنفيذي لم ة العام د الثانوي بع

  سنوات خبرة مناسبة  4+معهد اإلدارة العامة 
درة   يشت ( سنوات خبرة  4+الدرجة الجامعية المطلوبة مع توفر القدرة على النسخ     وفر الق رط ت

 ) .على النسخ في آل األحوال للوظيفة 
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رقم 
عدد الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  محاسب الثامنة 61
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  خبرة مناسبة سنة 16+الكفاءة المتوسطة  −
 سنة خبرة مناسبة  10+ الثانوية العامة  −
 سنوات خبرة مناسبة 4+دبلوم محاسبة بعد الثانوية العامة  −
ة ،        − اليب الكمي ة االس ة ، اإلدارة العام ال ، اإلدارة المالي بة ، إدارة األعم ي المحاس ة ف ة الجامعي الدرج

 .سنوات خبرة مناسبة 4+االقتصاد 
 سنوات خبرة مناسبة  4) +محاسبة بالحاسب اآللي(صص دبلوم الكلية التقنية تخ −
 .سنوات خبرة مناسبة  4+دبلوم العمليات البنكية لمدة سنتين بعد الثانوية العامة  −
 سنوات خبرة مناسبة 4+الدرجة الجامعية المطلقة  −

ة أ     ة المالي وم الرقاب ة أو دبل وم اإلدارة  درجة الماجستير أو مايعادلها في المحاسبة او المحاسبة المهني و دبل
 البنكية 

  أمين مكتبة الثامنة  62
الجامعة 
 1 انثى باالحساء

  سنة خبرة مناسبة 16+الكفاءة المتوسطة  −
 سنة خبرة مناسبة  10+ الثانوية العامة  −
 سنوات خبرة مناسبة  7+برنامج اعدادي في المكتبات لمدة سنتين بعد الثانوية  −
 سنوات خبرة مناسبة  4+ ت لمعلوماالدرجة الجامعية في المكتبات وا −
 .سنوات خبرة مناسبة  4+الدرجة الجامعية في جميع التخصصات النظرية  −

  مدقق نتائج امتحانات الثامنة  63
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة10+الثانوية العامة  −
 سنوات خبرة مناسبة 7) +إدارة مكتبية(دبلوم الكلية المتوسطة  −

 سنوات خبرة مناسبة  4+بوية احد التخصصات التر
 سنوات خبرة مناسبة  4+جميع التخصصات األخرى 

  ناسخ آله الثامنة  64
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة 16+الكفاءة المتوسطة مع اجادة النسخ  −
 سنة خبرة مناسبة  13+الكفاءة المتوسطة مع  القدرة  −
 اسبة سنوات خبرة من7+الثانوية العامة مع القدرة  −
 ) سنوات خبرة مناسبة  7) +إدارة مكتبية(دبلوم الكلية التقنية تخصص  −
شهور تخصص ) 10(المهني التابع للمؤسسة العامة للتعليم الفني والمهني لمدة  ادبرنامج مرآز االعاد −

 سنة خبرة مناسبة  13+نسخ وتشغيل بعد شهادة الكفاءة المتوسطة 

  رئيس قسم الحرآة الثامنة  65
ة الجامع

 1 ذآر  باالحساء
ه عن        - ل مدت سنة  ) 17+ (شهور   6االبتدائية مع القدرة أو اآمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل التق

ة    ة مع      ) 13+ (خبرة مناسبة أوالمتوسطة مع القدرة أو المتوسطة المهني رة مناسبة ، الثانوي سنة خب
ة     ) 7+ (القدرة  ة المهني رة مناسبة أو الثانوي رة   ) 7+ (سنوات خب ل شاغلو الوظائف    ( سنوات خب يقب

 ) .الحرفية من لهم عالقة بأعمال السيارات أو حرآتها
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رقم 
عدد  الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

 مراقب شئون موظفين التاسعة  66
امعة الج

 1 ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة  18+ الكفاءة المتوسطة 
 سنة خبرة  12+ الثانوية العامة 

الدرجة الجامعية في اإلدارة العامة ، إدارة عامة تخصص إدارة األعمال ،التنظيم والتطوير اإلداري ،  −
االساليب الكمية ، إدارة  المنشأت ، األنظمة ، ) إدارة الموارد البشرية ( إدارة األعمال تخصص 

 سنوات خبرة مناسبة  6+ العلوم السياسية ، االقتصاد أو احد التخصصات النظرية 
الماجستير في اإلدارة العامة أو درجة الماجستير من جامعة األمير نايف العربية للعلوم األمنية أو  −

 .سنة خبرة مناسبة  2+ في أي تخصص يثبت مناسبته ألعمال شئون الموظفين 

  مهندس آهربائي التاسعة 67
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة مناسبة 4+الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية  −
 سنة خبرة مناسبة 2+الماجستير في الهندسة الكهربائية  −

 .الدآتوراه في الهندسة الكهربائية 
  )في دليل التصنيف يمكن قبول التخصصات ذات العالقة بالهندسة الكهربائية حسب ماهو وارد( 

