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تقديم

     االرتقـــاء بكفـــاءة التعليم، وجودته فـــي بعديه المؤسســـي والتعليمي بالمملكة العربية الســـعودية، 
وتوظيفـــه توظيفًا فعـــااًل على نحو يمّكـــن الخريجين من اإلســـهام بفاعليـــة في تحقيـــق التنمية ُيعّد 
مـــن األولويـــات المهمة التـــي تبنتهـــا وزارة التعليم؛ بهـــدف تحقيق األهـــداف االقتصاديـــة واالجتماعية 

والتنمويـــة المســـتهدفة في المســـتقبل، ومواكبة رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 2030. 

     المـــوارد الطبيعيـــة لم تعـــد المرتكز الوحيد للتنميـــة، بل جاء اقتصـــاد المعرفة؛ ليكون ركيزة رئيســـة 
في خطط التنميـــة والتطوير، باعتبـــار التعليم المقّوم الرئيـــس القتصاد المعرفة والتنمية المســـتدامة، 
وضمانة أساســـية ألمن األمـــم األمر الـــذي يتطلب تعليمًا متطورًا يتســـم بجـــودة عالية وفقـــًا لمعايير 
قياســـية عالميـــة ونظـــم حاكمة؛ بهـــدف تصنيـــف المســـتويات والتخصصـــات التعليميـــة، وتطويرها، 
وقياســـها، وتقويمها باســـتمرار، ما يعـــزز من توجيـــه البرامج والتخصصـــات التعليمية؛ لتنميـــة المعارف 
والمهـــارات التـــي تتوافق مع متطلبات ســـوق العمـــل العالمي، وإكســـاب الخريج التخصصـــات النوعية 

الجديـــدة والمرونـــة الكافية التي تمّكنـــه من مواكبـــة التغيرات المهنية المســـتقبلية. 

     مـــن هـــذا المنطلق صدر قـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )701( وتاريـــخ 1440/12/26هـ بتشـــكيل فريق فني 
فـــي وزارة التعليم يشـــارك فيه ممثلون من: )وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة *، الهيئة العامة 
لإلحصاء، هيئة تقويـــم التعليم والتدريـــب، الهيئة الســـعودية للتخصصات الصحية، الهيئة الســـعودية 
للمهندســـين، الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن، الهيئة الســـعودية للمحامين، المؤسســـة 
العامـــة للتدريـــب التقني والمهنـــي، أمانة مجلـــس الخدمة العســـكرية، مركـــز المعلومـــات الوطني( 
للعمل على اســـتحداث تصنيف ســـعودي موحد للمســـتويات والتخصصات التعليمية فـــي ضوء معايير 
  INTERNATIONAL STANDARD CLASSIFICATION OF EDUCATION التصنيف الدولي الموحد للتعليـــم

) ISCED 2013 ,2011 ( علـــى أن يشـــمل أوصافـــًا لتلك التخصصات.

* تم تمثيلها في الفريق بكاًل من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية سابقًا
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13مرجعية التصنيف و منهجيته

الغرض من التصنيف وأهدافه

أهمية التصنيف

     يشـــكل التصنيف الســـعوي الموحد للمســـتويات والتخصصات التعليمية مبادرة على المستوى الوطني 
لرصد برامـــج التعليم، والتخصصـــات والمؤهالت التـــي تقّدمها كافة المؤسســـات التعليميـــة، وقطاعات 
التعليـــم والتدريـــب في المملكـــة العربيـــة الســـعودية وتصنيفها وتحليلهـــا، كما يضـــع معالم واضحة 
ومحددة لمســـارات التدفـــق واالنتقال والتقـــدم داخل النظـــام التعليمي وفق معايير ثابتـــة وموحدة في 
ضـــوء المعاييـــر الدولية لتصنيف مســـتويات ومجـــاالت التعليم؛ للمســـاعدة علـــى تدويل برامـــج التعليم 
الوطنيـــة ومؤهالتها المكتســـبة، وتبويبهـــا في مجموعات متجانســـة من مجاالت التعليـــم، وتخصصاته، 

ومســـتوياته قابلة للمقارنـــة والتأويل علـــى الصعيد الدولي.  

     ُيعـــد التصنيـــف أحد الركائز الرئيســـة التـــي تعتمد عليهـــا المنصة الوطنيـــة المّوحـــدة للتوظيف كأحد 
المدخـــالت التي تربـــط التخصصـــات التعليمية بالفـــرص الوظيفية المناســـبة والمتاحة لـــكل تخصص، بما 
يســـاعد في تنظيم عمليـــات التوظيف فـــي القطاعيـــن الحكومي والخـــاص، ويوائم الفـــرص الوظيفية 
المناســـبة لخريجي كل تخصص، ويقـــدم خدمة جليلة للطـــالب في تخطيطهم المســـتقبلي لحياتهم 
التعليميـــة والمهنية. باإلضافة إلى مســـاعدة المســـؤولين ومتخذي القرار في قطاعـــات التعليم والتدريب 
بالمملكـــة؛ لتحقيق التكامل بيـــن مخرجات التعليـــم ومتطلبات ســـوق العمل، وتعزيز الجهـــود المبذولة 

لتطوير ســـوق العمـــل، وتوفير فـــرص وظيفية أكثر.

     بـــرزت أهميـــة التصنيف والحاجة إليه بشـــكل رئيس مـــن حالة الالمعياريـــة، والتكـــرار، والتعددية المطلقة 
لمســـميات البرامـــج التعليمية وتخصصاتها، والمؤهالت المكتســـبة منهـــا على الرغم مـــن كونها متماثلة 
بدرجـــة كبيرة فـــي البنيـــة والهيـــكل والمحتـــوى، مما خلق إشـــكالية كبيـــرة لـــدى الجهـــات المعنية في 
ســـوق العمل، والتوظيـــف ... وغيرها، تمثلت فـــي صعوبة بالغة في مقارنـــة األداء بين البرامـــج والتخصصات 
والمســـتويات التعليمية والمؤهالت المكتســـبة، أو رصـــد التطور الحاصـــل باتجاه تحقيق األهـــداف الوطنية 
والعالميـــة، لذلـــك كان من الضروري لفهـــم مدخالت النظـــم التعليميـــة وعملياتها ونتائجها وتفســـيرها 

بشـــكل صحيح مـــن منظور شـــامل أن تكون البيانـــات والمســـّميات معيارّية، وقابلـــة للمقارنة. 

     لذا جاء التصنيف الســـعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية ليشـــّكل  إطارًا معياريًا، ومرجعيًا 
موحدًا؛ لتخطيـــط البرامج والمســـتويات التعليمية والمؤهالت المكتســـبة منها، وتعتمد عليه المؤسســـات 
التعليميـــة والتدريبيـــة عند تخطيـــط برامجها ومســـتوياتها التعليميـــة، ومؤهالتها، وتطويرهـــا، وتقويمها، 
إضافـــة إلى أن جهات التوظيف تسترشـــد به في تحقيق الربـــط بين مخرجات النظـــام التعليمي واحتياجات 
ســـوق العمل من الموارد البشـــرية المؤهلة والمدربة، األمـــر الذي ينعكس على تحقيق ســـمات ومواصفات 
مشـــتركة توّفـــر موثوقيـــة متبادلة، وتتيـــح للِخّريجين فرًصا واســـعة للتوظيف والمنافســـة على مســـتوى 

أســـواق العمل الوطنية واإلقليميـــة والدولية.



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 14

استخدامات التصنيف والجهات المستفيدة منه
     تم بناء هذا التصنيف من أجل تسهيل استخدامه في مجاالت عديدة، وهي:

ــة،  ــات التعليمي ــتويات والتخصص ــف المس ــول توصي ــتركة ح ــة مش ــاء لغ ــى بن ــف إل ــذا التصني ــعى ه      يس
وتصنيفهــا وفــق معاييــر محــددة؛ حتى يســّهل على المســؤولين عــن التخطيــط والتطوير في المؤسســات 
التعليميــة المختلفــة فــي قطــاع التعليــم والتدريــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية التواصــل حولهــا، 

والتخطيــط لهــا، وإيجــاد فــرص للتطويــر والتحســين فيهــا،  كمــا سيســهم التصنيــف فــي:

تخطيط التعليم وتطويره

     كمـــا يقـــوم هذا التصنيف بوضـــع نظام موحد للمســـتويات التعليميـــة التي يتدرج فيهـــا الطالب في 
المملكـــة منذ بدايـــة رحلته التعليمية، وهذا النظام ســـوف يســـاعد المؤسســـات فـــي القطاعين العام 
والخاص علـــى إخضاع الدارســـين لتصنيـــف محدد وفق مســـتواهم التأهيلـــي، باإلضافة إلى مســـاعدة 

الطالب على تخطيـــط حياته التعليميـــة والمهنية. 

اإلطار القانوني للتصنيف 

     اســـتند بناء هذا التصنيف على قـــرار مجلس الوزراء رقم )701( وتاريـــخ )1440/12/26 هـ ( القاضي باعتماد 
التصنيف الســـعودي الموحد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية المعتمد علـــى التصنيف الدولي    

                                    المحـــّدث، وجـــداول ربـــط المطابقـــة الملحقـــة بـــه، كما تضّمن القرار تشـــكيل فريق فني 
في وزارة التعليم يشـــارك فيه ممثلون مـــن: )وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعيـــة، الهيئة العامة 
لإلحصاء، هيئة تقويـــم التعليم والتدريـــب، الهيئة الســـعودية للتخصصات الصحية، الهيئة الســـعودية 
للمهندســـين، الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القانونييـــن، الهيئة الســـعودية للمحامين، المؤسســـة 
العامـــة للتدريـــب التقني والمهنـــي، أمانة مجلـــس الخدمة العســـكرية، مركـــز المعلومـــات الوطني( 
بهدف اســـتحداث تصنيف ســـعودي موحد للمســـتويات والتخصصات التعليمية على أن يشـــمل أوصافًا 

التخصصات.   لتلك 

)ISCED 11,13(

تسهيل عملية التحويل بين المؤسسات التعليمية  

 تسهيل المقارنة المرجعية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية

 تسهيل عملية تصميم البرامج التعليمية المواءمة لسوق العمل 
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     يســاهم التصنيــف بوصفــه وســيلة فعالــة تهــدف إلــى تخطيــط وتطويــر ســوق العمــل، والوفــاء 
ــة  ــه، وتنظيــم عمليــات التوظيــف فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، وتحقيــق مبــادئ العدال باحتياجات
والشــفافية فيهــا، وتتبــع الخريجيــن مــن التخصصــات المختلفــة فــي ســوق العمــل، وتحديــد التخصصــات 
المتكدســة، أو تلــك التــي يتزايــد عليهــا الطلــب عبــر وضــع خريطــة واضحــة للفــرص التعليميــة والوظيفيــة، 
ــات  ــن القطاع ــا بي ــق عليه ــتركة ومتف ــة مش ــاد لغ ــى إيج ــف إل ــذا التصني ــعى ه ــا يس ــا،  كم ــط بينه والرب
ــة  ــح طبيع ــث يوض ــة، حي ــة المختلف ــات التعليمي ــول التخصص ــاص ح ــاع الخ ــات القط ــة ومؤسس التعليمي
التخصــص، والتخصصــات المشــابهة لــه، وأهــم المقــررات التــي يتــم تدريســها فيه، ممــا ســيمّكن العاملين 
فــي القطــاع الخــاص مــن االســتفادة مــن القيمــة التــي ســيجلبها خريجــي التخصصــات المختلفــة. فعلــى 
ســبيل المثــال يجهــل كثيــر مــن العامليــن فــي مؤسســات القطــاع الخــاص تخصــص )بحــوث العمليــات( 
رغــم أن خريجيــه يقدمــون قيمــة عاليــة فــي مجال حــل المشــكالت المعقــدة التــي تواجهها المؤسســات، 
وتحســين عمليــات اتخــاذ القــرار فيهــا علــى كل المســتويات. فــي هــذا التصنيــف ســيكون بمقــدور القائمين 
علــى مؤسســات  القطــاع الخــاص االطــالع علــى هــذا التخصــص وغيــره، ومعرفــة كيــف يمكــن أن يضيــف 

قيمــة لمؤسســاتهم.     

مــن جهــة أخــرى، يشــّكل التصنيف خطوة أساســية مــن أجل الربط بيــن المهــن، والتخصصات، والمســتويات 
التعليميــة. فمــع جهــود وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة فــي تطويــر منظومــة إحصاءات ســوق 
ــًا ، والمســتوى التعليمــي  ــًا ، أو األقــل طلب ــا تحديــد طبيعــة المهــن األكثــر طلب العمــل، فســيكون بمقدورن
المطلــوب لــكل مهنــة، وبالتالــي ســتقوم المؤسســات التعليميــة باالســتفادة منهــا فــي  تخطيــط برامجها 
التعليميــة. هــذا التصنيــف ســيكون لغــة الحــوار والتفاهــم بيــن مؤسســات القطــاع الخــاص والمؤسســات 

التعليميــة لتحقيــق أقصــى توظيــف للمــوارد البشــرية وتحقيــق أهــداف التنميــة المرجــوة.

     يعــد التصنيــف أداة فعالــة للدراســين، ودليــاًل إجرائيــا يســاعدهم علــى تخطيــط مســتقبلهم التعليمــي 
والمهنــي، حيــث وضــوح الفــرص والتخصصــات والمســتويات التعليميــة التــي ســيمر الدارســون بهــا، ممــا 
يســاعدهم علــى تحديــد المســار والمســتوى المناســب لهــم، والتخطيــط لــه بطريقــة صحيحــة، وهــذا مــا 

يحقــق أحــد أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

التوظيف وتطوير سوق العمل

التخطيط التعليمي والمهني للدارسين
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المفاهيم والتعريفات 
     يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية - أينما وردت في هذا التصنيف - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم 

يقتض السياق خالف ذلك.

ــي  ــف الدول ــر التصني ــع معايي ــبة م ــالت المكتس ــه والمؤه ــف ومجاالت ــذا التصني ــتويات ه ــق مس      تتواف
عــن  المســؤولة  للجهــات  يمكــن  وبالتالــي   ،)ISCED-P(  )2011( و   )ISCED-F(  )2013( للتعليــم  الموحــد 
اإلحصــاء- علــى المســتوى المحلــي والعالمــي - االعتمــاد عليــه فــي جمــع البيانــات واإلحصــاءات، وعمــل 

ــالل: ــن خ ــة م ــاءات التعليمي ــر اإلحص ــة لتطوي ــاره اداة رئيس ــي، باعتب ــتوى الدول ــى المس ــات عل المقارن

إحصاءات التعليم 

نطاق التصنيف وحدوده
تم تصميم هذا التصنيف - بصورة رئيســــــة - لوصف وتبويب تخصصات التعليم، ومجاالته، ومســــــتوياته 
التــــــي تتاح للفــــــرد خالل أي فترة مـــن حياته، ويغطـــي طائفة متنوعة مــــــن برامج التعليـــم المخططة 
في الســــــياق الوطنـــي على مســــــتويات التعليــــــم: االبتدائي، والمتوســـط، والثانــــــوي، والتعليم بعـــد 
الثانوي غير  العالـــي،والتعليــــــم العالــــــي، وبرامــــــج التدريب المختلفـــة، وبرامــــــج محو األّميـــة وتعليم 
الكبـــار والتعليم المســـتمر، والتعليم اإللكترونـــي، والتعليم الفنـــي والمهني، وتعليـــم ذوي االحتياجـــات 

الخاصة، طالما حصــــــل على مؤهــــــل تعليمي معترف بــــــه من الســـلطات المعنية.

يتضمــــــن التصنيف جميع أنماط التعليــــــم )النظامي وغير النظامي( طالما يتم منح األفراد المشـــاركين 
شــــــهادة/وثيقة ُمصدقة ُمعتـــرف بها، ومعتمـــدة من الجهات الرســــــمية المعنيـــة بالمملكة و تحقق 
معايير الحــــــد األدنـــى لاللتحاق بالبرنامــــــج، وإتمامه بنجـــاح كاف كما هو محدد فــــــي معايير التصنيف 

بالدليل.

رفــع جــودة اإلحصــاءات بمــا تضمنــه التصنيــف مــن  توحيــد المفاهيــم الخاصــة بالتخصصــات 
التعليميــة  والمســتويات 

 تقليل التباين بين اإلحصاءات الُمقدمة من المؤسسات التعليمية

 تســهيل عمليــة تبــادل البيانــات والمعلومــات بيــن الجهــات نظــرًا لتقليــل الحاجــة إلــى جــداول 
المقابلــة



17مرجعية التصنيف و منهجيته

 برامــج التعليــم التــي ُصّممــت لتطويــر المعــارف العامــة للمتعلميــن، ومهاراتهــم، وكفاءاتهــم، 
ــة  ــج تعليمي ــو برام ــادة نح ــالب ع ــدُّ الط ــي ُتِع ــابية، والت ــارات الحس ــة، والمه ــراءة، والكتاب ــم بالق وإلمامه
أكثــر تقدًمــا علــى المســتوي نفســه، أو علــى مســتوى أعلــى؛ إلرســاء أســس التعُلــم مــدى الحيــاة، وتســتند 
برامــج التعليــم العــام فــي العــادة إلــى تعليــم علــى مســتوى المدرســة، ويشــتمل علــى البرامــج التعليميــة 
المصّممــة إلعــداد الطــالب إلــى الدخــول للتعليــم المهنــي، ولكــن ال ُتِعــدُّ الطــالب للعمــل فــي مهنــة، أو 

عمــل محــدد، كمــا أنهــا ال تــؤدي مباشــرة إلــى الحصــول علــى مؤهــل مناســب لســوق العمــل.

ــة، أو  ــة بمهن ــاءات ذات الصل ــارات، والكف ــارف، والمه ــون المع ــب المتعلم ــي يكتس ــم ك ــم ُمصم تعلي
صنعــة محــددة، أو مجموعــة مــن المهــن أو األعمــال، ويمكــن للتعليــم المهنــي أن يشــتمل علــى عناصــر 
مســتندة علــى العمــل مثــل: التلمــذة المهنيــة، ويــؤدي إتمــام هــذه البرامــج بنجــاح إلــى اكتســاب مؤهــالت 
مهنيــة متصلــة بســوق العمــل، ومعتــرف بهــا كتوجــه مهنــي مــن قبــل الســلطات الوطنيــة المختصــة، أو 

ســوق العمــل.

تعليــم مؤسســي مقصــود ومقــرر عبــر المؤسســات العامــة، والهيئــات الخاصــة المعتــرف بهــا، والتــي 
تشــكل فــي مجملهــا النظــام التعليمــي النظامــي للدولــة، ويتــم االعتــراف بالبرامــج التعليميــة النظاميــة 

بهــذه الصفــة مــن قبــل الســلطات التعليميــة الوطنيــة المختصــة، أو مــا يعادلهــا.

تعليــم مصمــم لتحقيــق أهــداف تعُلــم محــددة خاصــة فــي مجــال التعليــم الفنــي والمهنــي، 
وتعريــف التعليــم فــي التصنيــف ينطــوي علــى التدريــب.

تعليــم مؤسســي مقصــود ومخطــط مــن قبــل الجهــة التــي تقــدم التعليــم، ويشــكل إضافــة، أو بديــال 
ــول  ــق الحص ــن ح ــتهدف تأمي ــاة، ويس ــدى الحي ــراد م ــم األف ــة تعُل ــن عملي ــي ضم ــم النظام ــال للتعلي مكم
ــام  ــة نظ ــرورة بني ــق بالض ــه ال يطب ــار، ولكن ــع األعم ــن جمي ــاٍس م ــى أن ــدم إل ــع، وُيق ــم للجمي ــى التعلي عل
تعليمــي متواصــل، ويمكــن أن يكــون قصيــر المــدة ، وضعيــف الكثافــة، ويكــون علــى شــكل دورات دراســية 
قصيــرة، وورش عمــل، أو حلقــات دراســية، ويــؤدي فــي الغالــب إلــى مؤهــالت غيــر معتــرف بهــا كمؤهــالت 
نظاميــة مــن قبــل الســلطات التعليميــة الوطنيــة المعنيــة، ويغطــي برامــج تســاهم فــي توفيــر التعليــم 
للتالميــذ خــارج المدرســة، ويتنــاول برامــج مهــارات حياتيــة، ومهــارات عمــل، وبرامــج للتنميــة االجتماعيــة، أو 

الثقافيــة.

التعليم العام:

التعليم المهني:

التعليم النظامي:

التدريب:

التعليم غير النظامي:
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     مجموعــة متســقة أو متتاليــة مــن خبــرات وأنشــطة التعليــم المصممــة والمنّظمة؛ لتحقيــق نواتج تعّلم 
مقــررة مســبًقا، أو إلتمــام مجموعــة محددة مــن المهــام التعليمية الممتــدة لفترة زمنية مســتدامة.

البرنامج التعليمي:

الموافقــة الرســمية علــى اإلتمــام الناجــح لبرنامــج تعليمــي، أو مرحلــة مــن برنامــج مــن قبــل الســلطات 
الوطنيــة المعنيــة، ويتــم منحهــا عقــب إتمــام أهــداف التعلــم للبرنامــج.

درجــة ممنوحــة عنــد اإلتمــام الناجــح لبرنامج تعليمــي علــى مســتوى )ISCED6( أو )ISCED7(، وال تتطلب 
إتماًمــا ناجًحــا مســبًقا ألي درجــة علــى مســتوى )ISCED6( للدخــول إلــى البرنامج التعليمــي المعني.

درجــة تمنــح عنــد اإلتمــام الناجــح لبرنامــج مــن مســتوى )ISCED6( أو )ISCED7( والــذي يتطلــب إتماًمــا 
ناجًحــا مســبًقا لبرنامــج علــى مســتوى )ISCED6( أو )ISCED7( للدخــول إلــى البرنامــج التعليمــي المعنــي.

إجمالــي الفتــرة النظريــة لسلســلة مــن البرامــج التعليميــة، وحســب تصنيــف )ISCED( فــإن المــدة 
ــون  ــي، تك ــم العال ــة التعلي ــذ بداي ــتوى )ISCED3( ، أو من ــتوى )ISCED1( ، أو مس ــة مس ــذ بداي ــة من التراكمي

ــي. ــج التعليم ــف البرنام ــرض تصني ــة لغ ــب ضروري ــي الغال ف

ــج  ــس برنام ــتغرقها تدري ــذي يس ــاعات، ال ــية/ س ــدات دراس ــنوات أكاديمية/وح ــه بس ــًرا عن ــن معّب  الزم
ــل. ــاس دوام كام ــى أس ــة، وعل ــاركة منتظم ــراض مش ــع افت ــي، م تعليم

مــدة الدراســة النظريــة الدنيــا لبرنامــج تعليمــي؛ بهــدف تصنيــف البرنامــج على أحــد مســتويات التصنيف، 
أو لتحديــد اإلتمــام ألحد المســتويات.

المؤهل:

الدرجة األولى:

الدرجة الثانية أو اإلضافية:

المدة التراكمية:

مدة الدراسة النظرية:

مدة الدراسة الدنيا:
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ــم، وكذلــك حســب المعــارف       ترتيــب برامــج التعليــم والمؤهــالت المكتســبة حســب تــدرج خبــرات التعلُّ
والمهــارات التــي تــم تصميــم البرنامــج لنقلهــا، ويعكــس كل مســتوى درجــة التعقيــد والتخصــص فــي 
محتويــات البرامــج التعليميــة مــن درجــة تأسيســية عامــة إلــى درجــة معّقــدة تخصصيــة، تبــدأ من مســتوى 
ــم  ــات التعلي ــتويات قطاع ــي المس ــم )8( وتغط ــوراه رق ــتوى الدكت ــى مس ــًا إل ــم )0( تصاعدي ــول رق الدخ

العــام، والتدريــب التقنــي والمهنــي، والتعليــم العالــي المدنــي والعســكري.

     برامــج توّفــر أنشــطة تعليــم وتعّلــم شــمولية؛ لتعزيــز إنمــاء مبكــر لألطفــال معرفًيــا وجســدًيا واجتماعًيا 
ــا، وتعريــف صغــار األطفــال علــى التعليــم المنظــم خــارج إطــار البيئــة العائليــة مــن أجــل تنميــة  وعاطفًي

بعــض المهــارات الالزمــة اســتعداًدا للتعليــم والتعلــم، وإعــداد األطفــال لدخــول التعليــم االبتدائــي.

     برامــج توّفــر أنشــطة تعليــم وتعّلــم مصممــة عــادة لتزويــد الطــالب بمهــارات التعلــم األساســية فــي 
مجــاالت القــراءة والكتابــة والحســاب؛ إلنشــاء أســاس متيــن للتعّلــم والفهــم الصحيــح للمجاالت األساســية 
للمعرفــة، وتنميــة الشــخصية، واإلعــداد للمرحلــة المتوســطة، ويركــز علــى التعّلــم علــى مســتوى محــدود 

مــن التعقيــد مــع قــدر قليــل مــن التخصــص إن وجــد.

مستويات التعليم:

تعليم الطفولة المبكرة )الدخول(: المستوى رقم )0(

التعليم االبتدائي:المستوى رقم )1(

     برامــج تســتهدف إتمــام التعليــم الثانــوي اســتعداًدا للتعليــم العالــي، أو تزويــد الطــالب بالمهــارات 
المتصلــة بالعمــل، أو كليهمــا، وتوفــر البرامــج للطــالب علــى هــذا المســتوى تعليًمــا أكثــر تنوًعــا وتخصًصــا 

ــة. ــارات المتاح ــارات والمس ــن الخي ــع م ــا أوس ــمل نطاًق ــا، وتش وتعمًق

ــم  ــتوى التعلي ــم لمس ــج التعل ــاس نوات ــى أس ــا عل ــم تصميمه ــتوى يت ــذا المس ــى ه ــذا عل ــى ه ــج عل البرام
ــتند  ــن تس ــاة، اللذي ــدى الحي ــرية م ــة البش ــم والتنمي ــاس للتعّل ــاء األس ــتهدف إرس ــتوى 1، وتس ــي مس االبتدائ
ــي  ــج ف ــز البرام ــادة تركي ــي الع ــري ف ــم، ويج ــرص التعلي ــن ف ــد م ــر المزي ــة لتوفي ــم التعليمي ــا النظ إليهم
نطــاق هــذا المســتوى حــول منهــج أكثــر توجهــا نحــو المــواد الدراســية، مــع إدخــال مفاهيــم نظريــة عبــر 

ــية. ــواد الدراس ــن الم ــعة م ــة واس مجموع

التعليم الثانوي: المستوى رقم )3(

التعليم المتوسط: المستوى رقم )2(
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     يعنــي إتمــام البرنامــج التعليمــي بنجــاح كاف إلتمــام هــذا المســتوى، ويعــّد إتمــام برنامــج تعليمــي 
بنجــاح علــى مســتوى مــا مــن مســتويات التصنيــف إتمامــًا لذلــك المســتوى فــي حــال كان البرنامــج يفــي 

بمعيــاري المحتــوى والمــدة الدنيــا للمســتوى المعنــي.

تصنيــف البرامــج التــي تكفــي إلتمــام المســتوى بنجــاح معتــرف بــه كاف إلتمــام المســتوى إلــى برامــج 
تتيــح نفــاذا مباشــرا إلــى مســتوى أعلــى مــن مســتويات التصنيــف، وبرامــج ال تتيــح النفــاذ.

ــم علــى       برامــج توّفــر أنشــطة تعّلــم فــي مجــاالت متخصصــة مــن التعليــم، وتســتهدف إنجــاز تعلُّ
مســتوى أعلــى مــن التعقيــد والتخصــص، ويشــمل التعليــم العالــي مــا ُيعــرف بالتعليــم األكاديمــي، 
ــتوى  ــذا المس ــى ه ــج عل ــم البرام ــد تصمي ــدم، ويعتم ــي المتق ــم الفن ــا للتعلي ــا برامًج ــمل أيًض ــه يش ولكن

ــوي. ــم الثان ــج التعلي ــى نتائ ــم عل ــن التعلي م

     برامــج تســتهدف بشــكل رئيــس تأهيــل الطــالب لســوق العمــل والتعليــم العالــي، وهــو موّجــه 
للطــالب الذيــن أتمــوا التعليــم الثانــوي، ولكنهــم يرغبــون فــي زيــادة فرصهــم إمــا لدخــول ســوق العمــل، 
ــم دون المســتوى العالــي مــع درجــة  أو االلتحــاق بالتعليــم العالــي، ويهــدف هــذا المســتوى إلــى بلــوغ تعلُّ

مــن التعقيــد أقــل مــن الــذي يتميــز بــه التعليــم العالــي.

إتمام المستوى:

نافذية المستوى:

التعليم العالي: مستويات )8-5(

التعليم ما بعد الثانوي غير العالي )الدبلوم المشارك(: المستوى رقم )4(

     سلســلة مــن أنشــطة التعليــم، أو االتصــاالت المصّممــة والمنظمــة؛ لتحقيــق أهــداف التعّلــم المقررة 
مســبقًا فــي مجــال تخصصــي معيــن، وينتهــي بالحصــول علــى مؤهــل محــدد ومعتــرف به.

     تخصصــات قائمــة بذاتهــا ولكنهــا تتشــابه فــي معظــم المقــررات التــي تقدمهــا مــع المقــررات التــي 
يقدمهــا التخصــص الرئيــس.

     الفرد المسجل فعليًا في برنامج تعليمي، أو جزء منه.

التخصص: 

 التخصصات المشمولة:

الطالب / الطالبة: 
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منهج التصنيف

     اعتمـــدت خطة عمل التصنيـــف آليات وأدوات المنهج التحليلي المبنية على أســـلوب تحليل المحتوى 
لكافـــة المســـتويات والتخصصات التعليميـــة الوطنية التي تـــم رصدها وتجميعها مـــن كافة قطاعات 
التعليـــم والتدريـــب بالمملكة، وهي مـــن األدوات الكميـــة للمنهج الوصفـــي التحليلي، حيـــث تم تبنيها 
وإعـــداد خطة عمل الفريـــق الفني المكلـــف على أساســـها، ولقد روعـــي أن تعمل الخطـــة الموضوعة 
لبناء التصنيف الســـعودي الموحـــد للمســـتويات والتخصصات التعليميـــة بأدواتها التحليليـــة المختلفة 

علـــى إيجاد نـــوع من التوازن بيـــن ناحيتيـــن هامتين، هما:

ــة  ــب بالمملك ــم والتدري ــات التعلي ــة قطاع ــا كاف ــي تقدمه ــة الت ــات التعليمي ــميات التخصص  مس
ــكري. ــا والعس ــي منه المدن

االجتماعيــة،  والتنميــة  البشــرية  المــوارد  وزارة  أنظمــة  لــدى  التعليميــة  التخصصــات  مســميات   
التخصصــات. تلــك  بتوفيــر  الكفيلــة  التدريبيــة  والبرامــج  والمؤهــالت، 

آلية التحديث المستقبلية للمستويات والتخصصات التعليمية

     يتـــم تحديـــث التصنيف الســـعودي الموحـــد للمســـتويات والتخصصـــات التعليميـــة، وصيانته بصفة 
دوريـــة مخططة من خالل التنســـيق والتواصـــل بين وزارة التعليـــم والجهات المعنية األخـــرى ذات الصلة 
المشـــاركة في التصنيف؛ لضمان اتســـاق تحديثات التصنيف المســـتقبلية مع متطلبات تلك الجهات بما 
يحقـــق أهداف التصنيـــف والغرض منـــه، وفي ضوء ذلـــك تتحدد آليـــة التحديث المســـتقبلية المقترحة 

للتصنيف فـــي اآلتي: 

تكويــن وحــدة/ لجنــة دائمــة مــن أجــل القيــام بتحديــث التصنيــف تجمــع فــي عضويتهــا الخبــراء 
مــن الجهــات ذات العالقــة.

تســتقبل اللجنــة الطلبــات مــن الجامعــات والــوزارات المعنيــة؛ لتصنيــف التخصصــات المســتحدثة 
غيــر الــواردة فــي التصنيــف الســعودي الموحــد للمســتويات، والتخصصــات التعليميــة عبــر نمــوذج 
مخصــص يرفــق بــه الخطــة الدراســية، وتوصيــف المحتــوى الدراســي للمقــررات الخاصــة بالتخصــص 

المطلــوب تصنيفــه.

بعــد االنتهــاء مــن تصنيــف التخصــص الجديــد وتســكينه ضمــن هيكليــة التصنيــف المعتمــدة فــي 
مجالــه المناســب، ســيتم ترميــزه آليــًا مــن خــالل نظــام الترميــز المعتمــد.

يتــم تصنيــف التخصــص وإدراجــه فــي المجــال المناســب ضمــن هيكليــة التصنيــف المعتمــدة، فــي 
ضــوء معاييــر تصنيــف المســتويات والتخصصــات التعليميــة المنصــوص عليهــا فــي وثيقــة التصنيف 

)راجع صـ25-52، صـ66-64(.
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الجهات المشاركة في التصنيف:

      تتولـــى وزارة التعليم اإلشـــراف الكامـــل على هذا التصنيف ونشـــره وتحديثه، وقد تـــم دعوة الجهات 
الحكوميـــة، وشـــبه الحكومية، والهيئـــات المهنية ذات العالقة للمشـــاركة في بنـــاء التصنيف، وتحديثه 
بشـــكل دائم ومســـتمر في المســـتقبل، واإلدالء بالرأي العلمي عند الحاجة إلى ذلك حســـب ما ورد في 

قرار مجلس الـــوزراء رقم )701( وتاريـــخ )1440/12/26 هـ(. وتمثلت هـــذه الجهات في: 

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية * 

الهيئة العامة لإلحصاء

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

الهيئة السعودية للمهندسين

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أمانة مجلس الخدمة العسكرية

مركز المعلومات الوطني



الفصل الثاني

تصنيف المستويات التعليمية

مقدمة

وحدة تصنيف المستويات التعليمية

آلية ترميز المستويات التعليمية

معايير تصنيف المستويات التعليمية

اإلطار العام لتصنيف المستويات التعليمية

- مستوى 0 تعليم الطفولة المبكرة
-  مستوى 1 التعليم االبتدائي

- مستوى 2 التعليم المتوسط
-  مستوى 3 التعليم الثانوي

-  مستوى 4 الدبلوم المشارك
-  مستوى 5 الدبلوم المتوسط

-  مستوى 6 البكالوريوس أو ما يعادلها
-  مستوى 7 الماجستير أو ما يعادلها

-  مستوى 8 الدكتوراه أو ما يعادلها

مسارات االنتقال والتقدم خالل المستويات التعليمية
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المقدمة

وحدة تصنيف المستويات التعليمية

     يقـــدم التصنيف الســـعودي الموحد للمســـتويات التعليمية دليـــًلا وطنًيا موحًدا لتصنيف المســـتويات 
والبرامـــج التعليمية التي تقدمها مؤسســـات التعليم كاّفة بالمملكة، في مســـتويات عمودية متدرجة، 

وفـــق تدرج خبرات التعلـــم، والمعارف، والمهـــارات، والقيم التي تم تصميـــم كل برنامج لنقلها.

     وتعكس أســـس تســـكين البرامـــج التعليميـــة، ومعاييرها، فـــي المســـتويات التي تـــم اعتمادها في 
)التصنيـــف الســـعودي الموحد للمســـتويات والتخصصات التعليميـــة( معايير التصنيـــف الدولي الموحد 
للتعليـــم                                         مـــن حيـــث درجـــة التعقيـــد، والتخصـــص، فـــي محتويات البرامـــج التعليمية، 
وذلك من درجة تأسيســـية عامـــة إلى درجة معقـــدة أكثر تخصصًا، ومـــدى تراكم الخبـــرات، والمعارف، 
والمهـــارات، والقيم لـــكل مســـتوى، وترتيبه في بنيـــة المؤهالت الوطنيـــة، ونقاط الدخـــول والخروج من 
البرنامـــج، ومدة الدراســـة، وعدد الســـاعات المعتمـــدة للبرنامج، وتوجـــه البرنامج، ومدى إتمـــام البرنامج، 
...وغيرهـــا مـــن المعايير األخـــرى المكّملة لتصنيـــف البرامج وفق المســـتوى التعليمي الـــذي يتوافق مع 

المعاييـــر المحـــددة  فـــي التصنيـــف الدولي الموحـــد للتعليـــم                                        .

     أمـــا بالنســـبة للتوافق في المعايير بيـــن التصنيف الســـعودي الموحد للمســـتويات التعليمية، ومعايير 
التصنيـــف الدولـــي الموحـــد للتعليم فإنه سيســـهم في تدويـــل برامـــج التعليم الوطنيـــة، ومؤهالتها 
المكتســـبة، وتحويلهـــا إلـــى مســـتويات قابلـــة للمقارنـــة والتأويل علـــى الصعيـــد الدولـــي، وتطويرها، 
وتقويمهـــا، ويضـــع معالـــم واضحة ومحـــددة لمســـارات التدفـــق، واالنتقـــال، والتقدم داخـــل النظام 
التعليمـــي وفـــق معاييـــر ثابتـــة وموحـــدة لجميع مؤسســـات التعليـــم التي تقـــوم بتقديـــم خدمات 
التعليـــم والتدريب داخل المملكـــة، مما يعزز روح التنافس في ســـوق العمل بالتالي اإلســـهام في دفع 
عجلـــة التنمية فـــي المملكة، والمســـاعدة في وضـــع آليات أكثـــر كفـــاءة؛ لتكييف البرامـــج األكاديمية 

وفـــق احتياجات ســـوق العمل.

     اعتمـــد التصنيف الســـعودي الموحد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية في تصنيفه للمســـتويات 
التعليميـــة على برامـــج التعليم الوطنية -التي ُتشـــرف عليها وزارة التعليم، والمؤسســـة العامة للتدريب 
التقنـــي والمهني، والجامعـــات، والقطاعات العســـكرية- والمؤهالت التعليمية المكتســـبة ذات الصلة، 

والمعترف بها وحدة أســـاس معياريـــة ُمصنفة للمســـتويات التعليمية.

