
   ٍـ2543 جبامع٘ امللو فٔصل لعاو عيَا اإلعالٌبٔاٌ بالْظاٜف املطلْب 

 املدىٔ٘  ارتدم٘  ّشازٗ سطب تصئف  غسّط غػل الْظٔف٘ ادتيظ املستب٘ مـطـنــــــٙ الْظٔف٘ و

2 
 إدازٗمدٓس       

 (لػؤٌّ املالٔ٘  )    
 ذنس العاغسٗ

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+  ااحماضب٘ دزد٘ الدنتْزاِ يف. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٓعادهلا يف ااحماضب٘ أّ ااحماضب٘ املَئ٘ أّ دبلْو السقاب٘ املالٔ٘  دزد٘ املادطتري أّ ما. 

3 
  مطتػاز

 قاىْىٕ 
 ذنس العاغسٗ

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ دزد٘ الدنتْزاِ  يف األىعن٘ أّ اذتكْم. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  7+  (غعب٘ األىعن٘ ) املادطتري يف األىعن٘ أّ اذتكْم أّ الطٔاض٘ الػسعٔ٘  زد٘د.  

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  7+ بعد الدزد٘ ادتامعٔ٘  اإلدازٗدبلْو دزاضات األىعن٘ مً معَد. 

 ذنس العاغسٗ ستاضب 4
 العام٘  اإلدازٗالبيهٔ٘ يف  اإلدازٗضب٘ املَئ٘ أّ دبلْو السقاب٘ املالٔ٘ أّ دبلْو ٓعادهلا يف ااحماضب٘ أّ ااحما دزد٘ املادطتري أّ ما

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ بعد الدزد٘ ادتامعٔ٘ 

5 
  أخصاٜٕ
 ختطٔط

 ذنس العاغسٗ

  ّالعنل ضيْات خربٗ بطبٔع٘ 4+ العام٘ أّ االقتصاد  اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف زتال العنل املساد التخطٔط لُ أ. 

  العام٘ , األضالٔب الهنٔ٘ , االقتصاد , حبْخ العنلٔات أّ أٖ ختصص علنٕ ٓجبت مياضبتُ جملال  اإلدازٗدزد٘ املادطتري يف

 .العنل بطبٔع٘ضيْات خربٗ  7+ العنل املساد التخطٔط لُ 

 ضيْات خربٗ  :+ لتخطٔط لُ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف حبْخ العنلٔات أّ أٖ ختصص علنٕ ٓجبت مياضبتُ جملال العنل املساد ا

 .بطبٔع٘ العنل

6 
اإلدازٗ مدٓس 

 الكاىْىٔ٘
 ذنس العاغسٗ

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ دزد٘ الدنتْزاِ  يف األىعن٘ أّ اذتكْم. 

  ٘ٔخربٗ بطبٔع٘ العنل ضيْات 7+  (غعب٘ األىعن٘ ) دزد٘ املادطتري يف األىعن٘ أّ اذتكْم أّ الطٔاض٘ الػسع. 

 خربٗ بطبٔع٘ العنل ضيْات 7+ بعد الدزد٘ ادتامعٔ٘  اإلدازٗاألىعن٘ مً معَد  دبلْو دزاضات. 



7 
  أمني

 مطتْدع
 ذنس العاغسٗ

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4( + حبْخ عنلٔات ) دزد٘ الدنتْزاِ يف العلْو ختصص. 

 عام٘ ختصص  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ,  ٔ٘املال اإلدازٗااحماضب٘ ,  ;ات التالٔ٘ مستب٘ سطب األفطلٔ٘دزد٘ الدنتْزاِ يف التخصص

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ناز أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتج إدازٗاألعنال ,  إدازٗ,  إدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7( + حبْخ عنلٔات ) دزد٘ املادطتري يف العلْو ختصص. 

 عام٘ ختصص  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ , املالٔ٘ اإلدازٗااحماضب٘ , ; تب٘ سطب األفطلٔ٘ات التالٔ٘ مسدزد٘ املادطتري يف التخصص

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجناز  إدازٗاألعنال ,  إدازٗ,  إدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس 

  لعنلضيْات خربٗ بطبٔع٘ ا :( + حبْخ عنلٔات ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف العلْو ختصص. 

8 
  أخصاٜٕ

 غؤٌّ مْظفني
 ذنس العاغسٗ

   املْازد  إدازٗ; أعنال ختصص إدازٗ,  اإلدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس ; عام٘  ختصص إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف

 4+ سٓ٘ األخسٚ , االقتصاد, أّ اسد التخصصات اليع امليػآت , األىعن٘ , األضالٔب الهنٔ٘ , العلْو الطٔاضٔ٘ إدازٗالبػسٓ٘ , 

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل

  ِضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  7+ دزد٘ املادطتري يف التخصصات املرنْزٗ أعال                                                      . 

9 
مدٓس مسنص 

 اإلدازٓ٘االتصاالت 
 ذنس العاغسٗ

  4+ املْازد البػسٓ٘   إدازٗ ;أعنال ختصص إدازٗ,  اإلدازٖٔه ّالتطْٓس التيع; العام٘  ختصص  اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف 

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل

  ِضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ دزد٘ املادطتري يف التخصصات املرنْزٗ أعال. 

: 
  إدازٗمدٓس 

 التذَٔص الفين
 ذنس العاغسٗ

  ٘خربٗ بطبٔع٘ العنلضيْات  4+ دزد٘ الدنتْزاِ يف اهليدض٘ أّ تكين اهليدض. 

  ٘ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ دزد٘ املادطتري يف اهليدض٘ أّ تكين اهليدض. 

  ٘ضيْات خربٗ مياضب٘ :+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ أّ تكين اهليدض. 

21 
  أخصاٜٕ
 مػرتٓات

 ذنس العاغسٗ

  ْات خربٗ بطبٔع٘ العنلضي 4+ ضب٘ األعنال أّ ااحما إدازٗالعام٘ أّ  اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ األعنال أّ ااحماضب٘   إدازٗالعام٘ أّ  اإلدازٗدزد٘ املادطتري يف. 

  7+ مً دامع٘ ىآف للعلْو األمئ٘  اإلدازٓ٘البيهٔ٘ ملدٗ ضيتني بعد الدزد٘ ادتامعٔ٘ أّ املادطتري يف العلْو  اإلدازٗدبلْو 

 .ضيْات خربٗ



22 
 نبري 

 أضهاٌػسيف م
 ذنس العاغسٗ

  ٘ٔالدًٓ , الطٔاض٘  أصْلاالدتناع , خدم٘ ادتناعٔ٘ , عله اليفظ , الػسٓع٘ , ; دزد٘ الدنتْزاِ  يف أسد التخصصات التال

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ أّ الفكُ املكازٌ ( الػعب٘ العام٘ ) الػسعٔ٘ 

 ات خربٗ بطبٔع٘ العنلضيْ 7+ الِ دزد٘ املادطتري يف التخصصات املرنْزٗ أع. 