  أخصائي ميزانية التاسعة  68
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  
  سنة خبرة مناسبة 12+ الثانوية العامة    -
، ) المالية واالستثمار( الجامعية في اإلدارة العامة ، إدارة األعمال ، إدارة األعمال تخصص    −

نظمة ، العلوم السياسية ، احد التخصصات االساليب الكمية ، االقتصاد، المحاسبة ، إدارة مالية ، األ
 .سنوات خبرة مناسبة  6+ النظرية األخرى 

 .سنوات خبرة مناسبة  4) +بحوث العمليات(الدرجة الجامعية في العلوم   −
درجة الماجستير في المحاسبة ، دبلوم الرقابة المالية،دبلوم الدراسات البنكيه،االقتصاد ، اإلدارة العامة 

مال، االساليب الكمية ، بحوث العمليات أو أي تخصص يثبت مناسبته ألعمال باحثي ، إدارة األع
  .سنه خبره مناسبة  2+وأخصائي الميزانية 

 .سنه خبرة مناسبة  2+ الماجستير في العلوم اإلدارية من جامعة نايف للعوم األمنية 

  مشرف اجتماعي التاسعة  69
الجامعة 
 1 انثى باالحساء

 :في احد التخصصات التالية  الدرجة الجامعية −
ة           − دين ، الدراسات االسالمية التربي نفس ، الشريعة أصول ال م ال ة ، عل االجتماع ، الخدمة االجتماعي

ة   ة  (الخاصة أو تخصصات االقتصاد التالي ل ،       ) غذاء وتغذي ي ، اسرة ونمو طف ة ، اقتاصد منزل تغذي
ازل     كان وإدارة المن يج ، االس س ونس رية ، مالب ة اس ات   . تربي وي ، دراس ي الترب اد المنزل االقتص

 .سنوات خبرة  6+ الطفولة ، فنون اسالمية ، الدعوة والثقافة االسالمية ، الدعوة 
 :الدرجة الجامعية في أحد التخصصات التالية  −
ة االسالمية ،          − دعوة والثقاف دين ، ال نفس ، الشريعة أصول ال م ال االجتماع ، الخدمة االجتماعية ، عل

 .سنوات خبرة مناسبة  4+ الدعوة 
أو ) الشعبة العامة(درجة الماجستير في احد التخصصات الشرعية أصول الدين ، السياسية الشرعية  −

 .سنه خبرة مناسبة   2 +الفقه المقارن 
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رقم 
عدد  الجنس مقرها مسمى الوظيفةالمرتبة المسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

 مستشار قانوني مساعد التاسعة  70
الجامعة 
  ت خبرة مناسبة سنوا 6+الدرجة الجامعية في األنظمة والحقوق  − 1 ذآر باالحساء

 سنه خبرة مناسبة   2+ درجة الماجستير في األنظمة والحقوق  −

  محلل ومصمم نظم التاسعة  71
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

، تحليل ال تقل مدته عن سنتين ) نظم المعلومات ( ،) الحاسب اآللي وبرمجة(امج اعدادي في مجال برن −
  .سنوات خبرة مناسبة   6 +بعد الثانوية 

 :الجامعية في احد التخصصات التالية  −
 سنوات خبرة مناسبة  4+علوم الحاسب اآللي حاسب آلي ونظم المعلومات  −
 .اسبة سنوات خبرة من 4+علوم الحاسبات  −

  أخصائي تطوير إداري  التاسعة  72
الجامعة 
  1  ذآر باالحساء

  :الدرجة الجامعية في احد التخصصات التالية  −
اإلدارة العامة ، إدارة األعمال إدارة أعمال تخصص ) التنظيم والتطوير اإلداري(إدارة عامة تخصص  −

ة ، االقتصاد ، األنظمة ، العلوم إدارة الموارد البشرية ، نظم المعلومات اإلدارية االساليب الكمي(
 .سنوات خبرة  6+السياسية ، أي من التخصصات النظرية األخرى 

 سنوات خبرة 4+الدرجة الجامعية في بحوث العمليات  −
درجة الماجستير من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أو في أي تخصص مناسب ألعمال التطوير  −

 سنة خبرة مناسبة 2+اإلداري 
لدآتوراه في اإلدارة العامة أو درجة الدآتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم األمنية أو أي درجة ا −

 . تخصص يثبت مناسبة ألعمال التطوير اإلداري 

  طبيب بيطري  التاسعة  73
الجامعة 
  1  ذآر باالحساء

  سنه خبرة مناسبة 2+الدرجة الجامعية في الطب البيطري −
  طري درجة الماجستير في الطب البي −
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رقم 
عدد  الجنس مقرها مسمى الوظيفة المرتبةالمسلسل

 شروط شغلهاالوظائف

  مدير مكتب العاشرة  74
الجامعة 
  سنة خبرة مناسبة 20+ الكفاءة المتوسطة     - 1 ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة 14+ العامة الثانوية  −
 سنوات خبرة مناسبة 8+ الدرجة الجامعية  −
 العاشرة 75 سنوات خبرة مناسبة 4+ الماجستير  −