)ISCED-P 2011( 

)ISCED-P 2011( 
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جدول الترميز المستخدم في التصنيف السعودي الموحد للمستويات التعليمية

رمز المستويات الرئيسة
)الرقم األول(

0

3

6

1

4

7

2

5

8

تعليم الطفولة المبكرة

التعليم االبتدائي

التعليم المتوسط

التعليم الثانوي

الدبلوم المشارك
)التعليم ما بعد الثانوي غير العالي(

الدبلوم المتوسط

البكالوريوس أو ما يعادلها

الماجستير أو ما يعادلها

الدكتوراه أو ما يعادلها

آلية الترميز
     تـــم ترميـــز المســـتويات فـــي التصنيـــف الســـعودي الموحـــد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية، 
وتصنيفهـــا عبـــر اتبـــاع اآللية المســـتخدمة فـــي التصنيف الدولـــي الموحـــد للتعليـــم                                           ، 
بحيـــث يبدأ مـــن الرقم )0( لمســـتوى الدخـــول )تعليم الطفولـــة المبكـــرة(، وحتى الرقم )8( لمســـتوى 
)الدكتـــوراه( ، ويعطـــى لـــكل برنامـــج رمز مكـــون من ثـــالث خانات يمثـــل الرقـــم األول من اليســـار رمز 
المســـتوى، والرقـــم الثانـــي رمز المســـتوى الفرعي، فـــي حين يمثـــل الرقم الثالـــث رمز الفئـــة الفرعية، 
وكمثـــال لتوضيح طريقـــة التعامل مع هذه الرموز يشـــير الرمز )354( إلـــى ترميز برنامـــج التعليم الثانوي 
المهنـــي حيث يمثل المســـتوى الرئيس من اليســـار بالرمز )3( والذي يشـــير إلى مســـتوى التعليم الثانوي، 
ويمثل الرمز األوســـط )5( المســـتوى الفرعي التوجـــه المهني للبرنامـــج ، ويوضح الرمز األخيـــر من اليمين 
)4( إتمـــام البرنامج بنجـــاح معترف به كاف إلتمام المســـتوى مع نفاذ مباشـــر إلى البرامج على مســـتوى 

أعلى مـــن مســـتويات التصنيف. ويوضـــح الجدول اآلتـــي داللة الرمز فـــي كل خانة:

)ISCED-P 2011( 
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رمز المستوى الفرعي
 االرتباط مع المستوى الرئيس)الرقم الثاني(

0

3

6

1

4

7

2

5

8

يرتبط بمستوى التعليم االبتدائي رقم 1غير محدد أكثر

تنمية الطفولة المبكرة

نــوع البرنامــج: يرتبــط بمســتوى تعليــم الطفولــة 
المبكــرة رقــم 0

التعليم
قبل االبتدائي

الصفوف األولية 
)بعض التعليم االبتدائي دون إتمام للمستوى 1(

تعليم عام/تعليم أكاديمي

توجه البرنامج: يرتبط بالمستويات الرئيسة من 2-8تعليم مهني/تعليم فني

توجه غير محدد

---------
---------

---------
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رمز الفئات
)الرقم الثالث(

0

3

6

1

4

7

2

5

8

يرتبط بمستوى تعليم الطفولة المبكرة غير محدد أكثر
رقم 0، ومستوى التعليم االبتدائي رقم 1

------------------

------------------

---------
إتمام البرنامج بنجاح معترف به كاف إلتمام المستوى، ولكن 

دون نفاذ مباشر إلى مستوى أعلى من مستويات التصنيف

إتمام البرنامج بنجاح معترف به كاف إلتمام المستوى مع نفاذ 
مباشر إلى البرامج على مستوى أعلى

اإلتمام والنفاذ: يرتبط بالمستويات 
الرئيسة )8-5-4-3-2(

برنامج بكالوريوس أو ما يعادلها )3-4 سنوات(

برنامج الشهادة األولى طويلة األمد مستوى بكالوريوس أو 
ماجستير أو ما يعادلها   )5 سنوات أو أكثر(

الترتيب في بنية الموهالت الوطنية: 
يرتبط بالمستويات الرئيسة )7-6(

برنامج شهادة ثانية أو إضافية بعد البكالوريوس أو ما يعادلها

------------------

 االرتباط مع المستوى الرئيس
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معايير تصنيف المستويات التعليمية

     تســـكين البرامج التعليمية، وتصنيفها في مســـتويات التعليم في دليل التصنيف الســـعودي الموحد 
للمســـتويات والتخصصـــات التعليميـــة تـــم في ضـــوء دراســـة المواءمة بيـــن معايير التصنيـــف الدولي 
الموحـــد للتعليـــم                                                ، واإلطـــار الســـعودي للمؤهـــالت، وخريطـــة برامـــج التعليم العام 
UNESCO Institute for Statistics  (UIS(  والمهنـــي للمملكة المعتمدة في معهد اليونســـكو لإلحصـــاء

والبرامـــج التعليمية التـــي تقدمها القطاعات العســـكرية بالمملكة.

     تتميـــز المســـتويات التعليمية فـــي الدليل الســـعودي الموحد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية 
بالشـــمولية؛ ألنهـــا تغطي قطاعـــات التعليـــم العـــام، والعالـــي، وكذلك التدريـــب التقنـــي والمهني، 
باإلضافـــة للقطاعـــات العســـكرية، والتربيـــة الخاصة، وبرامـــج التعليم المســـتمر في المملكـــة، وتتميز 
بالمرونـــة حيـــث توفر للدارســـين فرص متنوعـــة لالنتقـــال والتقدم بين مســـتويات التعليـــم وقطاعاته 

المختلفـــة، وااللتحـــاق ببرامج ومؤهـــالت ُمســـجلة ضمن مســـتويات التصنيف.

     تـــم اعتماد مجموعة من المعايير الرئيســـة لتصنيـــف البرامج التعليمية التـــي تقدمها كافة قطاعات 
التعليـــم والتدريب بالمملكة، وتســـكينها في المســـتوى التعليمـــي المالئم، ونقدم فيمـــا يلي توصيًفا 
إجمالًيـــا للبنيـــة الرئيســـة لمجموعة المعاييـــر التي تـــم االعتماد عليها فـــي تصنيف هذه المســـتويات، 

وتوصيفها حســـب طبيعة، ومعايير كل مســـتوى:

)ISCED-P 2011( 

1.   متطلبات الحد األدنى للدخول إلى البرنامج.

2.   مدة الدراسة التراكمية للبرنامج.

3.    الساعات المعتمدة أو ما يعادلها.

4.    مدة البرنامج الزمنية.

5.    السن الرسمية للدخول في البرنامج.

6.    توجه البرنامج.

7.    إتمام البرنامج والنفاذ إلى مستويات أعلى.

8.    السياق المؤسسي والتربوي للبرنامج.

9.    ترتيب البرنامج في بنية المؤهالت الوطنية.

 االرتباط مع المستوى الرئيس
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الخصائص التعليمية 
للبرنامج

السياق المؤسسي للبرنامج
الفئة العمرية المستهدفة 

من األطفال
مدة البرنامج

التعلم المنهجي للمهارات 
األساسية والكفاءات

العمر الرسمي لاللتحاق 
المدة الزمنية للبرنامج

انتظام التعليم عن طريق 
معلم واحد للفصل غالبًا

االنتقال إلى تعليم أكثر 
تخصًصا في المقررات 

الدراسية
متطلبات االلتحاق بالبرنامج

مدة الدراسة التراكمية 
بداية من مستوى 1

المرحلة النهائية من 
التعليم الثانوي العام 

والمهني
متطلبات االلتحاق بالبرنامج

مدة الدراسة التراكمية 
بداية من مستوى 1

توجه البرنامج
المحتوى أكثر تعقيًدا 

من مستوى 3 وأقل من 
مستوى التعليم العالي

متطلبات االلتحاق

السن الرسمي لاللتحاق 
بالبرنامج

التعليم عن طريق معلم 
مادة متخصص

مؤهالت المعلمين
يمثل جزًءا من التعليم 

اإللزامي

البرامج أكثر تخصصية وتميًزا 
مع وجود مدى أوسع من 

المسارات والفرص التعليمية
مؤهالت المعلمين

مؤهالت المعلمين
توفر اإلطار التنظيمي 

للبرنامج
ال يمثل جزًءا من التعليم 

النظامي

يمثل البرنامج جزًءا من 
التعليم اإللزامي

---------------

---------------

الفئة العمرية المستهدفة هي البعد 
الوحيد الذي يمثل المستوى 0 )تعليم 

الطفولة المبكرة(

يوجد بعدان لتمييز البرامج على مستوى 2:
   -توجه البرنامج عام/مهني

  -اإلتمام والنفاذ للبرامج على              
ااامستوى2

* إتمام المستوى 2 مع نفاذ مباشر  إلى    
المستوى 3

يوجد بعدان لتمييز البرامج على مستوى3: 
   -فئتان لتوجه البرنامج : عام/مهني

   -مستويان لإلتمام والنفاذ:

يوجد بعدان لتمييز البرامج على مستوى4:
    - فئتان لتوجه البرنامج: عام/مهني

    -مستويان لإلتمام والنفاذ: 

ملخــص معاييــر تصنيــف المســتويات فــي الدليــل الســعودي الموحــد لتصنيــف 
التعليميــة المســتويات 

مستوى 
األبعاد المكملةالمعايير الفرعيةالمعايير الرئيسةالتصنيف

المستوى 0
تعليم الطفولة 

المبكرة

المستوى 1
التعليم االبتدائي

المستوى 2
التعليم المتوسط

المستوى 3
التعليم الثانوي

المستوى 4
الدبلوم المشارك 

التعليم بعد 
الثانوي غير العالي

* إتمام المستوى 3 دون نفاذ مباشر 
إلى برامج التعليم العالي المستويات 

5 و6 و7 مع نفاذ إلى برامج المستوى 4 
الدبلوم المشارك

* إتمام المستوى 3 مع نفاذ مباشر إلى 
برامج التعليم العالي المستويات 5 و6 و7 

* إتمام المستوى 4 دون نفاذ مباشر 
إلى برامج التعليم العالي المستويات 

5 و6 و7 
* إتمام المستوى 4 مع نفاذ مباشر إلى 
برامج التعليم العالي المستويات 5 و6 
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المستوى 5
الدبلوم المتوسط

التعليم العالي 
قصير األمد

المستوى 6
البكالوريوس وما 

يعادلها

المستوى 7
الماجستير وما 

يعادلها

مستوى 
األبعاد المكملةالمعايير الفرعيةالمعايير الرئيسةالتصنيف

المحتوى الدراسي 
للبرامج المقدمة على 

مستوى 5 الدبلوم 
المتوسط 

متطلبات االلتحاق
الحد األدنى لمدة 

البرنامج

المحتوى الدراسي 
للبرنامج قائم على 

أساس نظري / عملي
متطلبات االلتحاق

المدة التراكمية األدنى 
للبرنامج )الدرجة 
الجامعية األولى(

ترتيب البرنامج في البنية 
الوطنية للمؤهالت 

التعليمية

المحتوى الدراسي 
للبرنامج قائم على 

أساس نظري /عملي
متطلبات االلتحاق

ترتيب البرنامج في البنية 
الوطنية للمؤهالت 

التعليمية

متطلبات إعداد دراسة /
بحث مكتوب

متطلبات االلتحاق
الحد األدنى لمدة 

الدراسة في المستوى

نقطة انتقال 
مؤسسي للتعليم 

العالي
فترة الدراسة 

الرسمية النموذجية 
للبرنامج

مؤهالت أعضاء 
هيئة التدريس

 الحد األدنى للمدة 
التراكمية لبرامج 

الدرجة األولى طويلة 
األمد

 النفاذ المباشر 
للبرامج على 

مستوى 8 الدكتوراه 
وما يعادلها

يوجد بعدان لتمييز البرامج على مستوى 5:
   - فئتان لتوجه البرنامج: عام/مهني

   -مستويان لإلتمام والنفاذ:

بعدان لتمييز البرامج على مستوى 6:
   - فئتان لتوجه البرنامج: عام/مهني

   - 3 مستويات لإلتمام والنفاذ:

بعدان لتمييز البرامج على مستوى 7:
   - فئتان لتوجه البرنامج عام/مهني

   - مستويان لإلتمام والنفاذ:

بعد واحد لتمييز البرامج على مستوى 8:
    * فئتان لتوجه البرنامج: عام/مهني

*عدم إكمال المستوى: مدة البرنامج أقل من 
سنتين لذلك تكون غير كافية إلتمام المستوى

* إتمام المستوى: مدة البرنامج ال تقل عن 
سنتين لذلك تكون كافية إلتمام المستوى 

*برامج الدرجة األولى على مستوى 
البكالوريوس أو ما يعادلها: مدة دراسة نظرية 

تراكمية على مستوى التعليم العالي 4 سنوات
 *برامج الدرجة الجامعية األولى طويلة األمد  

)5 سنوات( على مستوى البكالوريوس أو ما 
يعادلها: مدة دراسة نظرية على مستوى 

التعليم العالي اكثر من 4 سنوات 
 *برامج الشهادة الثانية أو اإلضافية )الدبلوم 

العالي( على مستوى البكالوريوس أو ما 
يعادلها: تلي اإلتمام بنجاح لبرنامج  الشهادة 

األولى على مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها

* برامج الدرجة األولى طويلة األمد على مستوى 
الماجستير أو ما يعادلها )6 سنوات(: مدة 

دراسة نظرية على مستوى التعليم العالي تزيد 
عن خمس سنوات وال تتطلب االلتحاق ببرامج 

سابقة على التعليم العالي
 * برامج الشهادة الثانية أو اإلضافية على 

مستوى الماجستير أو ما يعادلها: تلي اإلتمام 
بنجاح للبرامج على مستوى البكالوريوس أو ما 

يعادلها
المستوى 8

الدكتوراه وما 
يعادلها

------------
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اإلطار العام لتصنيف المستويات التعليمية

     فيمـــا يلي توصيـــف لهيكلية تصنيف المســـتويات التعليميـــة، والمعايير التفصيلية التـــي تم االعتماد 
عليهـــا لتصنيف كل مســـتوى منهما وفق خصائص كل مســـتوى: 

     تهـــدف البرامـــج علـــى المســـتوى )0( أو »تعليـــم الطفولـــة المبّكـــرة« إلى تعزيـــز التنميـــة المعرفية، 
والجســـدية، واالجتماعيـــة، والعاطفية المبكرة لألطفـــال، وتحتوي على عنصر تعليمـــي مقصود؛ لتنمية 
بعـــض المهـــارات الالزمة اســـتعداًدا للتعليم والتعلـــم، وإعداد دخول األطفـــال إلى التعليـــم االبتدائي، 
كمـــا أنهـــا مصّممـــة لتوّفر مجموعـــة منتظمـــة وهادفة من أنشـــطة التعليـــم تتيح لألطفـــال فرصة 
التعّلـــم من خـــالل تفاعلهم مع غيرهـــم من األطفال تحت إشـــراف مرّبيـــن، وعادة عبر مشـــاركتهم 
فـــي األنشـــطة اإلبداعية، واأللعـــاب التثقيفية. تســـتهدف البرامج على المســـتوى )0( األطفال دون ســـن 

.)1( المســـتوى  إلى  الدخول 

     فـــي نطاق مســـتوى )0( تكـــون برامج تعليـــم الطفولـــة المبّكرة موّجهـــة لألطفال من الـــوالدة إلى 
حين العمر الرســـمي الذي يبـــدأ عنده المســـتوى )1(.

     تســـتغرق مدة الدراســـة في مســـتوى )0( كحد أدنى ما يعادل ســـاعتين يوميًا على األقل، ولمدة 100 
يوم من األنشـــطة التعليمية في الســـنة.

المستوى رقم ) 0 (
تعليم الطفولة المبكرة

الخصائص الرئيسة للمستوى:

المعايير الرئيسة للمستوى:

1 .  السن الرسمية للمستوى:

2 .  مدة الدراسة للمستوى:



33تصنيف مستويات التعليم

     هناك مستويان فرعيان للمستوى )0( تنمية الطفولة المبكرة، والتعليم ما قبل االبتدائي.

     البرامـــج علـــى المســـتوى )0( تنتظـــم داخل مـــدارس مخصصـــة، أو يتـــم تقديمها في صـــورة برامج 
مؤسســـية لمجموعـــة مـــن األطفال داخل مركـــز تعليمـــي، أو مجتمع محلـــي، والتعّلم غيـــر المنظم 
لألطفـــال الذي يقدمـــه الوالـــدان، أو غيرهما من األقـــارب، أو األصدقاء، غير مشـــمول في المســـتوى )0(.

     يشـــمل المســـتوى )0( البرامـــج المخصصة لألطفـــال ذوي االحتياجـــات الخاصة، والمطابقـــة لمعايير 
المســـتوى )0( المبّينـــة فـــي الخصائـــص، والمعاييـــر الرئيســـة للمســـتوى )0( دون النظر إلـــى مرحلتهم 

. ية لعمر ا

     برامـــج ذات طابع تعليمي نظامي يشـــمل محتـــوى تعليمي مخصص لألطفال الذيـــن هم في الفئة 
العمريـــة من صفر إلى ســـنتين، وتتميز خصائـــص البرامج التعليميـــة لتنمية الطفولة المبّكـــرة باحتوائها 
علـــى بيئة تعليـــم محفزة للتعلـــم البصري واللغوي، وتشـــجع علـــى التعبيـــر الذاتي مـــع التركيز على 
اكتســـاب اللغة واســـتخدامها في التواصـــل، وتقديم فرص للتعلم باللعب النشـــط، بحيث يســـتطيع 
األطفال ممارســـة مهاراتهم في التنســـيق والحركـــة تحت إشـــراف مجموعة من المربييـــن المؤهلين 

عبـــر التفاعل معهم.

     برامـــج ذات طابـــع تعليمي نظامي يشـــمل محتـــوى تعليمي مخصص لألطفال من ســـن 3 ســـنوات 
حتـــى بداية المســـتوى )1( التعليم االبتدائـــي، وتتميز هذه البرامـــج بتنمية قدرة األطفال على اســـتخدام 
اللغـــة، والمهـــارات االجتماعية، وتطوير المهـــارات المنطقيـــة والعقلية، وتعريفهم بالحـــروف األبجدية 
والحساب، وتشـــجيعهم على اســـتطالع العالم، والبيئة المحيطة، واالســـتفادة من األنشطة الحركية، 
واأللعـــاب التثقيفيـــة كفـــرص تعليمية؛ لتعزيـــز التفاعـــل االجتماعـــي بين األقـــران، وتطويـــر المهارات، 

واالســـتقالل الذاتي، واالســـتعداد لدخول المدرسة.
   

تنمية الطفولة المبكرة:

التعليم ما قبل االبتدائي: 

3 .  المستويات الفرعية للمستوى )0(:

4 .  السياق المؤسسي للمستوى:

5 .  البرامج األخرى التي يشملها المستوى )0(:
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رمز المستوى فئة العمر المستهدفةالمستوى الفرعي
الفرعي

اسم المستوىرمز المستوى 

مستوى )0(

تنمية الطفولة المبكرة

التعليم ما قبل االبتدائي

االبتدائية دون إتمام المستوى

جميع األطفال حتى أقل من 3 سنوات

جميع األطفال من عمر 3 حتى أقل من 6 سنوات

الصفوف الثالث األولى من التعليم االبتدائي

تعليم الطفولة المبكرة )0(

010

020

030

     يتـــم اســـتخدام المســـتوى )0( لألفراد الذين تابعـــوا برامج تنميـــة الطفولة المبّكـــرة، أو برامج التعليم 
مـــا قبل االبتدائـــي، أو الذين تابعوا بعضًا مـــن التعليم االبتدائـــي )االبتدائية دون إتمام المســـتوى(، ولكن 

.)1( يتّموا بنجاح مســـتوى  لم 

6 .  رموز تصنيف البرامج على المستوى )0(:
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المستوى رقم ) 1 (
التعليم االبتدائي 

     تســـتهدف برامـــج التعليم االبتدائي في المســـتوى )1( تزويـــد الطالب بالمهارات األساســـية في مجاالت 
القـــراءة، والكتابـــة، والحســـاب، والتنمية الشـــخصية، واالجتماعيـــة لألطفـــال، واإلعداد لمرحلـــة التعليم 
المتوســـط، كما تركز على التعّلم بشـــكل عام مع قدر قليـــل من التخصص إن ُوجد، وتنتظم األنشـــطة 
التعليميـــة في المســـتوى )1( وخاصة فـــي الصفوف األولى من المســـتوى في وحدات دراســـية، وتنتظم 
األنشـــطة التعليميـــة على مســـتوى 1 مســـتوى التعليـــم االبتدائـــي وخاصة فـــي الصفـــوف األولى في 
وحدات دراســـية أو مشـــاريع أو مجاالت تعّلم واســـعة،  بداًل من تدريـــس مواضيع محـــددة، وغالبًا يتولى 
معّلم واحد مســـؤولية مجموعة من التالميذ، وتنظيـــم عملية التعّلم، علمًا بـــأن الصف يمكن أن يكون 
له أكثـــر من معّلم واحـــد، خاصة بالنســـبة لبعض المواضيـــع أو الوحدات الدراســـية. وبعد إتمـــام  برامج 

التعليـــم االبتدائي، يمكن للطـــالب أن يتابعوا تعليمهم على المســـتوى )2( التعليم المتوســـط.

     الســـن هـــي الشـــرط الوحيد المفـــروض عـــادة لاللتحاق بهذا المســـتوى، و الســـن الرســـمية القانونية 
ســـنوات.  6 للدخول 

    تتميـــز الخصائص التعليميـــة للبرامج في هذا المســـتوى ببداية التنظيم المنهجـــي لعمليات التدريس 
والتعّلم فـــي مجاالت القراءة، والكتابة، والحســـاب، والدخول في مؤسســـات، أو برامـــج معدة للتعليم 

الوطني. االبتدائي علـــى الصعيد 

     يمتـــد هذا المســـتوى علـــى فترة 6 ســـنوات، ويســـتغرق التعليم االبتدائـــي على هذا المســـتوى حتى 
ســـن 11 ســـنة، وتتزامن بداية التعليـــم االبتدائي مـــع بداية التعليـــم اإللزامي.

الخصائص الرئيسة للمستوى:

المعايير الرئيسة للمستوى:

1 .  السن الرسمية للدخول في المستوى )1(:

2 .  مدة الدراسة في المستوى )1(:
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مدة الدراسةشروط االلتحاق
العمر 

النافذيةالتراكمي فئة العمر 
المستهدفة

رمز المستوى 
الفرعي

اسم المستوىرمز المستوى 

مستوى )1(

السن الرسمي 6 
سنوات

6 سنوات على األقل
يسمح بالنفاذ إلى 

المستوى )2(
التعليم المتوسط

حتى نهاية 
11  سنة

6-11 سنة

التعليم االبتدائي  )1(

100

     البرامـــج علـــى المســـتوى )1( تنتظم داخل مـــدارس توفر التعليـــم كهدف أساســـي لها،وفي العادة 
تكـــون مثل هذه المؤسســـات مجازة مـــن قبل ســـلطات التعليم الوطنيـــة المعنية 

  الرمز المعطى لكل المستويات التعليمية الفرعية على المستوى )1( هو 100.

4 .  السياق المؤسسي للمستوى:

5 .   رموز تصنيف البرامج على المستوى  )1(:

     يتضمن المســـتوى )1( البرامج المعـــّدة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصـــة إذا كان البرنامج يوفر التعليم 
ـــم المنهجي األساســـي في مجاالت المهارات األساســـية للقراءة، والكتابة، والحســـاب دون النظر  والتعلُّ
إلى سن المشـــارك في البرنامج، ويشـــمل هذا المســـتوى أيًضا البرامج النظامية لتعليم الكبار -التعليم 
المســـتمر- المماثلة في محتواها للبرامج التي يتم تصنيفها على مســـتوى التعليم االبتدائي مســـتوى 
)1(، والتـــي تســـتهدف الكبار والشـــباب ممـــن هم أكبر ســـًنا من العمر المحدد للمســـتوى )1(، ويشـــمل 
المســـتوى أيًضـــا برامج إعادة الدمـــج التي تســـتهدف األفراد الذين تركوا المدرســـة قبل إتمـــام التعليم 
االبتدائـــي ممـــا يتيح لهـــم المجال لدخـــول النظـــام التعليمي مـــرة أخرى، وإتمـــام التعليـــم االبتدائي. 

بصفـــة عامة يكون المشـــاركون أكبر ســـًنا من الفئة العمرية المســـتهدفة على المســـتوى )1(.

3 .  البرامج األخرى التي يشملها المستوى )1(:
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المستوى رقم ) 2 (
التعليم المتوسط 

     برامـــج التعليم المتوســـط على المســـتوى )2( يتم تصميمها اســـتنادًا إلـــى نواتج التعّلم المكتســـبة 
مـــن المســـتوى )1( التعليـــم االبتدائـــي، وتتوجـــه البرامـــج في نطـــاق هذا المســـتوى حول منهـــج أكثر 
توجًهـــا نحو مجموعة واســـعة مـــن مجـــاالت التعلم الرئيســـة، وإدخـــال مفاهيم نظريـــة عبرها، كما 
يتلقـــى المعلمون فـــي هذا المســـتوى تدريًبـــا تربوًيا، يتنـــاول مواد دراســـية محددة ، وقـــد يختلف نوع 
مؤهـــالت المعلمين على مســـتوى 2 بالمقارنة مع مســـتوى 1. وغالبا ما يكون المعلمون على مســـتوى 
2 مؤهليـــن في واحـــدة أو أكثر من المـــواد الدراســـية، فضال عن تأهلهم فـــي مجال علـــم التربية، كما 
يكـــون تنظيم التدريـــس مختلفا عن مســـتوى 1، نظرا لتوافر عـــدة معلمين في الغالـــب للصف الواحد، 
يدّرســـون في مجـــال أو مجاالت تخصصهم. بحيث يكـــون لكل صف من الطـــالب معلمين متخصصين 

فـــي تدريس مواد دراســـية محـــددة في هذا المســـتوى أكثر من مســـتوى )1(.

     االلتحـــاق بهـــذا المســـتوى يشـــترط إتمـــام التعليـــم االبتدائـــي بنجـــاح، أو إتمام مســـتوى محدد من 
التحصيـــل التعليمـــي )برامـــج التعليـــم المســـتمر( للتمكن مـــن الدخول إلـــى برامج المســـتوى )2(.

     ويبدأ المســـتوى )2( بعد انقضاء 6 ســـنوات من التعليم على المســـتوى )1(، ويدخل الطالب المســـتوى 
)2( في ســـن 12ســـنة، ويمتد على فترة ثالث ســـنوات، كما تتزامن نهاية المســـتوى )2( مســـتوى التعليم 

المتوســـط مع نهاية التعليـــم اإللزامي العام.

الخصائص الرئيسة للمستوى:

معايير التصنيف على المستوى )2(:

1 .  شروط االلتحاق بالمستوى )2(:

2 .   السن الرسمية للدخول في المستوى )2(:

     ينتهي المســـتوى )2( بعد مرور مدة تراكمية منذ بداية المســـتوى )1( تبلغ 9 ســـنوات. وبنهاية المستوى 
)2( يصل ســـن أغلب الطالب 15 سنة.

3 .   مدة الدراسة التراكمية:
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شروط 
مدة الدراسةااللتحاق

العمر 
النافذيةالتراكمي فئة العمر 

المستهدفة
رمز المستوى 

الفرعي

رمز المستوى الرئيس 

اسم المستوى 
الفرعي

مستوى )2(

شهادة 
التعليم 
االبتدائي

3 سنوات على 
األقل

يسمح بالنفاذ 
إلى مستوى 3 
التعليم الثانوي

حتى نهاية 
14 سنة

12-14 سنة

التعليم 
المتوسط )عام(

التعليم المتوسط 
)مهني(

)2(

244

254

     يوجـــد مســـتويان فرعيان لهذا المســـتوى حســـب توجـــه البرنامج التعليمـــي عبارة عـــن تعليم عام، 
وتعليـــم مهني.

4 .   توجه البرامج في المستوى )2(:

5 .   رموز تصنيف البرامج على المستوى  )2(:

     يتضمـــن المســـتوى )2( البرامـــج المصممـــة لألفـــراد ذوي االحتياجـــات الخاصـــة إذا كان البرنامج يوفر 
ـــم المنهجـــي المصمم علـــى نواتـــج عمليـــات التعليم والتعّلـــم األساســـية التي تم  التعليـــم والتعلُّ
اكتســـابها علـــى مســـتوى )1( دون النظر إلى عمر المشـــارك في البرنامج، ويشـــمل هذا المســـتوى أيضًا 
البرامج النظاميـــة لتعليم الكبار )التعليم المســـتمر( المماثلة في محتواها للبرامـــج التي يتم تصنيفها 
على مســـتوى التعليـــم المتوســـط، والتي تســـتهدف الكبار والشـــباب ممن هم أكبر ســـًنا مـــن العمر 
المحدد للمســـتوى )2(. ويشـــمل المســـتوى أيًضا برامج إعادة الدمج، التي تســـتهدف األفراد الذين تركوا 
المدرســـة قبل إتمام التعليم المتوســـط ممـــا يتيح لهم المجال لدخـــول النظام التعليمـــي مرة أخرى، 
وإتمـــام التعليم المتوســـط. بصفة عامة يكون المشـــاركون أكبر ســـنًا من الفئة العمرية المســـتهدفة 

على المســـتوى )2(.

6 .   البرامج األخرى التي يشملها المستوى )2(:
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المستوى رقم ) 3 (
التعليم الثانوي 

     برامـــج التعليـــم الثانوي على المســـتوى )3( تســـتهدف إتمـــام برامـــج التعليم العـــام، والمهني قبل 
الجامعـــي اســـتعدادًا لاللتحـــاق ببرامـــج التعليم العالـــي، أو لتزويـــد المشـــاركين بالمهـــارات المتصلة 
بالعمـــل، أو كليهمـــا، بحيـــث ُتقـــِدم البرامج للطالب المشـــاركين تدريًســـا أكثـــر تخصًصـــا وتعمًقا في 
مواضيـــع ومجاالت محـــددة، وتكـــون البرامج أكثر تبايًنـــا مع توافـــر مجموعة من الخيارات والمســـارات 
المتاحـــة األكثر تخصصيـــة وعمًقا من البرامج على المســـتوى )2(، ويكون المعلمون أكثـــر تأهياًل وكفاءة 
ومتخصصيـــن في مجـــاالت التعلم التخصصـــي التي يدّرســـونها، كما ُيشـــِكل المســـتوى )3( المرحلة 
النهائيـــة من التعليم الثانـــوي قبل الجامعـــي / العالي، كما تكـــون البرامج إما ذات توجـــه تعليم عام، 
أو تعليـــم مهنـــي. وتســـمح بعض هـــذه البرامج بالنفـــاذ المباشـــر إلى المســـتوى )4( مســـتوى الدبلوم 

المشـــارك، أو إلى مســـتويات التعليـــم العالي المســـتويات )5(، )6(، )7(. 

     يشـــترط للدخول إلى المســـتوى )3( حيازة مؤهل إتمام كلي بنجاح لبرنامج شـــهادة التعليم المتوسط 
المستوى )2(، والذي يســـمح بالنفاذ إلى برامج المستوى )3(.

     يدخل الطالب المستوى )3( في سن 15 سنة، ويمتد هذا المستوى على فترة ثالث سنوات.

الخصائص الرئيسة للمستوى:

معايير التصنيف على المستوى )3(:

1 .   شروط االلتحاق بالمستوى )3(:

2 .   السن الرسمية للدخول في المستوى )3(:

     يبـــدأ المســـتوى )3( بعد انقضاء 9 ســـنوات مـــن التعليم منذ بداية المســـتوى )1(، ويدخـــل الطالب هذا 
المســـتوى عادة في سن 15 ســـنة، وتنتهي برامج المســـتوى )3( بعد انقضاء 12 ســـنة منذ بداية المستوى 

)1( أو في ســـن 18 سنة.

3 .   مدة الدراسة التراكمية:
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شروط 
مدة الدراسةااللتحاق

العمر 
النافذيةالتراكمي فئة العمر 

المستهدفة
رمز المستوى 

الفرعي

رمز المستوى الرئيس 

اسم المستوى 
الفرعي

مستوى )3(

شهادة 
التعليم 
المتوسط

3 سنوات على 
األقل

اإلتمام الكلي 
بنجاح كاف للنفاذ 

إلى مستويات 
أعلى تسمح 

بالنفاذ لمستوى 
4 أو مستويات 
التعليم العالي

 5 و6 و7

حتى نهاية 
17 سنة

15-17 سنة

التعليم الثانوي 
العام

التعليم الثانوي 
المهني

)3(

344

354

     يوجـــد مســـتويان فرعيان لهذا المســـتوى حســـب توجـــه البرنامج التعليمـــي عبارة عـــن تعليم ثانوي 
مهني. ثانـــوي  وتعليم  عام، 

4 .   توجه البرامج في المستوى )3(:

5 .   رموز تصنيف البرامج على المستوى )3(:

     يتضمن المســـتوى )3( البرامـــج المصممة لألفراد ذوي االحتياجات الخاصـــة، إذا كان البرنامج يوفر برامج 
التعليـــم المنهجـــي الذي ُيعادل من حيـــث تعقيد محتواه البرامج التي ســـبق تصنيفها على المســـتوى 
)3( دون النظـــر إلى عمر المشـــارك في البرنامج، ويشـــمل هذا المســـتوى أيضًا البرامـــج النظامية لتعليم 
الكبـــار )التعليـــم المســـتمر( المماثلة فـــي محتواهـــا للبرامج التـــي يتـــم تصنيفها على المســـتوى )3( 
التعليـــم الثانوي التي تســـتهدف الكبار والشـــباب ممن هم أكبر ســـًنا من العمر المحدد للمســـتوى )3(، 
كما يشـــمل هذا المســـتوى أيًضا برامـــج إعادة الدمج التي تســـتهدف األفراد الذين  تركوا المدرســـة قبل 
إتمـــام التعليم الثانوي، ممـــا يتيح لهم المجـــال لدخول النظـــام التعليمي مرة أخرى، وإتمـــام التعليم 
الثانوي، ويكون المشـــاركون بصفة عامة أكبر ســـًنا من الفئة العمرية المســـتهدفة على المســـتوى )3(.

6 .   البرامج األخرى التي يشملها المستوى )3(:
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المستوى رقم ) 4 (
الدبلوم المشارك - التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 

     برامـــج الدبلـــوم المشـــارك - التعليـــم ما بعـــد الثانوي غيـــر العالي - على المســـتوى )4( تســـتهدف 
بشـــكل رئيس تزويـــد الطالب الذين أتّمـــوا المســـتوى )3( بمؤهالت التعليـــم غير العالي التـــي يحتاجون 
إليهـــا للنفـــاذ إلى التعليـــم العالي، أو الدخول إلى ســـوق العمـــل، حين ال تحقق لهـــم مؤهالتهم على 
المســـتوى )3( هـــذا النفـــاذ، وتمنح برامـــج الدبلوم المشـــارك -التعليـــم ما بعـــد الثانوي غيـــر العالي - 
اكتســـاب المعارف، والمهارات، والقيم، وتجارب التعّلم، وخبراته باالســـتناد إلى نواتج التعلم المكتســـبة 
مـــن التعليم الثانوي على المســـتوى الســـابق. محتـــوى برامج المســـتوى )4( ال تكون علـــى درجة كافية 
مـــن التعقيد العتبارها كتعليم عـــاٍل على الرغم من أنها وبشـــكل واضح برامج ما بعـــد الثانوي، ويمكن 
لخريجـــي البرامج العامـــة على المســـتوى )3( اختيار إتمام مؤهل مهنـــي غير عال على المســـتوى )4(، أو 
يمكـــن لخريجي البرامـــج المهنية علـــى المســـتوى )3( أن يختاروا زيادة مســـتوى مؤهالتهـــم، أو المزيد 
مـــن التخصـــص على المســـتوى )4(. وبصفـــة عامة يتم تصميـــم البرامج علـــى هذا المســـتوى للدخول 
المباشـــر إلى ســـوق العمل، وتوجد برامج تعليم عام على هذا المســـتوى تســـتهدف بشـــكل أساســـي 
الطـــالب الذين أكملوا المســـتوى )3( ولكنهم يرغبـــون في زيادة فرصهـــم لاللتحـــاق بالتعليم العالي، 
وتســـهم برامج المســـتوى )4( في تعميق المعارف والمهارات للطلبة المشـــاركين الذيـــن أنهوا برنامًجا 
ما علـــى المســـتوى )3(، وال تكون البرامـــج على المســـتوى )4( في الغالـــب أكثر تقدًما مـــن البرامج على  
المســـتوى )3( إال أن محتواهـــا يكون أكثر تخصًصـــا وتفصياًل منه على مســـتوى برامج التعليـــم الثانوي، 

وتكون هـــذه البرامج أقـــل تقدًما من برامج مســـتوى التعليـــم العالي.

     ُيشـــترط اإلتمـــام الكلي لبرامج التعليم الثانوي على المســـتوى )3( )شـــهادة التعليم الثانوي( يســـمح 
بالنفـــاذ إلـــى برامج المســـتوى )4(، ولكـــن متطلبات النفـــاذ هذه تكون أدنـــى من متطلبـــات القبول في 

برامج التعليـــم العالي على المســـتوى )5(، )6(، )7(. 

     يتم تصنيف برامج الدبلوم المشارك -التعليم بعد الثانوي غير العالي – استناًدا إلى المعايير التالية:

الخصائص الرئيسة للمستوى:

معايير التصنيف على المستوى )4(:

1 .   شروط االلتحاق بالمستوى )4(:
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     تســـتغرق مدة الدراســـة للحصول على مؤهل المســـتوى )4( ســـنة واحـــدة، أو فصلين دراســـيين على 
األقـــل، أو مـــا يعادلها في التعليم. يدخل الطلبة المشـــاركون هذا المســـتوى عادة في ســـن 18 ســـنة، 

وتنتهي برامج المســـتوى )4( بعد انقضاء 13 ســـنة منذ بداية المســـتوى )1( أو في ســـن 19 ســـنة.

3 .   مدة الدراسة التراكمية على المستوى )4(:

     يشـــترط إلتمـــام هذا المســـتوى إكمال )24( ســـاعة )وحـــدة( معتمدة كحـــد أدنى، ويرتبـــط بمجاالت 
تعلم قد تكـــون امتداًدا للتعليم العـــام بعد المرحلة الثانويـــة، أو لغرض التأهيـــل للتوظيف في مجال 

صة محدودة. إداري، أو مهنـــي، يتطلب خبـــرة متخصِّ

     فـــي الغالـــب تكـــون البرامج علـــى المســـتوى )4( مهنيـــة ونهائية تهدف إلـــى  إعداد الطالب لســـوق 
العمـــل، كما تتوفـــر برامج تعليم عام على هذا المســـتوى لذا يتضمن المســـتوى )4( مســـتويان فرعيان 

دبلوم مشـــارك عام/ دبلوم مشـــارك مهني .

4 .   عدد الساعات المعتمدة )للمستوى 4(:

5 .   توجه البرامج في المستوى )4(:

     يدخل الطلبة المشـــاركون المســـتوى )4( في ســـن 18 ســـنة، ويمتد هذا المســـتوى لفترة سنة واحدة 
األقل. على 

2 .   السن الرسمية للدخول في المستوى )4(:
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شروط 
مدة الدراسةااللتحاق

العمر 
النافذيةالتراكمي فئة العمر 

المستهدفة

رمز 
المستوى 

الفرعي

رمز المستوى الرئيس 

اسم 
المستوى 

الفرعي

عدد 
الساعات 
المعتمدة

مستوى )4(

شهادة 
التعليم 

الثانوي

سنة واحدة، أو 
فصالن دراسيان 

على األقل

إكمال 
)24( ساعة 

)وحدة( 
معتمدة 

كحد أدنى

اإلتمام  الكلي 
بنجاح  كاف 

يسمح  للنفاذ 
لمستويات  أعلى 

تسمح  بالنفاذ إلى 
برامج معينة على 

مستويات التعليم 
العالي 5 و6

حتى نهاية 
18 سنة

18-19 سنة

دبلوم 
مشارك عام

دبلوم مشارك 
مهني

)4(

444

454

6 .   رموز تصنيف البرامج على المستوى  )4(:

     يتضمـــن المســـتوى )4( البرامج المصممة لألشـــخاص مـــن ذوي اإلعاقـــة إذا كان البرنامـــج يوفر برامج 
التعليـــم المنهجي التي تعـــادل من حيث تعقيد محتواها البرامج التي ســـبق تصنيفها على المســـتوى 
)4( دون النظـــر إلى عمر المشـــارك في البرنامج، ويشـــمل هذا المســـتوى أيضًا البرامـــج النظامية لتعليم 
الكبـــار )التعليم المســـتمر( المماثلة في محتواهـــا للبرامج التي يتـــم تصنيفها على مســـتوى التعليم 

)4(، والتي تســـتهدف الكبار والشـــباب ممن هم أكبر ســـًنا مـــن العمر المحدد للمســـتوى )4(.  