  ٘ٔاالدتناع , خدم٘ ادتناعٔ٘ , عله ىفظ , الػسٓع٘, أصْل الدًٓ , الدعْٗ ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ , الدعْٗ  اإلضالمّٔ٘الجكاف٘ 

23 
  أخصاٜٕ

 ثسّٗ سْٔاىٔ٘
 ذنس التاضع٘

  سْٔاىٕ ىتازإدزد٘ الدنتْزاِ يف الصزاع٘ ختصص. 

  ّتسبٔ٘ سْٔاٌ , علْو األغرٓ٘ ّتكئتَا , علْو األغرٓ٘ أّ العلْو  إىتازسْٔاىٕ ,  إىتازدزد٘ املادطتري  يف الصزاع٘ ختصص

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  4( + التيْع االسٔاٜٕ ) ختصص 

 ّتسبٔ٘ سْٔاٌ , علْو األغرٓ٘ ّتكئتَا ,  تازإىسْٔاىٕ ,  إىتاز; لدزد٘ ادتامعٔ٘ يف الصزاع٘  أّ العلْو يف أسد التخصصات ا

(  ختصص سْٔاٌ , أسٔاٛ , أسٔاٛ دقٔك٘ , ىبات ) عام٘ , علْو بٔٝٔ٘ , شزاع٘ املياطل ادتاف٘ , علْو   علْو األغرٓ٘ ,  شزاع٘ غعب٘ 

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ 

24 
 مربمر 

 آلٕساضب 
 ذنس التاضع٘

 علْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , ٍيدض٘ بسزتٔات , علْو ; التالٔ٘  دزد٘ الدنتْزاِ يف أسد التخصصات

 .اذتاضبات , ٍيدض٘ اذتاضب اآللٕ

  ٕضيْات  4+ دزد٘ املادطتري يف علْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , ٍيدض٘ بسزتٔات , ٍيدض٘ اذتاضب اآلل

 .لخربٗ بطبٔع٘ العن

  ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 7+ التخصصات املرنْزٗ أعالِ أّ دزد٘ علنٔ٘ مع تدزٓب الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد. 

  ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل :+ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘  (  بسزت٘ ) يف زتال اذتاضب اآللٕ  إعدادٖبسىامر. 

25 
 مطتػاز 

 قاىْىٕ مطاعد
 ذنس التاضع٘

 لدنتْزاِ يف األىعن٘ أّ اذتكْمدزد٘ ا. 

 اإلدازٗأّ دبلْو دزاضات األىعن٘ مً معَد ( غعب٘ األىعن٘ ) د٘ املادطتري يف األىعن٘ أّ اذتكْم أّ الطٔاض٘ الػسعٔ٘ دز 

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ العام٘ بعد ادتامعٔ٘ 

   ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف األىعن٘ أّ اذتكْم. 



26 
 مدقل 
 سطابات

 ذنس التاضع٘

 زد٘ الدنتْزاِ يف ااحماضب٘ أّ ااحماضب٘ املَئ٘د. 

 البيهٔ٘  بعد الدزد٘  اإلدازٗٓعادهلا يف ااحماضب٘ أّ ااحماضب٘ املَئ٘ أّ دبلْو السقاب٘ املالٔ٘ أّ دبلْو  دزد٘ املادطتري أّ ما

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ادتامعٔ٘ 

  ٘ٔالهنٔ٘ , االقتصاد  أضالٔبالعام٘,  اإلدازٗاألعنال ,  إدازٗاملالٔ٘ ,  اإلدازٗ ااحماضب٘ ,; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات التال +

 .ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل :

 بلْو الهلٔ٘ التطبٔكٔ٘ ختصص ستاضب٘ باذتاضب اآللٕ أّ دبلْو العنلٔات البيهٔ٘ ملدٗ ضيتني ّىصف بعد الجاىْٓ٘ العام٘ د +

 .ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل :

27 
 دع مَي

 نَسباٜٕ
 ذنس التاضع٘

 ٜ٘ٔدزد٘ الدنتْزاِ يف اهليدض٘ الهَسبا. 

  ٜ٘ٔضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 4+ دزد٘ املادطتري يف اهليدض٘ الهَسبا. 

  ٜ٘ٔضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 7+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ الهَسبا. 

28 
 طبٔب

 بٔطسٖ 
 ذنس التاضع٘

 ٖدزد٘ املادطتري يف الطب البٔطس. 

  ٖضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف الطب البٔطس. 

29 
 مَيدع 
 معنازٖ

 ذنس التاضع٘

 ٘ٔدزد٘ الدنتْزاِ يف اهليدض٘  املعنازٓ٘ أّ ٍيدض٘ البياٛ أّ اسد التخصصات الفسعٔ٘ التال ; 

تيفٔر أعنال  أّ صٔاى٘ ّتػػٔل املػازٓع ٍيدض٘ العنازٗ , ٍيدض٘ الرتمٔه ّااحمافع٘ علٙ اآلثاز , ٍيدض٘ إدازٗ أّ إدازٗ  

 .طٔط  عنساىٕاملعنازٓ٘ أّ ٍيدض٘ العنازٗ ّعلْو البياٛ , أّ ٍيدض٘ ّإدازٗ التػٔٔد أّ ٍيدض٘ املباىٕ أّ ٍيدض٘ ّخت

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ِ دزد٘ املادطتري يف التخصصات املرنْزٗ أعال. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ الِ لدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات املرنْزٗ أعا. 

2: 
 أخصاٜٕ 
 ادتناعٕ

 أىجٙ التاضع٘

  , ٘اإلضالمٔ٘الدًٓ , الدزاضات  أصْلدزد٘ املادطتري يف االدتناع , خدم٘ ادتناعٔ٘ , عله اليفظ , الرتبٔ٘ ارتاص٘ , الػسٓع 

 ّ أضهاٌ, مالبظ ّىطٔر ,  أضسٓ٘فل , تسبٔ٘ ّمنْ ط أضسٗغراٛ ّتػرٓ٘ , تػرٓ٘ ّاقتصاد ميصلٕ ; أّ ختصصات االقتصاد التالٔ٘ 

ضيْات خربٗ  4+ ْٗ , الدع اإلضالمٔ٘, الدعْٗ ّالجكاف٘  إضالمٔ٘, دزاضات الطفْل٘ , فيٌْ  األضسٖامليصل , االقتصاد امليصلٕ  إدازٗ

 .بطبٔع٘ العنل

   ِضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات أعال. 



31 
  أخصاٜٕ

 إدازْٖٓس تط
 ذنس التاضع٘

  دٗ الْاز اإلٓطاساتمع مساعاٗ ) اإلدازٖ العام٘ أّ يف أٖ ختصص ٓجبت مياضبتُ ألعنال التطْٓس  اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف

 .(بيفظ الفٝ٘ يف دلٔل التصئف 

   ات خربٗ بطبٔع٘ العنلضيْ 4+  اإلدازٖالعام٘ أّ يف أٖ ختصص ٓجبت مياضبتُ ألعنال التطْٓس  اإلدازٗدزد٘ املادطتري يف. 

  ت خربٗ بطبٔع٘ العنلضيْا 7+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف حبْخ العنلٔات. 