مدير مكتب وآيل 
  الجامعة

الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  مستشار قانوني العاشرة  76
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  مناسبة سنوات خبرة  8+ الدرجة الجامعية في األنظمة والحقوق  −
 سنوات خبرة مناسبة  4+ درجة الماجستير  −
  سنة خبرة مناسبة  2+ درجة الدآتوراه  −

  طبيب بيطري العاشرة  77
الجامعة 
 3 ذآر باالحساء

  سنوات خبرة  مناسبة 4+الدرجة الجامعية في الطب البيطري -
  سنة خبرة مناسبة  2+ درجة الماجستير في الطب البيطري  −
  الطب البيطري  درجة الدآتوراه في −

 أخصائي عالقات عامه العاشرة  78
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

 
  سنة خبرة مناسبة 20+ الكفاءة المتوسطة     -
  سنة خبرة مناسبة 14+ الثانوية العامة  −
 ) مناسب(دبلوم المعهد الثانوي التجاري تخصص  −

 .سنة خبرة مناسبة  11+      
 الدرجة الجامعية في التخصصات التالية −
سنوات  8+ عالقات عامه ، صحافة ، صحافه وعالقات عامة ، عالقات واعالن ، إذاعة وتلفزيون  −

 .خبرة مناسبة 
 سنوات خبرة مناسبة  4+ الماجستير في احد التخصصات االعالمية  −

 العاشرة  79
أخصائي ثروة 

  حيوانية
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

 
  :احد التخصصات التالية الدرجة الجامعية في الزراعة أو العلوم في  -
 سنوات خبرة مناسبة  6+ انتاج حيوان ، انتاج وتربية حيوان أو االغذية وتقنيتها أو علوم االغذية  −
 سنوات خبرة  6+ زراعه ، علوم بيئة ، زراعة شعبه عامه  −
 سنوات خبرة  6+ علوم تخصص حيوان ، احياء أو احياء دقيقه ، نبات  −
 .انتاج وتربية حيوان ) انتاج حيواني(خصص درجة الماجستير في الزراعة ت −

 .سنوات خبرة  4+أو علوم االغذية وتقنيتها أو علوم االغذية 
 .سنه خبرة  2) + انتاج حيواني(الدآتوراه في الزراعة تخصص  −
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رقم 
عدد  الجنس مقرها يفةمسمى الوظالمرتبةالمسلسل

 شروط شغلها الوظائف

  مدير إدارة الصيانة العاشرة  80
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  .سنة خبرة  11+ ثانوية المعاهد الصناعية  −
 .سنوات خبرة  8 +برنامج اعدادي بطبيعة العمل بعد الثانوية العامة  −
 سنوات خبرة 6 +الجامعية في طبيعة العمل  −
ية المناسبة من بين المؤهالت العلمية المناسبة لسالسل فئات الوظائف  التابعة تحدد التخصصات العلم(

 )للمجموعات النوعية بالمجموعة العامة للوظائف الفنية والتي تحدد على ضوء الوصف الوظيفي

  مدير إدارة االسكان العاشرة  81
الجامعة 
 1 ذآر باالحساء

  سنة خبرة مناسبة  20+ الكفاءة المتوسطة  -
  سنة خبرة مناسبة  14+ لثانوية العامة ا -
  سنوات خبرة  8+ بكالوريوس التخصصات المناسبة  -
ة     - ات التالي د التخصص ي اح تير ف ه ،     : الماجس ة ، إدارة عام ة اجتماعي اع ، خدم س ، االجتم م نف عل

رعية   ة الش ريعة، السياس ة (ش عبة العام ا   ) الش ة ن ن جامع تير م ة الماجس ارن أو درج ه المق يف أو الفق
 .سنوات خبرة مناسبة  4+ العربية للعلوم األمنية 

 مدير ادارة المشتريات  العاشرة  82
الجامعة 
  1  ذآر  باالحساء

  .سنه خبرة مناسبة 20+ الكفاءة المتوسطة  −
 .سنه خبرة مناسبة 14+ الثانوية العامة  −
 بالتخصصات التالية الدرجة الجامعية −

 .سنوات خبرة مناسبة 8+  ة ادارة عامة أوادارة اعمال أو محاسب      
 .سنوات خبرة مناسبة 4+  في االدارة العامة أو ادارة اعمال أو محاسبة درجة الماجستير −
  .سنتان خبرة مناسبة+ درجة الدآتوراة في االدارة العامة أو ادارة اعمال أو محاسبة  −

  :مالحظات 
     أو القطاع الخاص على أساس ثالث مراتب آحد اقصى من مرتبة المؤهل العلمي  يتم قبول المتقدمين ممن تتوفر لديهم خبرات عملية على البنود −

  .سنوات خبرة مرتبة  3لمطلوب للوظيفة وذلك عن آل ا              
.الخبرات المناسبة هي الخبرات الواردة بدليل التصنيف    -     