7 .   البرامج األخرى التي يشملها المستوى )4(:
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المستوى رقم ) 5 (
الدبلوم المتوسط 

     البرامـــج علـــى المســـتوى )5( يتم تعريفهـــا على المســـتوى الدولي ببرامـــج التعليـــم العالي قصيرة 
األمـــد، وعلـــى المســـتوى الوطنـــي بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية ببرامج الدبلـــوم المتوســـط، بحيث 
تســـتهدف البرامج على هذا المســـتوى تزويد الطالب بالمعـــارف الفنية، والمهارات، والقيم على أســـاس 
عملـــي، وتكـــون ذات توّجه مهنـــي، أو عام، إلعـــداد الطالب إلى دخول ســـوق العمـــل، أو االلتحاق ببرامج 
التعليـــم العالي األخـــرى. يتم تصنيـــف برامج التعليـــم العالي األكاديميـــة كافة دون مســـتوى برنامج 
درجـــة البكالوريوس، أو مـــا يعادلها علـــى هذا المســـتوى، والبرامج على المســـتوى )5( يتـــم تصميمها 
غالًبـــا إلعداد الطالب لســـوق العمـــل، وتتيح لهـــم كذلك عنـــد اإلتمام الكلـــي بنجاح لبرامج المســـتوى 
)5( فرصـــة النفاذ إلى برامـــج معينة على المســـتوى )6(؛ لمواصلة تعليمهم على مســـتوى البكالوريوس 
أو مـــا يعادلهـــا، وُيعتبر مســـتوى )5( أدنى مســـتوى للتعليم العالـــي، ويكون محتوى البرامـــج على هذا 
المســـتوى أكثـــر تعقيـــدًا منه على المســـتوى )3( مســـتوى التعليـــم الثانوي، أو المســـتوى )4( مســـتوى 
التعليـــم ما بعد الثانـــوي غير العالي »مســـتوى الدبلوم المشـــارك«، ولكنه أدنى من برامج المســـتوى )6( 

برامـــج البكالوريوس أو مـــا يعادلها.

     الحصـــول على شـــهادة التعليم الثانوي/الدبلوم المشـــارك شـــرًطا لاللتحاق بالبرنامج على المســـتوى 
)5(، حيـــث اإلتمام الكلـــي للبرامج علـــى مســـتويي )3( أو )4( بنجاح مع نفـــاذ إلى التعليم العالي شـــرًطا 
لاللتحـــاق بالبرامج علـــى المســـتوى )5(، كما ُيعد محتـــوى برامج المســـتوى )5( أكثر تعقيًدا مـــن البرامج 

علـــى مســـتويي )3( أو )4( وأقل توّجًها نحـــو المفاهيم النظريـــة من البرامج على المســـتوى )6(. 

    يتم تصنيف برامج مستوى - الدبلوم المتوسط - استناًدا إلى المعايير التالية:

     يدخل طلبة هذا المســـتوى عادة في ســـن 18 إلى 19 ســـنة، ويمتد هذا المســـتوى لفترة ســـنتين على 
األقل.

الخصائص الرئيسة للمستوى )5(:

معايير التصنيف على المستوى )5(:

1 .   شروط االلتحاق بالمستوى )5(:

2 .   السن الرسمية للدخول في المستوى )5(:
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     تســـتغرق مدة الدراســـة للحصول على المؤهل ســـنتين أو )4( فصول دراســـية على األقل بنظام التفرغ 
الكامـــل، أو ما يعادلها فـــي التعليم العالـــي، وتنتهي برامج المســـتوى )5( بعد انقضاء 14 إلى 15 ســـنة 

منذ بداية المســـتوى )1( أو في ســـن 21 سنة.

3 .   مدة الدراسة التراكمية على المستوى )5(:

     إكمـــال )60) ســـاعة )وحـــدة( معتمدة كحد أدنى فـــي التعليم العالـــي، وترتبط بمقـــررات ذات عالقة 
بتخصـــص أكاديمي، أو مهني معين؛ لتطوير معـــارف، أو مهارات، الزمة للتوظيف فـــي المجاالت اإلدارية، 
أو المهنيـــة المســـاندة، أو اكتســـاب األســـس المعرفية العامـــة والنظرية التـــي تمثل الخلفيـــة العلمية 

المطلوبـــة إلمكانية المواصلـــة والحصول على درجـــة البكالوريوس.

     يوجد مســـتويان فرعيان لهذا المســـتوى حســـب توجه البرنامـــج التعليمي، إما دبلوم متوســـط عام، 
أو دبلوم متوســـط مهني.

4 .   عدد الساعات المعتمدة )للمستوى 5(:

5 .   توجه البرامج في المستوى )5(:

شروط 
مدة الدراسةااللتحاق

العمر 
النافذيةالتراكمي فئة العمر 

المستهدفة

رمز 
المستوى 

الفرعي

رمز المستوى الرئيس 

اسم 
المستوى 

الفرعي

عدد 
الساعات 
المعتمدة

مستوى )5(

شهادة 
التعليم 

الثانوي
 أو 

شهادة 
الدبلوم 
المشارك

سنتان على األقل 
أو )4( فصول 
دراسية على 
األقل بنظام 

التفرغ الكامل 
للدراسة في 

التعليم العالي.

إكمال 
)60( ساعة 

)وحدة( 
معتمدة 

كحد أدنى 
في التعليم 

العالي

االتمام الكلي 
بنجاح كاف 
مع النفاذ 

لمستويات أعلى 
تسمح بالنفاذ 
إلى مستويات 

التعليم العالي 
على مستوى 

6 مستوى 
البكالوريوس أو 

ما يعادلها

حتى نهاية 
20 سنة

18-20 سنة

دبلوم 
متوسط 

)عام(

دبلوم متوسط 
)مهني(

)5(

544

554

6 .   رموز تصنيف البرامج على المستوى )5(:
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     يتضمن المســـتوى )5( البرامج المصممة لألفـــراد ذوي االحتياجات الخاصـــة إذا كان البرنامج يوفر برامج 
التعليـــم المنهجي التي تعـــادل من حيث تعقيد محتواها البرامج التي ســـبق تصنيفها على المســـتوى 
)5( بصرف النظر عن عمر المشـــارك في البرنامج، ويشـــمل هذا المســـتوى أيضًا البرامـــج النظامية لتعليم 
الكبـــار )التعليم المســـتمر( المماثلة في محتواهـــا للبرامج التي يتـــم تصنيفها على مســـتوى التعليم 

)5(، والتي تســـتهدف الكبار والشـــباب ممن هم أكبر ســـًنا من العمر المحدد للمســـتوى )5(.  

7 .   البرامج األخرى التي يشملها المستوى )5(:
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المستوى رقم ) 6 (
البكالوريوس وما يعادلها 

     يســـتهدف تصميم البرامج على المســـتوى )6( مســـتوى البكالوريوس أو ما يعادلها تزويد المشـــاركين 
بالمعـــارف والمهـــارات األكاديميـــة /الفنيـــة التي تـــؤدي إلـــى الحصول على شـــهادة جامعيـــة أولى، أو 
مؤهـــل معادل لهـــا، ويكون محتـــوى البرامج علـــى هذا المســـتوى قائم على أســـاس نظـــري، أو فني 
بهـــدف تزويد المشـــاركين بالمعارف والمهـــارات األكاديمية. الســـياق التعليمي والتربـــوي لتقديم برامج 
هـــذا المســـتوى يكون فـــي إطـــار الجامعـــات، ومؤسســـات التعليـــم العالي األخـــرى، وغالبًا مـــا يتخذ 
التعليم على هذا المســـتوى نمـــط محاضرات يلقيهـــا أعضاء هيئـــة التدريس الذين تـــم تأهيلهم غالًبا 

علـــى المســـتوى )8(، )7(، وال تشـــترط البرامج على هذا المســـتوى إتمام مشـــروع بحث.

     يتم تصنيف برامج البكالوريوس وما يعادلها على المستوى )6( استناًدا إلى المعايير التالية:

الخصائص الرئيسة للمستوى )6(:

معايير التصنيف على المستوى )6(:

1 .   شروط االلتحاق بالبرامج على المستوى )6(:

     الحصـــول على شـــهادة التعليم الثانوي شـــرط رئيس لاللتحـــاق ببرامج الدرجة الجامعيـــة األولى على 
المســـتوى )6(، أو إتمام برامج المســـتوى )4( - الدبلوم المشـــارك - بنجاح، مع نفاذ إلـــى التعليم العالي، 
ويتـــاح االلتحـــاق ببرامج الدرجـــة الجامعية األولـــى على المســـتوى )6( أيضًا بعـــد إتمام المســـتوى )5( - 
الدبلوم المتوســـط - بنجـــاح كاف للنفاذ إلى المســـتوى )6(، وااللتحـــاق ببرامج الدرجـــة الجامعية األولى 
على  المســـتوى )6( مشـــروط بالدرجات التي تـــم الحصول عليها علـــى مســـتويات 3و4و5، باإلضافة إلى 

ذلك قد تشـــترط بعض مؤسســـات التعليـــم العالي اجتيـــاز امتحانات قبول مؤهلـــة لاللتحاق.

     الحصـــول علـــى شـــهادة الدرجة الجامعية األولـــى على المســـتوى )6( - برامج البكالوريوس - شـــرط 
لاللتحـــاق ببرامـــج الشـــهادة الثانية/اإلضافية على المســـتوى )6(، ويســـتطيع الطلبة المشـــاركون بعد 
اإلتمـــام الكلـــي لبرامـــج المســـتوى )6( ذات التوجـــه األكاديمي مواصلـــة تعليمهم على المســـتوى )7( 
مســـتوى الماجســـتير أو مـــا يعادلهـــا، وال تتيـــح برامج المســـتوى )6( مجـــاًلا للنفاذ مباشـــرة إلـــى برامج 

المســـتوى )8( مســـتوى الدكتوراه أو مـــا يعادلها.

برامج الدرجة الجامعية األولى على المستوى )6(: برامج البكالوريوس

يوجد فئتان فرعيتان للبرامج على هذا المستوى:

برامج الشهادة الثانية /اإلضافية على المستوى )6(: برامج الدبلوم العالي
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2 .   مدة الدراسة التراكمية للبرامج على المستوى )6(:

3 .   عدد الساعات المعتمدة للبرامج على المستوى )6(:

     تســـتغرق برامـــج الدرجة الجامعيـــة األولى على المســـتوى )6( مـــدة تتباين من برنامج إلـــى آخر، حيث 
تتراوح في الغالب بين ثالث ســـنوات، وخمس ســـنوات مـــن التعليم بنظام التفرغ الكامـــل أو ما يعادلها 

على مســـتوى التعليم العالي.

     ُيشـــترط إلكمال برنامج البكالوريوس 3-4 ســـنوات تســـجيل )120( ســـاعة )وحدة( معتمدة كحد أدنى 
فـــي التعليـــم العالي، فـــي حين يلزم تســـجيل مـــاال يقل عن 150 ســـاعة )وحـــدة( معتمـــدة إلكمال 

ســـنوات.  5 البكالوريوس  برنامج 

     تســـتغرق مدة الدراســـة للحصول على المؤهل ســـنة دراســـية علـــى األقل، أو فصلين دراســـيين على 
األقـــل بنظـــام التفرغ الكامـــل، أو ما يعادلهـــا في التعليـــم العالي، وتنتهـــي برامج الدرجـــة الجامعية 
األولى، والشـــهادة الثانيـــة اإلضافية للمســـتوى )6( بعد انقضاء 16 إلى 17 ســـنة على الترتيـــب منذ بداية 

المســـتوى )1(، أو غالبًا في ســـن 22 سنة.

     يتطلـــب الحصـــول على هـــذا المؤهل اجتياز ما ال يقل عن )24( ســـاعة )وحدة( معتمـــدة بعد الحصول 
علـــى درجـــة البكالوريـــوس، وتســـتغرق الدراســـة مـــدة ال تقـــل عن فصليـــن دراســـيين بنظـــام التفرغ 
الكامـــل أو مـــا يعادلهـــا، وتهـــدف البرامج التـــي تنتهي بهـــذا المؤهل إلـــى تقديم دراســـات أكاديمية 
ومهنيـــة متقدمـــة للمتعلميـــن الراغبين في تحســـين معرفتهـــم ومهاراتهم المهنيـــة، كما تتضمن 
عـــادة مجموعة مـــن المقررات المتقدمـــة ذات العالقـــة بتخصص مهنـــي معين، وقـــد تتطلب إكمال 
مشـــروع رئيس أو فرعي، ويمكن لحملة درجة الدبلوم العالي مواصلة الدراســـة مباشـــرة في مســـتوى 

الماجســـتير، وقـــد ُيطلب منهم في حـــاالت معينة إكمال دراســـات نظريـــة، أو تطبيقيـــة إضافية.

برامج الدرجة الجامعية األولى على المستوى )6(: برامج البكالوريوس

برامج الدرجة الجامعية األولى على المستوى )6(: برامج البكالوريوس

برامج الشهادة الثانية /اإلضافية على المستوى )6(: برامج الدبلوم العالي

برامج الشهادة الثانية /اإلضافية على المستوى )6(: برامج الدبلوم العالي
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     تـــؤدي البرامـــج على هذا المســـتوى إلى درجـــة جامعية أولى - مـــع أن الطالب يمكـــن أن يكونوا قد 
أتمـــوا مؤهل المســـتوى )5( قبل االلتحـــاق ببرنامج من المســـتوى )6(، وتؤدي البرامج على هذا المســـتوى 
إلـــى درجة ثانيـــة أو إضافية على المســـتوى )6( مدتها ســـنة علـــى األقـــل )الدبلوم العالـــي(، وهي ذات 
توَجـــه أكاديمي، أو تأهيلـــي لمهن محددة ُتقـــّدم تخصًصا أكثر مـــن الدرجة الجامعيـــة األولى ولكنها 
ال تشـــتمل على محتـــوى جوهري أكثـــر تعقيًدا، وال تتطلـــب البرامج على المســـتوى )6( بالضـــرورة إعداد 

موضوعي. بحث 

4 .   ترتيب برامج المستوى )6( في البنية الوطنية للشهادات والمؤهالت:

     برامـــج مســـتوى )6( ال توفـــر إتاحـــة للنفاذ المباشـــر إلى برامج مســـتوى )8( مســـتوى الدكتـــوراه أو ما 
يعادلهـــا، ولكـــن بعد اإلتمـــام الكلي لبرامـــج المســـتوى )6( ذات التوجـــه األكاديمي، يســـتطيع الطلبة 

المشـــاركون مواصلـــة تعليمهم على المســـتوى )7( مســـتوى الماجســـتير أو مـــا يعادلها.

5 .   عدم النفاذ المباشر إلى البرامج على المستوى )8(:

     يدخل الطلبة المشـــاركون هذا المســـتوى عادة في سن 18 - 19 ســـنة، وتمتد برامج الدرجة الجامعية 
األولى على المســـتوى )6( على فترة متباينة من 4- 5 ســـنوات حســـب نوع البرنامج على هذا المستوى.  

     توجد ثالث مســـتويات فرعية لهذا المســـتوى حســـب توجـــه البرنامج التعليمي، إمـــا تعليم أكاديمي، 
أو تعليـــم فني، أو توجه غير محـــدد أكاديمي/تأهيلي.

6 .   السن الرسمية للدخول في المستوى )6( :

7 .   توجه البرامج على المستوى )6( :
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شروط 
االلتحاق

المستويات 
الفرعية

مسمى 
الدرجة

العمر 
النافذيةالتراكمي

رمز 
المستوى 

الفرعي

اسم المستوىرمز المستوى الرئيس 

مدة الدراسة /
عدد الساعات 

المعتمدة

مستوى )6(

شهادة 
الثانوية 

العامة أو ما 
يعادلها

شهادة 
الدرجة 

الجامعية 
األولى 

البكالوريوس

شهادة 
ثانية أو 

إضافية بعد 
البكالوريوس

بكالوريوس 
أكاديمي 

3-4 سنوات

بكالوريوس 
أكاديمي 5 سنوات

بكالوريوس 
فني 5 سنوات

الدبلوم العالي

درجة 
جامعية 

أولى على 
مستوى 6

3-4 سنوات
120 ساعة 

معتمدة كحد 
أدنى

5 سنوات
150 ساعة 

معتمدة كحد 
أدنى

سنة على األقل
24 ساعة 

معتمدة كحد 
أدنى

يسمح بالنفاذ 
إلى مستوى 

7 مستوى 
الماجستير أو ما 

يعادله

برنامج نهائي ال 
يسمح بالنفاذ 
لمستوي أعلى

يسمح بالنفاذ 
إلى مستوى 

7 مستوى 
الماجستير أو ما 

يعادله

حتى نهاية 
22 سنة

حتى نهاية 
23 سنة

بكالوريوس و ما يعادلها )6(

645

646

656

667

8 .  رموز تصنيف البرامج على المستوى  )6( :

     تضمـــن المســـتوى )6( البرامج المصممة لألفـــراد ذوي االحتياجات الخاصـــة إذا كان البرنامج يوفر برامج 
التعليـــم المنهجي التـــي تعادل من حيـــث تعقيد محتواها البرامج التي ســـبق تصنيفها على مســـتوى 
)6( بصـــرف النظر عن عمر المشـــارك في البرنامج. ويشـــمل هذا المســـتوى أيضا برامج التعليم المســـتمر 
المماثلـــة في محتواها للبرامـــج التي يتم تصنيفهـــا على مســـتوى التعليم )6( والتي تســـتهدف الكبار 

والشـــباب ممن هم أكبر ســـًنا من العمر المحدد للمســـتوى )6(.

9 .   البرامج األخرى التي يشملها المستوى )6( :
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المستوى رقم ) 7 (
الماجستير أو ما يعادلها 

     يتـــم تصميـــم البرامـــج على المســـتوى )7(  الماجســـتير أو مـــا يعادلهـــا؛ لتزويد الطالب المشـــاركين 
بالمهـــارات األكاديميـــة المتقدمة والمعارف الفنيـــة، والمهارات التـــي تؤدي إلى شـــهادة جامعية ثانية، 
وتتضمـــن البرامـــج على هذا المســـتوى علـــى مكّون بحثـــي رئيس، وتقوم على أســـس نظريـــة، ولكنها 
يمكـــن أن تتضمن خبـــرات عملية، وتحيـــط بآخر ما توصلـــت إليه األبحـــاث وأفضل الممارســـات المهنية، 
كمـــا يتـــم تقديم هـــذه البرامج بالمملكـــة من قبل الجامعـــات ومؤسســـات التعليم العالـــي األخرى، 
وتعتمـــد طريقة التعليم  في هذا المســـتوى على نمـــط المحاضرات التي يقدمها أعضـــاء هيئة تدريس 
الذيـــن ُيشـــترط أن يكونـــوا مؤهلين على مســـتوى )7( و )8(، وتتضمـــن البرامج على هذا المســـتوى إتمام 

مشـــروع بحث أقـــل تقدمًا من تلـــك التي يتـــم تقديمها على المســـتوى )8(.

     وتتســـم البرامج على المســـتوى )7(  بمحتوى أكثر تعقيـــًدا إلى حد بعيد بالقياس إلـــى محتوى البرامج 
علـــى المســـتوى )6( ، كمـــا أنها تكون عـــادة أكثر تخصصـــًا، وبرامج المســـتوى )7(  ال تـــؤدي جميعها إلى 
نفاذ مباشـــر إلى المســـتوى )8( حيث تشـــترط بعض البرامج – مثل: برامج الطب البشـــري، وطب األســـنان، 
والصيدلـــة تخصص دكتـــور صيدلـــي - إنجاز شـــهادة ثانيـــة، أو إضافية علـــى المســـتوى )7(  للنفاذ إلى 
المســـتوى )8(  وعلـــى إثـــر إتمام بعـــض البرامج األخـــرى كشـــهادة ثانية على المســـتوى )7(  بعـــد برامج 
البكالوريـــوس،  يمكن أن يتابع األفـــراد تعليمهم على مســـتوى )8(، التعليم على مســـتوى الدكتوراه أو 
مـــا يعادلها، ويتـــم تقديم هـــذه البرامج في ســـياق تعليمي وتربوي مـــن قبل الجامعات ومؤسســـات 

األخرى. العالي  التعليـــم 

     يشـــترط إتمـــام كلي للبرامج على المســـتوى )6( إذا كانت البرامج تمثل الشـــهادة األولـــى طويلة األمد 
إلعـــداد الطـــالب للحصول على شـــهادات الدرجـــة األولـــى المعادلة لشـــهادة الماجســـتير -مثل برامج 
البكالوريـــوس 6 ســـنوات فأكثر- فُيشـــترط لاللتحاق بهـــا اإلتمام الكلـــي بنجاح لبرنامج على المســـتوى 
)3( مـــع إمكانية نفاذ إلـــى التعليم العالـــي، والدخول إلـــى هذه البرامج يتوقف على شـــعبة الدراســـة، 
واألرصدة التـــي تم إنجازها على المســـتوى )6( باإلضافة إلى ذلك قد يتم اشـــتراط اجتياز برنامج ســـنوات 

تحضيرية، واجتيـــاز امتحانات قبـــول والنجاح فيها.

    يتم تصنيف برامج الماجستير أو ما يعادلها على المستوى )7( استناًدا إلى المعايير التالية:

الخصائص الرئيسة للمستوى

معايير التصنيف على المستوى )7( :

1 .   شروط االلتحاق بالمستوى )7( :
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     وتتمثـــل في برامج مؤهل الماجســـتير األكاديمي ومـــا يعادلها التي تأتي في بنيـــة المؤهالت الوطنية 
بعـــد إتمام برامـــج البكالوريوس أو ما يعادلهـــا بنجاح، فإنها تســـتغرق مدة دنيا تبلغ ســـنتان على األقل 
مـــن التعليـــم بدوام كامـــل على مســـتوى التعليم العالي، أو تســـتغرق مـــدة الدراســـة للحصول على 
المؤهـــل )4( فصول دراســـية علـــى األقل أو مـــا يعادلها بنظـــام التفرغ الكامـــل أو الجزئـــي، والحصول 

على مؤهل البكالوريوس شـــرط أســـاس لاللتحـــاق بالبرنامج.

     على مســـتوى برامج الشـــهادة الجامعيـــة الثانية على المســـتوى )7( التي تلي برامـــج البكالوريوس - 
مســـتوى برامـــج مؤهل الماجســـتير األكاديمـــي وما يعادلهـــا - يتطلب هـــذا المؤهل اجتيـــاز ما ال يقل 
عـــن )24( ســـاعة )وحـــدة(  معتمدة بعـــد الحصول علـــى درجـــة البكالوريوس مـــن مقررات الدراســـات 
العليـــا في البرامـــج التي تنتهج أســـلوب دراســـة المقـــررات، باإلضافة إلـــى تقديم رســـالة علمية ال تقل 
وحداتهـــا المعتمدة عن )6( وحـــدات، أو اجتياز ما ال يقل عن )42( ســـاعة )وحدة( معتمـــدة بعد الحصول 
علـــى درجـــة البكالوريوس من مقررات الدراســـات العليـــا في البرامج التـــي تنتهج دراســـة المقررات ذات 
الطبيعـــة المهنيـــة علـــى أن يكون مـــن بينها مشـــروع تخّرج بحثـــي ال تقـــل وحداته المعتمـــدة عن )3( 
وحـــدات، ويســـتغرق الحصول علـــى درجة الماجســـتير مدة ال تقـــل عن أربعـــة فصول دراســـية بنظام 

التفـــرغ الكامل أو مـــا يعادلها بعد الحصـــول على درجـــة البكالوريوس. 

2 .   مدة الدراسة التراكمية للبرامج على المستوى )7( :

3 .   الساعات المعتمدة للبرامج على المستوى )7( :

     تســـتغرق مدة ســـت ســـنوات بنظام التفرغ الكامل، أو ما يعادلها في التعليم العالي، والتي تشـــمل 
دراســـات متخصصة تســـتغرق مـــدة تراكميـــة معادلة، أو أكثر فـــي التعليـــم العالي للمـــدة التراكمية 
لـــكٍل مـــن المســـتوى )6( و)7( معًا، مثـــل: برامـــج الطب البشـــري، وطب األســـنان، والصيدلـــة -تخصص 
دكتـــور صيدلـــي - والتي تغطي من حيث االتســـاع والعمق قـــدرًا موازيًا من المحتوى لبرامج المســـتوى 
)7( رغـــم عدم إعداد بحـــث، وتنتهي برامـــج الدرجة الجامعية األولـــى طويلة األمد بعد انقضاء 18 ســـنة 

منذ بداية المســـتوى )1( أو غالًبا في ســـن 24 ســـنة.

     تســـتغرق برامـــج الدرجـــة األولى طويلـــة األمد على المســـتوى )7( - مؤهـــل البكالوريوس 6 ســـنوات 
فأكثـــر - اجتيـــاز )180( ســـاعة )وحـــدة( معتمدة فـــي التعليم العالي كحـــد أدنى.

برامج الدرجة األولى طويلة األمد على المستوى )7( :

برامج الدرجة األولى طويلة األمد على المستوى )7( :

يوجد مســـتويان فرعيان للبرامج على مســـتوى )7( حســـب طـــول البرنامج وترتيبـــه في البنية 
للمؤهالت الوطنية 

برامج الشهادة الجامعية الثانية على المستوى )7( :

برامج الشهادة الجامعية الثانية على المستوى )7( :
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     تســـتهدف برامـــج هـــذا المســـتوى بصفة عامـــة إعداد الطـــالب المشـــاركين للحصول على شـــهادة 
ثانيـــة، أو إضافية، بعد حصولهم على شـــهادة أولى مـــن البرامج على المســـتوى )6(  أو)7(  ويتم تصنيف 
البرامج األكاديمية التي تســـتغرق مدة )ســـت ســـنوات( على األقل إلعداد درجة أولـــى، أو مؤهل أول على 
المســـتوى )7(  لكونها دراســـات متخصصة تســـتغرق مدة تراكمية في التعليم العالـــي معادلة، أو أكثر، 
للبرامـــج على مســـتوى الماجســـتير - من حيث االتســـاع والعمق - وتتضمـــن قدرًا موازيًا مـــن المحتوى 
رغم عـــدم إعـــداد أطروحة أو بحـــث، فُتصّنف فـــي هذا المســـتوى، مثل: برامـــج الطب البشـــري، وطب 
األســـنان، والصيدلـــة )تخصص دكتور صيدلـــي( وبهذه الحالـــة ال تتيح الشـــهادة أو المؤهل المكتســـب 
النفاذ المباشـــر إلى المســـتوى )8(  مســـتوى الدكتوراه أو مـــا يعادلها، وتتضمن البرامج على مســـتوى )7( 

كذلـــك لبرنامج شـــهادة جامعية ثانية بعـــد برنامج آخر ســـبق تصنيفه على مســـتوى )6(  أو) 7(.

     يتـــم تصنيـــف برامـــج التعليم العالي التي تســـمح بالنفاذ المباشـــر إلى المســـتوى )8( على المســـتوى 
)7(  إال أن برامـــج المســـتوى )7(  ال تتيـــح جميعهـــا النفاذ المباشـــر إلى مســـتوى )8(، وبصفـــة خاصة برامج 
الشـــهادة الجامعية األولـــى طويلة األمد على المســـتوى )7(  والتي تتضمن: برامج الطب البشـــري، وطب 
األســـنان، والصيدلـــة )تخصص دكتـــور صيدلي( حيث تســـمح بالنفاذ إلى برامج شـــهادة جامعيـــة ثانية، 

على المســـتوى )7(  .

     يدخل الطلبة المشاركون هذا المستوى عادة في سن 22 سنة.

     علـــى المســـتوى الوطني حســـب توجـــه البرامج على المســـتوى )7( يوجـــد فئة فرعيـــة وحيدة لهذا 
المســـتوى عبارة عـــن توجـــه أكاديمي فقط.

4 .   ترتيب البرامج على مستوى 7 في البنية الوطنية للشهادات والمؤهالت:

5 .   النفاذ المباشر إلى برامج المستوى )8( :

6 .  السن الرسمية للدخول في المستوى )7( :

7 .  توجه البرامج على المستوى )7( :
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شروط 
االلتحاق

المستويات 
الفرعية

مدة 
الدراسة

العمر 
النافذيةالتراكمي

رمز 
المستوى 

الفرعي

اسم المستوىرمز المستوى الرئيس 

مدة الدراسة /
عدد الساعات 

المعتمدة

مستوى )7(

شهادة 
التعليم 
الثانوي 

العام

شهادة 
سنتانالبكالوريوس

برامج 
البكالوريوس
6 سنوات / 
درجة أولى 

طويلة األمد 
على مستوى 

  )7(

ماجستير/ 
شهادة 

جامعية ثانية 
على مستوى 

)7(   بعد 
البكالوريوس

6 سنوات 
فأكثر

6 سنوات
اجتياز )180( ساعة )وحدة( معتمدة 

في التعليم العالي كحد أدنى.

سنتان على األقل
 نظام البحث: اجتياز ما ال يقل عن 

)24( ساعة )وحدة( معتمدة - بعد 
الحصول على درجة البكالوريوس- 

من مقررات الدراسات العليا، باإلضافة 
إلى تقديم رسالة علمية ال تقل 

وحداتها المعتمدة عن )6( وحدات، أو 
نظام المقررات: اجتياز ما ال يقل عن 

)42( ساعة )وحدة( معتمدة، بعد 
الحصول على درجة البكالوريوس 
من مقررات الدراسات العليا في 

البرامج التي تنتهج دراسة المقررات 
ذات الطبيعة المهنية على أن يكون 
من بينها مشروع تخّرج بحثي ال تقل 

وحداته المعتمدة عن )3( وحدات

يسمح بالنفاذ 
إلى شهادة 

جامعية ثانية 
على المستوى 

) 7 (

يسمح بالنفاذ 
إلى المستوى 

)8(

حتى نهاية 
24 سنة

حتى نهاية 
24 سنة

ماجستير أو ما يعادله )7(

746

747

8 .  رموز تصنيف البرامج على المستوى  )7( :
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المستوى رقم ) 8 (
الدكتوراه أو ما يعادلها

     برامـــج المســـتوى )8(  الدكتـــوراه أو مـــا يعادلها يتـــم تصميمها بشـــكل رئيس للحصـــول على مؤهل 
بحثـــي متقـــدم، وينبغي أن ُتقدم برامج هذا المســـتوى دراســـات متقدمـــة، وأبحاث مبتكـــرة، والتي غالبًا 
ما تقدمها مؤسســـات التعليـــم العالي ذات التوجـــه البحثي، مثل: الجامعـــات، وتتوفر برامـــج الدكتوراه 
في مجاالت التعليم األكاديمي، وتنتهي الدراســـة على المســـتوى )8( بتقديم رســـالة أو مـــا يعادلها من 
البحوث المكتوبة المؤهلة للنشـــر، والتي تشـــّكل إســـهاًما في إثـــراء معارف مجال الدراســـة المتخصص، 
وتقـــوم هذه البرامج بشـــكل رئيـــس غالًبا علـــى البحث وليس على دراســـة مقـــررات صفية علـــى الرغم 
مـــن أن بعض ُنظم التعليم تشـــمل برامج المســـتوى )8( فيها مقـــررات صفّية محـــدودة للغاية، وينخرط 
الطـــالب المســـجلين للحصول على شـــهادة الدكتوراه في أعمال البحث بشـــكل مســـتقل إلى حد كبير، 
وفـــي نطـــاق درجات متفاوتـــة من اإلشـــراف العلمي، كما يشـــار إلـــى البرامـــج التي يتـــم تصنيفها على 
المســـتوى )8( بأســـماء مختلفة، مثل: برنامـــج الدكتوراه، ودكتوراه الفلســـفة، ودكتـــوراه اآلداب، ودكتوراه 
العلـــوم، ودكتـــوراه القانـــون ... وغيرها مـــن المصطلحات، كمـــا يتم تصنيـــف البرامج التي تحمل اســـم 
“دكتوراه” تحت المســـتوى )8( فقط إذا كانت تفي بالخصائص الرئيســـة المذكورة أعـــاله، والمعايير التالية:

     يســـتوجب إتمام برنامج المســـتوى )8( بنجاح تقديم رســـالة أو ما يعادلها من البحوث القابلة للنشر، والتي 
تشـــكل حصيلة أبحاث مبتكرة وتمّثل إســـهاًما مهًما في إثراء المعارف في مجال الدراســـة المتخصص. 

    يتم تصنيف برامج الدكتوراه وما يعادلها على المستوى )8( استناًدا إلى المعايير التالية:

     يتطلب دخول البرامج على المستوى )8( إتماما كلًيا بنجاح لبرامج محددة على المستوى )7(.

الخصائص الرئيسة

معايير التصنيف على المستوى ) 8 ( :

1 .   تقديم بحث مكتوب:

2 .   شروط االلتحاق بالمستوى ) 8 (:

     ويتطلب المســـتوى )8( ثالث ســـنوات على األقل من الدراســـة بنظام دوام كامل، مما يجعل مجموعة 
مـــدة الدراســـة التراكمية الدنيا على مســـتوى التعليم العالي 9ســـنوات على األقل مـــن التعليم بنظام 
الـــدوام الكامل، أو تســـتغرق مدة الدراســـة للحصول على المؤهل )6( فصول دراســـية علـــى األقل، أو ما 

يعادلها بنظـــام التفرغ الكامل.

3 .   مدة الدراسة التراكمية للبرنامج على المستوى ) 8 (:
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شروط 
االلتحاق

مدة 
الدراسة

العمر 
التراكمي

رمز المستوى 
الفرعي

اسم المستوىرمز المستوى الرئيس 

عدد الساعات المعتمدة

مستوى )8(

درجة 
الماجستير

3 سنوات 
)6 فصول دراسية( 

على األقل أو ما 
يعادلها بنظام 

التفرغ الكامل

نظام البحث: اجتياز ما ال يقّل عن )12( ساعة )وحدة( 
ص للدراسات  معتمدة من المقررات الدراسية تخصَّ

الموجهة، أو الندوات، أو حلقات البحث، حسب 
التكوين العلمي للمتعلم، والتخصص الدقيق، 

وإنجاز بحث مستقل في مجال دراسي محدد، أو 
نظام المقررات: اجتياز ما ال يقّل عن )30( ساعة 

)وحدة( معتمدة من المقررات الدراسية المتقدمة، 
بعد الحصول على درجة الماجستير، باإلضافة إلى 

تقديم رسالة علمية.

حتى نهاية 
27 سنة

الدكتوراه )8(

844

     يتطلـــب الحصـــول على هذا المؤهـــل اجتياز ما ال يقّل عن )30(  ســـاعة )وحدة( معتمـــدة من المقررات 
الدراســـية المتقدمـــة بعـــد الحصول علـــى درجـــة الماجســـتير، باإلضافـــة إلى تقديـــم رســـالة علمية، 
وتســـتغرق الدراســـة للحصول على هـــذا المؤهل عادة مـــا ال يقل عن 6 فصول دراســـية بنظـــام التفرغ 
الكامـــل أو مـــا يعادلها، ويوجد نظـــاٌم آخر لبرامـــج الدكتوراه في بعـــض المؤسســـات التعليمية، يكون 
التركيـــز فيـــه على البحث المســـتقل فـــي مجال دراســـي محدد مـــن المقررات علـــى ّأال يقـــل عن )12(  
ص للدراســـات الموجهة، أو النـــدوات، أو حلقات البحث، حســـب التكوين  ســـاعة )وحدة( معتمـــدة تخصَّ

العلمـــي للمتعلم، والتخصـــص الدقيق.

     يدخل الطالب المشاركون هذا المستوى عادة في سن 24 سنة.

     توجد فئة وحيدة لهذا المستوى حسب توجه البرنامج التعليمي عبارة عن توجه أكاديمي فقط.

4 .   عدد الساعات المعتمدة للبرامج على المستوى ) 8 (:

5 .   السن الرسمية للدخول في المستوى ) 8 (:

6 .  توجه البرنامج على المستوى ) 8 (:

7 .  رموز تصنيف البرامج على المستوى )8( :
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مسارات االنتقال والتقدم خالل المستويات التعليمية في 
النظام التعليمي السعودي 
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رمز 
المستوى 

مستوى 
تعليمي

فئة العمر 
المستهدفة

العمر 
التراكمي

شروط االلتحاق مستوى تعليمي فرعي

تعليم 
الطفولة 
المبكرة

تنمية الطفولة المبكرة )حضانة(

االبتدائية دون إتمام المستوى
 )الصفوف األولية(

جميع األطفال 
حتى أقل من 3 

سنوات

السن الرسمي ال 
يقل عن 3 سنوات

السن الرسمي ال 
يقل عن 6 سنوات

جميع األطفال 
حتى أقل من 3 

سنوات

جميع األطفال من 
عمر 3 حتى أقل 

من 6 سنوات

الصفوف الثالث 
األولى من التعليم 

االبتدائي

3 سنوات

5 سنوات

8 سنوات

تعليم ما قبل االبتدائي 
)رياض األطفال( 0

السن الرسمي ال 
11 سنة11-6 سنواتيقل عن 6 سنوات

تعليم 
تعليم ابتدائيابتدائي 1

شهادة التعليم 
14 سنةاالبتدائي 14-12 سنة تعليم 

متوسط 

تعليم متوسط )عام(

تعليم متوسط )مهني( 2
شهادة التعليم 

17 سنةالمتوسط 17-15 سنوات

تعليم ثانوي )مهني(

تعليم 
ثانوي

تعليم ثانوي )عام(

3

شهادة التعليم 
الثانوي

19 سنة 19-18 سنوات

دبلوم مشارك )مهني(

دبلوم 
مشارك

دبلوم مشارك )عام(

4

دبلوم متوسط )عام(
شهادة التعليم 

 الثانوي
 أو شهادة 

الدبلوم 
المشارك

20 سنة 20-18 سنوات
دبلوم 

متوسط

دبلوم متوسط )مهني(

5

الجدول التفصيلي للمستويات التعليمية في النظام التعليمي السعودي 
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رمز  المستوى 
الفرعي

النافذيةعدد الساعات المعتمدةمدة الدراسة

'100 يوم من األنشطة 
التعليمية في السنة على 

األقل.

'100 يوم من األنشطة 
التعليمية في السنة على 

األقل.

'3 سنوات بنظام التفرغ 
الكامل للدراسة في 

التعليم العام

يستغرق المستوى كحدد أدنى ما 
يعادل ساعتين يوميًا على األقل، 

ولمدة 100 يوم من األنشطة 
التعليمية في السنة.

يستغرق المستوى كحدد أدنى ما 
يعادل ساعتين يوميًا على األقل، 

ولمدة 100 يوم من األنشطة 
التعليمية في السنة.

-----------

-----------

----------- -----------

010

030

020

6 سنوات على األقل بنظام 
التفرغ الكامل للدراسة 

في التعليم العام.

يسمح بالنفاذ إلى المستوى ) 2 ( 
التعليم المتوسط -----------100

3 سنوات على األقل بنظام 
التفرغ الكامل للدراسة 

في التعليم العام.

يسمح بالنفاذ إلى مستوى )3( 
التعليم الثانوي -----------

244

254
3 سنوات على األقل بنظام 

التفرغ الكامل للدراسة 
في التعليم العام.