 ٘ٔأعنال ختصص  إدازٗعام٘,  إدازٗ, ( إدازٖتيعٔه ّتطْٓس )عام٘ ختصص  إدازٗ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال

, العلْو الطٔاضٔ٘ , أٖ ختصص مً  األىعن٘القتصاد , الهنٔ٘ , ا األضالٔب, ( إدازٓ٘ مْازد بػسٓ٘ , ىعه معلْمات  إدازٗ)

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ التخصصات اليعسٓ٘ األخسٚ 

32 
 أخصاٜٕ

 ختطٔط 
 ذنس التاضع٘

  ّالعام٘ أّ االقتصاد اإلدازٗدزد٘ الدنتْزاِ يف زتال العنل املساد التخطٔط لُ أ. 

   لهنٔ٘ , االقتصاد , حبْخ العنلٔات أّ أٖ ختصص علنٕ ٓجبت مياضبتُ جملال العام٘ , األضالٔب ا اإلدازٗدزد٘ املادطتري يف

 .ضيْات خربٗ ٓطبٔع٘ العنل 4+ لُ العنل املساد التخطٔط 

  الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف حبْخ العنلٔات , علْو يف ٍيدض٘ اليعه أّ أٖ غَادٗ دامعٔ٘ علنٔ٘ ٓجبت مياضبتَا جملال العنل املساد

 .ربٗ بطبٔع٘ العنلضيْات خ 7+ لُ التخطٔط 

  ٘ٔإدازٗ, ( إدازٖتيعٔه ّتطْٓس )عام٘ ختصص  إدازٗ;  الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التالٔ٘ مستب٘ سطب األفطل 

 إدازٗشزاعٔ٘ , أّ أٖ ختصص ىعسٖ ٓجبت مياضبتُ جملال العنل املساد التخطٔط لُ ,  إدازٗالهنٔ٘ , االقتصاد,  األضالٔبعام٘ , 

ضيْات خربٗ  :+ , العلْو الطٔاضٔ٘  األىعن٘امليػآت ,  إدازٗ, ( إدازٓ٘مْازد بػسٓ٘ , ىعه معلْمات  ازٗإد)أعنال ختصص 

 .بطبٔع٘ العنل

33 
 اعد مط
 مػسف إدازٖ

 ذنس التاضع٘

 
 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+   لدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك٘ مع تْفس الكدزٗ علٙ اليطخا. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ العام٘ بعد الجاىْٓ٘  اإلدازٗدبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملدٗ ضيتني ّىصف  مً معَد. 

 

 



34 
  أمني

 مطتْدع
 ذنس ٘التاضع

 (حبْخ عنلٔات )  العلْو ختصص دزد٘ الدنتْزاِ يف. 

 عام٘ ختصص  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ,  املالٔ٘ اإلدازٗااحماضب٘ ,  ;ات التالٔ٘ مستب٘ سطب األفطلٔ٘دزد٘ الدنتْزاِ يف التخصص

 .خربٗ بطبٔع٘ العنل ضيْات 4+ از أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجن إدازٗاألعنال ,  إدازٗ,  إدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4( +  حبْخ عنلٔات) دزد٘ املادطتري يف العلْو ختصص. 

 عام٘ ختصص  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ -املالٔ٘  اإلدازٗااحماضب٘ ,  ;ات التالٔ٘ مستب٘ سطب األفطلٔ٘دزد٘ املادطتري يف التخصص

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ از أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجن زٗإدااألعنال ,  إدازٗ,  إدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 7( + عنلٔات حبْخ ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف العلْو ختصص. 

 عام٘ ختصص  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ, املالٔ٘  اإلدازٗااحماضب٘ ,  ;ات التالٔ٘ مستب٘ سطب األفطلٔ٘الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصص

ضيْات  :+ اد أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجناز , األضالٔب الهنٔ٘ , االقتص إدازٗاألعنال ,  إدازٗ,  إدازٖه ّالتطْٓس التيعٔ

 .خربٗ بطبٔع٘ العنل

  ٘ٔضيْات خربٗ  :+  + ستاضب٘ , ستاضب٘ باذتاضب اآللٕ; ختصص ( ضيتني ّىصف ) ملدٗ  اإلدازٓ٘دزد٘ الدبلْو يف التكي

 .بطبٔع٘ العنل

35 
 ستلل 

 ىعه ساضب آلٕ
 ذنس الجامي٘

 علْو اذتاضبات , ٍيدض٘ علْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , ;  زد٘ املادطتري يف اسد التخصصات التالٔ٘ د

 .زتٔاتبس

  ِضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات املرنْزٗ أعال. 

  تكل مدتُ عً ضيتني  ال( بسزت٘ , ىعه معلْمات , حتلٔل ; ) يف زتال اذتاضب اآللٕ بالتخصصات التالٔ٘  إعدادٖبسىامر

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ بعد الجاىْٓ٘ 

 ذنس الجامي٘ شزاعٕ  باسح 36

  الصزاعٕ ّاجملتنع السٓفٕ , أزاضٕ ّمٔاِ , بطاتني , بطاتني ّغابات ,  اإلزغاد; يف اسد التخصصات التالٔ٘ دزد٘ املادطتري

د شزاعٕ , تينٔ٘ الجسّٗ ستاصٔل ّمساعٕ , علْو تسب٘ , ّقآ٘ ىبات أّ مصزّعات , علْو بٔٝٔ٘ , شزاع٘ املياطل ادتاف٘ , اقتصا

 .املأٜ٘

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ أعالِ  املرنْزٗالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات. 



 ذنس الجامي٘ قاىْىٕ باسح 37

  ٘ٔىآف العسبٔ٘ للعلْو , أّ املادطتري مً دامع( غعب٘ األىعن٘ ) دزد٘ املادطتري يف األىعن٘ أّ اذتكْم أّ الطٔاض٘ الػسع  ٘

 .األمئ٘

  العنل ضيْات خربٗ بطبٔع٘ 7+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف األىعن٘ أّ اذتكْم. 

38 
 مطاعد

 مػسف إدازٖ 
 ذنس الجامي٘

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ خ الدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك٘ مع تْفس الكدزٗ علٙ اليط. 

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘  7+ ٘ العام٘ بعد الجاىْٓ٘ العام اإلدازٗمً معَد ( مخط٘ فصْل دزاضٔ٘ )دبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملد

 .العنل

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ د املالٔ٘ أّ املْا دٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ يف األعنال اإلدازٓ٘ أّمل إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :( + ٘ مصسفٔ إدازٗمهتبٔ٘ ,  إدازٗ) دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :(  + مياضب ) دبلْو الجاىْٓ٘ التذازٓ٘ ختصص .  

 

 ذنس الجامي٘ باسح ّثاٜل 39

  ملدٗ ضيتني بعد الدزد٘ ادتامعٔ٘مسانص ااحمفْظات ّالْثاٜل   إدازٗدزد٘ املادطتري يف املهتبات أّ الْثاٜل أّ بسىامر. 

   لعنلضيْات خربٗ بطبٔع٘ ا 7+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف الْثاٜل ّاملخطْطات أّ املهتبات ّاملعلْمات. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٓ٘ التخصصات اليعسالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اسد. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ يف ااحمفْظات ّالْثاٜل أّ يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘  إعدادٖبسىامر. 