اإلتمام الكلي بنجاح كاف للنفاذ 
لمستويات أعلى تسمح بالنفاذ 

لمستوى 4 أو مستويات التعليم 
العالي 5 و6 و7

-----------
354

344

سنة واحدة على األقل، 
أو  فصلين دراسيين على 

األقل، بنظام التفرغ 
الكامل، أو ما يعادلها في 

التعليم العام. 

)24( ساعة )وحدة( معتمدة كحد 
أدنى، ويرتبط بمجاالت تعلم قد 

تكون امتداًدا  للتعليم العام بعد 
المرحلة الثانوية، أو لغرض التأهيل 

للتوظيف في مجال إداري، أو مهني، 
صة محدودة. يتطلب خبرة متخصِّ

اإلتمام الكلي بنجاح كاف يسمح 
للنفاذ لمستويات أعلى تسمح 
بالنفاذ إلى مستويات التعليم 

العالي 5 و6 
454

444

سنتان على األقل أو )4( 
فصول دراسية على األقل 

بنظام التفرغ الكامل 
للدراسة في التعليم 

العالي.

إكمال )60( ساعة )وحدة( معتمدة 
كحد أدنى في التعليم العالي، 

وترتبط بمقررات ذات العالقة 
بتخصص أكاديمي، أو مهني معين، 

لتطوير معارف، أو مهارات، الزمة 
للتوظيف في المجاالت اإلدارية، أو 

المجاالت المهنية المساندة

يسمح بالنفاذ إلى مستوى )6( 
مستوى البكالوريوس أو ما 

يعادلها
544

554

الجدول التفصيلي للمستويات التعليمية في النظام التعليمي السعودي 
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رمز 
المستوى 

مستوى 
تعليمي

فئة العمر 
المستهدفة

العمر 
التراكمي

شروط االلتحاق مستوى تعليمي فرعي

بكالوريوس 
أو 

مايعادلها

»شهادة الثانوية 
 العامة

 أو ما يعادلها«

شهادة الدرجة 
الجامعية األولى 

البكالوريوس

 بكالوريوس أكاديمي 3-4 سنوات
)درجة جامعية أولى على مستوى 6(

 بكالوريوس أكاديمي 5 سنوات
)درجة جامعية أولى على مستوى 6(

 بكالوريوس فني 5 سنوات
)درجة جامعية أولى على مستوى 6(

 دبلوم عالي
)شهادة ثانية أو إضافية بعد 

البكالوريوس(

22 سنة

23 سنة

24 سنة

23-18 سنة

24-22 سنة

6

شهادة التعليم 
الثانوي العام

شهادة 
البكالوريوس

24 سنة

24 سنة

24-18 سنة

24-22 سنة  ماجستير
شهادة أولى على مستوى 7 بعد 

البكالوريوس

ماجستير أو 
ما يعادلها

 بكالوريوس 6 سنوات
درجة أولى طويلة األمد على 

مستوى 7
7

شهادة 
27 >الماجستير 25 سنة دكتوراه

دكتوراه أو 
مايعادلها 8

الجدول التفصيلي للمستويات التعليمية في النظام التعليمي السعودي 
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رمز  المستوى 
الفرعي

النافذيةعدد الساعات المعتمدةمدة الدراسة

4-3 سنوات

5 سنوات

سنة على األقل

120 ساعة معتمدة كحد أدنى

150 ساعة معتمدة كحد أدنى

24 ساعة معتمدة كحد أدنى

يسمح بالنفاذ إلى مستوى 7 
مستوى الماجستير أو ما يعادله

برنامج نهائي ال يسمح بالنفاذ 
لمستوى أعلى

يسمح بالنفاذ إلى مستوى 7 
مستوى الماجستير أو ما يعادله

645

656

646

667

6 سنوات

سنتان على األقل أو )4( 
فصول دراسية على األقل 

أو ما يعادلها بنظام 
التفرغ الكامل للدراسة في 

التعليم العالي.

180 ساعة معتمدة  كحد أدنى

نظام البحث: اجتياز  ما ال يقل عن 
)24( ساعة )وحدة(  معتمدة، بعد 
الحصول على درجة البكالوريوس، 

من مقررات الدراسات العليا في 
البرامج التي تنتهج أسلوب دراسة 

البحث، باإلضافة إلى تقديم رسالة 
علمية ال تقل وحداتها المعتمدة 

عن )6( وحدات، أو نظام المقررات:   
اجتياز ما ال يقل عن )42( ساعة 

)وحدة( معتمدة، بعد الحصول على 
درجة البكالوريوس، من مقررات 
الدراسات العليا في البرامج التي 

تنتهج دراسة المقررات ذات الطبيعة 
المهنية، على أن يكون من بينها 

مشروع تخّرج بحثي ال تقل وحداته 
المعتمدة عن )3( وحدات

يسمح بالنفاذ إلى شهادة ثانية أو 
إضافية على المستوى ) 7 (

747يسمح بالنفاذ إلى المستوى ) 8(

746

 3 سنوات
6 فصول دراسية على 

األقل أو مايعادلها بنظام 
التفرغ الكامل

نظام البحث:   اجتياز ما ال يقّل 
عن )12(  ساعة )وحدة( معتمدة 

ص  من المقررات الدراسية  تخصَّ
للدراسات الموجهة، أو الندوات، 

أو حلقات البحث، حسب التكوين 
العلمي للمتعلم، والتخصص 

الدقيق، وإنجاز بحث مستقل في 
مجال دراسي محدد، أو نظام 

المقررات: اجتياز ما ال يقّل عن )30(  
ساعة )وحدة( معتمدة من المقررات 

الدراسية المتقدمة، بعد الحصول 
على درجة الماجستير، باإلضافة إلى 

تقديم رسالة علمية 

-----------844
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مقدمة 

     ُيعـــد توّفيـــر تصنيـــف وطني موحـــد للتخصصـــات التعليمية متســـق مـــع المعايير الدوليـــة لتصنيف 
التعليم خطـــوة ضرورية نحو جمـــع بيانات التعليـــم والتدريب القابلـــة للمقارنات الوطنيـــة والدولية لما 
لهـــذه البيانات من أهمية كبيرة فـــي التنمية العامـــة، والتخطيط في مختلف قطاعـــات الدولة، وبصفة 

البشـــرية.  التعليـــم والتدريب، والقوى  خاصة قطاعي 

     وقـــد تم إعـــداد التصنيف الســـعودي الموحد للتخصصـــات التعليمية بنـــاء على الحاجـــة الملحة إليه 
في تبويب وتنســـيق اإلحصـــاءات التعليمية، وربطها بإحصـــاءات القوى العاملـــة، والتوظيف، واإلحصاءات 
الســـكانية واالقتصادية بالمملكة؛ لتســـهيل عمليات المقارنة للمؤشـــرات التنمويـــة بالمملكة مع غيرها 
مـــن مجموعات الـــدول، إضافـــة إلى تطويـــر أنظمـــة التخطيـــط التعليمـــي، وتخطيط القـــوى العاملة 
والتوظيـــف بالمملكـــة، وقد روعـــي عند إعداد هـــذا التصنيف أن يكـــون متفًقا مع المســـتويات والبرامج 

والمجـــاالت التعليميـــة وتخصصاتهـــا فـــي التصنيف الدولي المقنـــن للتعليـــم                                         .

     ويتميـــز هـــذا التصنيـــف بالمرونة والشـــمولية والموثوقيـــة، كما أنه قابل للتوســـع من خـــالل إمكانية 
إضافـــة /حذف /تحديـــث المجـــاالت والتخصصات التي تتناســـب مـــع متطلبـــات التنميـــة والتطوير في 

المملكـــة والتي قـــد تظهر في المســـتقبل.

)ISCED-F 2013( 

وحدة تصنيف التخصصات التعليمية

     اعتمـــد التصنيف الســـعودي الموحد للمســـتويات والتخصصـــات التعليمية في تصنيفـــه للتخصصات 
التعليميـــة علـــى مســـميات التخصصـــات التعليميـــة، ومحتواهـــا الدراســـي، والُمعتمدة مـــن قطاعات 
التعليـــم والتدريـــب بالمملكـــة، وهـــي: وزارة التعليم، والمؤسســـة العامـــة للتدريب التقنـــي والمهني، 
والجامعـــات، والقطاعات العســـكرية كوحدة أســـاس معياري؛ لتصنيـــف التخصصـــات التعليمية، ويتم 
تعريف التخصص التعليمي على أنه »مجموعة متجانســـة، أو سلســـلة من أنشـــطة التعليم، أو االتصاالت 
المصّممـــة والمنظمـــة؛ لتحقيق أهـــداف للتعّلـــم، وهي مقررة مســـبقًا فـــي مجـــال تخصصي معين 
ج منه الطالـــب، وينتهي بالحصول علـــى مؤهل محدد  يتعلق بالمســـار التعليمـــي للتخصص الذي يتخـــرَّ
معتـــرف به. عنـــد إقـــرار إدراج التخصص فـــي التصنيف يتم وصفه بشـــكل واضـــح وفق العناصـــر التالية:

     يتـــم منـــح التخصص رمزًا محـــددًا مع األخذ بعيـــن االعتبار المجال الواســـع والضيـــق والتفصيلي الذي 
ينتمـــي له هـــذا التخصص، ويحمـــل كل تخصص رمـــزًا ثابتًا مكونًا من ســـتة أرقام.

1 .  اسم ورمز التخصص:
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     يحتوي الوصف اختصاًرا للتخصص؛ من أجل تحديده وتوضيح إطاره المعرفي والمهاري.

     يحتـــوي هـــذا القســـم على تخصصـــات قائمـــة بذاتها، ولكنها تتشـــابه مـــع التخصـــص الرئيس في 
معظـــم المقررات التـــي تقدمها، ولهـــذا تم إدراجها فـــي التصنيـــف كتخصصات مندرجـــة. من جهة 
أخرى يقدم هذا القســـم خطوطًا إرشـــاديًة للمســـاعدة في تصنيف التخصصات الجديدة المتشـــابهة 

في المســـتقبل، ويحمـــل كل تخصص منـــدرج رمزًا ثابتـــًا مكّونًا من ثمانيـــة أرقام.

     فـــي هذا القســـم ســـيتم إدراج أمثلة ألهـــم المقررات التـــي يتم تقديمهـــا في هـــذا التخصص؛ من 
أجـــل المزيد مـــن التوضيح له، والمســـاعدة في التعـــّرف على تصنيـــف التخصصات الجديدة المشـــابهة 

المســـتقبل. في  له 

     تـــم إدراج أربعـــة إلـــى ســـتة مقـــررات فقـــط، وهي مجـــرد أمثلة ال تشـــمل كامـــل المقررات الرئيســـة 
للتخصـــص، كما تـــم تحديدها عبر تحليـــل ومراجعة الخطط الدراســـية والتدريبية للتخصصات، وســـؤال 

حولها. واألكاديميين  الخبـــراء 

2 .  وصف التخصص: 

3 .  تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

4 .  أهم المقررات التي يتم تقديمها في هذا التخصص:
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في الرسم التوضيحي التالي، سيتم وضع مثال لوصف بطاقة تخصص كما ورد في التصنيف:
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     اعتمد التصنيف الســـعودي الموحد للتخصصات التعليمية نفس العدد والمســـميات، والترميز الخاص بالمجال 
الواســـع الُمعتمـــد فـــي التصنيـــف الدولـــي المّوحـــد للتعليـــم                                            ، والذي يتضمن عشـــرة مجاالت، 

باإلضافـــة إلى مجـــال إضافي ُأطلق عليـــه )البرامج والمؤهالت العامـــة(، كما هو موضح بالجـــدول التالي:

عدد المجاالتاسم المجال

رمز المجال األوسع

نظام الترميز

اسم المجال األوسع

يستخدم نظام ترميز مكّون من رقمين يبدأ من الرمز 00 حتى 10

البرامج والمؤهالت العامة

الفنون والعلوم اإلنسانية

الهندسة والتصنيع والبناء

األعمال واإلدارة والقانون

الصحة والرفاه

التعليم

تقنية االتصاالت والمعلومات

العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم

الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة

العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء

الخدمات

يتفرع من المجاالت الواسعة، ويستخدم نظام ترميز مكّون من ثالثة 
أرقام، بحيث يتم إضافة رقم واحد على يمين رمز المجال الواسع

يتفرع من المجاالت الضيقة ويستخدم نظام ترميز مكّون من أربعة 
أرقام، بحيث يتم إضافة رقم واحد على يمين رمز المجال الضيق

يتفرع من المجاالت التفصيلية ويستخدم نظام ترميز مكّون من ستة 
أرقام، بحيث يتم إضافة رقمين على يمين رمز المجال التفصيلي

11

00

02

07

04

09

01

06

03

08

05

10

29

82

520

المجال الواسع

المجال الضيق

المجال التفصيلي

التخصص

آلية ترميز التخصصات التعليمية
     لقـــد اتبـــع التصنيف معاييـــر منهجية محددة فـــي تصنيف التخصصـــات التعليميـــة وترميزها يتوافق 
في مســـتوياتها الثالثة األولى مع التصنيف الدولي الموحد للتعليم                                  من أجل اســـتخدامه 

في المقارنـــة على المســـتوى الدولي كما هو مبين بالجـــدول التالي:
)ISCED-F 2013( 

)ISCED-F 2013( 

المستوى األول: المجال الواسعالمستوى األول: المجال الواسع
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     يتـــم تقســـيم كل مجال واســـع إلى مجموعة مـــن المجاالت الضيقـــة، والتي تحمل رمـــزًا مكونًا من 
ثالثـــة أرقام، موضحة بالجـــدول التالي:

     ضمـــن هـــذا المجال يتـــم إدراج برامـــج اإلعـــداد العام غيـــر المتخصصة فـــي مراحل التعليـــم العام، 
والتـــي تبدأ من تعليـــم الطفولة المبكـــرة حتى التخصصات التـــي يتم تقديمها على مســـتوى المرحلة 

الثانويـــة وما قبلهـــا، وكذلك البرامـــج التحضيرية، وتعليـــم الكبار مهـــارات القراءة والكتابة والحســـاب.

     فـــي كل مجال من هذه المجاالت، يتـــم إدراج التخصصات التي يتم تقديمها في مؤسســـات التعليم 
العالي، والتعليم الفني والمهنـــي، بعد المرحلة الثانوية. 

المستوى الثاني من التصنيف: المجال الضيق *

مجال البرامج والمؤهالت العامة )00(: 

المجاالت األخرى )01 - 10(: 

المجال الواسع
رمز 

اسم المجالاسم المجالالمجال رمز 
المجال

المجال الضيق

البرامج 
والمؤهالت 

العامة

البرامج والمؤهالت األساسية

العلوم االجتماعية والسلوكية

األعمال واإلدارة

اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب

الصحافة واإلعالم

القانون

الفنون

التعليم

اللغات

تنمية المهارات والتنمية الشخصية

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات في العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات في األعمال واإلدارة والقانون

الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات في التعليم

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات في الفنون والعلوم اإلنسانية

الفنون والعلوم 
اإلنسانية

األعمال واإلدارة 
والقانون

التعليم

العلوم 
االجتماعية 
والصحافة 

واإلعالم

00
001

031

041

002

032

042

021

011

023

003

038

048

022

018

028

02

04

01

03

* يتضمن مجموعة البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات.
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المجال الواسع
رمز 

اسم المجالاسم المجالالمجال رمز 
المجال

المجال الضيق

البيئة
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     يتـــم تقســـيم كل مجال ضيق إلى مجموعـــة من المجـــاالت التفصيلية تحمل رمـــزًا مكونًا من أربعة 
أرقام، وُيســـتخدم هـــذا المجال من التصنيف بصورة رئيســـة على مســـتوى التعليـــم الجامعي، وبرامج 
وتخصصـــات ومؤهالت التعليـــم، والتدريـــب المهني على مســـتوى التعليـــم الثانوي، والمســـتوى بعد 
الثانـــوي غير الجامعي، وُيســـتخدم هذا المســـتوى من التصنيـــف أيضًا لبرامج ومؤهـــالت التعليم العام 
التـــي تنطـــوي على تخصـــص في أحـــد المواضيع، أمـــا برامـــج ومؤهالت التعليـــم العـــام التي تغطي 
مجموعة واســـعة مـــن المواضيـــع قليلة التخصـــص، أو بدون تخصص فـــي مجال، أو مجـــاالت محددة 

ُتصنـــف في العـــادة في المجال الواســـع )البرامـــج والمؤهالت العامـــة( ذي الرمز )00(.

      فـــي هذا المســـتوى يتـــم تصنيف أســـماء التخصصـــات التعليمية الرئيســـة التي يتـــم تقديمها في 
قطـــاع التعليـــم والتدريـــب فـــي المملكة فـــي ضـــوء بيانات محتـــوى الموضـــوع الرئيســـي للتخصص 
التعليمـــي )المعرفـــة الفعليـــة والعمليـــة والنظرية( التي يجـــري تعّلمها مـــن خالل التخصـــص، ويتّم 

االعتـــراف بالمؤهـــل ذو الصلـــة بـــه، وكل تخصص رئيـــس يحمل رمـــزًا مكونًا من ســـتة أرقام.

     وهنـــاك بعض الحـــاالت الخاصة في التصنيف يتم اســـتخدام رموز معينة خاصـــة لترميزها وتصنيفها 
باعتبارهـــا رموز إضافية ليســـت مشـــمولة ضمـــن هيكلية التصنيـــف مثل »برامـــج غير محـــددة أكثر« أو 
»برامـــج غيـــر مصنفة في مـــكان آخـــر«، ويمكن اســـتخدامها من أجـــل معالجـــة البيانات فقـــط، ويبين 

الجـــدول التالي توصيًفا لهـــذه الرموز: 

المستوى الثالث من التصنيف: المجال التفصيلي 

المستوى الرابع من التصنيف: التخصص

االستعمالالوصفالرمز

ال توجد معلومات إضافية إلى ما هو معروف 
على مستوى أعلى من التصنيف برامج غير محددة

برامج أو مؤهالت دون مجال تفصيلي مهيمن برامج ومؤهالت متعددة التخصصات

المجال التفصيلي معروف ولكنه غير وارد في 
التصنيف برامج غير مصنفة
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ويتم استخدام الرموز المبينة بالجدول السابق في الحاالت الخاصة التالية:

عندمـــا يتم تصنيف تخصـــص ال تتوفر لدينـــا معلومات كافية عنه ســـوى المجال الواســـع، أو المجال 
الضيـــق، عندها يتم تصنيفـــه ضمن )برامج غيـــر محددة أكثر(. ويتـــم إضافة الرقـــم »01« وما بعدها 
بعـــد رمز المجال الواســـع، أو المجـــال الضيق الـــذي نعرفه. فعلى ســـبيل المثال: تخصص )هندســـة( 
دون معلومـــات إضافيـــة عنـــه، ســـيتم تصنيفه ضمـــن المجـــال التفصيلـــي )برامج غير محـــددة في 
الهندســـة والتصنيع والبناء(، تحـــت الرمز )0700( ويتم ترميـــز التخصص بالرقـــم )01( ليصبح )070001(. 

عندمـــا يكون المجـــال التفصيلـــي للتخصـــص معروفًا وموصوفـــًا بشـــكل واٍف ولكنه غيـــر مذكور 
صراحـــة فـــي التصنيف في هـــذه الحالة يتـــم إطالق مصطلـــح )برامج غيـــر مصنفة(، ويتـــم ترميزها 
بإضافـــة الرقـــم )9( كرقـــم أخير علـــى المجـــال التفصيلي، مـــن األمثلة الشـــهيرة هنا هـــو تخصص 
)الهندســـة الصناعيـــة والنظم( فعلـــى الرغم من وضـــوح التخصـــص إال أنه ال يمكـــن تصنيفه ضمن 
مجـــال تفصيلي محدد، لـــذا تم تصنيفه ضمن »برامج غير مصنفة في الهندســـة والحرف الهندســـية« 

تحت الرمـــز )0719(.

يســـعى التخصص إلى إكســـاب الدارس مجموعة مـــن المعارف، والمهـــارات التي تمّكنـــه من القيام 
بأعمـــال محـــددة، أو االنتقال إلى مســـتوى أعلى من المســـتويات التعليمية في نفـــس المجال، أو في 

مجال آخر مرتبط به؛ الســـتكمال الدراســـة والتعّلم. 

فـــي حالة التخصصـــات، التي تغطي أكثر مـــن مجال تفصيلي )حتـــى لو كانت من مجـــاالت ضيقة أو 
واســـعة مختلفـــة( دون أن يكون أي مـــن تلك المجاالت مهيمنـــًا على اآلخر، فيتـــم تصنيف التخصص 
ضمـــن فئة )متعـــددة التخصصات( في المجال الواســـع الذي يتبـــع له التخصـــص األول المذكور في 
عنوانـــه، وتحت المجال التفصيلـــي )برامج ومؤهالت متعـــددة التخصصات( تحت الرمـــز )XX88(. ويتم 

.)XX8801( أي ليصبح )ترميز التخصص بالرقـــم )01

حينمـــا يكون مجال التخصص غيـــر معروف على اإلطالق، فيمكن اســـتخدام الرمـــز )9999(. أما عندما 
ال يمكـــن تحديد مجـــال ضيق، أو مجـــال تفصيلي لـــه، فيتـــم اســـتخدام الرمـــز )XX9( أو )XX99( على 

التوالي.

معايير تصنيف التخصصات التعليمية

     عنـــد القيـــام بـــإدراج تخصـــص ضمن هـــذا التصنيف يتـــم التأكد مـــن أنه يخضـــع للمحددات 
العامـــة التالية: 
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تحقيـــق المعايير الدنيا للتســـجيل في المســـتوى التعليمي الذي يرتبط به التخصـــص وإتمامه كما هو 
منصـــوٌص عليه فـــي دليل تصنيف المســـتويات، من حيـــث: مدة الدراســـة، عدد الســـاعات المعتمدة، 

شـــروط االلتحاق بالمستوى.

يتـــم تقديم اختبـــار أو مجموعة مـــن االختبـــارات المبنّية علـــى المنهج الدراســـي الذي تـــم تقديمه 
خالل فتـــرة الدراســـة؛ بهدف التحقـــق من اكتســـاب المعـــارف والمهارات.

عند اســـتكمال الـــدارس للتخصص بنجـــاح يتم منحه شـــهادة معترفـــًا بها من الجهات والســـلطات 
الوطنيـــة المعنية تـــدل على ذلك.

عنـــد وصف التخصصات يتم اإلشـــارة إلى المعارف والمهـــارات التي تقدمها فـــي إطارها العام بغض 
النظـــر عـــن المســـتوى التعليمي الـــذي ســـيتم تقديم هـــذا التخصص فيـــه، ففي دراســـة تخصص 
التســـويق -على ســـبيل المثال- يحصل الطالب علـــى مجموعة من المعـــارف والمهـــارات المتقاربة 
بغـــض النظر هل تم تقديمها على مســـتوى الدبلوم، أو على مســـتوى تعليمي أعلـــى )البكالوريوس، 
أو الدراســـات العليا(، والفـــرق هنا في المســـتويات التعليمية ســـوف ينعكس على مســـتوى التعقيد 

الـــذي يتم فيه مناقشـــة هذه المعـــارف والمهارات.

يتـــم تصنيف التخصصات التعليمية وفـــق المحتوى األساســـي )Main Subject( الذي يقدمه التخصص 
مـــن مجموعة المعارف النظرية والمهارات العملية التي يســـعى التخصص إلى إكســـابها للدارســـين، 
وبنـــاًء على التشـــابه بيـــن التخصصات فـــي المحتـــوى ســـيتم تجميعها معـــًا؛ حتى يتـــم تصّنيفها، 

وتبويبهـــا تدريجيًا في ثالثة مجاالت واســـعة، وضّيقـــة، وتفصيلية.

إدراج التخصصـــات التـــي تتشـــابه في أكثر مـــن )50%( من المقـــررات، أو الحصص التعليميـــة المقدمة 
فيها ضمـــن نفس المجـــال التفصيلي. 

االعتماد فـــي التصنيف، على عدد الســـاعات المقررة لـــكل تخصص كلما كانت متاحـــة، وبخالف ذلك 
يتم القيـــام بتقويم تقريبي لوقـــت التعّلم المقرر.

مراجعـــة الخطـــة الدراســـية، أو التدريبيـــة عند القيـــام بتصنيف تخصصـــات تحمل مســـميات متباينة 
لكنهـــا تشـــير إلـــى تخصص واحـــد، وعند وجود تشـــابه فـــي معظم المقـــررات المقدمـــة في هذه 
التخصصـــات )مع األخذ بعيـــن االعتبار الســـاعات المخصصة لكل مقـــرر( يتم اختيار اســـم التخصص 
األكثـــر تـــداواًل فـــي المؤسســـات التعليميـــة والتدريبيـــة الســـعودية، وإدراج بقيـــة التخصصات ضمن 

التخصصـــات األخـــرى المشـــمولة بالتعريف التـــي تحمل نفس المســـمى لهـــذا التخصص.

     وتتحـــدد مجموعـــة المعاييـــر الرئيســـة التي تـــم االعتماد عليهـــا لتصنيـــف التخصصات في 
التصنيـــف الســـعودي الموحد للتخصصـــات التعليميـــة في النقـــاط التالية: 
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التخصصـــات التـــي تشـــير إلى دراســـة مجتمعـــة ألكثر مـــن تخصص فـــي آن واحـــد، وحينمـــا تكون 
المعلومات غير كافية لتحديد الســـاعات الدراســـية النســـبية لكل تخصص، أو الوقـــت المقرر للتعّلم 
ينبغـــي أن ُيصنـــف التخصص فـــي المجال التفصيلـــي )برامج غير محـــددة( الذي يتفق مع المســـمى 

األول للتخصـــص المذكور فـــي عنوانه.

تصنيـــف تخصصـــات اللغات ضمـــن المجـــال التفصيلـــي )اكتســـاب اللغـــات( )0231( أو )األدب وعلوم 
اللغـــات( )0232(، وذلك بناًء على المحتـــوى العلمي المقدم في التخصص والهـــدف منه. التخصصات 
اللغويـــة التي تســـعى إلى إكســـاب لغـــة مختلفة عن اللغـــة التي يتحدث به دارســـو هـــذا التخصص 
يتـــم تصنيفها ضمن المجـــال التفصيلي )اكتســـاب اللغـــات( )0231(، أمـــا التخصصـــات اللغوية التي 
تســـتهدف المتحدثيـــن بلغتهـــم األم، أو المتحدثيـــن بهـــا بطالقة، فيتـــم تصنيفها ضمـــن المجال 

التفصيلـــي )األدب وعلوم اللغـــات( )0232(. 

التخصصـــات الموجهـــة نحو مجـــال مهني واحـــد محـــدد والمّكونة أيضـــًا من مواضيـــع فرعية من 
مجـــاالت أخـــرى ال تصنف ضمـــن برامج ومؤهـــالت متعـــددة التخصصات، بـــل ينبغـــي أن تّصنف وفق 
المجـــال المهني المحدد، مثـــل: برنامج )الصيانـــة الميكانيكية( يتم فيه تخصيص ســـاعات للمواضيع 
الفرعيـــة )اللغة، والرياضيات، والعلـــوم الطبيعية، ... وغيرهـــا( يفوق الوقت المقـــرر للموضوع المهني، 
أي )الصيانـــة الميكانيكيـــة( ومـــع ذلـــك ينبغـــي أن يّصنـــف هـــذا البرنامج فـــي المجـــال التفصيلي » 

الميكانيـــك والحـــرف المعدنية« وليـــس برنامج متعـــدد التخصصات.

اســـتخدام معيـــار )التخصص الرئيـــس المهيمن( فـــي التخصصات التي تشـــير إلى دراســـة مجتمعة 
ألكثـــر من تخصص فـــي آن واحد، وهـــذا يعني تصنيـــف التخصص ضمـــن فئة متعـــددة التخصصات 
تحـــت المجال الواســـع الذي يحظى بســـاعات دراســـية أكثـــر وفق الخطـــة الدراســـية المعتمدة في 

الرسمية. التعليمية  المؤسســـات 

التخصصـــات التي تســـتهدف تدريب المعلمين يتم اســـتبعادها بشـــكل خاص مـــن قاعدة التخصص 
الرئيـــس المهيمن، فعلى الرغـــم من أن التخصـــص المهيمن يكـــون في العـــادة موضوعًا تخصصيًا 
كما فـــي تخصـــص )الكيميـــاء تربـــوي(، حيـــث تهيمـــن الســـاعات الدراســـية الخاصـــة بالموضوعات 
الكيميائيـــة على التخصـــص، إال أنه ُيصّنف ضمـــن المجال التفصيلـــي »تدريب المعلميـــن مع موضوع 

  . » تخصصي
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مجال  )05(
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء

مجال  )08(
الزراعة والحراجة ومصائد األسماك 

والبيطرة

مجال  )01(
التعليم

مجال  )04(
األعمال واإلدارة والقانون

 مجال  )07(
الهندسة والتصنيع والبناء

مجال  )10(
الخدمات

مجال  )00(
البرامج والمؤهالت العامة

مجال  )03(
العلوم االجتماعية و الصحافة 

و اإلعالم

مجال  )06(
تقنية االتصاالت والمعلومات

مجال  )09(
الصحة والرفاه

مجال  )02(
الفنون والعلوم اإلنسانية

     فيمـــا يلـــي توصيف تفصيلي لإلطـــار العام لهيكلية تصنيـــف التخصصات التعليمية )المجال الواســـع 
-المجال الضيق – المجـــال التفصيلي - تعريف التخصص- التخصصات المشـــمولة بالتعريف – المقررات 
الدراســـية للتخصـــص – الترميـــز(، والـــذي تم تبويبـــه في ضـــوء مجموعات المجـــال الواســـع للتصنيف 

الســـعودي الموحد للتخصصـــات التعليمية: 

اإلطار العام لتصنيف التخصصات التعليمية





مجال  )00(
البرامج العامة والمؤهالت 

البرامج األساسية والمؤهالت    001     

اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب   002 

تنمية المهارات والتنمية الشخصية   003  
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج العامة والمؤهالت غير محددة أكثر )000(

البرامج العامة والمؤهالت غير محددة أكثر )0000(

البرامج العامة والمؤهالت غير محددة أكثر  )000000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )البرامــج العامــة والمؤهــالت غيــر محــددة أكثــر( ألي تخصــص، أو برنامــج ينتمــي إلــى 
المجــال الواســع )البرامــج العامــة والمؤهــالت( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى 

ــدد. ــي مح ــق، أو تفصيل ــال ضي ــي مج ــه ف تصنيف

السنة التحضيرية
البرامج العلمية
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

تعليم الطفولة المبكرة )حضانة وروضة( )001101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

برامــج ذات طابــع تعليمــي نظامــي تشــمل محتــوى تعليمــي مخصــص لصغــار األطفــال الذيــن هــم 
ــة  ــة الطفول ــة لتنمي ــج التعليمي ــص البرام ــز خصائ ــنتين( وتتمي ــر- س ــن )صف ــة م ــة العمري ــي الفئ ف
المبّكــرة أنهــا: بيئــة تعليــم محفــزة للتعلــم البصــري واللغــوي، وتشــجع علــى التعبيــر الذاتــي مــع 
تركيــز علــى اكتســاب اللغــة واســتخدامها فــي التواصــل، وتقديــم فــرص للتعلــم باللعــب النشــط 
بحيــث يســتطيع األطفــال ممارســة مهاراتهــم فــي التنســيق والحركــة تحــت إشــراف مجموعــة مــن 

المربيــن المؤهليــن عبــر التفاعــل معهــم.

تنمية الطفولة المبكرة )حضانة(
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

تعليم ما قبل االبتدائي )رياض األطفال(   )001102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

برامــج ذات طابــع تعليمــي نظامــي تشــمل محتــوى تعليمــي مخصــص لألطفــال مــن )عمــر3 ســنوات 
وحتــى بدايــة الدخــول فــي التعليــم االبتدائــي( وتتميــز هــذه البرامــج أنهــا: تقــوم بتنميــة قــدرة 
ــة،  ــة والعقلي ــارات المنطقي ــر المه ــة، وتطوي ــارات االجتماعي ــة، والمه ــتخدام اللغ ــى اس ــال عل األطف
وبيئتهــم  اســتطالع عالمهــم  األبجديــة والحســاب، وتشــجيعهم علــى  بالحــروف  وتعريفهــم 
المحيطــة، واالســتفادة مــن األنشــطة الحركيــة، واأللعــاب التثقيفيــة كفــرص تعليميــة؛ لتعزيــز 
التفاعــل االجتماعــي بيــن األقــران، وتطويــر المهــارات، واالســتقالل الذاتــي، واالســتعداد لدخــول 

المدرســة.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

االبتدائية  )001103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ُتــزود الطــالب بالمهــارات األساســية فــي مجــاالت: القــراءة، والكتابــة،  برامــج التعليــم االبتدائــي 
والحســاب، والتنميــة الشــخصية واالجتماعيــة لألطفــال، وُتعدهــم لمرحلــة التعليــم المتوســط، كمــا 
تركــز علــى التعّلــم فــي المســتوى العــام مــع قــدر قليــل مــن التخصــص إن ُوجــد، وتنتظــم األنشــطة 
التعليميــة وخاصــة فــي الصفــوف األولــى داخــل وحــدات دراســية، كمــا يتولــى معلــم رئيــس واحــد 
ــم واحــد خاصــة  ــا أن الصــف يمكــن أن يكــون لــه أكثــر مــن معّل ــم، علًم ــا تنظيــم عمليــة التعّل غالًب
ــن  ــي يمك ــم االبتدائ ــج التعلي ــام برام ــد إتم ــية، وبع ــدات الدراس ــع، أو الوح ــض المواضي ــبة لبع بالنس

ــط. ــم المتوس ــي التعلي ــم ف ــوا تعليمه ــالب أن يتابع للط



83تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

  المتوسطة عام   )001104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــم  ــن التعلي ــبة م ــم المكتس ــج التعّل ــى نوات ــتنادًا إل ــا اس ــم تصميمه ــط يت ــم المتوس ــج التعلي برام
ــر  ــج أكث ــى منه ــز عل ــتوى ترتك ــذا المس ــي ه ــج ف ــم؛ ألن البرام ــة للتعّل ــة التحتي ــي البني ــي، وه االبتدائ
ــواد  ــن الم ــعة م ــة واس ــر مجموع ــة عب ــم نظري ــال مفاهي ــع إدخ ــية، م ــواد الدراس ــو الم ــا نح توجًه

الدراســية.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

 المتوسطة مهني  )001105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــم  ــن التعلي ــبة م ــم المكتس ــج التعّل ــى نوات ــتنادًا إل ــا اس ــم تصميمه ــط يت ــم المتوس ــج التعلي برام
ــر  ــج أكث ــى منه ــز عل ــتوى ترتك ــذا المس ــي ه ــج ف ــم؛ ألن البرام ــة للتعّل ــة التحتي ــي البني ــي، وه االبتدائ
ــواد  ــن الم ــعة م ــة واس ــر مجموع ــة عب ــم نظري ــال مفاهي ــع إدخ ــية، م ــواد الدراس ــو الم ــا نح توجًه

ــة. المهني
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الثانوي عام   )001106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

برامــج التعليــم الثانــوي العــام تســتهدف إتمــام برامــج التعليــم العــام )قبــل الجامعــي( اســتعداًدا 
ــا،  ــل، أو كليهم ــة بالعم ــارات المتصل ــاركين بالمه ــد المش ــي، أو لتزوي ــم العال ــج التعلي ــاق ببرام لاللتح
حيــث تقــدم البرامــج للطــالب المشــاركين تدريًســا أكثــر تخصًصــا وتعمًقــا فــي مواضيــع ومجــاالت 
ــة  ــارات المتاح ــارات والمس ــن الخي ــة م ــر مجموع ــع تواف ــا م ــر تبايًن ــج أكث ــون البرام ــا تك ــددة، كم مح
ــاًل  ــر تأهي ــون أكث ــون المعلم ــط، ويك ــم المتوس ــي التعلي ــج ف ــن البرام ــا م ــا وتعمًق ــر تخصًص واألكث

ــونها. ــي يدّرس ــاالت الت ــية والمج ــواد الدراس ــي الم ــا ف ــاءة وتخصًص وكف
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الثانوي مهني  )001107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

التعليــم المهنــي )قبــل الجامعــي(  برامــج  إتمــام  الثانــوي المهنــي تســتهدف  التعليــم  برامــج 
اســتعداًدا لاللتحــاق ببرامــج التعليــم الفنــي، أو لتزويــد المشــاركين بالمهــارات المتصلــة بالعمــل، 
أو كليهمــا، حيــث تقــدم البرامــج للطــالب المشــاركين تدريبــًا أكثــر تخصًصــا وتعمًقــا فــي مجــاالت 
محــددة، وتكــون البرامــج أكثــر تبايًنــا مــع توافــر مجموعــة مــن الخيــارات والمســارات المتاحــة األكثــر 
ــاءة  ــاًل وكف ــر تأهي ــون أكث ــون المعلم ــط، ويك ــم المتوس ــي التعلي ــج ف ــن البرام ــا م ــا وتعمًق تخصًص

ــونها. ــي يدّرس ــاالت الت ــة والمج ــواد المهني ــي الم ــا ف وتخصًص
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

األجهزة السمعية والمرئية  )001108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــمعية  ــزة الس ــال األجه ــة أعط ــة لصيان ــارات الالزم ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والمرئيــة، كمــا يتنــاول مهــارات فــك وتركيــب الشاشــات بمختلــف أنواعهــا، واســتخدام أجهــزة 
ــرق  ــة، وط ــر اإللكتروني ــم الدوائ ــة تصمي ــرى، ودراس ــة األخ ــدد اليدوي ــام، والع ــة اللح ــاس، وكاوي القي
تتبــع التيــار الكهربائــي عبــر أجهــزة القيــاس، وتحديــد الُعطــل وإصالحــه، ويســعى إلــى تدريــب الطالب 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه عل
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

التصوير الضوئي   )001109(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــال  ــام بأعم ــن القي ــه م ــي تمّكن ــر الت ــيات التصوي ــب بأساس ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والتصويــر  الطبيعــة،  وتصويــر  االســتوديو،  وتصويــر  والتلفزيونــي،  والتجــاري،  الصحفــي،  التصويــر 
ــن  ــن التكوي ــي، وف ــاج اإلعالم ــادئ اإلنت ــص مب ــذا التخص ــاول ه ــا يتن ــور، كم ــة الص ــرك، ومعالج المتح
الفوتوغرافــي والتلفزيونــي، والطباعــة الرقميــة، إضافــة إلــى أنه يتنــاول اإلنتــاج التلفزيونــي، والتصميم 
والتعامــل مــع منتجــات التصويــر الضوئــي، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال، ويقــوم 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه ــب عل ــب الطال بتدري
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

التصوير الضوئي الفوتوغرافي  )001110(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــال  ــام بأعم ــن القي ــه م ــي تمّكن ــر الت ــيات التصوي ــب بأساس ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
تصويــر الطبيعــة، والتصويــر الصحفــي، والتجــاري، وتصويــر االســتوديو، والتصويــر المتحــرك، والطباعــة 
المنتجــات  علــى  الطالــب  تعليــم  التخصــص  هــذا  يتنــاول  كمــا  المتحــرك،  والتصويــر  الرقميــة، 
الفوتوغرافيــة، واســتخدام التقنيــات الحديثــة فــي هــذا المجــال، ويقــوم بتدريــب الطالــب علــى 

المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

التصميم والتجهيز الطباعي   )001111(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بأعمــال التصميــم 
الصحفــي،  واإلخــراج  الماكنتــوش،  أجهــزة  علــى  النصــوص  ومعالجــة  واإلعالنــي،  الجرافيكــي، 
والتجهيــز الطباعــي، والمونتــاج، كمــا يقــوم بتدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس عل
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

طباعة األوفست  )001112(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل فــي مجــال طباعــة 
األوفســت، والطباعــة الرقميــة عبــر تشــغيل ماكنــة طباعــة اللــون الواحــد، واللونيــن، واألربعــة ألــوان، 

وأكثــر.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الطباعة اآللية  )001113(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمل فــي مجــال التصميم، 
والتجهيــز الطباعــي، وطباعــة األوفســت والطباعــة الرقميــة والتجليــد، والطباعــة الحراريــة، والحفــر 

بالليــزر.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

التجليد  )001114(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــد،   ــال التجلي ــام بأعم ــن القي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والعمــل علــى ماكنــة القــص، وآلــة الطــي، وآالت التجليــد، والتجليــد الفاخــر، كمــا يتنــاول أساســيات 

ــة. ــالمة المتبع ــد الس ــة، وقواع الصيان
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

األجهزة واآلالت المكتبية  )001115(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــس  ــة الفاك ــام بصيان ــن القي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الحــراري، وفاكــس الليــزر، وطابعــات الحاســب الحبريــة والليزريــة، وآالت تصويــر المســتندات )التماثليــة 
والرقميــة والملونــة( كمــا يهتــم بتطويــر مهــارات ربــط آالت التصويــر وطابعــات الليــزر بالحاســب اآللــي، 

وبرمجتهــا وتهيئتهــا.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

)001116(  CNC تشغيل آالت التحكم الرقمي بالحاسب

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات الالزمــة لقطــع المعــادن، وتشــغيلها عبــر آالت 
الخراطــة والفرايــز التقليــدي، وإجــراء القياســات والرســم الهندســي باســتخدام الحاســب اآللــي عبــر 
 )CNC( برنامجــي األوتــوكاد والســوليدوركس، كمــا يهتــم بتشــغيل آالت التحكــم الرقمــي بالحاســب
والعمــل علــى برنامــج التصميــم والتصــــنيع المدّعــم بالحاســب اآللــي )CAD/CAM( كمــا يســعى هذا 
التخصــص إلــى تدريــب الطالــب علــى أســس وممارســات الســالمة المهنيــة داخــل الــورش الصناعيــة، 

والمهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

تشغيل آالت اإلنتاج   )001117(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

القياســات والرســم الهندســي  المهــارات األساســية والتخصصيــة فــي  التخصــص  يتنــاول هــذا 
والســالمة المهنيــة داخــل الــورش الصناعيــة، والحســاب الفنــي مــع اإللمــام بمهــارات الحاســب اآللــي، 
كمــا يتطــرق إلــى علــم المعادن وخصائصهــا، وقطع المعادن وتشــغيلها عبــر آالت الخراطــة والفرايز 
التقليديــة، ويســعى هــذا التخصــص إلــى تدريــب الطــالب علــى مهــارات الرســم باســتخدام الحاســب 
اآللــي عبــر برنامجــي األوتــوكاد والســوليدوركس، وتشــغيل آالت صيانــة، وتجديــد محــركات االحتــراق 
الداخلــي، مثــل: آالت خراطــة الســلندرات، وآالت مســح الــرؤوس، وآالت خراطــة أعمــدة المرافــق، وآالت 
ــى  ــب عل ــب الطال ــى تدري ــة إل ــدوارة، إضاف ــزاء ال ــات، ووزن األج ــرط الهوب ــة خ ــطوانات، وآل ــم االس تنعي

المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الكهرباء اإلنشائية  )001118(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــل  ــي مراح ــة ف ــآت الكهربائي ــال المنش ــدات، وأعم ــيات التمدي ــادئ وأساس ــص مب ــذا التخص ــاول ه يتن
ــاالت،  ــر االتص ــد دوائ ــم تمدي ــث يت ــي، بحي ــطيب النهائ ــل التش ــا، ومراح ــانة وبعده ــاء الخرس ــل بن قب
وأجهــزة اإلنــذار والتحكــم، إضافــة إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش تأس
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الكهرباء الصناعية   )001119(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص أساســيات كل مــن: البــرادة، والكهربــاء، والتكنولوجيــا المهنيــة، والتمديــدات 
المنزليــة، والقياســات الكهربائيــة، والحمايــة الكهربائيــة، والرســم الفنــي الكهربائــي، واللوحــات 

ــة. ــف اآلالت الكهربائي ــة، ول ــزة الكهربائي ــة األجه ــة، وصيان الكهربائي
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

المصاعد الكهربائية  )001120(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات الالزمــة للعمــل فــي مجــال صيانــة المصاعــد 
ــة  ــد الكهربائي ــب المصاع ــة، وتركي ــاآلالت الكهربائي ــم ب ــيات التحك ــاول أساس ــث يتن ــة، بحي الكهربائي
ــه  ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه ــب عل ــب الطال ــى تدري ــعى إل ــا يس ــا، كم ــا وإصالحه وصيانته

ــاص ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس عل
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

اإللكترونيات   )001121(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية للعمــل فــي مجــال التقنيــات 
اإللكترونيــة. كمــا يســعى إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة مــن أجــل تطويــر قدراتــه علــى 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش تأس
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

صيانة الحاسب وتمديد كيابل شبكات الحاسب اآللي )001122(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن إدارة وصيانــة الحاســب 
اآللــي وملحقاتــه، وصيانــة تمديــدات شــبكات الحاســب، وكيابــل األليــاف الضوئيــة، والصيانــة األوليــة 
ــات  ــاء، والمكون ــات والكهرب ــول اإللكتروني ــية ح ــم األساس ــاول المفاهي ــا يتن ــة، كم ــزة الكفي لألجه
ــعى  ــا يس ــه، كم ــي في ــم الهندس ــب، والرس ــغيل الحاس ــة تش ــب، وأنظم ــة للحاس ــة والبرمجي المادي
إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

ميكانيكا السيارات   )001123(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات البســيطة فــي صيانــة أعطــال كهربــاء 
ــة  ــزل( ومجموع ــن، دي ــة الوقود)بنزي ــح، وأنظم ــة الكب ــه، و أنظم ــق والتوجي ــة التعلي ــيارات، وأنظم الس
نقــل الحركــة، كمــا يســعى إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى 

تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

تبريد وتكييف الهواء )001124(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــف  ــد وتكيي ــال التبري ــي مج ــة ف ــارات التخصصي ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الهــواء، مثــل: أساســيات الرســم الهندســي والرســم الفنــي للتبريــد وتكييــف الهــواء، والتدريــب علــى 
ــة  ــى صيان ــا عل ــتمل تدريًب ــا يش ــد، كم ــير التبري ــي مواس ــكيل وثن ــام، وتش ــاء واللح ــيات الكهرب أساس
بــرادات الميــاه )الثالجــات والمجمــدات المنزليــة( العاديــة والمروحيــة، وجميــع أنــواع المكيفــات 
الشــباكية، والصحراويــة، والوحــدات المجــزأة، والوحــدات المدمجــة، كمــا يســعى إلــى تدريــب الطالب 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه عل
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الصفائح المعدنية   )001125(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــطوح،  ــاج الس ــراد وإنت ــكيل وإف ــة لتش ــارات الالزم ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ومجــاري الهــواء، ومنتجــات األثــاث المعدنــي، كمــا يتنــاول مهــارات إجــراء القياســات الفنيــة، والرســم 
الفنــي، ولحــام ووصــل األلــواح المعدنيــة باســتخدام طــرق مختلفــة، كما يســعى إلــى تدريــب الطالب 

علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.



105تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

صيانة أجهزة الجوال )001126(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص دراســة أساســيات الكهربــاء، واإللكترونيــات، واالتصــاالت الالســلكية، والرســم 
الفنــي، وبرامــج تشــغيل وصيانــة أجهــزة الهواتــف الذكيــة، وتصميــم الدوائــر اإللكترونيــة بالحاســب. 
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

اللحام    )001127(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــام،  ــال اللح ــام بأعم ــن القي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
واختبــار جودتــه باســتخدام االختبــارات اإلتالفيــة، وغيــر اإلتالفيــة )NDT( وقــراءة الرســومات؛ لمعرفــة 
أنــواع وصــالت اللحــام، ورموزهــا، وإجــراء الحســابات المتعلقــة بعمليــات اللحــام، وتصنيــف المعــادن، 
كمــا يتنــاول أساســيات اللحــام، وتقنياتــه المتعــددة، وطــرق اســتخدام جميــع المعــدات، واآلالت 
المتعلقــة بذلــك، ويســعى إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراته على تأســيس 

ــاص. ــروعه الخ وإدارة مش
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

األلمنيوم    )001128(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التخصصيــة التــي تمّكنــه مــن القيــام بأعمــال 
تشــكيل وتركيــب األلمنيــوم، والتكســية باأللــواح المعدنيــة، وعلــم الزجــاج، وعمليات القــص والتجميع 
والتفريــز، والقيــام بالحســابات الفنيــة وعمليــات اإلنتــاج والرســم الفنــي، إضافــة إلــى تركيــب وصيانــة 
ــى  ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه ــب عل ــب الطال ــى تدري ــعى إل ــا يس ــي. كم ــاث المعدن األث

تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

النجارة العامة )001129(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــال  ــذ أعم ــم وتنفي ــن تصمي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
النجــارة البســيطة، مثــل: األثــاث المنزلــي، والمكتبــي، وغــرف النــوم، والمطبــخ ... وغيرهــا، كمــا يتنــاول 
تدريًبــا علــى اســتخدام األجهــزة، واآلالت الكهربائيــة فــي أعمــال النجــارة، باإلضافــة إلــى تدريــب 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــى المه ــب عل الطال
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الحالقة  )001130(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــة،  ــون حالق ــيس صال ــن تأس ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والقيــام بمختلــف أعمــال حالقــة الشــعر، والعنايــة بــه، والعنايــة بالبشــرة، كمــا يهتــم بالتدريــب 
ــيس وإدارة  ــى تأس ــب عل ــدرات الطال ــر ق ــة؛ لتطوي ــارات اإلداري ــع، والمه ــويق، والبي ــارات التس ــى مه عل

ــاص. ــروعه الخ مش
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

سمكرة السيارات  )001131(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل فــي مجــال ســمكرة 
ــب  ــك وتركي ــيارات، وف ــاص الس ــكل، وش ــام هي ــالح، ولح ــات إص ــى عملي ــا عل ــاول تدريًب ــيارات، ويتن الس
ــى  ــب عل ــب الطال ــاول تدري ــا يتن ــاج، كم ــط الزج ــة، وضب ــة، والخارجي ــواراتها الداخلي ــا، وإكسس أجزائه

ــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص. ــر قدرات ــة؛ لتطوي المهــارات اإلداري
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

دهان وتلميع السيارات  )001132(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل فــي مجــال دهــان 
وتلميــع الســيارات، ويتنــاول األســس العمليــة لدهــان وتلميــع الســيارات، وكيفيــة تنفيذهــا، وأعمــال 
التشــطيب النهائــي، وإجــراءات اســتالم وتســليم الســيارات، كمــا يســعى إلــى تدريــب الطالــب علــى 

ــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص. المهــارات اإلداريــة؛ لتطوي
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

مركبات النقل  )001133(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات الالزمــة للعمــل علــى صيانــة المركبــات، 
والهيــكل القاعــدي، والكهربــاء والمحــركات، ومجموعــة نقــل الحركــة وأنظمــة حقــن وقــود الديــزل، 
والرســم الفنــي للمركبــات وأنظمــة الهيدروليــك والصيانــة، وتشــخيص األعطــال، كمــا يتنــاول تدريــب 

الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الخياطة الرجالية  )001134(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم نمــوذج الملبــس، 
وقــص وخياطــة القمــاش، والتطريــز، وطباعــة المالبــس، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص أساســيات 
الخياطــة، وعــرض وتجهيــز المالبــس، ودراســة الجديــد فــي عالــم األزيــاء، وإجــراءات الصيانة والســالمة 
المتبعــة، كمــا يتنــاول تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة 

مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

التمديدات الصحية  )001135(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــة،  ــبكة التغذي ــد ش ــن تمدي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــدات  ــة التمدي ــات، وصيان ــاب الكمي ــة، وحس ــزة الصحي ــب األجه ــي، وتركي ــرف الصح ــدات الص وتمدي

ــة. ــدات الصحي ــال التمدي ــات أعم ــيات وتقني ــص أساس ــذا التخص ــاول ه ــا يتن ــة، كم الصحي
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

المساحة   )001136(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص المهــارات التخصصيــة فــي الرســم والحســاب المســاحي، والرفــع التفصيلــي، 
والطبوغرافــي، والتوقيــع المســاحي، والمســاحة الجيوديســية، والمســاحة التصويريــة، والنظــام 
العالمــي لتحديــد المواقــع، وأعمــال الميزانيــة، كمــا يتنــاول تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ 

لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

المراقبة المدنية   )001137(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص مهــارات اإلنشــاءات المدنيــة، ورســم وقــراءة المخططــات، وحســاب الكميــات 
بالحاســب، وورش اإلنشــاءات المدنيــة، ومبــادئ المســاحة، والمــواد المســتخدمة فــي اإلنشــاءات 
ــارات  ــى المه ــب عل ــب الطال ــاول تدري ــا يتن ــي، كم ــب اآلل ــة بالحاس ــآت المدني ــم المنش ــة، ورس المدني

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس ــه عل ــر قدرات ــة؛ لتطوي اإلداري
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

الرسم المعماري   )001138(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص المهــارات التخصصيــة فــي الرســم التنفيــذي بالحاســب، ومبــادئ اإلنشــاءات 
وعمــل  بالحاســب،  المعمــاري  واإلظهــار  والمنظــور  المعمــاري،  واإلظهــار  والمنظــور  المعماريــة، 
المجســمات المعماريــة، كمــا يســعى إلــى تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه 

ــاص. ــروعه الخ ــيس وإدارة مش ــى تأس عل
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

المراقبة المعمارية   )001139(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

التخصــص مهــارات اإلنشــاءات المعماريــة، ورســم وقــراءة المخططــات، وحســاب  يتنــاول هــذا 
المعماريــة،  والمــواد  المســاحة،  ومبــادئ  بالحاســب،  المخططــات  ورســم  بالحاســب،  الكميــات 
كمــا يتنــاول تدريــب الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة مــن أجــل تطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة 

مشــروعه الخــاص.
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: البرامج األساسية والمؤهالت )001(

البرامج األساسية والمؤهالت  )0011(

المعدات الثقيلة   )001140(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــة،  ــة المعــدات الثقيل ــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن صيان يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
وفحــص المعــدات، واســتبدال الزيــوت والفالتــر وأعمــال الصيانــة البســيطة، كمــا يســعى إلــى تدريــب 

الطالــب علــى المهــارات اإلداريــة؛ لتطويــر قدراتــه علــى تأســيس وإدارة مشــروعه الخــاص.
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

عبــارة عــن برامــج أو مؤهــالت تــم إعدادهــا للبالغين بصفــة أساســية، حيث ُصِمَمــت لتعليــم المهارات 
األساســية للقــراءة، والكتابــة، والحســاب، ويمكــن اســتخدام متوســط العمــر االعتيــادي للمشــاركين 
فــي التمييــز بيــن المجــال التفصيلــي )البرامــج والمؤهــالت األساســية( صاحــب كــود رقــم 0011 وهــذا 

ــال التفصيلي. المج

تعليم الكبار
معرفة القراءة والكتابة

الحساب

المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب )002(

اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب  )0021(

اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب   )002101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: تنمية المهارات والتنمية الشخصية  )003(

تنمية المهارات والتنمية الشخصية  )0031(

تنمية المهارات والتنمية الشخصية  )003101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يشــير هــذا المجــال إلــى البرامــج التــي تســتهدف تطويــر القــدرات الذهنيــة، واالجتماعيــة، ...وغيرهــا، 
ــم  ــة، وال يت ــارات المتنقل ــتهدف المه ــي تس ــالت الت ــج والمؤه ــال البرام ــذا المج ــت ه ــدرج تح ــا ين كم
تصنيفهــا فــي المجــال التفصيلــي )البرامــج والمؤهــالت األساســية( )0011( وفــي المجــال التفصيلــي 

ــاب( )0021(.  ــة والحس ــراءة والكتاب ــام بالق )اإللم

تنمية القدرات السلوكية
تنمية المهارات العقلية

تنمية القدرات التنظيمية الشخصية
تنمية مهارات تنظيم الحياة
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التعريف

يســتخدم رمــز )برامــج عامــة ومؤهــالت غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( ألي تخصــص، أو برنامــج فــي 
المجــال الواســع )البرامــج العامــة والمؤهــالت( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مــكان آخــر إلــى حيــن تحديث 

التصنيــف، وترميــز التخصصــات الجديــدة.

المجال الواسع: البرامج العامة والمؤهالت )00(

المجال الضيق: برامج عامة ومؤهالت غير مصنفة في مكان آخر  )009(

برامج عامة ومؤهالت غير مصنفة في مكان آخر  )0099(

برامج عامة ومؤهالت غير مصنفة في مكان آخر  )009999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص



مجال )01(
التعليم

التعليم    011        





المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

برامج غير محددة في التعليم   )0110(

تخصص غير محدد في التعليم   )011000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــال  ــى المج ــي إل ــج ينتم ــص، أو برنام ــم( ألي تخص ــي التعلي ــدد ف ــر مح ــص غي ــز )تخص ــتخدم رم يس
ــي  ــال تفصيل ــي مج ــه ف ــى تصنيف ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم ــد عن ــم( وال توج ــق )التعلي الضي

ــدد. مح

مستجد التربية
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

التربية اإلسالمية   )011101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــا،  ــا، وأهميته ــالمية، وأهدافه ــة اإلس ــوم التربي ــب بمفه ــف الطال ــى تعري ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وخصائصهــا، ومصادرهــا، ووســائطها، وتمكينــه مــن معرفــة عنايــة ســلف األمــة بالجوانــب التربويــة 
النفســية. كمــا يهــدف إلــى تزويــده بالمناهــج العلميــة المختلفــة فــي تأصيــل العلــوم وبحــوث التربية 
اإلســالمية؛ مــن أجــل خدمــة المجتمــع، واإلســهام فــي دعــم، وتأهيــل الكفــاءات التربويــة المتميــزة 

فــي مجــاالت التربيــة اإلســالمية، وتطبيقاتهــا.

التربية اإلسالمية والمقارنة

تاريخ التربية اإلسالمية
الدراسات النفسية في التربية اإلسالمية

نظم التعليم في العالم في ضوء التربية اإلسالمية
الفكر التربوي عند المفكرين المسلمين

التربية اإلسالمية والتحديات المعاصرة
التربية والتعليم لألقليات المسلمة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

أصول التربية   )011102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمبــادئ، والحقائــق، والنظريــات العلميــة، والتطبيقــات 
ــفية،  ــول الفلس ــات، واألص ــذه النظري ــادر ه ــي، ومص ــوي التطبيق ــل الترب ــه العم ــي توّج ــة، الت العملي

ــا. ــوم عليه ــي تق ــية، الت ــية، والسياس ــة، والنفس ــة، والثقافي ــة، والديني واالجتماعي

التربية الدولية المقارنة
التربية المقارنة

األصول اإلسالمية للتربية

األصول الثقافية واالجتماعية للتربية
السياسات التربوية

التربية والتنمية في دول العالم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التربية المقارنة
التربية والتنمية

أصول التربية اإلسالمية والعامة
اجتماعيات التربية
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

القياس والتقويم التربوي   )011103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تعريــف الطالــب بالمفاهيــم األساســية فــي مجــال التقويــم التربــوي، 
وأغراضــه، وأدواتــه، وخصائصــه، وأهميتــه، ووظائفــه، وأنواعــه، كمــا يتنــاول خطــوات التقويــم التربوي، 
ــرارات  ــاذ الق ــى اتخ ــاعد عل ــى يس ــه؛ حت ــتخدمة في ــة المس ــرق اإلحصائي ــه، والط ــاء أدوات ــة بن وكيفي
التطويريــة للعمليــة التعليميــة، ورفــع كفاءتهــا، وإصــدار الحكــم بدقــة وموضوعيــة علــى النظــام 
التربــوي، وتحديــد جوانــب القــوة والقصــور فيــه، واتخــاذ قــرارات مناســبة إلصــالح مــا قــد يتم الكشــف 

عنــه مــن جوانــب القصــور، وتعزيــز الجوانــب اإليجابيــة.

التقويم التربوي
بناء أدوات القياس النفسي والتربوي

استخدام الحاسوب في القياس

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

جمع البيانات النوعية وتحليلها 
مشكالت في القياس والتقويم التربوي
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

المناهج وطرق التدريس    )011104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، وتخطيــط، وتقويــم، 
وتطويــر المنهــج الدراســي، وتنفيــذ عملياتــه، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب أســاليب واســتراتيجيات التدريــس 

التــي يســتخدمها المعلــم؛ لتحقيــق أهــداف تربويــة معينــة، أو تحقيــق ســلوك متوقــع لــدى المتعلميــن.

المناهج وطرق التدريس العامة
المناهج العامة

تقويم المناهج والبرامج التعليمية
المناهج واإلشراف التربوي

المناهج والوسائل التعليمية
تطوير المناهج

المناهج وطرق تدريس االجتماعيات
المناهج وطرق تدريس التاريخ

المناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية
المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

المناهج وطرق تدريس التربية الفنية
المناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي

المناهج وطرق تدريس الجغرافيا
المناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي

مناهج وطرق تدريس الحاسوب التعليمي
المناهج وطرق تدريس الدراسات اإلسالمية

المناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية
المناهج وطرق تدريس الدراسات القرآنية

تخطيط المناهج 
طرق التدريس العامة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
تصميم التدريس 

كفايات التدريس ومهاراته

المناهج وطرق تدريس الرياضيات
المناهج وطرق تدريس العلوم
المناهج وطرق تدريس الفيزياء

المناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية
المناهج وطرق تدريس اللغة العربية

المناهج وطرق تدريس معلمة اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية
المناهج وطرق تدريس وسائل وتقنيات التعليم

المناهج وطرق تدريس تعليم اللغة اإلنجليزية للناطقين بلغات أخرى
المناهج وطرق تدريس تعليم ابتدائي رياضيات

المناهج وطرق تدريس رياض األطفال
مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية

أصول تدريس التربية البدنية
تعليم الرياضيات

المناهج وطرق تدريس الصفوف األولية
مناهج وطرق تدريس التربية األسرية

مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائي
مناهج وطرق تدريس تعليم الكبار 

مناهج وطرق تدريس الفئات الخاصة 
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

تقنيات التعليم   )011105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التقنيــات  لتوظيــف  الالزمــة  والمهــارة  المعرفــة  الطالــب  إلــى إكســاب  التخصــص  يهــدف هــذا 
التعــرف علــى الحاســوب،  التعليــم والتعلــم، وكذلــك  التعليميــة بصــورة مناســبة فــي عمليــة 
والبرمجيــات التعليميــة، واالســتخدام اآلمــن لإلنترنــت، كمــا يركــز علــى كيفيــة اســتخدام الشــبكات 
االجتماعيــة بصفتهــا طريقــة للعمــل الفــردي والجماعــي، وكذلــك التعــرف علــى المعاييــر الوطنيــة 

لتقنيــات التعليــم للطــالب والمعلميــن، وأهميتهــا.

وسائل وتقنية التعليم
تقنيات تعليم الطفولة

تقنيــة الواقــع االفتراضــي والواقــع المعــزز 
فــي التعليــم

تصميم التقنيات التعليمية
إنتاج الوسائط التعليمية الرقمية

تقويم وتطوير التقنيات المستخدمة في العملية التعليمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مستحدثات تقنيات التعليم
دمج التقنية في التعليم 

الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم
تصميم تقنيات التعليم

التعليم اإللكتروني
تقنية المعلومات واالتصاالت في التربية
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

علم التربية   )0111(

مصادر التعلم    )011106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف التــي تمّكنــه مــن إدارة وتشــغيل مراكــز مصــادر 
التعليــم فــي المــدارس، والمعاهــد المختلفــة، كمــا يتنــاول دراســة النظريــات، والقضايــا، والتطبيقــات 

الحديثــة فــي مراكــز مصــادر التعلــم.

تصميم المحتوى اإللكتروني التعليمي
مراكز مصادر التعليم

إدارة مراكز مصادر التعلم
مصادر المعلومات

تشغيل األجهزة التعليمية وصيانتها
المصادر التعليمية المفتوحة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب معلمي ما قبل المدرسة   )0112(

الطفولة المبكرة    )011201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة التطــور الشــامل للطفــل فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة )مــن 
الناحيــة الجســدية، واالجتماعيــة، والعاطفيــة، واألخالقيــة،  إلــى ســت ســنوات( مــن  ثــالث  عمــر 
ــاليب،  ــة أس ــى دراس ــة إل ــا، باإلضاف ــالزم لمعالجته ــاذ ال ــا، واتخ ــراب فيه ــد أي اضط ــة، وتحدي والفكري
واســتراتيجيات تعليــم األطفــال قبــل المدرســة، وتطويــر مهاراتهــم اللغويــة، والحســابية، والمناهــج، 

ــا. ــتخدمة فيه ــة المس ــائل المختلف والوس

رياض األطفال )تربوي(
تعليم ما قبل المرحلة االبتدائية

علم نفس الطفولة
المناهج وطرق تدريس رياض األطفال 

علم نفس الطفل غير العادي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التربية الحركية للطفل
تصميم البرامج واألنشطة في رياض األطفال

تربية الطفولة المبكرة
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة كيفيــة تعليــم وتدريــب األطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات 
فــي مخــارج الحــروف، وإنتــاج الصــوت، والطالقــة الكالميــة، والتعبيــر اللفظــي، كمــا يتنــاول تخطيــط 
وتصميــم وتقديــم الخدمــات التعليميــة المناســبة لهــم، وتطويــر المناهــج، وطــرق التدريــس التــي 

يتــم اســتخدامها مــع هــذه الفئــة مــن الطــالب.

اضطرابات النطق والكالم
اضطرابات اللغة والنطق

االضطرابات اللغوية
اضطرابات التواصل واالتصال

طرق تقييم وتشخيص ذوي اضطرابات اللغة والكالم
األساليب التدريبية لذوي اضطرابات اللغة والكالم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

اضطرابات اللغة والتواصل )011301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

االضطرابات السلوكية والتوحد )011302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة أنــواع اضطرابــات طيــف التوحــد، وأعراضها، وأســاليب تشــخيصها، 
ــة  ــات التعليمي ــر الخدم ــذ، وتطوي ــداد، وتنفي ــط، وإع ــن تخطي ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس كم
والتأهيليــة المقدمــة لألطفــال الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات طيــف التوحــد، وتطويــر مهــارات 
الســلوك التكُيفــي لديهــم، وتقديــم التوجيــه، واإلرشــاد النفســي لهــم وألســرهم، أو مــن يرعاهــم.

التوحد واإلعاقة النمائية
اضطراب التوحد

مقدمة في اضطراب طيف التوحد 
طرق تقييم وتشخيص ذوي اضطراب التوحد

طرق تدريس ذوي اضطراب التوحد

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المهارات األكاديمية لذوي االضطرابات 
السلوكية وطيف التوحد

المهارات الحياتية لذوي االضطرابات 
السلوكية وطيف التوحد

اضطرابات طيف التوحد
فرط الحركة وتشتت االنتباه
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

االضطرابات السلوكية واالنفعالية )011303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة أنــواع االضطرابــات الســلوكية واالنفعاليــة، وأســبابها، وخصائــص 
ــن  ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــا، كم ــل معه ــخيصها، والتعام ــاليب تش ــا، وأس ــوع منه كل ن
تخطيــط وإعــداد وتنفيــذ وتطويــر الخدمــات التعليميــة، والتأهيليــة المقدمــة لهــذه الفئــة مــن 

ــلوك. ــل الس ــاء، وتعدي ــل، وبن ــات تحلي ــر فني ــال عب األطف

أساليب قياس وتشخيص االضطرابات السلوكية واالنفعالية
تصميم البرامج التعليمية لذوي االضطرابات السلوكية واالنفعالية

مقدمة في تعديل وبناء السلوك 
بناء البرنامج التربوي الفردي للتعامل مع االضطرابات السلوكية واالنفعالية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

اإلعاقة البصرية )011304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتعليــم وتدريــب ذوي 
اإلعاقــة البصريــة، وضعــاف البصــر علــى التكيــف مــع اإلعاقــة عبــر اســتخدام األدوات والتقنيــات 
ــارز  ــي الب ــط النقط ــتخدام الخ ــة باس ــراءة والكتاب ــى الق ــب عل ــا التدري ــن أهمه ــم، وم ــة له المخصص
)برايــل(، كمــا يتنــاول دراســة كيفيــة تخطيــط وتصميــم الخدمــات التعليميــة، وتقديمهــا إلــى الذيــن 

ــر.  ــي البص ــٍف ف ــة، أو ضع ــة البصري ــن اإلعاق ــون م يعان

مقدمة في اإلعاقة البصرية وضعاف البصر 
السلوك التكيفي لذوي اإلعاقة البصرية

أساليب وطرق تعليم ذوي اإلعاقة البصرية وضعاف البصر
القدرات المكتسبة للمعاقين بصريا

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

اإلعاقة السمعية )011305(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتعليــم وتدريــب ذوي 
اإلعاقــة الســمعية، وضعــاف الســمع علــى التواصــل واالتصــال اللغــوي، باســتخدام لغــة اإلشــارة، أو 
طــرق التواصــل الشــفهي؛ لتحســين قدرتهــم علــى التعلــم واالتصــال، كمــا يتنــاول دراســة كيفيــة 
تخطيــط وتصميــم الخدمــات التعليميــة، وتقديمهــا إلــى الذيــن يعانــون مــن اإلعاقــة الســمعية، أو 

ضعــٍف فــي الســمع. 

الصم وضعاف السمع

 مقدمة في اإلعاقة السمعية وضعاف السمع 
 لغة اإلشارة والتواصل الشفهي 

الخدمات التأهيلية لذوي اإلعاقة السمعية وضعاف السمع
 أساليب وطرق تعليم ذوي اإلعاقة السمعية وضعاف السمع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

اإلعاقة العقلية )011306(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تعليــم وتدريــب 
ذوي اإلعاقــة العقليــة علــى مهــارات الســلوك التكيفــي، وكيفيــة تخطيــط وإعــداد وتقديــم البرامــج 
ــم  ــط وتصمي ــة تخطي ــة كيفي ــاول دراس ــا يتن ــال، كم ــن األطف ــة م ــذه الفئ ــة له ــة والجماعي الفردي
الخدمــات التعليميــة والتربويــة التــي يتــم تقديمهــا لألطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة ممــن يعانــون 
ضعفــًا فــي الوظائــف الذهنيــة، والتــي تظهــر فــي القــدرات األكاديميــة، والعنايــة الشــخصية، 

ــن. ــع اآلخري ــل م والتواص

التربية الفكرية
التخلف العقلي

 مقدمة في اإلعاقة العقلية  
طرق تقويم ذوي اإلعاقة العقلية 

طرق التدريس لذوي اإلعاقة العقلية
البرامج التربوية الفردية التأهيلية لذوي اإلعاقة العقلية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

التدخل المبكر )011307(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إكســاب الطالــب المعــارف والمهــارات الخاصــة بمجموعــة مــن الخدمات 
النفســية، واالجتماعيــة، والتعليميــة، التــي يتــم تقديمهــا لألطفــال دون السادســة مــن العمــر والذيــن 
يعانــون مــن إعاقــة، أو تأخــر نمائــي، أو لديهــم قابليــة لهــذا التأخــر، ويتنــاول هــذا التخصــص مجموعة 
شــاملة مــن التدخــالت؛ لتأهيــل الوالديــن، وإكســابهم المهــارات الالزمــة لمســاعدة هــؤالء األطفــال 

علــى النمــو والتعلــم والتكيــف مــع الحيــاة اليوميــة.

مقدمة في برامج التدخل المبكر 
االضطرابات النمائية في مرحلة الطفولة المبكرة

طرق قياس وتقييم األطفال ذوي اإلعاقة أو االضطرابات النمائية  
بناء البرامج الفردية واألسرية في مراحل التدخل المبكر

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

التربية الخاصة )011308(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة الجوانــب التربويــة، والتعليميــة، والنفســية المتعلقــة باألطفــال 
يتنــاول طــرق تقويمهــم، ورعايتهــم، وتعليمهــم، وتأهيلهــم  الخاصــة، كمــا  ذوي االحتياجــات 
للتكيــف مــع بيئاتهــم مــن خــالل إعــداد وتنفيــذ البرامــج التربويــة المناســبة لطبيعــة احتياجاتهــم. 

التعليم الشامل
اإلعاقات النمائية

اإلعاقات النمائية كثيرة االنتشار

مقدمة في التربية الخاصة لذوي اإلعاقة 
التقويم والتشخيص في التربية الخاصة

استراتيجيات تدريس ذوي االحتياجات الخاصة
 البرامج التربوية الخاصة بذوي اإلعاقة واالضطرابات النمائية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اإلعاقات النمائية قليلة االنتشار
اإلعاقات الحسية



141تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

صعوبات التعلم )011309(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــالب،  ــا الط ــي منه ــي يعان ــة الت ــة واألكاديمي ــات النمائي ــة الصعوب ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والتــي تتمثــل فــي ظهــور مجموعــة متباينــة مــن االضطرابــات تــؤدي إلــى ظهــور صعوبــات واضحــة 
فــي اكتســاب واســتخدام قــدرات االســتماع، واالنتبــاه، والــكالم، والقــراءة، والكتابــة، واالســتدالل 
الرياضــي علــى الرغــم مــن امتالكهــم مســتوى طبيعــي مــن الــذكاء، ويركــز هــذا التخصــص علــى 
طــرق التشــخيص المبكــر لحــاالت صعوبــات التعلــم لــدى الطــالب، وتصميــم برامــج تعليميــة مناســبة 

ــات. لطبيعــة وشــدة هــذه الصعوب

 مقدمة في صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية 
تقويم وتشخيص صعوبات التعلم الرسمية وغير الرسمية

استراتيجيات تدريس ذوي صعوبات التعلم الرسمية وغير الرسمية
بناء البرنامج التربوي الفردي لذوي صعوبات التعلم 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

التفوق العقلي واالبتكار )011310(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــمية  ــرق الرس ــًا، والط ــن عقلي ــن والمتفوقي ــص الموهوبي ــة خصائ ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وغيــر الرســمية للتعــرف عليهــم، وكيفيــة رعايتهــم، كمــا يتنــاول المشــكالت التعليميــة، والنفســية، 
واأُلســرية التــي تعانــي منهــا هــذه الفئــة من الطــالب، وطبيعــة التدخــالت المطلوبــة للتعامــل معها.

تربية الموهوبين
الموهبة والتفوق العقلي

رعاية الموهوبين

النماذج والنظريات الخاصة بالموهبة والتفوق واالبتكار
األساليب الرسمية وغير الرسمية في التعرف على الموهوبين والمتفوقين

بناء البرامج التربوية الفردية في التعامل مع الموهوبين والمتفوقين
 العمليات العقلية األساسية للتعلم والعوامل المؤثرة في تعليم وتعلم الموهوبين 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



143تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

تعدد اإلعاقات )011311(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

وأســبابها،  وتصنيفاتهــا،  والشــديدة،  المتعــددة  اإلعاقــات  دراســة  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
ــن  ــداد مؤهلي ــاول إع ــا يتن ــا، كم ــي منه ــن يعان ــة لم ــية، والتعليمي ــات النفس ــا، واالحتياج وخصائصه
ذوي كفــاءة عاليــة فــي تخطيــط وتصميــم وتنفيــذ البرامــج التعليميــة والتأهيليــة المقدمــة لــذوي 
اإلعاقــات المتعــددة والشــديدة، وكذلــك العمــل مــع أســرهم؛ بهــدف تحســين جــودة حيــاة هــذه 

ــال. ــن األطف ــة م الفئ

اإلعاقات الشديدة والمتعددة
شديدي اإلعاقة 

مقدمة في اإلعاقات الشديدة والمتعددة 
دراسة احتياجات األطفال متعددي اإلعاقة 

التقويم والتشخيص في مجال اإلعاقات الشديدة والمتعّددة
طرق تأهيل ذوي اإلعاقات المتعددة والشديدة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

تحليل السلوك التطبيقي )011312(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب باألســس النظريــة والتطبيقــات العمليــة؛ لتحليــل الســلوك 
التطبيقــي الــذي ُيســتخدم مــع األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، ويتنــاول هذا التخصــص تصميم، 
ــبة  ــلوك المناس ــض الس ــلوك، أو خف ــادة الس ــاليب زي ــلوك، وأس ــل الس ــج تعدي ــم برام ــذ، وتقوي وتنفي

لهــذه الفئــة مــن األطفــال.

علم تحليل السلوك التطبيقي
طرق قياس وتشكيل السلوك الُمشكل

التدخل العالجي وفق تحليل السلوك التطبيقي
بناء الخطة الفردية من خالل برنامج )تحليل السلوك التطبيقي( لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

التعليم االبتدائي )011313(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء للتدريــس فــي مرحلــة التعليــم االبتدائــي، 
ويتنــاول دراســة المناهــج، وطــرق التدريــس، والوســائل التعليميــة المســتخدمة فــي تعليــم الطــالب 
فــي المرحلــة االبتدائيــة، كمــا يتنــاول دراســة خصائــص األطفــال فــي المرحلــة االبتدائيــة )فــي العمــر 
بيــن السادســة وحتــى الحاديــة عشــرة( مــن الناحيــة النفســية، والتربويــة، والتعليميــة، والطــرق المثلى 
إلكســاب األطفــال مهــارات التعلــم األساســية مــن : القــراءة، والكتابــة، والحســاب فــي هــذه المرحلــة.

مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية
التعلم النشط والتدريس المتمايز

تنظيم صف المدرسة االبتدائية وإدارته
منهج المدرسة االبتدائية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي   )0113(

تعليم الكبار والتعليم المستمر )011314(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص األســس النظريــة، والتطبيقــات العمليــة ألنظمــة تعليــم الكبــار، ونماذجهــا، 
وطرقهــا، وأســاليبها، والتحديــات التــي تواجههــا، كمــا يرّكــز علــى أنــواع أنظمــة التعليــم المســتمر، 

وآليــات تنفيذهــا، ودورهــا فــي التنميــة والتحديــات التــي تواجههــا.