 .الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف الطب البٔطسٖ  ذنس الجامي٘ طبٔب بٔطسٖ :3

41 
 مربمر 

 آلٕساضب 
 ذنس الجامي٘

 اذتاضب اآللٕ , ٍيدض٘ بسزتٔات  علْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , ٍيدض٘;  ادطتري يف دزد٘ امل. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٓب الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات املرنْزٗ أعالِ أّ دزد٘ علنٔ٘ مع تدز. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ ( بسزت٘ ) ختصص  إعدادٖبسىامر. 

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدز. 



42 
زٜٔظ قطه                

فئ٘ ّفئ٘  )
 ( مطاعدٗ

 ذنس الجامي٘

 َسبأٜ٘ أّ اهليدض٘ املٔهاىٔهٔ٘دزد٘ املادطتري يف اهليدض٘ اله. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٔ٘ ٔهاىٔهالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ الهَسبأٜ٘ أّ اهليدض٘ امل. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ يف زتال العنل ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘  إعدادٖبسىامر. 

43 
 مَيدع 

 ساضب آلٕ
 ذنس الجامي٘

 ادطتري يف ٍيدض٘ اذتاضب اآللٕدزد٘ امل. 

  ٕضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف ٍيدض٘ اذتاضب اآلل. 

44 
 مَيدع

 مٔهاىٔهٕ 
 ذنس الجامي٘

  ٗالتابع٘ ليفظ  باإلٓطاساتدزد٘ املادطتري يف  اهليدض٘ املٔهاىٔهٔ٘ , ٍيدض٘ الطرياٌ أّ أٖ مً التخصصات الفسعٔ٘ الْازد

 .ادتَ٘

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ الِ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات املرنْزٗ أع. 

45 
قْاعد  أخصاٜٕ

 بٔاىات مطاعد
 ذنس لجامي٘ا

  , ٕىعه املعلْمات , علْو اذتاضباتدزد٘ املادطتري يف علْو اذتاضب اآلل. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ت الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف علْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , علْو اذتاضبا. 

  خربٗ مياضب٘ضيْات  7+ لجاىْٓ٘  يف زتال اذتاضب اآللٕ ملدٗ ضيتني بعد ا إعدادٖبسىامر.  

  ٘ضيْات خربٗ مياضب٘ :+ مع الكدزٗ الجاىْٓ٘ العام. 

46 
 مطاعد

 مػسف إدازٖ 
 أىجٙ الجامي٘

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ خ الدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك٘ مع تْفس الكدزٗ علٙ اليط. 

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘  7+ ٘ ىْٓ٘ العامالعام٘ بعد الجا اإلدازٗمً معَد ( مخط٘ فصْل دزاضٔ٘ )دبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملد

 .العنل

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ د ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ يف األعنال اإلدازٓ٘ أّاملالٔ٘ أّ املْا إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :( + ٘ مصسفٔ إدازٗمهتبٔ٘ ,  إدازٗ) دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

 ْ٘ٓضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :(  + مياضب ) التذازٓ٘ ختصص  دبلْو الجاى  . 

 

47 
 مطاعد

 مػسف إدازٖ 
 ذنس الجامي٘

48 
 مساقب 

 امً ّضالم٘
 (.مع مساعاٗ املتطلبات التابع٘ للفٝ٘ يف دلٔل التصئف ) ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  :+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ   ذنس الجامي٘



 ذنس ٘الجامي طباع٘ فين 49
 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ ل الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العن. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 26+ نل الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ املَئ٘ بطبٔع٘ الع. 

4: 
 مربمر

 آلٕساضب  
 ذنس الطابع٘

  ٍ٘ٔيدض٘ بسزتٔات , علْو لْو اذتاضب اآللٕ , ساضب آلٕ ّىعه معلْمات , ع;  الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات التال

 .اذتاضبات

  ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 4+ يف زتال اذتاضب اآللٕ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘   إعدادٖبسىامر. 

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدز. 

51 
 مَيدع 

 نَسباٜٕ مطاعد
 .الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ الهَسبأٜ٘ أّ أسد التخصصات الفسعٔ٘ املياضب٘ بدلٔل التصئف   ذنس الطابع٘

 ذنس الطابع٘ نــَــسباٜٕ 52

  ( .نَسبأٜ٘  آالتقْٚ ) دزد٘ البهالْزْٓع مً الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  4( + الكْٚ الهَسبأٜ٘ ) دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  7+ ٗ الجاىْٓ٘ املَئ٘ أّ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدز. 

  ٗضيْات خربٗ مياضب٘  :+ املتْضط٘ املَئ٘ أّ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدز. 

 ذنس الطابع٘ الُ لػتني ىاضخ  53

 ضيْات خربٗ  4+ معٔ٘ مع الكدزٗ الدزد٘ ادتا. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ا ٓعادهل ٗ ضي٘ بعد الجاىْٓ٘ أّ مايف اليطخ بلػتني ملد إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ بٔ٘ املهت اإلدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ يف ختصص. 

 ٓضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘ الجاىْٓ٘ التذاز. 

  بطبٔع٘ العنلخرب ضيْات :+ ملدٗ ضي٘ باليطخ بلػتني مً املعَد املَين لألمل  إعدادٖبسىامر ٗ. 

  ٗختصص ىاضخ آلُ بلػتني بعد الهفاٛٗ املتْضط٘ مً مسنص التدزٓب ( أزبع٘ فصْل دزاضٔ٘ ) بسىامر أعنال مهتبٔ٘ جتازٓ٘ ملد

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ َين امل



 ذنس الطابع٘ آل٘ىاضخ  54

  ٗت خربٗضيْا 4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ مع الكدز. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+   لػ٘ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘يف اليطخ ب إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘ املهتبٔ اإلدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ يف ختصص. 

 ٓضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘ الجاىْٓ٘ التذاز. 

 ضي٘ خربٗ بطبٔع٘ العنل 23+ كدزٗ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع ال. 

55 
 مَيدع 

 اىٔهٕ مطاعدمٔه
 .الفسعٔ٘ املياضب٘ بدلٔل التصئف الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ املٔهاىٔهٔ٘  أّ أسد التخصصات  ذنس الطابع٘

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ بٔ٘ خدم٘ ادتناعٔ٘ , عله ادتناع , لػ٘ عس; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التالٔ٘   ذنس الطابع٘ مػسف ثكايف 56

 ذنس الطابع٘ شزاعٕ  فين 57

 ادتامعٔ٘ يف العلْو الصزاعٔ٘الدزد ٘. 

  ضيْات  خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ بطبٔع٘ العنل ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘   إعدادٖبسىامر. 

 ٘ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ العنل  الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع.  

 ضي٘ خربٗ بطبٔع٘ العنل 23+ كدزٗ ٘ مع الالهفاٛٗ املتْضط. 

58 
 مَيدع

 مدىٕ مطاعد 
 .زد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ املدىٔ٘الد  ذنس الطابع٘

  .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ م الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف األىعن٘ أّ اذتكْ  ذنس الطابع٘ باسح قاىْىٕ 59

 ذنس الطابع٘ ستاضب :5

 ننٔ٘ , اقتصاد ,  أضالٔبعام٘ ,  إدازٗأعنال ,  إدازٗمالٔ٘ ,  إدازٗستاضب٘ , ; ) ات التالٔ٘ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصص

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4( + أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجناز  إدازٗ

 ْات خربٗ مياضب٘ضي 4+ طابكتني الدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك٘ مع تْفس خربٗ ضابك٘ يف األعنال اذتطابٔ٘ ّاملالٔ٘ يف املستبتني ال. 

  ٘ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 4+ دبلْو العنلٔات البيهٔ٘ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام. 

 ٘ضيْات خربٗ 4+ باذتاضب اآللٕ  دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص ستاضب. 

 ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ لجاىْٓ٘ دبلْو ستاضب٘ بعد ا. 

   ٘ضيْات خربٗ :+ الجاىْٓ٘ العام. 



61 
  مَيدع

 معنازٖ مطاعد
 .ت الفسعٔ٘ املْضش٘ بدلٔل التصئفالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اهليدض٘ املعنازٓ٘ أّ ٍيدض٘ البياٛ أّ أسد التخصصا  ذنس الطابع٘

62 
  أمني

 مهتب٘
 أىجٙ الطابع٘

 ربٗضيْات خ 4+ ٓب بعد التعٔني الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف املهتبات أّ املعلْمات أّ مجٔع التخصصات اليعسٓ٘ مع التدز. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ العام٘  يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

 ْضيْات خربٗ مياضب٘ :+ ٓ٘ العام٘ الجاى. 

 ذنس الطابع٘ مهتب٘  أمني 63

 ضيْات خربٗ 4+ ٓب بعد التعٔني الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف املهتبات أّ املعلْمات أّ مجٔع التخصصات اليعسٓ٘ مع التدز. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ العام٘  يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

 ْضيْات خربٗ مياضب٘ :+ ٓ٘ العام٘ الجاى. 

64 
 مساقب 

 غؤٌّ مْظفني
 ذنس الطابع٘

  ٘ٔل ختصص أعنا إدازٗ, (  اإلدازٖالتيعٔه ّالتطْٓس ; ) العام٘ ختصص  اإلدازٗ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات التال (

امليػآت , أىعن٘ , األضالٔب الهنٔ٘ , العلْو الطٔاضٔ٘ , االقتصاد , أّ اسد التخصصات اليعسٓ٘  إدازٗ, ( املْازد البػسٓ٘  إدازٗ

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٚ األخس

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ ام٘ الجاىْٓ٘ الع. 

 

65 
 مَيدع 

 ساضب آلٕ مطاعد
 ذنس الطابع٘

 ٘ٓدخل ضنً ختصصات اذتاضب اآللٕ ٍيدض٘ اذتاضبات , اهليدض٘ الهَسبأٜ٘ )  ادتامعٔ٘ يف ٍيدض٘ اذتاضب اآللٕ  الدزد

 (.ّاذتاضبات 

66 
 مػػل 

 ساضب  أدَصٗ
 ذنس الطابع٘

 آللٕ أّ ساضب آلٕ ّىعه معلْماتالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف علْو اذتاضب ا. 

  ضيْات خربٗ 4+  بعد الجاىْٓ٘ ضيتنييف زتال تػػٔل اذتاضب اآللٕ ملدٗ  إعدادٖبسىامر. 

  ْ٘ٓضيْات خربٗ 7+ العام٘ مع الكدزٗ الجاى. 

 أىجٙ الطابع٘ مػسف ادتناعٕ 67

  اإلضالمٔ٘االدتناع , ارتدم٘ االدتناعٔ٘ , عله اليفظ , الػسٓع٘ , أصْل الدًٓ , الدزاضات ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف ختصص  ,

,  أضسّٓ٘منْ طفل , تسبٔ٘  أضسٗغراٛ ّتػرٓ٘ , تػرٓ٘ , اقتصاد ميصلٕ , ;  تالٔ٘ الرتبٔ٘ ارتاص٘ أّ ختصصات االقتصاد ال

, الدعْٗ , فيٌْ  اإلضالمٔ٘امليصل , اقتصاد ميصلٕ تسبْٖ, دزاضات طفْل٘ , الدعْٗ ّالجكاف٘  ّإدازٗ أضهاٌمالبظ ّىطٔر , 

 .ضيْات خربٗ 4+  إضالمٔ٘



 ذنس الطابع٘ باسح ّثاٜل 68

  ٘ٔضيْات خربٗ 4+ بات ّاملعلْمات الْثاٜل ّااحمفْظات , املهت;  يف أسد التخصصات التالٔ٘الدزد٘ ادتامع. 

 ضيْات خربٗ يف زتال العنل 4+  الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات اليعسٓ٘ األخسٚ مع تدزٓب بعد التعٔني. 

  ٔع٘ العنلضيْات خربٗ  يف طب 4+ يف ااحمفْظات ّالْثاٜل أّ يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘   إعدادٖبسىامر. 

69 
 مػػل 

 مهتبٔ٘ أدَصٗ
 ذنس الطابع٘

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4( + أغَس  7) الدزد٘ ادتامعٔ٘ مع الكدز. 

 ضيْات خربٗ 7+ عام٘ مع الكدزٗ الجاىْٓ٘ ال. 

 ضي٘ خربٗ بطبٔع٘ العنل 23+ كدزٗ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع ال. 

6: 
 مػػل

 مهتبٔ٘ أدَصٗ 
 أىجٙ ٘الطابع

  ٗضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4( + أغَس  7) الدزد٘ ادتامعٔ٘ مع الكدز. 

 ضيْات خربٗ 7+ عام٘ مع الكدزٗ الجاىْٓ٘ ال. 

 ضي٘ خربٗ بطبٔع٘ العنل 23+ كدزٗ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع ال. 

 

 ذنس الطابع٘ سطابات مدقل  71

  ٘ٔ( + ٔ٘ , اقتصاد نن أضالٔبعام٘ ,  إدازٗأعنال ,  إدازٗمالٔ٘ ,  زٗإداستاضب٘ , ; ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال

 .ضيْات خربٗ  4

 ضيْات خربٗ 4+ م٘ دبلْو العنلٔات البيهٔ٘ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العا. 

 ٘ضيْات خربٗ 4+ باذتاضب اآللٕ  دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص ستاضب. 

 ب٘ضيْات خربٗ مياض 7+ لجاىْٓ٘ دبلْو ستاضب٘ بعد ا. 

   ٘ضيْات خربٗ :+ الجاىْٓ٘ العام. 