خصائص الكبار النفسية والفسيولوجية
طرق وأساليب تعليم الكبار

 إدارة برامج تعليم الكبار
نماذج التعليم المستمر وتطبيقاته

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي صفوف أولية  )011401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلــم شــامل للصفــوف األوليــة فــي مــواد التربيــة اإلســالمية، 
واللغــة العربيــة، والرياضيــات، والعلــوم. ويتكــون مــن إعــداد تخصصــي فــي: التربيــة اإلســالمية، 
واللغــة العربيــة، والرياضيــات، والعلــوم، وإعــداد تربــوي )خصائــص النمــو وعمليــات التعليــم والتعلــم، 
ــت  ــي وق ــة ف ــوف األولي ــج الصف ــى مناه ــي عل ــب الميدان ــع التدري ــة ....( م ــارات صفي ــم ومه والتقوي

ــة. ــة العملي ــوي والتربي ــداد الترب ــررات اإلع ــي مق ــداد ف ــرة اإلع ــاء فت ــر أثن مبك

الفقه والعقيدة
اللغة العربية

الرياضيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تنظيم صف المدرسة االبتدائية وإدارته
تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي صفوف عليا  )011402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أكفــاء فــي تدريــس مقــررات التربيــة اإلســالمية، واللغــة 
العربيــة، والرياضيــات، والعلــوم، والدراســات االجتماعيــة، لطــالب الصفــوف العليــا مــن المرحلــة 
ــة،  ــة العربي ــالمية، واللغ ــة اإلس ــي التربي ــي ف ــداد تخصص ــارين: األول: إع ــن مس ــون م ــة، ويتك االبتدائي
ــتمل  ــة، ويش ــوم، والتقني ــات، والعل ــي الرياضي ــي ف ــداد تخصص ــي: إع ــة، والثان ــات االجتماعي والدراس
كال المســارين علــى إعــداد تربــوي )خصائــص النمــو، وعمليــات التعليــم والتعلــم، وتقويــم التعلــم 
ومهــارات صفيــة....(، مــع تدريــب ميدانــي علــى مناهــج الصفــوف العليــا فــي وقــت مبكــر أثنــاء فتــرة 

ــة. ــة العملي ــوي والتربي ــداد الترب ــررات اإلع ــي مق ــداد ف اإلع

صفوف عليا رياضيات وعلوم وتقنية
صفوف عليا  تربية إسالمية ولغة عربية ودراسات اجتماعية

العلوم والرياضيات
اللغة العربية

التربية اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الدراسات االجتماعية
تنظيم صف المدرسة االبتدائية وإدارته

تقنيات التعليم



149تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

االجتماعيات )تربوي(  )011403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــس  ــة للتدري ــواد االجتماعي ــات الم ــي تخصص ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
فــي مراحــل التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى 
ــاالت  ــي مج ــة ف ــارات عملي ــن، ومه ــق، وقواني ــات، وحقائ ــن نظري ــه م ــا يتضمن ــي، بم ــري والعمل النظ
المــواد االجتماعيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة 
التربــوي، وإنتــاج،  التدريــس، والتقويــم  التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق  كفاياتــه فــي الجوانــب 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

أساسيات في علم التاريخ
أساسيات في علم الجغرافيا

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
 تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

االقتصاد المنزلي )تربوي(  )011404(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــرية  ــة اأُلْس ــررات التربي ــس مق ــي تدري ــة ف ــاءة عالي ــات بكف ــداد معلم ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
فــي مراحــل التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى 
ــاالت  ــي مج ــة، ف ــارات عملي ــن، ومه ــق، وقواني ــات، وحقائ ــن نظري ــه م ــا يتضمن ــي، بم ــري والعمل النظ
ــة،  ــن جه ــة م ــة، والغذائي ــة، واالجتماعي ــة، والمالي ــب التربوي ــرة، والجوان ــة األس ــزل، ورعاي ــة بالمن العناي
ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، 
والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتاج، واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفة؛ 

حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

التربية األسرية )تربوي(
االقتصاد المنزلي والتربية الفنية )تربوي(

التغذية وعلوم األطعمة )تربوي(

اقتصاديات األسرة
إعداد وحفظ األطعمة

تصميم األزياء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة المشروعات الصغيرة 
التقويم التربوي

طرق وأساليب التدريس

السكن وإدارة المنزل )تربوي(
المالبس والنسيج )تربوي(
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

النشاط المدرسي  )011405(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتصميــم، وتنظيــم، وتنفيــذ، ومتابعــة، وتقويــم األنشــطة المدرســية التــي يشــترك فيهــا المتعلــم 
داخــل المؤسســات التعليميــة وخارجهــا مــن أعمــال عمليــة منظمــة، أو غيــر منظمــة، ومدرســية أو ال 

ــة.  ــات متنوع ــه لموضوع ــم تعلم ــي تدع ــرات الت ــن الخب ــد م ــه بمزي ــود علي ــية تع مدرس

األنشطة الرياضية المدرسية
األنشطة الرياضية الترويحية لذوي االحتياجات الخاصة

اإلعالم التربوي في المدرسة
األنشطة المدرسية التفاعلية
األنشطة الفنية والمسرحية 

البنية التحتية والتجهيزات الرياضية المدرسية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التربية البدنية   )011406(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــس ف ــة للتدري ــة البدني ــص التربي ــي تخص ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
مراحــل التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى 
ــاالت  ــي مج ــة ف ــارات عملي ــن، ومه ــق، وقواني ــات، وحقائ ــن نظري ــه م ــا يتضمن ــي، بم ــري والعمل النظ
التدريــب الرياضــي، والتربيــة البدنيــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، 
وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

التربية البدنية )تربوي(

التدريب الرياضي
اللياقة البدنية

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي دراسات إسالمية  )011407(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي تدريــس مقــررات الدراســات الشــرعية لطــالب 
ــري  ــتوى النظ ــى المس ــي عل ــي األكاديم ــار المعرف ــص اإلط ــذا التخص ــاول ه ــة، ويتن ــة االبتدائي المرحل
والعملــي، بمــا يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي مجــاالت الدراســات 
الشــرعية، مثــل: القــرآن، والفقــه، والعقيــدة، وأصــول الديــن مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى 
اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، 
والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى 

الســلك التعليمــي بكفــاءة.

التعليم االبتدائي - العلوم الشرعية

العقيدة اإلسالمية
الحديث النبوي

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي رياضيات   )011408(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي تدريــس مقــرر الرياضيــات لطــالب المرحلــة 
االبتدائيــة، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، 
بمــا يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي مجــاالت الرياضيــات، مثــل: الجبــر، 
والهندســة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي 
الجوانــب التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل 

التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

علم الجبر
علم الهندسة

علم اإلحصاء واالحتماالت

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي علوم  )011409(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــة  ــالب المرحل ــوم لط ــرر العل ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
االبتدائيــة، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، 
بمــا يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي مجــاالت العلــوم، مثــل: األحيــاء، 
ــة  ــب، وتنمي ــوي للطال ــداد الترب ــى اإلع ــز عل ــرى يرك ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــاء م ــاء، والفيزي والكيمي
التربــوي، وإنتــاج،  التدريــس، والتقويــم  التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق  كفاياتــه فــي الجوانــب 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

علم األحياء
علم الحيوان والنبات

علم الكيمياء
علم الفيزياء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التعليم االبتدائي لغة عربية   )011410(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي تدريس مقــرر اللغــة العربيــة لطــالب المرحلة 
االبتدائيــة، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، 
بمــا يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي مجــاالت اللغــة العربيــة، مثــل: 
النحــو، واألدب، والبالغــة، والنقــد مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، 
وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

علم النحو والصرف
النقد والبالغة

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم



157تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

األحياء )تربوي(  )011411(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــم  ــالب التعلي ــاء لط ــرر األحي ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، بمــا 
يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصــص األحيــاء مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربوية، 
ــاج، واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى  ــوي، وإنت مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم الترب

تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

وظائف اعضاء الحيوان العام
فيزياء حديثة
أحياء دقيقة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الرياضيات )تربوي(   )011412(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي تدريــس مقــرر الرياضيــات لطــالب التعليــم 
العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي واألكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، بمــا 
يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصــص الرياضيــات من جهــة، ومن 
جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربوية، 
مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام، الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى 

تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

التعليم الثانوي - رياضيات

علم الجبر 
علم الهندسة

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

العلوم )تربوي(  )011413(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــذا  ــاول ه ــوم، ويتن ــررات العل ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
النظــري والعملــي، بمــا يتضمنــه مــن  المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى  التخصــص اإلطــار 
نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصصــات العلــوم، مثــل: األحيــاء والفيزيــاء، 
والكيميــاء مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي 
الجوانــب التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل 

ــاءة. ــي بكف ــلك التعليم ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت ــة المختلف التعليمي

التعليم الثانوي - العلوم

أساسيات الكيمياء الفيزيائية
وظائف أعضاء النبات

أحياء عامة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الفيزياء )تربوي(   )011414(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــم  ــالب التعلي ــاء لط ــرر الفيزي ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، بمــا 
يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصــص الفيزيــاء مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربوية، 
ــاج، واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى  ــوي، وإنت مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم الترب

تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

فيزياء نسبية عامة وكونيات
فيزياء جوامد

ميكانيكا الكم 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الكيمياء )تربوي(  )011415(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــم  ــالب التعلي ــاء لط ــرر الكيمي ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري والعملــي، بمــا 
يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصــص الكيميــاء مــن جهــة، ومــن 
جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة والتربوية، 
ــاج، واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى  ــوي، وإنت مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم الترب

تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

كيمياء المجموعات الرئيسية
كيمياء المركبات األليفاتية

كيمياء حيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

علوم الحاسب اآللي )تربوي(   )011416(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي تدريــس مقــرر الحاســب اآللــي لطــالب 
التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري 
والعملــي، بمــا يتضمنــه مــن نظريــات، وحقائــق، وقوانيــن، ومهــارات عمليــة فــي تخصــص الحاســب 
ــي  ــه ف ــة كفايات ــب، وتنمي ــوي للطال ــداد الترب ــى اإلع ــز عل ــرى يرك ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــي م اآلل
الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل 

ــاءة. ــي بكف ــلك التعليم ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت ــة المختلف التعليمي

تعليم الحاسب اآللي وصيانته

أساسيات الحاسب اآللي
البرامج والتطبيقات المكتبية في 

الحاسب اآللي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التاريخ والحضارة )تربوي( )011417(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــالب  ــارة لط ــخ والحض ــرر التاري ــس مق ــي تدري ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص اإلطــار المعرفــي األكاديمــي علــى المســتوى النظــري 
ــخ  ــص التاري ــي تخص ــة ف ــارات عملي ــن، ومه ــق، وقواني ــات، وحقائ ــن نظري ــه م ــا يتضمن ــي، بم والعمل
مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب 
التعليميــة والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل التعليمية 

ــاءة. ــي بكف ــلك التعليم ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت المختلف

التاريخ والحضارة اإلسالمية )تربوي(

أساسيات علم التاريخ والحضارة
تاريخ المملكة العربية السعودية

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التربية الفنية   )011418(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــس ف ــة للتدري ــة الفني ــص التربي ــي تخص ــاء ف ــن أْكف ــداد معلمي ــى إع ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
مراحــل التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص الجوانــب الفنيــة منــه، مثــل: الرســم والنحــت 
والتصميــم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي 
الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام الوســائل 

ــاءة. ــي بكف ــلك التعليم ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت ــة المختلف التعليمي

التربية الفنية )تربوي(
أشغال الخزف )تربوي( 

الرسم التشكيلي
أشغال الخشب والمعادن

التذوق الفني

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي 
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم

أشغال الزجاج المؤلف بالجص )تربوي(
أشغال المعادن والمينا )تربوي(
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الجغرافيا )تربوي(  )011419(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة الجغرافيــة الطبيعيــة والبشــرية مــن حيــث التضاريــس، والمنــاخ، 
والثــروات، والتوزيعــات الســكانية، ويســعى هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالب مــن اإلطــار المعرفي، 
والمفاهيمــي، والمهــاري للتخصــص مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى يركــز علــى إعــداده التربــوي، 
وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

الجغرافية الطبيعية
الجغرافية السكانية

علم الخرائط

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي 
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

التفسير وعلوم القرآن )تربوي(  )011420(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تنميــة اإلطــار المعرفــي للطالــب حــول القــرآن الكريــم، وعلومــه، 
ــوي  وتفســيره، وفهــم معانيــه، وأســباب تنزيلــه، وتأويلــه، ومتشــابهه، كمــا يركــز علــى اإلعــداد الترب
للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم 
ــلك  ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت ــة المختلف ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــاج، واس ــوي، وإنت الترب

التعليمــي بكفــاءة.

القراءات 
التقويم التربوي 

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الثقافة اإلسالمية )تربوي(  )011421(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــي  ــة، ف ــة، والفكري ــة، واالجتماعي ــة، والوجداني ــب الخلقي ــة الجوان ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الثقافــة اإلســالمية، والســلوك الكلــي لحيــاة المجتمــع المتســق مــع الشــريعة اإلســالمية الشــاملة، 
والنظــم والقوانيــن التــي تخضــع لهــا، والتطبيــق العملــي فــي الســلوك الفــردي والمجتمعــي، كمــا 
ــل:  ــة، مث ــة، والتربوي ــب التعليمي ــي الجوان ــه ف ــة كفايات ــب، وتنمي ــوي للطال ــداد الترب ــى اإلع ــز عل يرك
طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام، الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه 

لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

مصادر الثقافة اإلسالمية
النظم اإلسالمية والتطور الحضاري

المدارس الفكرية في الحضارة اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي 
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية )تربوي( )011422(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة القــرآن الكريــم، وعلومــه، وتفســيره، وفهــم معانيــه، وأســباب 
ــل  ــالمية مث ــات اإلس ــول الدراس ــة ح ــارف العام ــى المع ــز عل ــا يرك ــابهه، كم ــه، ومتش ــه، وتأويل تنزيل
العقيــدة، والحديــث النبــوي، ومقاصــد الشــريعة، كمــا يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة 
كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

القراءات القرآنية )تربوي(
القراءات )تربوي(

الدراسات اإلسالمية والتربية )تربوي(

علوم القرآن 
الفقه والعقيدة اإلسالمية

التقويم التربوي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم

الشريعة والدراسات اإلسالمية )تربوي(
الدعوة والثقافة اإلسالمية )تربوي(

العلوم الشرعية )تربوي(
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الحديث وعلومه )تربوي(  )011423(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة ســند ومتــن األحاديــث النبوية التي أســندت إلــى النبــي -صلى اهلل 
عليــه وســلم- لحفــظ الديــن اإلســالمي مــن التحريــف، والتبديــل، ويتنــاول المنهجيــة التــي ســلكها 
ــوي للطالــب،  العلمــاء األولــون إلثبــات الحديــث، وتنقيتــه مــن الدخيــل، كمــا يركــز علــى اإلعــداد الترب
وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

كتب السنة
التخريج ودراسة األسانيد

علم الجرح والتعديل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

العقيدة )تربوي( )011424(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة العقيــدة اإلســالمية، وأركانهــا، ومســائلها األساســية، والفرعيــة، 
ويتنــاول دراســة مناهــج الملــل، والفــرق، والمذاهــب اإلســالمية المختلفــة إلــى جانــب دراســة التيــارات 
الفكريــة المتنوعــة، تحليــاًل، ونقــدا، كمــا يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي 
الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتاج، واســتخدام، الوســائل 

التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

عقيدة ومذاهب معاصرة )تربوي(

أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة 
التيارات الفكرية المعاصرة 

الفرق والمذاهب اإلسالمية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي 
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

الفقه وأصوله )تربوي(  )011425(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة األحــكام الشــرعية فــي مجــال العبــادات، والمعامــالت، واألحــوال 
الشــخصية، ... وغيرهــا، ويتنــاول األصــول التــي يعتمــد عليهــا فــي التشــريع مــن كتــاب، وســنة، وإجماع، 
وقيــاس، كمــا يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، 
التعليميــة  الوســائل  واســتخدام،  وإنتــاج،  التربــوي،  والتقويــم  التدريــس،  طــرق  مثــل:  والتربويــة، 

ــاءة. ــي بكف ــلك التعليم ــى الس ــام إل ــه لالنضم ــى تؤهل ــة؛ حت المختلف

مقاصد الشريعة اإلسالمية
القواعد الفقهية 

االجتهاد في الفقه اإلسالمي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم التربوي 
طرق وأساليب التدريس

تقنيات التعليم
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

اللغة اإلنجليزية )تربوي( )011426(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلمين أْكفــاء في مجــال تعليــم اللغــة اإلنجليزيــة للتدريس في 
مراحــل التعليــم العــام، ويتنــاول هــذا التخصــص الجوانــب العلميــة فــي تخصــص اللغــة اإلنجليزيــة، 
كمــا يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: 
طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، واســتخدام، الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه 

لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

أدب إنجليزي )تربوي(
معلمة اللغة اإلنجليزية للمرحلة االبتدائية

أساسيات قواعد اللغة اإلنجليزية
التقويم التربوي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم

التعليم الثانوي - لغة إنجليزية
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

اللغة العربية )تربوي(  )011427(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى إعــداد معلميــن أْكفــاء فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة وآدابهــا 
ــص  ــي تخص ــة ف ــب العلمي ــص الجوان ــذا التخص ــاول ه ــام، ويتن ــم الع ــل التعلي ــي مراح ــس ف للتدري
ــب  ــي الجوان ــه ف ــة كفايات ــب، وتنمي ــوي للطال ــداد الترب ــى اإلع ــز عل ــا يرك ــا، كم ــة وآدابه ــة العربي اللغ
الوســائل  واســتخدام،  وإنتــاج،  التربــوي،  والتقويــم  التدريــس،  طــرق  مثــل:  والتربويــة،  التعليميــة، 

التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

اللغة العربية والنحو والصرف )تربوي(
اللغة العربية والعلوم االجتماعية )تربوي(

اللغويات )تربوي(

قواعد اللغة العربية
مقدمة في علم البالغة والنقد

التقويم التربوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق وأساليب التدريس
تقنيات التعليم

أدب وبالغة ونقد )تربوي(
التعليم الثانوي - لغة عربية
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي  )0114(

علم النفس )تربوي( )011428(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يتنــاول هــذا التخصــص دراســة النفس البشــرية وتطورهــا، وســلوكها، وأمراضهــا، وأنماطهــا، والتغيرات 
التــي تتعــرض لهــا فــي جميــع مراحلهــا العمريــة، ويســعى إلــى تمكيــن الطالب مــن تطبيــق االختبارات 
ــد  ــارات الــذكاء، وأنمــاط الشــخصية، ... وغيرهــا، إضافــة إلــى تزوي النفســية -عنــد الحاجــة- مثــل: اختب
الطالــب بالمهــارات األساســية لتصميــم، وتقديــم، ومتابعــة البرامــج العالجيــة، واإلرشــادية؛ لمســاعدة 
العميــل فــي تغلبــه علــى الصعوبــات التــي يواجههــا، كمــا يركــز علــى اإلعــداد التربــوي للطالــب، 
وتنميــة كفاياتــه فــي الجوانــب التعليميــة، والتربويــة، مثــل: طــرق التدريــس، والتقويــم التربــوي، وإنتــاج، 
واســتخدام، الوســائل التعليميــة المختلفــة؛ حتــى تؤهلــه لالنضمــام إلــى الســلك التعليمــي بكفــاءة.

علم نفس النمو
علم نفس الشخصية

علم نفس الفئات الخاصة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القياس والتقويم
التوجيه واإلرشاد النفسي

أساليب وطرق التدريس
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــة  ــر بيئ ــن تحضي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــعى ه يس
ــة،  ــارب العلمي ــراء التج ــالب إلج ــا للط ــتخدمة فيه ــزة المس ــية، واألدوات، واألجه ــرات المدرس المختب
ــى  ــص إل ــذا التخص ــدف ه ــا يه ــك، كم ــاص بذل ــج الخ ــب المنه ــا حس ــات فيه ــارات، والقياس واالختب
تمكيــن الطالــب مــن تشــغيل، وصيانــة أجهــزة، وأدوات المختبــر، ومســاعدة الطالب على اســتخدامها 

ــى.   ــة المثل بالطريق

محضري المختبرات المدرسية
المختبرات التعليمية

تخصصات أخرى في التعليم غير مصنفه في مكان آخر

تقنية المختبرات 
التجارب المدرسية في مقررات العلوم المختلفة

أمن وسالمة المختبرات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

برامج أخرى في التعليم غير مصنفه في مكان آخر  )0119(

تحضير المختبرات المدرسية )011901(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: التعليم )011(

برامج أخرى في التعليم غير مصنفه في مكان آخر  )0119(

تخصصات أخرى في التعليم غير مصنفه في مكان آخر  )011999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز تخصصــات أخــرى فــي التعليــم غيــر مصنفــه فــي مــكان آخــر للتخصصــات التــي يمكن 
تصنيفهــا ضمــن المجــال الضيــق »التعليــم« ولــم يتــم تصنيفهــا فــي مجــال تفصيلــي محــدد أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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المجال الواسع: التعليم )01(

المجال الضيق: البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن التعليم  )018(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن التعليم  )0188(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن التعليم )018888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــدد  ــج متع ــم( ألي برنام ــن التعلي ــات تتضم ــددة التخصص ــالت متع ــج والمؤه ــز ا)لبرام ــتخدم رم يس
ــم(. ــال )التعلي ــه لمج ــس في ــن التدري ــر م ــت األكب ــس الوق ــم تكري ــث يت ــات، بحي التخصص





الفنون    021              

الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات    022   

اللغات    023                 

مجال )02(
الفنون والعلوم اإلنسانية
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: برامج غير محددة في الفنون والعلوم اإلنسانية  )020(

برامج غير محددة في الفنون والعلوم اإلنسانية   )0200(

تخصص غير محددة في الفنون والعلوم اإلنسانية  )020000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محدد فــي الفنــون والعلوم اإلنســانية( ألي تخصــص ينتمي إلــى المجال 
الواســع )الفنــون والعلــوم اإلنســانية(، وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي 

مجــال ضيــق محــدد. 

مستجد آداب 
السنة التحضيرية لألقسام اإلنسانية
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

برامج غير محددة في الفنون   )0210(

تخصص غير محدد في الفنون   )021000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الفنــون( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )الفنون( 
وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محدد.
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

اإلذاعة والتلفزيون والفيلم  )021101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وإعــداد، 
وإخــراج األعمــال اإلذاعيــة، والتلفزيونيــة، والســينمائية مثــل البرامــج، والدرامــا، والفتــرات اإلخباريــة، 

ــينمائية. ــالم الس واألف

اإلذاعة والتلفاز
اإلخراج والتصميم

التصوير السينمائي
اإلنتاج اإلذاعي

الكتابة للراديو والتليفزيون 
التليفزيون التفاعلي 

الراديو الرقمي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

صناعة السينما 
السرد السينمائي

مساعدي اإلخراج اإلذاعي والتلفزيوني
التصوير واإلنتاج التليفزيوني

اإلذاعة واإلعالم الرقمي
تقنية اإلنتاج اإلعالمي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية  )021102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وتصميــم، وإنتــاج 
التصاميــم بمختلــف أنواعهــا، مثــل: الصــور، الشــعارات، المطبوعــات، الملصقــات، اإلعالنــات، المواقــع 
اإللكترونيــة، والتطبيقــات ... وغيرهــا باســتخدام برامــج الحاســب اآللــي المختلفــة، كمــا يمّكنــه مــن 
تخطيــط، وتصميــم، وإنتــاج وســائط رقميــة، ووســائط متعــددة تدمــج بيــن الصــوت والصــورة والحركة 

والرســومات المتحركــة؛ إليصــال رســالة مــا، وتحقيــق هــدف محــدد.

اإلنتاج الجرافيكي
تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة

تصميم الرسوم بالحاسب اآللي
تصميم الرسومات

إنتاج وسائل االتصال المتعدد
التصميم الطباعي

فنون التصميم
الفنون في التصاميم الحركية

أساسيات الصورة الرقمية 
برامج التصميم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التحريك الجرافيكي
التصميم اإلعالمي التفاعلي 

الجرافيكس والوسائط المتعددة
الرسم اإللكتروني

االتصال المرئي االحترافي
تصميم الجرافيك

تصميم المواقع على الشبكة
تصميم صفحات الويب

الرسم والتصميم بالحاسب اآللي والوسائط المتعددة
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

اإلنتاج الموسيقي  )021103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن تســجيل، وإنتــاج اإليقاعــات 
الموســيقية، والمقاطــع الصوتيــة المختلفــة، ويتنــاول هــذا التخصــص أساســيات الهندســة الصوتيــة، 
ــة  ــة، باإلضاف ــة الصوتي ــاج، والمعالج ــي اإلنت ــة ف ــوبية المتخصص ــج الحاس ــتخدام البرام ــات اس وتقني

إلــى طريقــة العمــل علــى أجهــزة اإلنتــاج الموســيقي.

تقنيات الصوت

مبادئ الهندسة الصوتية
معالجة اإلشارات الصوتية

تقنيات اإلنتاج

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنيات الميكروفون
البرامج الحاسوبية المستخدمة في اإلنتاج 

الصوتي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

التصميم االبتكاري لإلعالن  )021104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وإعــداد، وتصميــم 
المــواد اإلعالنيــة، والحمــالت التــي تهــدف إلــى الترويــج لمنتــج، أو ســلعة مــا بطريقــة مبتكــرة وفعالــة، 
ويتنــاول هــذا التخصــص المهــارات التــي تمّكــن الطالــب مــن ابتــكار المحتــوى النصــي والمرئــي 

والمســموع لإلعــالن؛ لتحقيــق األهــداف المرجــوة منــه.

التصميمات المطبوعة واإلعالن

مهارات ابتكار األفكار اإلعالنية 
تخطيط الحمالت اإلعالنية

مهارات الكتابة اإلعالنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

قياس نتائج اإلعالن وحمالته
مداخل اإلبداع اإلعالني

تصميم اإلعالن )المرئي - المطبوع - المسموع(



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 186

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

التصوير الفوتوغرافي   )021105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن التقــاط، وحفــظ، 
الكاميــرات،  أنــواع  مــع  التعامــل  فــي  البراعــة  يمتلــك  كمــا  المختلفــة،  لألغــراض  الصــور  وإنتــاج 

واالصطناعيــة. الطبيعيــة،  واإلضــاءة  والعدســات، 

تصوير الموضة

التصوير الجوي
التصوير التسويقي
التصوير الشخصي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التصوير العلمي
أنواع الكاميرات والعدسات
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

اإلنتاج الرقمي والمرئي  )021106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التــي تمّكنــه مــن تخطيــط،  إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية  يهــدف هــذا التخصــص 
وتصميــم، وإنتــاج األفــالم القصيــرة، والرســوم المتحركــة، وتصميــم ألعــاب الفيديــو، وتطبيقــات 
الجــوال، ... وغيرهــا. كمــا يمّكــن الطالــب مــن اســتخدام التأثيــرات المرئيــة، والصوتيــة، والحركــة 

)األنيميشــن( بطريقــة مبدعــة ومبتكــرة. 

تصميم ألعاب الفيديو 
كتابة النصوص والسيناريوهات

اإلنتاج واإلخراج المرئي والرقمي
تصميم الحركة في مواقع االنترنت  

كتابة النصوص والسيناريوهات 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم وتطوير األلعاب
األفالم الوثائقية 

إنتاج اإلذاعة والتليفزيون 

األفالم المتحركة
اإلنتاج واإلخراج
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

التقنيات السمعية - البصرية واإلنتاج اإلعالمي  )0211(

الطباعة والتغليف   )021107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية الخاصــة بتقنيــات الطباعــة وأنواعهــا 
مثــل طباعــة األوفســت، والطباعــة الّنافــرة، وطباعــة الروتوغرافــي، كمــا يتنــاول األحبــار والمــواد 

ــاج. الالصقــة وتقنيــات التعبئــة والتغليــف واإلنت

الطباعة والنشر 
فن الطباعة والصباغة

تقنيات الطباعة وأنواعها
تقنيات التعبئة والتغليف

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تطوير عمليات الطباعة والتغليف
توكيد الجودة في أعمال الطباعة

إخراج طباعي
طباعة األعمال الفنية
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، وتنســيق 
المســاحات الداخليــة فــي أي مبنــى، أو منشــأة علــى اختــالف أنواعهــا، مثــل: المنــازل، والمكاتــب، 
ــاد  ــي إليج ــم الداخل ــة بالتصمي ــاكل المتعلق ــة المش ــع دراس ــع م ــواق، والمصان ــم، واألس والمطاع
ــم،  ــي التصمي ــر ف ــات الكمبيوت ــة تطبيق ــص دراس ــذا التخص ــاول ه ــا يتن ــا، كم ــبة له ــول المناس الحل
وتقنيــات الرســم، ومبــادئ األلــوان، واإلضــاءة الداخليــة، وأعمــال التشــطيب، وتوزيــع األثــاث، وغيــر ذلــك؛ 

بهــدف تحقيــق مســاحات داخليــة جميلــة، وعمليــة، وآمنــة، ومريحــة للمســتخدمين.

تصميم مسارح ومعارض 
هندسة التصميم الداخلي

أسس التصميم السكني والتجاري
نظريات اللون واإلضاءة و دراسات اللون 

الوسائل الرقمية للتصميم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أسس الرسم المعماري 
الرسومات التنفيذية و المواصفات 

اإلنشاءات في التصميم الداخلي

التصميم الفراغي
التصميم الداخلي واألثاث

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموضة والتصميم الداخلي والصناعي  )0212(

التصميم الداخلي  )021201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموضة والتصميم الداخلي والصناعي  )0212(

تصميم المنتجات  )021202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم وتطويــر 
المنتجــات، ويتنــاول رحلــة تصميــم المنتــج بدايــًة مــن التعــرف علــى احتيــاج المســتهلك، وابتــكار 
فكــرة المنتــج، ووضــع التصاميــم المطلوبــة لــه، وإنتــاج نمــوذج مــادي مبدئــي؛ حتــى يفهمــه العميــل 

بشــكل واضــح.

تصميم منتجات صناعية 

التواصل المرئي
استوديو التصميم اإلنتاجي

تطبيقات الحاسب اآللي في التصميم 
الرقمي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم األجهزة اإللكترونية
تصميم المعدات المهنية

تصميم األجهزة اإللكترونية 
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموضة والتصميم الداخلي والصناعي  )0212(

تصميم مجوهرات   )021203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تطويــر مهــارات الطالــب فــي تصميــم المجوهــرات، واألحجــار الكريمــة، 
وإيجــاد حلــول مبتكــرة تتوافــق مــع االســتخدامات اليوميــة، والمناســبات الخاصــة، ومتغيــرات الفنــون 
المعاصــرة، ومتغيــرات الموضــة، ويركــز علــى أنــواع المجوهــرات، واألحجــار الكريمــة، وطــرق التمييــز 
بينهــا، وتقنيــات تصميمهــا المختلفــة البيئيــة، والوظيفيــة، واالقتصاديــة، وتلوينهــا، وتنفيذهــا، ومــدى 

توافقهــا مــع نمــاذج التصميمــات المقترحــة. 

أسس تصميم المجوهرات
أنواع المجوهرات واألحجار الكريمة

استخدام التقنية الحديثة في التصنيع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

رسم المجوهرات باستخدام الباترونات 
والباستيل

تاريخ تصميم المجوهرات والحلي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموضة والتصميم الداخلي والصناعي  )0212(

تصميم األزياء والنسيج  )021204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، وصناعة، 
ــحة، ...  ــة، واألوش ــب، واألحزم ــل: الحقائ ــاء؛ مث ــالت األزي ــس، ومكم ــيج، والمالب ــز النس ــة، وتطري وحياك
وغيرهــا، كمــا يشــمل عمليــات تســويق األزيــاء، والمنســوجات، إضافــة إلــى دراســة أنــواع المنســوجات، 

والخامــات المســتخدمة، واألنمــاط المختلفــة مــن األزيــاء فــي العصــور القديمــة والحديثــة.

تصميم األزياء
تصميم الباترون وتنفيذ المالبس
تصميم األزياء التقني التطبيقي

أسس تصميم األزياء
فن النسيج

تقنية التراكيب النسيجية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

رسم الباترون بالحاسب اآللي
تصميم مكمالت األزياء

تسويق األزياء

 تصميم وتطريز المالبس والمنسوجات
تصميم المالبس والحلي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموضة والتصميم الداخلي والصناعي  )0212(

تاريخ المالبس والتطريز   )021205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة لنشــأة وتطــور تصميــم المالبــس 
ــر  ــي العص ــاء ف ــن األزي ــة م ــواع المختلف ــة األن ــاول دراس ــا يتن ــة، كم ــور المختلف ــر العص ــز عب والتطري
العصــور  مــن  األوروبيــة  واألزيــاء  اإلســالمية،  والعصــور  والرومانــي،  واليونانــي،  القديــم،  المصــري 
الوســطى وحتــى القــرن العشــرين، كمــا يتنــاول التنــوع الكبيــر لألزيــاء التراثيــة، وتطورهــا، والخامــات 

ــة. ــة المحيط ــة، والبيئ ــا بالثقاف ــا، وتأثره ــتخدمة فيه المس

النظريات التربوية والفنية وتطبيقاتها 
في التصميم

األزياء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

االزياء التراثية للدول العربية
تطور كسوة الكعبة المشرفة
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الفنون الجميلة  )0213(

الرسم والفنون   )021301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن المحــاكاة اللونيــة 
األلــوان، والمســاحات، والخطــوط،  بــكل تفاصيلهــا واســتخدام  والكائنــات  الطبيعيــة،  لألشــكال 
والظــالل؛ إلنتــاج أعمــال فنيــة مبدعــة ومبتكــرة. كما يتنــاول هــذا التخصص تعليــم المبادئ األساســية 
ــاكاة  ــالل مح ــن خ ــريحية، م ــد التش ــب، والقواع ــى النس ــاظ عل ــه، والحف ــم، ومصطلحات ــن الرس لف
األشــكال مــن الواقــع، مســتخدمًا تقنيــات الرســم المختلفــة، وملمــا بخــواص اللــون، وأســاليب األداء، 

عبــر مختلــف األدوات، والخامــات اللونيــة.

الفنون اإلسالمية
الرسم والتصوير

الرسم والتصوير الزيتي )الفنون التشكيلية(

فلسفة الفن الحديث
أصول الرسم 

أصول التصوير التشكيلي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

بناء اللوحة التصويرية
تقنية اللون

النقد والتذوق الفني

الفنون التطبيقية
الفنون الجميلة

التصوير التشكيلي والطباعة
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الفنون الجميلة  )0213(

الحفر والنحت والزخرفة   )021302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــر،  ــت، والحف ــاالت النح ــي مج ــية ف ــارات األساس ــب بالمه ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والزخرفــة عبــر اســتخدام أنــواع مختلفــة مــن الخامــات، مثــل: الزجــاج، والخشــب، والنحــاس، ... وغيرها، 
كمــا يتنــاول هــذا التخصــص تصميــم، وتنفيــذ، تصميمــات جداريــة حــرة من النحــت، وتصميــم وحدات 
ــتفادة  ــبة المس ــة المناس ــرق التكنولوجي ــات بالط ــذ التصميم ــة، وتنفي ــوات الزخرفي ــة، والحش للزخرف

مــن تقنيــة النحــت.

النحت
التعبير المجسم

أسس التشكيل النحتي
التصميم الزخرفي

النحت بخامات مختلفة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم النحت البارز
تصميم النحت المجسم

حفر الكليشيهات
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الحرف اليدوية  )0214(

األشغال الفنية  )021401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــاج أعمــال فنيــة  ــد الطالــب بالمهــارات الفنيــة والتقنيــة الالزمــة إلنت يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
ــغال  ــي األش ــتخدمة ف ــات المس ــواع الخام ــاول أن ــا يتن ــة، كم ــات المختلف ــتخدام الخام ــرة باس مبتك
الفنيــة، وخصائصهــا الفيزيائيــة، والتقنيــات الفنيــة المســتخدمة فــي التعامــل مــع هــذه الخامــات.

أشغال الخزف
أشغال المعادن والمينا

أشغال الزجاج المؤلف بالجص
أشغال قديمة

أشغال الجلود الحرفية
أشغال الجبس الحرفية

أشغال الفخار الحرفية

معالجة األسطح الطينية
الطالءات الزجاجية وتركيباتها 

أسس تصميم وتنفيذ أشغال المينا والصياغة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األدوات المستخدمة في التشكيل المعدني
أساسيات تصميم الزجاج المؤلف بالجص والرصاص

أشغال فنية بخامات البيئة 

أشغال النحاس الحرفية
المعادن والمجوهرات

الفنون الحرفية اإلسالمية
الحرف اليدوية التراثية

فن النسيج
النسيج اليدوي والمفروشات

التأهيل الحرفي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الحرف اليدوية  )0214(

الخياطة والتفصيل  )021402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

خياطــة،  بأعمــال  المتعلقــة  والتقنيــات  بالمهــارات  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
وتفصيــل، وتطريــز المالبــس يدوًيــا، بتصاميــم مختلفــة، ويتنــاول مهــارات التعامــل مــع مكائــن 
الخياطــة، والتطريــز اآللــي، والتصميــم باســتخدام أجهــزة الحاســب، إضافــة إلــى التدريــب علــى 

الخياطــة بطريقــة محترفــة. إدارة مشــاغل  أســاليب ومهــارات 

التطريز اليدوي 

أساسيات تصميم وإنتاج المالبس
أسس رسم الباترونات

تصميم األزياء بالحاسب اآللي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تنفيذ مالبس السهرات
الطباعة والصباغة على األقمشة

صناعة األزياء 



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 198

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموسيقى والفنون المسرحية  )0215(

السينما والمسرح   )021501(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــف،  ــاج، وتألي ــن إنت ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وأداء، وإخــراج، وتحليــل األعمــال الســينمائية والمســرحية بأشــكالها المختلفــة، وأنواعهــا المتعــددة 
ــاج الســينمائي والمســرحي علــى  الدراميــة، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص دراســة جميــع مراحــل اإلنت
اختــالف أنواعــه، وأســاليبه، إضافــة إلــى دراســة طــرق، وأســاليب التحليــل، والنقــد، ودراســة األعمــال، 

ــرح. ــينما، والمس ــي الس ــة ف ــاليب العالمي ــب، واألس والمطال

فن المسرح 
الدراما 

التمثيل واإلخراج

فن التمثيل 
اإلنتاج المسرحي والسينمائي

الشخصيات واألزياء في السينما والمسرح

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

قواعد اإلضاءة 
صناعة الفيلم

المدارس واألساليب السينمائية

اإلخراج المسرحي
اإلنتاج واإلخراج السينمائي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

الموسيقى والفنون المسرحية  )0215(

الموسيقى  )021502(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــف، وأداء،  ــن تألي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ونقــد النوتــات الموســيقية، ويتنــاول هــذا التخصــص فنــون التأليــف، والعــزف الموســيقي، والتدريــب 
علــى أنــواع اآلالت الموســيقية، وشــرح تاريــخ، وتطــور، ونظريــات الموســيقى، وضوابــط التحليــل، والنقــد 
الموســيقي، والتقنيــات الحديثــة )البرامــج، وتطبيقــات الحاســب، واألجهــزة( المتعلقــة بالموســيقى.  

التأليف الموسيقي 
الموسيقى العسكرية

تاريخ الموسيقى
النظريات الموسيقية
علم توافق األصوات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

آالت موسيقية
تقنيات الحاسب الموسيقية
التأليف والتوزيع الموسيقي
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الفنون   )021(

برامج أخرى في الفنون غير مصنفه في مكان آخر   )0219(

تخصصات  أخرى في الفنون غير مصنفه في مكان آخر   )021999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الفنــون غيــر مصنفــه فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن 
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الفنــون( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

برامج غير محددة في الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )0220(

تخصص غير محدد في الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات )022000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الدراســات اإلنســانية باســتثناء اللغــات( ألي تخصــص ينتمــي 
إلــى المجــال الواســع )الدراســات اإلنســانية باســتثناء اللغــات( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة 

تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال ضيــق محــدد
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

الدراسات اإلسالمية  )022101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــد الطالــب بالعلــوم والمعــارف المختلفــة حــول الديــن اإلســالمي  يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
الحنيــف، وأحكامــه، ومقاصــده، وأصــول التشــريع فيــه، كمــا يتنــاول أنــواع العلــوم اإلســالمية، ومــن 
أهمهــا: علــوم القــرآن الكريــم، والتفســير وأصولــه، والحديــث وعلومــه، والعقيــدة، والدعــوة إلــى اهلل، 

والفقــه، وأحــكام الشــريعة الغــراء، وتطبيقاتهــا فــي مســتجدات حياتنــا المعاصــرة.

 الدراسات اإلسالمية المعاصرة
الدراسات اإلسالمية عند المستشرقين

الحضارة اإلسالمية
األخالق اإلسالمية

الفقه وأصول الفقه

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الفرق واألديان
الحديث وعلومه
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

الثقافة اإلسالمية  )022102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف حــول الثقافــة اإلســالمية، حيــث يتنــاول 
وســطية اإلســالم، وعالميتــه، وتفــرده، وموقفــه مــن الثقافــات المختلفــة، كمــا يتنــاول الحــوار 
الحضــاري، والتغريــب، والعولمــة، والحداثــة، وتأخــر المســلمين، ... وغيــر ذلــك مــن المســائل المعاصــرة 

ــتمر. ــر مس ــة، وتطوي ــة مفصل ــى دراس ــاج إل ــي تحت الت

مصادر الثقافة اإلسالمية
مقاصد الشريعة

النظم االجتماعية في اإلسالم والتطور الحضاري
علم االجتماع الديني

المذاهب الفكرية المعاصرة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

القرآن وعلومه  )022103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــم  ــه، وفه ــم، وعلوم ــرآن الكري ــة بالق ــارف الخاص ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
معانيــه، وأســباب تنزيلــه، وتأويلــه، ومتشــابهه، كمــا يتنــاول أصــول التفســير، واتجاهــات المفســرين، 

ومناهجهــم، وتقويمهــم، إضافــة إلــى دراســة القــراءات القرآنيــة، واإلعجــاز فــي القــرآن الكريــم.

الدراسات القرآنية
التفسير وعلوم القرآن

القراءات القرآنية
القراءات

التفسير والحديث

علوم القرآن
القراءات القرآنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أصول تفسير القرآن
التفسير

القرآن الكريم وعلومه
التفسير

الكتاب والسنة
القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

السنة وعلومها  )022104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة أســانيد، ومتــون األحاديــث النبويــة التــي أســندت إلــى النبــي 
-صلــى اهلل عليــه وســلم- والمنهجيــة التــي ســلكها العلمــاء األولــون إلثبــات الحديــث النبــوي، 

المحدثيــن. وتقويــم 

القرآن والسنة
الحديث

السنة

كتب السنة
علم الجرح والتعديل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

شروح السنة
دراسة األسانيد

الحديث وعلومه
السنة النبوية وعلومها

الحديث الشريف والدراسات اإلسالمية
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

العقيدة  )022105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة العقيــدة اإلســالمية، وأركانهــا، ومســائلها األساســية، والفرعيــة، 
كمــا يتنــاول دراســة مناهــج األديــان، والملــل، والفــرق، والمذاهــب اإلســالمية المختلفــة، إلــى جانــب 
ــن  ــب م ــن الطال ــى تمكي ــدف إل ــدي، ويه ــي، ونق ــكل تحليل ــة، بش ــة المتنوع ــارات الفكري ــة التي دراس
الفكريــة  التوجهــات  المنحرفــة، ومناقشــة أصحــاب  الفكريــة، والعقائديــة  للتحديــات  التصــدي 

ــنة. ــة الحس ــة، والموعظ ــة القاطع ــج البين ــة بالحج الخاطئ

العقيدة والمذاهب المعاصرة
العقيدة والوعظ واإلرشاد واإلعالم اإلسالمي

الفرق والمقاالت
العقيدة والفرق واألديان

أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة
التيارات الفكرية المعاصرة 
الفرق والمذاهب اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األديان والملل
مصادر التلقي ومناهج االستدالل

العقيدة واألديان
العقيدة اإلسالمية

العقيدة واالستشراق
الدراسات العقدية والفكرية المعاصرة
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

الدعوة  )022106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالعلــوم والمعــارف الالزمــة لدراســة األصــول المرجعيــة 
للديــن اإلســالمي، ومفاهيــم الدعــوة اإلســالمية، وخصائصهــا، وأســاليبها، وصفــات العامليــن فيهــا.

الدعوة واالحتساب
الدعوة والثقافة اإلسالمية

الدعوة وأصول الدين

األصول العلمية لممارسات الدعوة إلى اهلل
المهارات األساسية الخاصة بالدعوة إلى اهلل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

استخدام التقنيات الحديثة في الدعوة إلى اهلل 
« »الدعوات االصالحية المعاصرة 

اإلمامة والخطابة
الدعوة اإلسالمية

األمن الفكري والتوجيه الشرعي
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

الحسبة   )022107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة الجوانــب الشــرعية 
والقانونيــة للحســبة، والرقابــة، وتطبيقاتهــا فــي الجوانــب الدينيــة، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة، كمــا 
يتنــاول دراســة جوانــب االحتســاب الشــرعي، ومفاهيمــه، وضوابطــه، واألنظمــة القانونيــة، واإلداريــة 

التــي تحكــم أعمــال الحســبة، والرقابــة، وســمات العامليــن فيهــا.

الحسبة والرقابة

أخالقيات رجل الحسبة
واجبات المحتسب وحقوقه

ممارسات الحسبة والرقابة في المجاالت المختلفة
األنظمة المتعلقة باالحتساب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



209تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الدين وعلوم األديان  )0221(

أصول الدين  )022108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة مصــادر الدين اإلســالمي، وأسســه، وقواعــده العامــة، مــع التركيز 
علــى القــرآن الكريــم، وتفســيره، والحديــث النبــوي، والعقيــدة اإلســالمية، ودراســة المذاهــب الفكريــة 

المعاصــرة، ودحــض الشــبهات واألباطيــل التــي ُتوّجــه إلــى العقيــدة اإلســالمية، ومصادر التشــريع.

الدين المقارن

أصول التفسير ومناهجه
علوم الحديث والجرح والتعديل

تفسير القرآن

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

العقيدة اإلسالمية
الفرق واألديان

المذاهب الفكرية المعاصرة
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الكتابات
الممالك العربية )1000 ق.م -500 ق.م( 

شبه الجزيرة العربية ما قبل التاريخ
اآلثار القديمة

اآلثار وإدارة موارد التراث

المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

التاريخ وعلم اآلثار  )0222(

اآلثار  )022201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التي تمّكنــه من دراســة اآلثــار المادية 
التــي تركهــا اإلنســان وراءه منــذ األزل، ويركــز علــى تدريــب الطالــب الســتخدام األدوات، واألجهــزة فــي 
أعمــال المســح، والتنقيــب عــن اآلثــار، وتحليلهــا، وحفظهــا، وترميمهــا، وتوثيقهــا، وعرضهــا للجمهــور 
فــي المتاحــف، كمــا يهتــم بتقنيــات التصويــر، والرســم المســاحي، وإعــداد الخرائــط؛ ســعيًا نحــو 
الحفــاظ علــى هــذا اإلرث الحضــاري، إضافــة إلــى دراســة اآلثــار غيــر الماديــة التــي تشــتمل علــى العــادات، 

والتقاليــد، والفنــون الشــعبية، والعــروض الفلكلوريــة، واالحتفــاالت، ومهــارات الحــرف اليدويــة.

اآلثار اإلسالمية - عمارة
اآلثار اإلسالمية - فنون

اآلثار والمتاحف
آثار وسياحة

آثار الجزيرة العربية والخليج

طرق التعرف على المواقع األثرية 
األعمال األثرية )التعرف على المواقع - 

التنقيب والحفريات - الدراسة والتحليل 
والتوثيق والنشر(

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

آثار الحضارة الرومانية واليونانية
المواقع األثرية في المملكة
إدارة المتاحف والمحفوظات

التراث الشعبي في الجزيرة العربية
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التاريخ والحضارة اإلسالمية
التاريخ الحديث والمعاصر

تاريخ اآلداب
تاريخ الموسيقى 

التاريخ الوسيط اإلسالمي
التاريخ الوسيط األوروبي

المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

التاريخ وعلم اآلثار  )0222(

التاريخ  )022202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة، وتحليــل، 
وفهــم األحــداث، والعصــور، والتطــورات في الماضــي، ويتناول الطــرق العلمية إلجراء البحــوث التاريخية 
عبــر مراجعــة مجموعــة واســعة مــن المصــادر، مثــل: الكتــب، والوثائــق الحكوميــة، والشــخصية، 
واألفــالم، والصــور، ...الــخ، والتأكــد مــن موثوقيتهــا، ثــم تحليلهــا، ونشــر نتائــج هــذه األبحــاث، كمــا يهتم 
بالتطــور التاريخــي للعلــوم، مثــل: الطــب واالقتصــاد، وعلــم االجتماع،...الــخ، وتقديمهــا للمتخصصيــن 

لمســاعدتهم علــى فهــم هــذا التطــور.

التاريخ اإلسالمي
التاريخ الحديث
التاريخ القديم

تاريخ وسيط
التاريخ الوطني للملكة العربية السعودية

التاريخ والحضارة

مدخل إلى علم التاريخ
تاريخ المملكة المعاصر

تاريخ الحضارة اإلسالمية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تاريخ أوروبا الحديث
تاريخ العلوم والفنون

الشرق األوسط الحديث والمعاصر
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المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

الفلسفة وعلم األخالق  )0223(

الفلسفة  )022301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تفســير الظواهــر 
ــة  ــة المتعلق ــس النظري ــة، واألس ــة، واألخالقي ــا المعرفي ــة القضاي ــردة، ومناقش ــة، والمج المحسوس
بالتخصصــات المختلفــة، كمــا يتنــاول التفكيــر الســليم، وأدواتــه، وطــرق اســتخدام الحجــج، إضافــة 

إلــى دراســة تاريــخ الفلســفة، والمنطــق، والجــدل، منــذ العصــور القديمــة وحتــى اآلن.

علم األخالق
علم المنطق 

مدخل إلى مهارات التفكير السليم
تاريخ ومذاهب المدارس الفلسفية

علم الجدل والمناظرة والحوار
فلسفة مقدمات العلوم ومبادئها األولى

المدارس الفلسفية القديمة والحديثة والمعاصرة
أصول العلم والمعرفة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األخالقيات الحيوية
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يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الدراســات اإلنســانية باســتثناء اللغــات غيــر مصنفــه فــي مــكان 
ــات(  ــتثناء اللغ ــانية باس ــات اإلنس ــق )الدراس ــال الضي ــن المج ــه ضم ــن تصنيف ــص يمك ــر ( ألي تخص آخ

ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.

المجال الضيق: الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات  )022(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات
 غير مصنفة في مكان آخر  )0229(

تخصصات أخرى في الدراسات اإلنسانية باستثناء اللغات غير 
مصنفة في مكان آخر   )022999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج غير محددة في اللغات  )0230(

تخصص غير محدد في اللغات  )023000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي اللغــات( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )اللغات( 
وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محدد.
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة اإلنجليزية )عام(   )023101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة اإلنجليزيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات 

ــة. ــة اإلنجليزي ــفهي باللغ ــي، والش ــل الكتاب ــي التواص ــة ف متقدم

قواعد اللغة اإلنجليزية وتراكيبها اللغوية
قراءات في ثقافة اللغة اإلنجليزية

اللسانيات اإلنجليزية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة اإلنجليزية وآدابها  )023102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة اللغــة اإلنجليزيــة 
وآدابهــا، ويهتــم بتكويــن خلفيــة علميــة حــول لغويــات، وتراكيــب، وقواعــد اللغــة اإلنجليزيــة، إضافــة 
إلــى دراســة التــراث األدبــي للشــعوب المتحدثــة باللغــة اإلنجليزيــة، واكتســاب مهــارات متقدمــة فــي 

التواصــل الكتابــي والشــفهي باســتخدام هــذه اللغــة.

األدب اإلنجليزي 
اللغة اإلنجليزية )آداب(

النقد
المسرحية

الرواية 

قواعد اللغة اإلنجليزية وتراكيبها اللغوية
األدب والنقد والشعر والرواية والمسرح 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة
اللغويات النظرية والتطبيقية واللسانيات 

والصوتيات

الشعر )إنجليزي(
األدب األمريكي
الفن القصصي

اللغويات اإلنجليزية
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة اإلنجليزية والترجمة  )023103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة لغويــات، وتراكيــب، 
وقواعــد اللغــة اإلنجليزيــة، ومقارنتهــا باللغــة العربيــة، كمــا يتنــاول نظريــات الترجمــة، وأنواعهــا 
فــي المجــاالت المختلفــة، مثــل: الترجمــة فــي المجــاالت العلميــة، واإلنســانية، واإلعالميــة، والطبيــة، 

ــة. والطبيعي

مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة
نظريات وعلوم الترجمة 

تطبيقات الحاسوب في الترجمة 
الترجمات التتبعية والفورية والمنظورة

الترجمات في المجاالت العلمية واإلنسانية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة الفرنسية والترجمة  )023104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ــات  ــاول نظري ــا يتن ــة، كم ــة العربي ــا باللغ ــا، ومقارنته ــا، وأدبياته ــّية، وثقافته ــة الفرنس ــات اللغ ولغوي
ــانية،  ــة، واإلنس ــاالت العلمي ــي المج ــة ف ــل: الترجم ــة، مث ــاالت المختلف ــي المج ــا ف ــة، وأنواعه الترجم

ــة. ــة، والطبيعي ــة، والطبي واإلعالمي

اللغة الفرنسية

مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة
نظريات وعلوم الترجمة 

تطبيقات الحاسوب في الترجمة 
الترجمات التتبعية والفورية والمنظورة

الترجمات في المجاالت العلمية واإلنسانية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة التركية )023105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة التركّيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة التركّيــة.

اللغة التركية والترجمة

قواعد اللغة التركية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة التركية
اللسانيات التركية 

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة الصينية  )023106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة الصينيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة الصينيــة.

اللغة الصينية والترجمة

قواعد اللغة الصينية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة الصينية
اللسانيات الصينية 

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة العبرية )023107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة العبريــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة العبريــة.

اللغة العبرية والترجمة

قواعد اللغة العبرية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة العبرية
اللسانيات العبرية 

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة الفارسية  )023108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
الطالــب مهــارات  إلــى إكســاب  الفارســية، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى  اللغــة  ولغويــات 

ــية. ــة الفارس ــفهي باللغ ــي والش ــل الكتاب ــي التواص ــة ف متقدم

اللغة الفارسية والترجمة

قواعد اللغة الفارسية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة الفارسّية
اللسانيات الفارسية 

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة اليابانية  )023109(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة اليابانيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة اليابانيــة.

اللغة اليابانية والترجمة

قواعد اللغة اليابانية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة اليابانية
اللسانيات اليابانية 

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة اإلسبانية  )023110(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة اإلســبانية، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالب مهــارات متقدمة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة اإلســبانية.

اللغة اإلسبانية والترجمة

قواعد اللغة اإلسبانية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة اإلسبانية
اللسانيات اإلسبانية

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة األلمانية  )023111(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة األلمانيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة األلمانيــة.

اللغة األلمانية والترجمة

قواعد اللغة األلمانية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة األلمانّية
اللسانيات األلمانية

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة الروسية  )023112(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة الروســّية، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة الروســّية.

اللغة الروسية والترجمة

قواعد اللغة الروسية وتراكيبها اللغوية
مهارات القراءة والكتابة واالستماع والمحادثة

قراءات في ثقافة الشعوب المتحدثة باللغة الروسّية
اللسانيات الروسية

مقدمة في األسلوب
مقدمة في الداللة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

دراسات لغوية )023113(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة اللغــات 
اإلنســانية عامــة، وخصائصهــا، وتراكيبهــا، وبنيتهــا، وصوتّياتهــا، وأوجــه الشــبه واالختــالف بينهــا، 
ــة،  ــة، والثقافي ــية، واالجتماعي ــا النفس ــا، وجوانبه ــات، وتطوره ــول اللغ ــم أص ــى فه ــدف إل ــا يه كم

والقانونيــة.

لغات الشعوب اإلسالمية وآدابها
لغات أجنبية

أسس النظرية النحوية
فقه اللغة

علم األصوات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم الداللة
اللسانيات

علم اللغة النفسي
علم اللغة االجتماعي
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغة العربية لغير الناطقين بها  )023114(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــة لدراس ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وثقافتهــا، وتراكيبهــا، وقواعدهــا، ومخــارج الحــروف فيهــا لغيــر الناطقيــن بهــا، كمــا يمّكــن الطالــب 
ــة  ــا، وكيفي ــا، ومضاداته ــة، ومرادفاته ــردات العربي ــة، والمف ــات العربي ــتيعاب اللغوي ــم، واس ــن فه م

ــرة. ــة، ومعب ــة صحيح ــتخدامها، بطريق اس

اللغة والثقافة
تطوير مهارات معّلم اللغة العربية لغة ثانية

التأهيل اللغوي

مناهج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
مهارات اللغة األساسية )القراءة، والمحادثة، والكتابة، واالستماع(

تصميم برامج تعليم العربية لغير الناطقين به
اللغويات التطبيقية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

الترجمة )023115(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يعنــي هــذا التخصــص بتزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة للترجمــة مــن لغــة أجنبيــة 
)اللغــة اإلنجليزيــة أو أي لغــة أخــرى( إلــى اللغــة األم )مثــل العربيــة(، والعكــس، فــي مجــاالت الترجمــة 
العلميــة، واإلنســانية، واألدبيــة ســواًء كانــت تحريريــة، أو منظــورة، شــفوية أم تتبعيــة، والقــدرة علــى 
فهــم روح النــص، وظروفــه، وخلفياتــه قبــل القيــام بترجمتــه. كمــا يرّكــز علــى تنميــة المهــارات 

ــا(. ــم إليه ــا، والمترج ــم منه ــن )المترَج ــكال اللغتي ــة ل ــة المختلف اللغوي

الترجمة الفورية 

مبادئ وأساسيات الترجمة
الترجمة األدبية )شعر، دراما، رواية(

مهارات لغوية )اللغة األجنبية واللغة الهدف(

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نظريات الترجمة
الترجمة الفورية والتتبعية والمنظورة

الترجمة العلمية
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

اكتساب اللغات  )0231(

اللغويات التطبيقية  )023116(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــة،  ــة ثاني ــة كلغ ــس اللغ ــة لتدري ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــص بتزوي ــذا التخص ــى ه يعن
وطــرق اكتســابها، واختبارهــا، كمــا يتنــاول طــرق تصميــم المناهــج الدراســية، وتطويرهــا، وتقويمهــا، 

وإعــداد الوســائل التعليميــة المســاعدة.

اللغويات التطبيقية العربية
علم اللغة التعليمي

تصميم المناهج وتطوير المواد
اكتساب اللغة الثانية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقويم واالختبار
التقنية في تعليم اللغة

علم اللغة التطبيقي
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يعنــى هــذا التخصــص بدراســة علــم النحــو الذي يهتــم بأحــوال الكلمــة، وبنائهــا، وموقعهــا اإلعرابي، 
كمــا يتنــاول دراســة علــم الصــرف الــذي يهتــم ببنيــة الكلمــة مــن حيــث أوزانهــا، وصيغهــا، كمــا يركــز 

علــى إكســاب الطالــب القــدرة علــى التحليــل اللغــوي لأللفــاظ، والجمــل، وبنائهمــا بطريقــة صحيحة.

الدراسات اللغوية والنحوية
النحو والصرف والعلوم اللغوية

تاريخ النحو ومصطلحاته
الصرف

النحو

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المدارس النحوية
البحث النحوي والصرفي

النحو والصرف وفقه اللغة

المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

األدب وعلوم اللغات  )0232(

النحو والصرف  )023201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

األدب وعلوم اللغات  )0232(

األدب والنقد والبالغة  )023202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــص  ــاواًل خصائ ــث، متن ــر الحدي ــى العص ــرًا حت ــعرًا ونث ــخ األدب ش ــة تاري ــص بدراس ــذا التخص ــى ه ُيعن
أدب كل عصــر، والعوامــل التــي أّثــرت عليــه، وأبــرز اتجاهاتــه وأدبائــه، كمــا يتنــاول دراســة النقــد األدبــي 
قديمــًا وحديثــًا، ومناهجــه فــي تحليــل النصــوص، ونقدهــا، ودراســة البالغــة التــي ُتكســب الطالــب 

ــا. ــا، وتقويمه ــا، وتحليله ــوص، وفهمه ــذوق النص ــه، وت ــكالم، وبالغت ــة ال ــى فصاح ــدرة عل الق

األدب
األدب القديم

الدراسات األدبية
األدب والنقد

األدب والدراسات الثقافية
الشعر )عربي(

نظرية األدب 
علم البيان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم المعاني
النقد الحديث

البالغة والنقد
البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي

الدراسات األدبية والنقدية
األدب والبالغة 

الدراسات األدبية والبالغية
األدب المقارن

علم البديع
األدب القديم والحديث
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

األدب وعلوم اللغات  )0232(

اللغة العربية وآدابها  )023203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ُيعنــى هــذا التخصــص بدراســة الجوانــب المختلفــة للغــة العربيــة مثل: علــم اللغــة، والنحــو، والصرف، 
ــن  ــه م ــي تمّكن ــة، الت ــارات اللغوي ــب المه ــاب الطال ــى إكس ــز عل ــا يرك ــد، كم ــة، والنق واألدب، والبالغ

إتقــان القــراءة، والكتابــة، والتحــدث، والبحــث.

اللغة العربية

النحو والصرف
البالغة والنقد

األدب المقارن واألدب السعودي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المهارات اللغوية
علم اللغة

النحو
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

األدب وعلوم اللغات  )0232(

اللغويات العربية  )023204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــة  ــة العربي ــة اللغ ــة لدراس ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
مــن حيــث نشــأتها، ولهجاتهــا، وألفاظهــا، وأصواتهــا، وتطــور مفرداتهــا، وقضاياهــا، وســبل تعلمهــا 

ــة العربيــة، ونشــأتها، وتطورهــا، وتطــور رموزهــا.   ــاول الكتاب وتعليمهــا، كمــا يتن

علم اللغة
المعاجم

مناهج البحث اللغوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

فقه اللغة المقارن
األصوات
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

األدب وعلوم اللغات  )0232(

اللغويات الحاسوبية  )023205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الخاصــة بطــرق معالجــة الحاســب 
ــة والمنطوقــة عبــر تحويــل النصــوص، والمفــردات، والتراكيــب اللغويــة  للغــة فــي صورتهــا المكتوب
إلــى لغــة رقميــة يفهمهــا الحاســب، ثــم ســوف يكــون قــادرًا علــى حفظهــا، وتحليلهــا، ومحاكاتهــا، 

وترجمتهــا إلــى لغــة أخــرى بشــكل آلــي.

اللسانيات الحاسوبية

علوم برمجة الحاسب
اإلحصاء واالحتماالت

علم األصوات الحاسوبي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

النحو الوظيفي
توصيف )نمذجة( اللغة العربية
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

اللغة اإليطالية   )023901(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
الطالــب مهــارات  إلــى إكســاب  اللغــة اإليطاليــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى  ولغويــات 

ــة. ــة اإليطالي ــفهي باللغ ــي والش ــل الكتاب ــي التواص ــة ف متقدم
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

اللغة البنغالية   )023902(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة البنغاليــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالب مهــارات متقدمة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة البنغاليــة.
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

اللغة البنجابية    )023903(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة البنجابيــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالب مهــارات متقدمة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة البنجابيــة.
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

اللغة األردية   )023904(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات اللغــة األرديــة، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي باللغــة األرديــة.
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

لغة البشتو  )023905(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة قواعــد، وتراكيــب، 
ولغويــات لغــة البشــتو، وثقافتهــا، وأدبياتهــا، كمــا يســعى إلــى إكســاب الطالــب مهــارات متقدمــة 

فــي التواصــل الكتابــي والشــفهي للغــة البشــتو.
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المجال الضيق: اللغات )023(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )0239(

تخصصات أخرى في اللغات غير مصنفة في مكان آخر  )023999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي اللغــات غيــر مصنفــه فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن 
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )اللغــات( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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المجال الضيق: برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الفنون 
والعلوم اإلنسانية )028(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الفنون والعلوم اإلنسانية  )0288(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الفنون 
والعلوم اإلنسانية  )028888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )البرامــج والمؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمــن الفنــون والعلــوم اإلنســانية( ألي 
برنامــج متعــدد التخصصــات، بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكبــر مــن التدريــس فيــه لمجــال )الفنــون 

والعلــوم اإلنســانية(.
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المجال الضيق: برامج أخرى في الفنون والعلوم اإلنسانية غير مصنفة في 
مكان آخر )029(

المجال الواسع: الفنون والعلوم اإلنسانية )02(

برامج أخرى في الفنون والعلوم اإلنسانية غير 
مصنفة في مكان آخر  )0299(

برامج أخرى في الفنون والعلوم اإلنسانية غير مصنفة في 
مكان آخر  )029999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الفنــون والعلــوم اإلنســانية غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي 
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )الفنــون والعلــوم اإلنســانية( ولــم يتــم تصنيفــه 

فــي مجــال ضيــق، أو تفصيلــي محــدد مــن التصنيــف.
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مجال )03(
العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم

العلوم االجتماعية والسلوكية    031              

الصحافة واإلعالم    032   
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المجال الضيق: برامج غير محددة في العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم  )030(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج غير محددة في العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم   )0300(

تخصص غير محدد في العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم  )030000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

التخصصات المندرجة تحت نفس المسمى

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي العلــوم االجتماعيــة والصحافــة واإلعــالم( ألي تخصــص 
ــه  ــد عن ــالم«، وال توج ــة واإلع ــة والصحاف ــوم االجتماعي ــع »العل ــال الواس ــى المج ــي إل ــج ينتم أو برنام

معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال ضيــق محــدد

السنة التحضيرية للعلوم االجتماعية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج غير محددة في العلوم االجتماعية والسلوكية   )0310(

تخصص غير محدد في العلوم االجتماعية والسلوكية  )031000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي العلــوم االجتماعيــة والســلوكية( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
المجــال الضيــق )العلــوم االجتماعيــة والســلوكية( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى 

تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االقتصاد   )0311(

االقتصاد العام    )031101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة المــوارد االقتصاديــة المتنوعــة، وكيفيــة إدارتهــا، وتنميتهــا، 
ــى  ــرأ عل ــد تط ــي ق ــورات الت ــم التط ــة، وفه ــكالت االقتصادي ــة المش ــرق معالج ــى ط ــرف عل والتع
االقتصــاد فــي الظــروف المختلفــة، وفهــم تأثيراتهــا االجتماعيــة، والسياســية، ويركــز هــذا التخصــص 
علــى تطويــر مهــارات جمــع وتحليــل المعلومــات واإلحصــاءات، وبنــاء النمــاذج االقتصاديــة حــول 
الحالــة االقتصاديــة العامة)الكليــة( علــى مســتوى االقتصــاد الوطنــي، أو الخاصــة )الجزئيــة( بقطــاع 
مــا )ســوق األعمــال، النفــط، ســوق األســهم، النقــل، الســياحة،...الخ( ثــم العمــل علــى اقتــراح الحلــول 

المناســبة لهــا.

اقتصاد النقود والمؤسسات المالية
اقتصاد تطبيقي

تاريخ االقتصاد

تطور الفكر االقتصادي 
التحليل االقتصادي الكلي والجزئي

االقتصاد الرياضي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

االقتصاد القياسي
اقتصاديات الطاقة والبيئة

اقتصاديات التنمية

اقتصاد المعادن والطاقة
االقتصاد الرياضي

اقتصاديات الطاقة التطبيقي
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االقتصاد   )0311(

اقتصاد األعمال    )031102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتطويــر عمــل المؤسســات التجاريــة، وقطــاع األعمــال، كمــا يتنــاول دراســة مجموعــة واســعة 
ــا االقتصاديــة الخاصــة بالشــركات، مثــل: الهيــكل التنظيمــي، والعالقــة بيــن الشــركات،  مــن القضاي
المســتهلك،  قــرارات  ودراســة  والحكومــة،  والعمــالء،  المــال،  رأس  وأصحــاب  فيهــا،  والموظفيــن 
ــاع  ــص قط ــب تخ ــن جوان ــك م ــر ذل ــوق، وغي ــوازن الس ــاح، وت ــعار، واألرب ــل األس ــاج، وتحلي ــرارات اإلنت وق

ــال. األعم

االقتصاد وإدارة المشروعات
االقتصاد والتمويل

االقتصاد التطبيقي الجزئي
االقتصاد الرياضي واالقتصاد القياسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اقتصاديات الصناعة
الجدوى االقتصادية للمشروعات

اقتصاد وإدارة
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االقتصاد   )0311(

االقتصاد اإلسالمي    )031103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

اإلســالمية  النظريــة  حــول  األساســية  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
الماليــة واالقتصاديــة لألفــراد،  الممارســات  التــي تحكــم  فــي االقتصــاد، والضوابــط، واألحــكام 
ــي  ــة الت ــص الطريق ــذا التخص ــاول ه ــا يتن ــالمي، كم ــام اإلس ــب النظ ــة حس ــات، والحكوم والمؤسس
ــة  ــة، والمقارن ــة المختلف ــكالت االقتصادي ــع المش ــالمي م ــادي اإلس ــام االقتص ــا النظ ــل فيه يتعام

بينــه وبيــن النظريــات االقتصاديــة الرأســمالية، والماركســية.

االقتصاد والمصارف اإلسالمية
التحليل االقتصادي اإلسالمي وسياساته

النظريات والقواعد الفقهية في المعامالت المالية
الفكر االقتصادي عند المسلمين

اقتصاد النقود والمؤسسات المالية اإلسالمية
إدارة األصول والتمويل للصيرفة اإلسالمية

الخدمات المصرفية اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االقتصاد   )0311(

االقتصاد الدولي  )031104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة األســواق العالميــة، 
الوضــع  المحليــة والدوليــة علــى  السياســات  آثــار  الــدول، وتقويــم  بيــن  والعالقــات االقتصاديــة 
االقتصــادي لألفــراد، والشــركات، والــدول، كمــا يتنــاول الجوانــب االقتصاديــة ألنظمــة التجــارة الدوليــة، 

ــة. ــة، والعولم ــة االقتصادي ــي، والتنمي ــل الدول والتموي

االقتصاد السياسي العالمي

التنمية االقتصادية
الشركات متعددة الجنسيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة
العالقات االقتصادية الدولية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

العلوم السياسية وعلم التربية المدنية   )0312(

العلوم السياسية  )031201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

السياســية،  النظريــات  لدراســة  الالزمــة  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
وتطبيقاتهــا، ودراســة األنظمــة السياســية، والعالقــات الدوليــة، واألحــزاب السياســية، والــرأي العــام، 
ــم،  ــاء العال ــي أنح ــية ف ــورات السياس ــداث والتط ــة األح ــى متابع ــدرة عل ــادة الق ــى زي ــدف إل ــا يه كم
ووصفهــا، وتحليلهــا، وتفســيرها، والتنبــؤ بهــا، وتوظيــف معطياتهــا، واســتثمارها، والتفاعــل معهــا؛ 
لإلســهام فــي تســوية الخالفــات والنزاعــات، وتعزيــز الســلم واألمــن الدولييــن، والعالقــات التعاونيــة 

ــم.   ــع دول العال ــتركة لجمي ــح المش ــداف والمصال ــق األه ــة، وتحقي الدولي

العالقات الدولية
السياسة العامة

المنظمات الدولية واإلقليمية
العالقات العسكرية المدنية

األنظمة السياسية
العالقات الدولية

النظرية السياسية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األحزاب السياسية والرأي العام
حقوق اإلنسان في االتفاقيات والقانون الدولي

نظريات العالقات الدولية المعاصرة 

األمن الوطني
التاريخ السياسي

السياسة العامة والتنمية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

العلوم السياسية وعلم التربية المدنية   )0312(

الدراسات االستراتيجية  )031202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة وتحليــل 
اســتخدام  وطــرق  العســكرية،  والقــوى  واالقتصــاد،  السياســية،  والجغرافيــة  الدوليــة  العالقــات 
الحــرب النفســية، والخــداع العســكري، وبنــاء التحالفــات؛ مــن أجــل تحقيــق األمــن، والســالم اإلقليمــي 

ــح المشــتركة بيــن الــدول.  والدولــي، وتحقيــق المصال

 الدراسات التحليلية االستراتيجية واالستخبارية
استراتيجية المعلومات والحرب السياسية

الدراسات االستراتيجية واألزمات الدولية
دراسات الخليج 

استراتيجيات القوى اإلقليمية 
 المشكالت الدولية المعاصرة

الدراسات المستقبلية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الجغرافية السياسية 
طرق البحث في االستراتيجيات والمستقبليات
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

العلوم السياسية وعلم التربية المدنية   )0312(

حقوق اإلنسان  )031203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة مصــادر 
وقواعــد حقــوق اإلنســان فــي ظــل أحــكام الشــريعة اإلســالمية، واألنظمــة الســعودية المســتمدة 
منهــا، والقانــون الدولــي، كمــا يتنــاول المنظمــات الدوليــة والوطنيــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، ودور 

مؤسســات العدالــة الجنائيــة فــي المملكــة فــي حمايــة حقــوق اإلنســان.

العدالة الجنائية وحقوق اإلنسان
التربية المدنية )الوطنية(

نظريات حقوق اإلنسان
حقوق اإلنسان في اإلسالم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

حماية حقوق اإلنسان 
القانون الدولي اإلنساني
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم النفس  )031301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية حــول النفــس اإلنســانية، وجوانبهــا 
الســلوك  ودراســة  تنتابهــا،  التــي  واالضطرابــات  الشــخصية،  وخصائصهــا  وأنماطهــا،  المختلفــة، 
ــل:  ــية، مث ــية األساس ــارات النفس ــن المه ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــيره، كم ــاني، وتفس اإلنس
تقديــم الخدمــات النفســية فــي مجــاالت اإلرشــاد المختلفــة، وتقييــم الحالــة، وتطبيــق االختبــارات 
النفســية، وتقنيــات العــالج النفســي، والتمّكــن مــن مهــارات البحــث العلمــي، واالهتمــام بالجوانــب 

ــن. ــية للعاملي ــة النفس ــي، والصح ــا الوظيف ــق الرض ــل: تحقي ــل، مث ــدان العم ــي مي ــية ف النفس

علم النفس الجنائي
علم النفس التحليلي 

علم النفس السيبراني
علم النفس التطبيقي

الصحة النفسية

نظريات ومدارس علم النفس
علم النفس العام

الصحة النفسية والمجتمع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مبادئ اإلحصاء النفسي
علم النفس التجريبي

االختبارات والمقاييس النفسية

علم النفس الصناعي والتنظيمي
اإلحصاء والبحوث

علم نفس األزمات
علم نفس الموهبة واإلبداع
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم النفس اإلرشادي )031302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فهم المشــكالت 
النفســية، والســلوكية التــي يعانــي منهــا األفــراد فــي مختلــف جوانــب حياتهــم الدراســية، والمهنية، 
ــية  ــب النفس ــير الجوان ــم، وتفس ــن فه ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــة، كم ــرية، والزوجي واألس
لإلنســان، وكيفيــة تشــكل الســلوك، وإكســابه مهــارات، وفنيــات التقييــم، والتشــخيص، وتزويــده 
باألســاليب، واالســتراتيجيات العالجيــة، والكفايــات الضروريــة؛ لتقديــم المشــورة وفــق الضوابــط 

ــدة.  ــة المعتم ــة والمهني األخالقي

التوجيه واإلرشاد التربوي
التوجيه واإلرشاد النفسي
اإلرشاد النفسي والتربوي

اإلرشاد النفسي
اإلرشاد والصحة النفسية 

نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها
مبادئ اإلرشاد األسري والزواجي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقييم والتشخيص في اإلرشاد النفسي
تقنيات اإلرشاد والتوجيه النفسي

التوجيه التربوي والمهني
علم نفس األسرة والزواج
التوجيه واإلصالح األسري

التوجيه واإلرشاد الطالبي
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم النفس اإلكلينيكي  )031303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية حــول االضطرابــات 
النفســية، وأنواعهــا، وأســبابها، وأســاليب العــالج النفســي الحديــث، وتصميــم برامــج نفســية للوقايــة 
ــق  ــريرية، وتطبي ــة الس ــراء المقابل ــارات إج ــن مه ــه م ــا يمّكن ــية، كم ــات النفس ــة باالضطراب ــن اإلصاب م
االختبــارات النفســية، وتقييــم الحالــة، وكتابــة التقريــر النفســي، وتقديــم العــالج النفســي، بمطالبــه 

ــع. ــات المجتم ــع فئ ــددة لجمي ــكاله المتع ــة، وأش المختلف

علم النفس العيادي
علم النفس السريري

العالج النفسي
علم نفس األطفال السريري

الصحة النفسية
مدارس ونظريات العالج النفسي )مثل العالج المعرفي السلوكي، والعالج التحليلي،..(

أخالقيات الممارسة المهنية في العالج النفسي
أساليب التقييم ومعايير التشخيص النفسي اإلكلينيكي 

علم النفس العصبي واإلكلينيكي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الخدمات النفسية لغير العاديين
علم النفس العصبي السريري

علم النفس العالجي
علم النفس العصبي واإلكلينيكي
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم النفس التربوي )031304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة الســلوك اإلنســاني فــي مختلــف المواقــف التربويــة، وتطبيقاتهــا 
فــي الجوانــب التعليميــة، والتعــرف علــى النظريــات، والمفاهيــم، والوســائل حــول عمليتــي التعليــم 
والتعلــم فــي جميــع المراحــل الدراســية، كمــا يتنــاول بنــاء االختبارات النفســية، مثــل: اختبــارات الذكاء، 
ــة، والســلوكية،  ــة، وعــالج المشــكالت التربوي وأنمــاط الشــخصية، والقــدرات، والمســاعدة فــي الوقاي
والنفســية لألطفــال والمراهقيــن، والتعــرف علــى الفــروق الفرديــة، والبينيــة، والتعامــل مــع مشــكالت 

ذوي صعوبــات التعلــم، وذوي المشــكالت النمائيــة. 

علم النفس التربوي والمهني
علم نفس التعلم

نظريات التعلم والتعليم
أساليب التدريس

مشكالت الطفولة والمراهقة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم النفس الفارقي
تعديل السلوك واالضطرابات السلوكية

التعلم والفروق الفردية



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 260

المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم النفس المدرسي  )031305(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم الجوانــب 
التعلــم،  علــى  وتأثيــره  الســلوك،  أســباب  وفهــم  للطفــل  والســلوكية  والنفســية،  التعليميــة، 
ووضــع التشــخيص لــه، كمــا يســعى إلــى إعــداد، وتأهيــل الطلبــة الســتخدام مبــادئ علــم النفــس، 
ومناهجهــا، وإجراءاتهــا، وأســاليبها فــي معالجــة المشــكالت المدرســية، ويهتــم بدراســة العالقــات 
ــي،  ــلوكي، والتعليم ــم الس ــارات التقيي ــى مه ــب عل ــة، والتدري ــات التربوي ــل المؤسس ــانية داخ اإلنس
ــال  ــة لألطف ــة الموجه ــة، والوقائي ــج العالجي ــاء البرام ــارة، وبن ــة، واالستش ــل، والوقاي ــاليب التدخ وأس
وأســرهم؛ لتعزيــز قدراتهــم التعليميــة، والتغلــب علــى الصعوبــات الدراســية التــي قــد يواجهونهــا.