72 
 باسح 

 شزاعٕ مطاعد
 ذنس الطابع٘

 الصزاعٕ ّاجملتنع السٓفٕ , أزاضٕ ّمٔاِ , بطاتني , بطاتني ّغابات ,  اإلزغاد; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف العلْو الصزاعٔ٘ ختصص

املياطل ادتاف٘ , اقتصاد شزاعٕ , تينٔ٘ الجسّٗ ستاصٔل ّمساعٕ , علْو تسب٘ , ّقآ٘ ىبات أّ مصزّعات , علْو بٔٝٔ٘ , شزاع٘ 

 .املأٜ٘



 ذنس الطابع٘ إدازٖمطاعد  73

  ٘(.ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ ) ضيْات خربٗ  4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك 

  ٗربٗضيْات خ 4+ لجاىْٓ٘ العام٘ العام٘ بعد ا اإلدازٗمً معَد (مخط٘ فصْل دزاضٔ٘ )دبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملد. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘ مهتبٔ إدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

  ٘ٓت خربٗ بطبٔع٘ العنلضيْا 7+ الجاىْٓ٘ التذاز. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+  طخالجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ علٙ الي. 

 (ال ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ يف نل األسْ* )                             

74 
 مساقب 

 امً ّضالم٘
 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  7+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ    ذنس الطابع٘

75 
 مدقل

 غؤٌّ املْظفني 
 ذنس الطابع٘

  ٘ٔأعنال  إدازٗ,  اإلدازٖعام٘ ختصص التيعٔه ّالتطْٓس  إدازٗالعام٘ ,  اإلدازٗ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات التال

امليػآت , أىعن٘ , األضالٔب الهنٔ٘ , العلْو الطٔاضٔ٘ , االقتصاد , أّ اسد التخصصات  إدازٗ ْازد البػسٓ٘ ,امل إدازٗختصص 

 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٚ اليعسٓ٘ األخس

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ ام٘ الجاىْٓ٘ الع. 

 أىجٙ الطابع٘ إدازٖمطاعد  76

  ٘(.ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ ) ٗ ضيْات خرب 4+ الدزد٘ ادتامعٔ٘ املطلك 

  ٗضيْات خربٗ 4+ لجاىْٓ٘ العام٘ العام٘ بعد ا اإلدازٗمً معَد ( مخط٘ فصْل دزاضٔ٘ )دبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملد. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘ مهتبٔ إدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

 ٓلضيْات خربٗ بطبٔع٘ العن 7+ ٘ الجاىْٓ٘ التذاز. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل  :+   الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ علٙ اليطخ 

 .(ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ يف نل األسْال * ) 

 ذنس الطابع٘ مطذل معلْمات 77

  ضيْات خربٗ 4+ طذٔل املعلْمات ت إدادٗالدزد٘ ادتامعٔ٘ مع. 

  مياضب٘خربضيْات  7+ املهتبٔ٘  اإلدازٗالهلٔ٘ التكئ٘ يف ختصص ٗ. 

 ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ ص مياضب الجاىْٓ٘ التذازٓ٘ ختص. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع دّزٗ تدزٓبٔ٘ يف زتال تطذٔل املعلْمات ملدٗ ال تكل عً ضت٘ أغَس. 

   مياضب٘ضيْات خرب 7+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ يف زتال تطذٔل املعلْمات ٗ. 



 ذنس الطابع٘ ضهستري 78

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ اليعسٓ٘ الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اسد التخصصات. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ العام٘  يف الطهستازٓ٘ املتكدم٘ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ تبٔ٘ مه إدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص. 

 ضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ ص مياضب صدبلْو الجاىْٓ٘ التذازٓ٘ خت. 

 .(ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ يف نل األسْال * ) 

 ذنس الطادض٘ فين طباع٘ 79
  ْات خربٗضي 4+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنل. 

 َضيْات خربٗ :+ ئ٘ بطبٔع٘ العنل الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ امل, 

 ذنس الطادض٘ مطاعــد ستاضب  :7

  ٘ٔننٔ٘ , اقتصاد ,  أضالٔبعام٘ ,  إدازٗأعنال ,  إدازٗمالٔ٘ ,  إدازٗستاضب٘ , ; ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال

الٔ٘ يف املطلك٘ مع تْفس خربٗ ضابك٘ يف األعنال اذتطابٔ٘ ّامل الدزد٘ ادتامعٔ٘ أّ( أعنال ختصص املالٔ٘ ّاالضتجناز  إدازٗ

  .املستبتني الطابكتني

 دٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘دبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ ختصص ستاضب٘ باذتاضب اآللٕ أّ دبلْو العنلٔات البيهٔ٘ مل.  

 ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ لجاىْٓ٘ دبلْو ستاضب٘ بعد ا. 

   ٘ضيْات خربٗ 7+ الجاىْٓ٘ العام. 

 ذنس الطادض٘ مدقل زّاتب 81

 املْازد  إدازٗ)أعنال  إدازٗأعنال ,  إدازٗ, ( إدازٖتيعٔه ّتطْٓس ) عام٘ ختصص  إدازٗ; امعٔ٘ يف التخصصات التالٔ٘ الدزد٘ ادت

 .ّ اسد التخصصات اليعسٓ٘ األخسٚننٔ٘ , علْو ضٔاضٔ٘ , اقتصاد  أ أضالٔبميػآت , األىعن٘,  إدازٗ, (البػسٓ٘ 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٘  الجاىْٓ٘ العام.  

 أىجٙ الطادض٘ مهتب٘ أمني 82

 مع التدزٓب بعد التعٔنيالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف املهتبات أّ املعلْمات أّ مجٔع التخصصات اليعس ٘ٓ. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ العام٘  يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ام٘ الجاىْٓ٘ الع. 



 ذنس الطادض٘ ٘آلىاضخ  83

 اليطخ إدادٗلدزد٘ ادتامعٔ٘ مع ا. 

  دٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ يف اليطخ بلػ٘ مل إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٘ املهتبٔ اإلدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ يف ختصص. 

 ٓضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٘ الجاىْٓ٘ التذاز. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ط٘ صف بطبٔع٘ العنل بعد الهفاٛٗ املتْضملدٗ ضيتني ّى إعدادٖبسىامر. 

 أىجٙ الطادض٘ أضهاٌمساقب  84

  ٘ٔأعنال أّ  إدازٗالعام٘  اإلدازٗاالدتناع , عله اليفظ , خدم٘ ادتناعٔ٘ , أّ ;   الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف التخصصات التال

 ّإدازٗ اإلضهاٌّمنْ طفل , تسبٔ٘ أضسٓ٘ , مالبظ ّىطٔر ,  أضسٗصلٕ , غراٛ ّتػرٓ٘ , اقتصاد مي; ختصصات االقتصاد التالٔ٘ 

 . أّ مجٔع التخصصات اليعسٓ٘ األخسٚ,  إضالمٔ٘امليصل , االقتصاد امليصلٕ الرتبْٖ , دزاضات الطفْل٘ فيٌْ 

 

 ذنس الطادض٘ فين شزاعٕ 85
  ملَئ٘أّ الجاىْٓ٘ ابطبٔع٘ العنل ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘  إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ 4+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنل. 

 ذنس الطادض٘ ضهستري خاص 86

  اليطخ إدادٗالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف اسد التخصصات اليعسٓ٘ مع. 

  دٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘يف الطهستازٓ٘ املتكدم٘ مل إعدادٖبسىامر. 

  ٘ٔضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ مهتبٔ٘  إدازٗختصص دبلْو الهلٔ٘ التكي. 

 ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ تذازٓ٘  دبلْو الجاىْٓ٘ ال. 

 ْضيْات خربٗ مياضب٘ 7+ ٓ٘ العام٘ الجاى. 

 .(ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ يف نل األسْال * ) 

87 
 ىاضخ 

 لػتني آل٘
 ذنس الطادض٘

  ىْٓ٘ العام٘ملدٗ ضي٘ بعد الجا يف اليطخ بلػتني إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٘ املهتبٔ اإلدازٗدبلْو الهلٔ٘ التكئ٘ يف ختصص. 

 ٓضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٘ الجاىْٓ٘ التذاز. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ل ملدٗ ضي٘ باليطخ بلػتني مً املعَد املَين لألم إعدادٖبسىامر. 

  ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ٛٗ  بٔع٘ العنل بعد الهفاملدٗ ضيتني ّىصف بط إعدادٖبسىامر. 



88 
 مػسف 
 ادتناعٕ

 ذنس الطادض٘
  اإلضالمٔ٘االدتناع , ارتدم٘ االدتناعٔ٘ , عله اليفظ , الػسٓع٘ , أصْل الدًٓ , الدزاضات ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف ختصص  ,

 ., الدعْٗ اإلضالمٔ٘الرتبٔ٘ ارتاص٘ , الدعْٗ ّالجكاف٘ 

89 
 ل مػػ

 ساضب آلٕ أدَصٗ
 ذنس الطادض٘

  ات الرتبْٓ٘ مً ىفظ مبا فُٔ خسجيٕ الهلٔ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف علْو اذتاضب اآللٕ أّ ساضب آلٕ ّىعه معلْمات

 (.التخصصات 

  ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘  إعدادٖبسىامر. 

 ضيْات خربٗ 4+ عام٘ مع الكدزٗ الجاىْٓ٘ ال. 

 ضيْات خربٗ :+ تْضط٘ مع الكدزٗ الهفاٛٗ امل. 

 ذنس الطادض٘ أمني مهتب٘ :8

 ليعسٓ٘ مع التدزٓب بعد التعٔنيالدزد٘ ادتامعٔ٘ يف املهتبات أّ املعلْمات أّ مجٔع التخصصات ا. 

  ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ العام٘  يف املهتبات ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ ام٘ الجاىْٓ٘ الع. 

91 
 مطذل 
 معلْمات

 أىجٙ الطادض٘

 تطذٔل املعلْمات إدادٗمعٔ٘ مع الدزد٘ ادتا. 

  ٗضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 4+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدز. 

 ٗضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل :+  الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدز.  

92 
 مػسف

 ادتناعٕ 
 أىجٙ الطادض٘

 اإلضالمٔ٘دم٘ االدتناعٔ٘ , عله اليفظ , الػسٓع٘ , أصْل الدًٓ , الدزاضات االدتناع , ارت; لدزد٘ ادتامعٔ٘ يف ختصص  ,

,  أضسّٓ٘منْ طفل , تسبٔ٘  أضسٗتػرٓ٘ ,اقتصاد ميصلٕ ,  غراٛ ّتػرٓ٘ ,; الرتبٔ٘ ارتاص٘ , أّ ختصصات االقتصاد التالٔ٘ 

,  اإلضالمٔ٘, الدعْٗ ّالجكاف٘  إضالمٔ٘فيٌْ ميصل , اقتصاد ميصلٕ تسبْٖ , دزاضات طفْل٘ ,  ّإدازٗ إضهاٌمالبظ ّىطٔر , 

 .الدعْٗ

 ذنس الطادض٘ مساقب طلب٘ 93

  ٘ٔعله اليفظ , ; مجٔع التخصصات الرتبْٓ٘ , أّ التخصصات غري الرتبْٓ٘ يف ; الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال

 .عٔ٘ , أّ مجٔع التخصصات األخسٚاالدتناع , ارتدم٘ االدتنا

 ضيْات خربٗ 7+ م٘ الجاىْٓ٘ العا. 



94 
 باسح

 ختطٔط مطاعد 
 ذنس الطادض٘

  اإلدازٗ العام٘ , ( التيعٔه ّالتطْٓس اإلدازٖ)اإلدازٗ العام٘ ختصص ; التخصصات التالٔ٘  إسدٚالدزد٘ ادتامعٔ٘  يف ,

لُ , إدازٗ األعنال ,  الهنٔ٘ , االقتصاد , إدازٗ شزاعٔ٘ , أّ أٖ ختصص ىعسٖ ٓجبت عالقتُ بالعنل املساد التخطٔط األضالٔب

 ., األىعن٘ , العلْو الطٔاضٔ٘ ػآتاملي, ىعه املعلْمات اإلدازٓ٘ , إدازٗ ( إدازٗ املْازد البػسٓ٘ ) إدازٗ األعنال ختصص 

95 
 مدقل 

 سطابات مطاعد
 ذنس الطادض٘

  ٘ٔننٔ٘ , اقتصاد أضالٔبعام٘ ,  ٗإدازأعنال ,  إدازٗمالٔ٘ ,  إدازٗستاضب٘ , ;  الدزد٘ ادتامعٔ٘ يف أسد التخصصات التال. 

 ئ٘ ختصص ستاضب٘ باذتاضب اآللٕدبلْو الهلٔ٘ التك. 

  قاب٘ املالٔ٘البيهٔ٘ ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ أّ دبلْو الس اإلدازٗدبلْو.  

   ٘ضيْات خربٗ 7+ الجاىْٓ٘ العام. 

 ذنس الطادض٘ ذتاو 96
 ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ زٗ الكد الجاىْٓ٘ املَئ٘ أّ الجاىْٓ٘ العام٘ مع. 

 ضيْات خربٗ 7+ تْضط٘ مع الكدزٗ املتْضط٘ املَئ٘ أّ الهفاٛٗ امل. 

 ذنس الطادض٘ إدازٖمطاعد  97

 طلك٘ مع تْفس الكدزٗ علٙ اليطخالدزد٘ ادتامعٔ٘ امل. 

  جاىْٓ٘ العام٘العام٘ بعد ال اإلدازٗمً معَد ( مخط٘ فصْل دزاضٔ٘ )دبلْو الطهستري التيفٔرٖ ملدٗ ضيتني ّىصف. 

  ّاملالٔ٘ أّ  اإلدازٓ٘ األعنالملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘  يف  إعدادٖأّ بسىامر ( مياضب ) املعَد الجاىْٖ التذازٖ ختصص

 .ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ مياضب   آخساملْاد أّ أٖ ختصص 

 (ٓػرتط تْفس الكدزٗ علٙ اليطخ يف نل األسْال * )  
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 مػػل 

 ٘مهتبٔ أدَصٗ
 

 .أغَس( ضت٘ ) الدزد٘ ادتامعٔ٘ مع قدزٗ   ذنس الطادض٘

 ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 4+ ٗ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدز. 

 99 .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل :+ دزٗ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الك 
 مػػل

 مهتبٔ٘ أدَصٗ 
 

 أىجٙ الطادض٘

9: 
 مساقب 

 امً ّضالم٘
 ذنس الطادض٘

 ضيْات خربٗ 4+ دزٗ  لكالجاىْٓ٘ العام٘ مع ا. 

 ضيْات خربٗ :+ تْضط٘ مع الكدزٗ  الهفاٛٗ امل. 

  ٗ(.مع مساعاٗ متطلبات الْظٔف٘ بدلٔل التصئف ) ضي٘ خربٗ بطبٔع٘ العنل  23+ االبتدأٜ٘ مع الكدز 



:1 
 فين 
 آالتتػػٔل 

 ذنس الطادض٘

  َئ٘عد الجاىْٓ٘ العام٘ أّ املبطبٔع٘ العنل ملدٗ ضيتني ب إعدادٖبسىامر. 

  ٘تػػٔل ّصٔاى٘ آالت )ل ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العن 4+ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ عنل الْظٔف

 (.التصْٓس

  ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 7+ بعد الهفاٛٗ املتْضط٘ ( فصْل  5) دبلْو صٔاى٘ اآلالت املهتبٔ٘ مً مسانص التدزٓب املَين. 

 ْتػػٔل ّصٔاى٘ آالت )ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل  :+ ضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنل الهفاٛٗ املت

  .(التصْٓس

 ذنس ارتامط٘ فين شزاعٕ 2:
 عنلالجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ ال. 

 ضيْات خربٗ  7+ ٔ٘ بطبٔع٘ العنل الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ املَي  

 ذنس ارتامط٘ فين تػػٔل آالت 3:

 (.تػػٔل ّصٔاى٘ آالت التصْٓس)  الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أّ الجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنل 

  ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ العنل 4+ بعد الهفاٛٗ املتْضط٘ ( فصْل  5) دبلْو صٔاى٘ اآلالت املهتبٔ٘ مً مسانص التدزٓب املَين. 

 ٗٛتػػٔل ّصٔاى٘ آالت )نل ضيْات خربٗ يف طبٔع٘ الع 7+ املتْضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنل  الهفا

  .(التصْٓس

 ذنس ارتامط٘ فين طباع٘ 4:
  ّالجاىْٓ٘ املَئ٘ بطبٔع٘ العنلالجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ أ. 

 ضيْات خربٗ 7+ نل  ٔ٘ بطبٔع٘ العالهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدزٗ أّ املتْضط٘ املَي. 

 ذنس ارتامط٘ مطتْدع أمني 5:
  ْل دزاضٔ٘ بعد الجاىْٓ٘ العام٘املْاد ملدٗ ثالث٘ فص إدازٗأّ دبلْو ( مياضب)دبلْو املعَد الجاىْٖ التذازٖ ختصص. 

  ٘ضيْات خربٗ 4+ الجاىْٓ٘ العام. 

 ذنس ارتامط٘ إدازٖمطاعد  6:

  ّاملالٔ٘ أ اإلدازٓ٘ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ يف األعنال  إعدادٖسىامر أّ ب( مياضب)املعَد الجاىْٖ التذازٖ ختصص ّ

 .املْاد أّ أٖ ختصص آخس مياضب

 ضيْات خربٗ 4+ لجاىْٓ٘ العام٘ ا. 

 ضيْات خربٗ :+ هفاٛٗ املتْضط٘ ال. 

 .(اليطخ  إدادٗٓػرتط للذنٔع ) * 



 أىجٙ ارتامط٘ إدازٖ  مطاعد 7:

 ّاملالٔ٘ أ اإلدازٓ٘ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ العام٘ يف األعنال  إعدادٖأّ بسىامر ( مياضب)صص املعَد الجاىْٖ التذازٖ خت ّ

 .املْاد أّ أٖ ختصص آخس مياضب

 ضيْات خربٗ 4+ لجاىْٓ٘ العام٘ ا. 

 ضيْات خربٗ :+ هفاٛٗ املتْضط٘ ال. 

 .(اليطخ  إدادٗٓػرتط للذنٔع ) *  

 ذنس ارتامط٘ ناتب 8:

 مهتبٔ٘ إدازٗكئ٘ ختصص دبلْو الهلٔ٘ الت. 

 (.مياضب)الجاىْٖ التذازٖ ختصص  دبلْو املعَد 

  ملدٗ ضيتني بعد الجاىْٓ٘ إعدادٖبسىامر. 

  ٘ضيْات خربٗ 4+ الجاىْٓ٘ العام. 

 (.مياضب)الجاىْٖ التذازٖ ختصص  املعَد  ذنس ارتامط٘ ضهستري 9:

 العنلضيْات خربٗ بطبٔع٘  4+ خ الجاىْٓ٘ العام٘ مع الكدزٗ علٙ اليط. 

 أىجٙ ارتامط٘ ضهستري :: .ضيْات خربٗ بطبٔع٘ العنل 7+ طخ  الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدزٗ علٙ الي 

211 
 مطذل

 معلْمات 
 ذنس السابع٘

   تطذٔل املعلْمات  دادٗإالجاىْٓ٘ العام٘ مع. 

  ٗضيْات خربٗ يف تطذٔل املعلْمات 4+ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدز. 

 ذنس ٘السابع آل٘ىاضخ  212
 ْالعام٘ مع الكدزٗ علٙ اليطخالجاى ٘ٓ. 

  ٗأىجٙ السابع٘ آل٘ىاضخ  213 .ضيْات خربٗ مياضب٘ 4+ علٙ اليطخ الهفاٛٗ املتْضط٘ مع الكدز 

 ذنس السابع٘ ضهستري عاو 214

 ٘الجاىْٓ٘ العام. 

 ضيْات خربٗ 7+ فاٛٗ املتْضط٘  اله. 

 .(اليطخ  إدادٗٓػرتط ) *                 



 ذنس السابع٘ إدازٖمطاعد  215

 ٘الجاىْٓ٘ العام. 

  ٘ضيْات خربٗ 7+  الهفاٛٗ املتْضط. 

 .(اليطخ  إدادٗٓػرتط ) * 

 ذنس السابع٘ ناتب 216

 ٘الجاىْٓ٘ العام. 

 ضيْات خربٗ 7+ لهفاٛٗ املتْضط٘  ا. 

 

 
 

 ;مالسعات ٍام٘ 

 .ػسّط الْازدٗ يف دلٔل تصئف الْظاٜفمً هله ضابل خدم٘ أّ ميطْبٕ ادتامع٘ ضْف ٓطبل علَٔه الطْابط ّال*   

 .ارتربات املهتطب٘ يف الكطاع ارتاص أّ علٙ البيْد حتتطب عً نل ثالخ ضيْات مستب٘ حبد أعلٙ ثالخ مساتب بعد مستب٘ املؤٍل املتكدو بُ*   

 .دٗ ضيٍٕ٘ عبازٗ عً دّزٗ تدزٓبٔ٘ ملدٗ ضت٘ غَْز يف طبٔع٘ عنل الْظٔف٘ أّ خربٗ مل ; املكصْد بالكدزٗ*   

 

 

 مع خالص متئاتيا للذنٔع بالتْفٔل
 