علم النفس المدرسي والتربوي
اإلرشاد المدرسي

االضطرابات السلوكية لألطفال والمراهقين
تحليل السلوك وتعديله

االستشارات المدرسية )النظرية والممارسة(
االختبارات النفسية )اختبارات الذكاء، والقدرات، والميول، واالتجاهات(

نظريات التعلم
طرق اإلرشاد والعالج النفسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التوجيه واإلرشاد المدرسي
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

علم نفس النمو )031306(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــو،  ــل النم ــة مراح ــة لدراس ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
والمعرفيــة،  والعاطفيــة،  والجســدية،  والســلوكية،  النفســية،  والتغيــرات  اإلنســاني،  والتطــور 
واالجتماعيــة التــي يمــّر بهــا، كمــا يتنــاول خصائــص كل مرحلــة ومشــكالتها، ويــدّرب الطالــب علــى 

تصميــم البرامــج، والخطــط العالجيــة للتعامــل معهــا. 

علم النفس التطوري
علم النفس عبر مراحل العمر

مشكالت النمو اإلنساني وطرق التعامل معها
سيكولوجية المراهقة 

سيكولوجية المسنين
االضطرابات النمائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم النفس التنموي
علم النفس التكويني
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

الشخصية وعلم النفس االجتماعي  )031307(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــاعره،  ــرد، ومش ــلوك الف ــول س ــية ح ــارف األساس ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
كمــا  االجتماعيــة،  والمواقــف  للمثيــرات،  وتعرضــه  مجموعــة،  ضمــن  لوجــوده  نتيجــة  وأفــكاره 
ــن  ــة بي ــرات التبادلي ــي، والتأثي ــل االجتماع ــاط التفاع ــة، وأنم ــخصية، واالجتماعي ــات الش ــدرس النظري ي
األفــراد، مثــل: العالقــة بيــن اآلبــاء واألبنــاء داخــل األســرة، والتفاعــل بيــن المعلميــن والمتعلميــن، 
وإجــراء الدراســات التطبيقيــة كدراســة الــرأي العــام، واالتجاهــات، وخصائــص الشــخصيات، وتأثيراتهــا 

االجتماعيــة، ومعرفــة المؤثــرات والمشــكالت االجتماعيــة، والتمكــن مــن التعامــل معهــا.

علم النفس االجتماعي والصناعي

»نظريات الشخصية«
تقويم الشخصية اإلنسانية

السلوك االجتماعي والعالقات االجتماعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

سيكولوجية التأثير والعالقات االجتماعية
ديناميات العالقات االجتماعية 
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم النفس   )0313(

القياس والتقويم )031308(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وبنــاء 
االختبــارات والمقاييــس، بــدءًا مــن جمع البيانــات، وتســجيلها، وتحليلها، وتفســير نتائجها، واالســتفادة 
منهــا مــع االلتــزام بالمعاييــر األخالقيــة لعمليــات القيــاس والتقويــم، كمــا يتنــاول المفاهيــم، 
ــر  ــدي للكثي ــي التص ــه ف ــم، وأهميت ــاس والتقوي ــي القي ــية ف ــروط األساس ــاليب، واألدوات، والش واألس

مــن المشــكالت التربويــة وغيــر التربويــة، ووضــع الحلــول لهــا.

االختبارات والمقاييس

مبادئ القياس والتقويم
االختبارات والمقاييس النفسية 

تقنين االختبارات 
طرق قياس الشخصية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اإلحصاء االستداللي والوصفي والتطبيقي
مناهج البحث في التربية وعلم النفس )البحث 

النوعي، واإلجرائي،..(
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االجتماع والدراسات الثقافية   )0314(

علم االجتماع )031401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية التــي تمّكنــه مــن تخطيــط وإجــراء 
الدراســات والبحــوث حــول القضايــا والظواهــر االجتماعيــة، مثــل: الجريمــة، والفقــر، والشــباب، والنمــو 
الســكاني، والهجــرة، ... وغيرهــا، كمــا يتنــاول دراســة، وتحليــل، وتفســير ســلوك اإلنســان فــي عالقتــه 
مــع بيئتــه ومــع المجتمــع، وآليــات التعامــل مــع القضايــا والتحديــات االجتماعيــة المســتجدة؛ 

ــتدامة. ــة المس ــط التنمي ــق خط ــع، وتحقي ــة المجتم ــي خدم ــة ف ــهام بفاعلي لإلس

علم االجتماع والخدمة االجتماعية
علم االجتماع التربوي واألسري

علم االجتماع - المجال الطبي والنفسي
العلوم االجتماعية

مبادئ علم االجتماع
النظريات االجتماعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مناهج البحث االجتماعي
دراسات حول المجتمع العربي السعودي

التنمية االجتماعية
التنشئة االجتماعية

الثقافة والتنشئة االجتماعية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االجتماع والدراسات الثقافية   )0314(

علم اإلنسان )031402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــًا،  ــان حضاري ــة اإلنس ــول دراس ــية ح ــارف األساس ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
واجتماعيــًا، وطبيعيــًا، ودراســة ســلوكه، والتنبــؤ بمســتقبله القــادم باالعتمــاد علــى تطــوره عبــر 
التاريــخ، كمــا يتنــاول دراســة أجنــاس اإلنســان، وســالالته، وبيئتــه، وجوانبهــا االجتماعيــة، واالقتصاديــة، 
والتعــرف علــى مــا تتميــز بــه كل ثقافــة مــن أفــكار، ومعتقــدات، وســلوكيات اجتماعيــة، إضافــة إلــى 
تمكيــن الطالــب مــن المشــاركة فــي األبحــاث المتخصصــة فــي مجــال دراســة اإلنســان فــي العصــور 

ــة. ــة والحديث القديم

مقدمة في األنثروبولوجيا
البناء االجتماعي وتطوره

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم وصف الشعوب 
األجناس البشرية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االجتماع والدراسات الثقافية   )0314(

الجغرافية البشرية )031403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لفهــم وتحليــل النمــاذج والعمليــات 
التــي تصــوغ تعامــل البشــر مــع البيئــة الطبيعيــة مــع التركيــز علــى أســباب، ونتائــج التــوزع المكانــي 
ــدى  ــرية، وم ــات البش ــع المجتمع ــة توزي ــاول دراس ــا يتن ــطح األرض، كم ــى س ــرية عل ــاطات البش للنش
ــًا كان  التأثيــر المتبــادل بينهــا وبيــن بيئاتهــا الطبيعيــة، مثــل: توزيــع الســكان، وأنمــاط العمــران حضرّي
أم ريفيــًا، كمــا تشــمل دراســة تأثيــر البيئــة المحليــة علــى حيــاة النــاس اليوميــة، وعلــى الجوانــب 

ــك. ــر ذل ــران ... وغي ــاط العم ــة، وأنم ــة، والصناعي ــية، واالقتصادي السياس

جغرافية العمران والسكان
الجغرافية السياسية

االستيطان البشري ومشكالته
الدراسات السكانية والتنمية المستدامة

جغرافية السكان والعمران
الجغرافية االقتصادية )الزراعـــة والصناعة(

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

جغرافية المدن
الجغرافية اإلقليمية

السكان والتنمية
األسرة والسكان

العمران والتخطيط الحضري
الجغرافية الحيوية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االجتماع والدراسات الثقافية   )0314(

دراسات المرأة )031404(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة قضايــا المــرأة، واحتياجاتهــا، وطــرق تمكينهــا، وتعزيــز مشــاركتها 
فــي الحيــاة العامــة، كمــا يتنــاول الشــؤون السياســية، والمجتمعيــة، واإلعالميــة، والتاريخيــة مــن 
ــة،  ــب التنموي ــم الجوان ــر، وتقيي ــط، وتطوي ــن تخطي ــب م ــن الطال ــى تمكي ــة إل ــائي، إضاف ــور نس منظ
والحقوقيــة، والقانونيــة، والصحيــة، والتعليميــة، والمتطلبــات الحياتيــة األساســية المتعلقــة بالمــرأة 

علــى المســتوى المحلــي والدولــي.

صحة المرأة وقضايا اإلنجاب
المرأة والجوانب القانونية 

المرأة في الثقافة اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم االجتماع األسري والطفولة
علم اجتماع القانون وحقوق اإلنسان

الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

علم االجتماع والدراسات الثقافية   )0314(

علم الجريمة )031405(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ســلوك  لدراســة  األساســية  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
المجرميــن، وأســباب الجريمــة، والعوامــل المؤثــرة فيهــا علــى المســتوى الفــردي والمجتمعــي، كمــا 
ــل  ــادة تأهي ــة إع ــا، وكيفي ــض معدالته ــل خف ــة، وعوام ــن الجريم ــة م ــة الوقاي ــة كيفي ــاول دراس يتن

المجرميــن، واألنمــاط المختلفــة للعقوبــات.

االنحراف والجريمة
علوم الجريمة والعلوم الجنائية

النظريات المفسرة للجريمة
تحليل السلوك اإلجرامي

انحراف األحداث

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الجزاء والعقوبات
معاملة وتأهيل المجرمين

المؤسسات العقابية واإلصالحية
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المجال الضيق: العلوم االجتماعية والسلوكية  )031(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج أخرى في العلوم االجتماعية والسلوكية 
غير مصنفة في مكان آخر  )0319(

تخصصات أخرى في العلوم االجتماعية والسلوكية غير 
مصنفة في مكان آخر )031999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

ــكان  ــي م ــة ف ــر مصنف ــلوكية غي ــة والس ــوم االجتماعي ــي العل ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
آخــر( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )العلــوم االجتماعيــة والســلوكية( ولــم 

يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف. 
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج غير محددة الصحافة واإلعالم )0320(

تخصص غير محدد الصحافة واإلعالم )032000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد الصحافــة واإلعــالم( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق 
)الصحافــة واإلعــالم( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي 

محــدد.
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

الصحافة وإعداد التقارير )0321(

اإلعالم )032101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية حــول العمــل الصحفــي 
اإللكترونيــة  والنشــرات  الصحــف،  وإعــداد  تصميــم،  أســاليب  علــى  والتعــرف  المختلفــة،  بفنونــه 
المتخصصــة، والتقاريــر المرئيــة، كمــا يتنــاول الفنــون الصحفيــة ككل مــا بيــن الخبــر الصحفــي، 
والتقريــر، والمقــال، والتحقيــق، والحديــث، والتصويــر الصحفــي، إضافــة إلــى تطويــر المهــارات الكتابيــة 

ــم. ــر وإقناعه ــى الجماهي ــول إل ــي، والوص ــل االجتماع ــارات التواص ــب، ومه ــدى الطال ل

الصحافة
الصحافة واإلعالم

الصحافة والتحرير اإللكتروني
االتصال واإلعالم

االتصال وتقنية اإلعالم
االتصال الجماهيري

نظريات االتصال
الخبر في وسائل اإلعالم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الرأي العام والتأثير عليه
وكاالت األنباء العربية والعالمية

اإلعالم المرئي والمسموع
اإلعالم والمجتمع

اإلعالم الصحي 
اإلعالم الرياضي 

اإلعالم التربوي 
اإلعالم السياسي 
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

الصحافة وإعداد التقارير )0321(

اإلعالم اإللكتروني )032102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهارات األساســية حــول طبيعــة، وخصائص، 
وأنــواع وســائل اإلعــالم اإللكترونيــة وجمهــوره، والبرمجيــات المســتخدمة فيــه، وكيفيــة تحليــل 
مضمونــه، كمــا يتنــاول دراســة أشــكال مختلفــة مــن اإلعــالم اإللكترونــي، مثــل: اســتخدام الوســائط 
ــي  ــالن اإللكترون ــة، واإلع ــينما الرقمي ــي، والس ــون التفاعل ــعبة، والتلفزي ــوص المتش ــددة، والنص المتع

بمختلــف أشــكاله، واســتفتاءات الــرأي العــام علــى اإلنترنــت.

اإلعالم الرقمي
الصحافة اإللكترونية

التحرير الصحفي اإللكتروني
مصادر المعلومات وقواعد البيانات

تصميم المواقع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة المواقع اإللكترونية
إعداد وإنتاج الوسائط المتعددة

 التصميم الجرافيكي المرئي 

اإلعالم التفاعلي
االتصال واإلعالم الرقمي
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

المكتبات والمعلومات والدراسات التوثيقية )0322(

علوم المكتبات والمعلومات )032201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــز  ــا، ومراك ــات بأنواعه ــة إلدارة المكتب ــول العلمي ــب باألص ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ووســائط  وإلكترونيــة،  تقليديــة  مصــادر  مــن  محتوياتهــا  وتنظيــم  ومؤسســاتها،  المعلومــات، 
متعــددة، كمــا يتنــاول خدمــات المكتبــات، والمعلومــات التــي يتــم تقديمهــا للــرواد مباشــرة أو عــن 

ــا.  ــات وتنظيمه ــذه الخدم ــر أداء ه ــي تطوي ــة ف ــات التقني ــتخدام تطبيق ــة اس ــد، وكيفي بع

علم المعلومات
إدارة المعرفة

مقدمة في علم المكتبات والمعلومات
إدارة المكتبات ومراكز المعلومات

خدمات المعلومات اإللكترونية / الرقمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تنظيم المعلومات
سياسات المعلومات

اإلجراءات الفنية في المكتبات ومراكز 
المعلومات

إدارة المعلومات
علم المكتبات
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

المكتبات والمعلومات والدراسات التوثيقية )0322(

إدارة السجالت والحفظ اإللكتروني )032202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية إلدارة وتنظيــم األرشــيف 
والســجالت والوثائــق بشــقيها التقليــدي واإللكترونــي، كمــا يتنــاول تطبيــق مفهــوم إدارة المحتــوى، 
المؤسســة  إطــار  فــي  األرشــفة  ونظــم  الحديثــة،  التقنيــة  وتطويــع  الســجالت،  علــى  والتركيــز 

ــة. المتكامل

مقدمة في الوثائق والمحفوظات
إدارة مراكز الوثائق والمحفوظات

األرشيفات المتخصصة والنوعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

صيانة وترميم الوثائق
نظم إدارة المحتوى

البيانات الوصفية )الميتاداتا( والترميز
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

المكتبات والمعلومات والدراسات التوثيقية )0322(

إدارة مصادر المعلومات وخدماتها )032203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن تنظيم 
خدمــات المعلومــات ومصادرهــا، وتقديمهــا للعمــالء وإتاحتهــا لهــم، كمــا يتنــاول طــرق بنــاء 
مجموعــات ومراكــز المعلومــات، وتطويرهــا، وتوظيــف التقنيــة فــي أعمــال مؤسســات المعلومــات 

ــطتها. وأنش

خدمات المعلومات

تخزين المعلومات واسترجاعها
أنظمة المعلومات وإدارتها

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة مصادر المعلومات 
شبكات وبنوك المعلومات
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المجال الضيق: الصحافة واإلعالم  )032(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج أخرى في الصحافة واإلعالم غير مصنفة 
في مكان آخر )0329(

تخصصات أخرى في الصحافة واإلعالم غير 
مصنفة في مكان آخر )032999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الصحافــة واإلعــالم غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( ألي 
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الصحافــة واإلعــالم( ولــم يتــم تصنيفــه فــي 

مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف. 
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المجال الضيق: برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن العلوم 
اإلجتماعية والصحافة واإلعالم  )038(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
العلوم اإلجتماعية والصحافة واإلعالم )0388(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
العلوم اإلجتماعية والصحافة واإلعالم )038888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )البرامــج والمؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمــن العلــوم االجتماعيــة والصحافــة 
ــر مــن التدريــس فيــه  واإلعــالم( ألي برنامــج متعــدد التخصصــات، بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكب

لمجــال )العلــوم االجتماعيــة والصحافــة واإلعــالم(.
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المجال الضيق: برامج أخرى في العلوم االجتماعية والصحافة 
واإلعالم غير مصنفة بمكان آخر  )039(

المجال الواسع: العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم )03(

برامج أخرى في العلوم االجتماعية والصحافة 
واإلعالم غير مصنفة بمكان آخر )0399(

تخصصات أخرى في العلوم االجتماعية والصحافة 
واإلعالم غير مصنفة بمكان آخر )039999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي العلــوم االجتماعيــة والصحافــة واإلعــالم غيــر مصنفــة فــي 
مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )العلــوم االجتماعيــة والصحافــة 

واإلعــالم( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.



األعمال واإلدارة    041                   

القانون     042   

مجال )04(
األعمال واإلدارة والقانون
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المجال الضيق: برامج غير محددة في األعمال واإلدارة والقانون  )040(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

برامج غير محددة في األعمال واإلدارة والقانون )0400(

تخصص غير محدد في األعمال واإلدارة والقانون )040000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي األعمــال واإلدارة والقانــون( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
المجــال الواســع )األعمــال واإلدارة والقانــون( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفه 

فــي مجــال ضيــق محــدد.

عام إدارة أعمال
السنة التحضيرية للعلوم اإلدارية والمالية

السنة التحضيرية لكلية العلوم االقتصادية والمالية اإلسالمية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

برامج غير محددة في األعمال واإلدارة )0410(

تخصص غير محدد في األعمال واإلدارة  )041000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي األعمــال واإلدارة( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق 
ــي  ــال تفصيل ــي مج ــه ف ــى تصنيف ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم ــد عن ــال واإلدارة( وال توج )األعم

محــدد.
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المحاسبة والضرائب   )0411(

المحاسبة   )041101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــداث  ــالت، واألح ــات المعام ــية إلثب ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الماليــة، وقياســها، وتســجيلها، وإعــداد التقاريــر الماليــة، واإلقــرارات الزكويــة والضريبيــة وفقــا لمفاهيــم 
ــة،  ــة والحكومي ــر الربحي ــة وغي ــات الربحي ــف القطاع ــي مختل ــآت ف ــف المنش ــا لمختل ــارف عليه ــر متع ومعايي
كمــا يهــدف إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات المناســبة الســتخدام وتحليــل المعلومــات الماليــة فــي 
عمليــات اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــإدارة المنشــأة، أو الرقابــة عليهــا، أو التعامــل معهــا، إضافــة إلــى أنــه يــزود 
الطالــب بالمهــارات المناســبة التــي تعينــه فــي تحقيــق موثوقيــة المعلومــات الماليــة عبــر المراجعــة الداخليــة 

والخارجيــة.

المحاسبة التجارية
المحاسبة المالية

المحاسبة المالية التطبيقية
المحاسبة المصرفية

المحاسبة المهنية
المحاسبة والتمويل

مسك الدفاتر

مبادئ المحاسبة
المحاسبة الحكومية والمنظمات غير الربحية

المحاسبة المتوسطة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المحاسبة في المنشآت المتخصصة 
محاسبة الشركات

المحاسبة اإلدارية 
محاسبة التكاليف

المحاسبة اآللية
تقنية المحاسبة واإلدارة المالية

المحاسبة الحكومية
المحاسبة العامة

المحاسبة في القطاع العام

محاسبة الضرائب
الزكاة والضريبة

المراجعة الداخلية
المراجعة

التدقيق الشرعي
حوكمة الميزانية العامة
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المحاسبة والضرائب   )0411(

نظم المعلومات المحاسبية   )041102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية حــول نظــم المعلومــات 
ــا  ــا، كم ــغيلها، وتقويمه ــا، وتش ــرق تصميمه ــا، وط ــبية، وأنواعه ــال المحاس ــي األعم ــتخدمة ف المس
يتنــاول نظــم إدارة الملفــات المحاســبية، وإدارة قواعــد البيانــات، وأســاليب الرقابــة، والحمايــة لنظــم 

المعلومــات المحاســبية.

أساسيات نظم المعلومات المحاسبية
أساسيات قواعد البيانات

نظم الرقابة واألمن والحماية لنظم المعلومات المحاسبية
نظم دعم القرار

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إعــداد، ومراجعــة، وتحليــل 
القوائــم الماليــة للشــركات، وكتابــة تقاريــر ماليــة تســاعد فــي اتخــاذ القــرارات اإلداريــة، واالســتثمارية. 
كمــا يتنــاول حركــة المــال، واالســتثمار، والتمويــل داخــل الشــركات الكبــرى، والبنــوك، وأســواق المــال، 
واألســهم، والطــرق العمليــة إلدارة المــال فــي الشــركة، مثــل: كيفيــة زيــادة رأس مــال الشــركة، 

وتوظيفــه، واســتثماره بشــكل أفضــل. 

اإلدارة المالية والمصرفية
العلوم المالية والبنكية

العلوم المالية

التحليل المالي
اإلدارة المالية في الّشركات الُمساهمة 

والمنشآت الصغيرة
اإلدارة المالية الّدولية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األسواق والمؤسسات المالية
الهندسة المالية

تحليل االستثمارات

مالية الشركات
اإلدارة المالية والبنوك

التخطيط والموازنة

المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المالية والمصارف والتأمين   )0412(

اإلدارة المالية   )041201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المالية والمصارف والتأمين   )0412(

اإلدارة المالية اإلسالمية  )041202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة وتحليــل جميــع األنشــطة، والعمليــات الماليــة والمصرفيــة، التــي 
ــي  ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــعى إل ــالمية، ويس ــريعة اإلس ــكام الش ــق أح ــم وف تت
تمّكنــه مــن تصميــم، وتطويــر المنتجــات الماليــة اإلســالمية، والتعــرف علــى المعاييــر اإلســالمية التــي 
يجــب اتباعهــا فــي االســتثمار، وتمويــل الشــركات واألفــراد، واألعمــال المصرفيــة المختلفــة، إضافــة 
إلــى دراســة الطــرق الفعالــة لتطبيــق أنظمــة الرقابــة الشــرعية علــى األعمــال الماليــة في المؤسســات 

المختلفــة.

الدراسات المصرفية والمالية اإلسالمية
المصرفية اإلسالمية

النظام االقتصادي اإلسالمي
النظام المصرفي اإلسالمي

 الخدمات المصرفية اإلسالمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الصكوك المالية اإلسالمية
إدارة األصول والتمويل للصيرفة اإلسالمية

المنتجات واالبتكارات المالية اإلسالمية 

التمويل اإلسالمي
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المالية والمصارف والتأمين   )0412(

إدارة التمويل واالستثمار   )041203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــواع  ــة أن ــن دراس ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
االســتثمار، وأهــم مفاهيمــه وطــرق تحليــل، وقيــاس، وتقديــر العوائــد المرتبطــة بــه، ودراســة تكاليــف 
التمويــل علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، وكيفيــة اتخــاذ قــرارات االســتثمار، كمــا يتنــاول 

دراســة المخاطــر التمويليــة والتشــغيلية التــي تواجــه الشــركات، وكيفيــة التعامــل معهــا.

إدارة التمويل
االستثمار

التمويل
التمويل الدولي

أساسيات التمويل واالستثمار
المحاسبة المالية 

التأمين وإدارة المخاطر 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقييم وتمويل الشركات
األسواق المالية وإدارة المحافظ

التمويل واالستثمار
التمويل واألعمال البنكية

التمويل والتأمين
التمويل والمؤسسات المصرفية

التجارة والتمويل
التجارة والتمويل الدولي

المالية واالستثمار
استراتيجية وتمويل المشاريع
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المالية والمصارف والتأمين   )0412(

إدارة المصارف واألسواق المالية  )041204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتوجيــه أعمــال الّرقابــة والمتابعــة لكاّفــة األنشــطة الماليــة فــي المصــارف، واالســواق الماليــة، كمــا 
يســعى إلــى التعريــف بطبيعــة األســواق الماليــة، وأنواعهــا، ووظائفهــا، وتقويمهــا، وطــرق االســتثمار 

فيهــا، وكيفيــة تقويــم األوراق الماليــة والتعامــل فيهــا.

إدارة المصارف والبورصات
األعمال المصرفية

األعمال المصرفية والتمويل

األعمال المصرفية وصيغ التمويل واالستثمار في المصارف
السوق المالي السعودي والمؤسسات المالية الدولية

الصكوك المالية
تطبيقات الحاسب اآللي في مجال المالية والمصرفية

العمليات المالية والمصرفية الدولية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

العلوم المصرفية
األعمال البنكية

المعامالت المصرفية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

المالية والمصارف والتأمين   )0412(

إدارة المخاطر والتأمين  )041205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
ــه  ــه، وجوانب ــن، وأنواع ــاع التأمي ــة بقط ــطة الخاص ــة األنش ــة كاّف ــه، وإدارة، ومتابع ــم، وتوجي وتنظي
اإلداريــة، والقانونيــة، والماليــة، والتســويقية، ومــدى جــدواه االقتصاديــة، كمــا يتنــاول دراســة، وتحليــل، 
وتقويــم، وإدارة المخاطــر التــي قــد يتعــرض لهــا أي مشــروع أو منشــأة عبــر التحكم بهــا، وتخفيضها 

إلــى أقــل مســتوى ممكــن، وتحّمــل تبعــات ذلــك.

التأمين
التأمين الصحي

أعمال التأمين
المخاطر والتأمين

أساسيات التأمين وإدارة المخاطر
تسويق المنتجات التأمينية

تحليل مخاطر االئتمان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

عقود التأمين اإلسالمي
أنظمة التأمين

تأمين الممتلكات

إدارة أعمال التأمين
التأمين التكافلي

التأمين البحري والموانئ
التأمين االحترافي
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

اإلدارة العامة  )041301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وإدارة، 
ــي  ــتوى الحكوم ــى المس ــاإلدارة عل ــق ب ــا يتعل ــي كل م ــرية ف ــات البش ــوارد، واإلمكاني ــم الم وتنظي
وأجهــزة الدولــة فــي نطاقهــا المحلــي والمركــزي، كمــا يســعى إلــى تمكيــن الطالــب مــن صناعــة، 
القــرار،  وصناعــة  الحكوميــة،  والسياســات  واإلجــراءات،  الممارســات،  وتقويــم  وتطويــر،  وتحليــل، 
ويتنــاول الجانــب المالــي عبــر دراســة الموازنــة العامــة، وطــرق تمويــل األعمــال والمشــاريع الحكوميــة، 
ــق  ــة؛ لتحقي ــات الحكومي ــر المنظم ــين األداء، وتطوي ــرية، وتحس ــوارد البش ــب الم ــى جان ــة إل باإلضاف

ــة. ــادة الحكومي الري

اإلدارة الجمركية
القيادة اإلدارية األمنية

إدارة المؤسسات العامة
إدارة التخطيط والتنمية المحلية

إدارة وتقييم المشروعات الحكومية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة الموارد البشرية ونظم الخدمة المدنية
مبادئ الموازنة والمالية العامة

أنظمة وإجراءات األحوال المدنية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

الموارد البشرية  )041302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمفاهيــم اإلداريــة والتطبيقيــة التــي تمّكنــه مــن 
تخطيــط، وإدارة، وتنظيــم المــوارد، واإلمكانيــات البشــرية في المنظمــات المختلفة، ويتنــاول الجوانب 
المختلفــة المتعلقــة بالقــوى العاملــة، مثــل: التوظيــف، والتدريــب والتطويــر المهنــي، وتقييــم األداء، 
ــف،  ــة للموظ ــة والحقوقي ــب القانوني ــم بالجوان ــا يهت ــات، كم ــز، والتعويض ــور، والحواف ــة األج وأنظم

وحمايتهــا، والدفــاع عنهــا. 

إدارة وتنظيم الموارد البشرية
تطوير الموارد البشرية

التوظيف واالختيار 
التدريب والتطوير

تطوير القادة والتخطيط التعاقبي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة الرواتب والتعويضات
السلوك التنظيمي

إدارة المواهب
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة األعمال  )041303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
ــا؛  ــالف أنواعه ــى اخت ــات عل ــا المنظم ــوم به ــي تق ــام الت ــطة، والمه ــة، وإدارة األنش ــه، ومتابع وتوجي
للوصــول إلــى أهدافهــا بكفــاءة وفاعليــة، ويتنــاول هــذا التخصــص جوانــب التســويق، واإلدارة، وإدارة 

المــوارد البشــرية، والمحاســبة، والماليــة، والتجــارة الدولّيــة للمشــاريع والمنظمــات بكافــة أنواعهــا.

اإلدارة
العلوم اإلدارية
إدارة العمليات

إدارة العمليات والجودة
إدارة المنشآت

إدارة األعمال الصغيرة
االبتكار وريادة األعمال

إدارة العمليات والتشغيل
مبادئ التسويق
الموارد البشرية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المحاسبة والمالية والتمويل
االستراتيجيات اإلدارية

إدارة سلسلة اإلمداد والعمليات اللوجستية

االبداع وريادة االعمال
إدارة األعمال والخدمات المالية

الريادة في األعمال
إدارة التقنية

العلوم اإلدارية والمالية
اإلدارة العدلية

إدارة األعمال التنفيذي



293تصنيف التخصصات التعليمية

المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

نظم المعلومات اإلدارية  )041304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تحليــل، وتطويــر، 
وتقييــم الحلــول البرمجيــة، ومختلــف أنظمــة تقنيــة المعلومــات؛ لخدمــة أقســام المؤسســات 
التجاريــة، وفــي جميــع العمليــات الماليــة، والتجاريــة، واإلداريــة، والمحاســبية. يســعى هــذا التخصــص 
إلــى تمكيــن الطالــب مــن لعــب دور حلقــة الوصــل بيــن العامليــن فــي المســتويات اإلداريــة المختلفــة، 
فــي المنظمــة التجاريــة، وبيــن المتخصصيــن فــي تقنيــة المعلومــات، مــن أجــل توفيــر المعلومــات 

المحدثــة لمــدراء المنظمــة؛ لمســاعدتهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب، فــي الوقــت المناســب.

نظم المعلومات المالية
إدارة العمليات والمعلومات

تحليل وتصميم نظم األعمال
المحاكاة في اإلدارة

تطوير تطبيقات قواعد البيانات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نظم المعلومات المحاسبية
نظم دعم القرارات ونظم الخبرة

إدارة نظم المعلومات
نظم معلومات األعمال
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة الخدمات الصحية  )041305(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتنظيــم، وتوجيــه، ومتابعــة، وإدارة كافــة األنشــطة والمهــام التــي تقــوم بهــا المؤسســات الصحيــة 
ــر،  ــل، وتطوي ــص تحلي ــذا التخص ــاول ه ــة، ويتن ــاءة، وفاعلي ــا، بكف ــى أهدافه ــول إل ــة؛ للوص المختلف
وتقويــم إجــراءات العمــل فــي المؤسســات الصحيــة، وأنظمــة الجــودة، والتأميــن، واإلمــداد، وتجربــة 
العميــل، وســالمته، كمــا يتنــاول الجوانــب التســويقية، واإلداريــة، وإدارة المــوارد البشــرية، والمحاســبة، 

ــة. ــات الصحي ــة للخدم ــب القانوني ــك الجوان وكذل

إدارة المؤسسات الصحية
إدارة المستشفيات

اإلدارة الصحية
إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات

إدارة األنظمة والجودة الصحية
إدارة المرافق الصحية

نظم الرعاية الصحية
إدارة األزمات والمخاطر في الرعاية الصحية

التأمين في الرعاية الصحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة العمليات في الرعاية الصحية
اقتصاديات الخدمات الصحية

إدارة الجودة في الخدمات الصحية

السياسات الصحية
جودة الرعاية الصحية

جودة الرعاية الصحية وسالمة المرضى
سياسة الصحة واإلدارة

إدارة التمريض
إدارة تمريض الكوارث والطوارئ
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

إدارة المعلومات الصحية  )041306(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وجمــع، 
وتخزيــن، واســترجاع، ونقــل، وتجديــد، وحمايــة المعلومــات الصحيــة، كمــا يتنــاول التقنيــات المتطــورة 

التــي يمكــن اســتخدامها فــي التعامــل مــع ســجالت المرضــى ومعلوماتهــم.

السجالت الطبية
نظم السجالت الطبية

علوم السجالت الطبية
اإلحصاء الحيوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أنظمة المعلومات الطبية
التوثيق في السجالت الطبية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

إدارة المستودعات  )041307(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخزيــن، وحفــظ، 
واســتالم، وفــرز، وتســليم، وتســجيل البضائــع المخزنــة، واســترجاعها، ومعرفــة مــا ينقــص منهــا، وما 
يزيــد، كمــا يســعى هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالــب مــن مهــارة إدارة المســتودعات عــن طريــق 
االســتغالل األمثــل لمســاحاته، والتأكــد مــن جــودة التخزيــن وفــق المعاييــر المعتمــدة، والتأكــد مــن 

ســالمة العامليــن فيــه.

طرق التخزين في المستودعات
األعمال المحاسبية في المستودعات

تقنية المعلومات في المستودعات 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة عمليات التخزين
الجودة الشاملة في المستودعات

المتابعة والتقارير المستودعية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة أعمال الحج والعمرة  )041308(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
للحجــاج،  المقدمــة  بالخدمــات  الخاصــة  والمهــام  األنشــطة،  كاّفــة  وإدارة  ومتابعــة،  وتوجيــه، 
والمعتمريــن، وزوار بيــت اهلل الحــرام، كمــا يتنــاول الجوانــب التســويقية، والتشــغيلية، والتنظيميــة 
لرحــالت الحــج، والعمــرة فــي جميــع مراحلهــا؛ للتأكــد مــن جــودة الخدمــة المقدمــة، كمــا يهتــم 
بجوانــب األمــن والســالمة، وإدارة الحشــود، ودراســة المخاطــر المحتملــة التــي قــد يتعــرض لهــا 

ــرون. ــاج والمعتم الحج

أساسيات التسويق والمبيعات
القوانين واإلجراءات المنظمة لرحالت الحج والعمرة

تنظيم وإدارة الحشود
المخاطر والتأثيرات في الفعاليات الدينية

إدارة خدمات االقامة للحجاج
إدارة اعمال مؤسسات الطوافة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

إدارة األعمال الدولية  )041309(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتوجيــه، ومتابعــة، وإدارة كاّفــة أنشــطة ومهــام المؤسســات الدوليــة؛ للوصــول إلــى أهدافهــا 
بكفــاءة وفاعليــة، يتنــاول هــذا التخصــص الجوانــب التشــغيلية، والتســويقية، والمــوارد البشــرية فــي 
األســواق العالميــة، كمــا يركــز علــى الجوانــب القانونيــة، واالقتصاديــة، والماليــة، وفهــم بيئــات العمل 

الدوليــة، ودراســة التحديــات التــي تعتــرض ســير األعمــال فــي البيئــة الدوليــة.

القانون التجاري الدولي
االقتصاد الدولي

التجارة اإللكترونية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التسويق الدولي
اإلدارة في بيئة متعددة الثقافات 

أخالقيات العمل
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة الطيران  )041310(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
ــاول  ــوي، ويتن ــل الج ــال النق ــي مج ــام ف ــطة والمه ــة األنش ــة، وإدارة كاّف ــه، ومتابع ــم، وتوجي وتنظي
دراســة مجــاالت األمــن والســالمة، واإلمــداد الجــوي، وأعمــال الشــحن، وإدارة العمليــات فــي المطارات، 

ــي. ــي والمحل ــتوى العالم ــى المس ــوي عل ــل الج ــة النق ــم صناع ــي تنظ ــراءات الت ــن، واإلج والقواني

خدمات النقل الجوي
عمليات الطيران

أساسيات اإلدارة والمحاسبة
أنظمة وتشريعات الطيران المدني

األمن والسالمة في الطيران

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة الشحن الجوي
إدارة المطارات

إدارة العمليات في المطارات
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

إدارة المشاريع )041311(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
ــاول  ــدد. يتن ــروع مح ــة بمش ــام المتعلق ــطة والمه ــة األنش ــة، وإدارة كاّف ــه، ومتابع ــم، وتوجي وتنظي
هــذا التخصــص دراســة تنظيــم، وإدارة المــوارد الماليــة، والماديــة، والبشــرية، وإدارة الوقــت، والتحكــم 
بالتكلفــة، وضمــان الجــودة، ومواجهــة العقبــات، والتحديــات المختلفــة؛ مــن أجــل إنجــاز المشــروع 

ــددة. ــة المح ــن الميزاني ــدد، وضم ــت المح ــي الوق ف

اقتصاديات وإدارة المشروعات

تمويل المشاريع
إدارة المخاطر في المشاريع

الجدوى االقتصادية للمشاريع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

محاسبة التكاليف
إدارة الجودة في المشاريع

إدارة اإلمدادات والتموين
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة الجودة  )041312(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتوجيــه، ومتابعــة األنشــطة المتعلقــة بتحســين جــودة الممارســات فــي مختلــف المؤسســات 
والتعليميــة،  والتجاريــة،  الطبيــة،  القطاعــات  مثــل:  القطاعــات،  ومختلــف  والعامــة،  الخاصــة 
ــر أنظمــة  ــع، ... وغيرهــا، ويهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة تأســيس، وتطوي والهندســية، والمصان
ــا؛  ــن عليه ــب العاملي ــة، وتدري ــات المختلف ــي المنظم ــاس األداء ف ــاملة، وقي ــودة الش ــات الج وسياس

ــة. ــة ممكن ــل تكلف ــل أداء بأق ــى أفض ــول إل ــدف الوص به

مفاهيم ونماذج العمل في مجال الجودة الشاملة
أدوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

قياس مستوى رضا العميل
إدارة العمليات

الجودة في المجال الصحي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

إدارة وتطوير العقار )041313(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتوجيــه، ومتابعــة، وإدارة كاّفــة األنشــطة والمهــام المتعلقــة بتطويــر األراضــي، والمبانــي التجاريــة، 
ــة،  ــدوى االقتصادي ــات الج ــداد دراس ــويقية، وإع ــب التس ــص الجوان ــذا التخص ــاول ه ــكنية، ويتن والس
وطــرق الحصــول علــى التمويــل، وتحديــد المخاطــر المحتملــة، والتعــرف علــى التشــريعات والقوانيــن 

المتعلقــة بتطويــر العقــار علــى اختــالف أنواعــه.

إدارة العقارات

إدارة الملكيات العقارية
الجدوى االقتصادية وتثمين الملكيات

التسويق العقاري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أساسيات االستثمار العقاري
تمويل المشاريع العقارية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة سلسلة اإلمدادات  )041314(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
وتوجيــه، ومتابعــة، وإدارة كاّفــة األنشــطة، والمهــام، المتعلقــة باإلمــدادات فــي المنظمــة، وتشــمل 
هــذه العمليــات شــراء المــواد الخــام، ووصولهــا إلــى المصنــع، ثــم نقــل المنتــج، وتخزينــه، وتوزيعــه 
علــى منافــذ البيــع، أو إيصالــه إلــى العميــل، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص عمليــات التواصــل والتنســيق 
ــات،  ــي الخدم ــطاء، ومقدم ــن، ووس ــن موردي ــداد م ــلة اإلم ــي سلس ــتركة ف ــراف المش ــن كل األط بي

والعمــالء.

إدارة إمدادات األعمال
عمليات اإلمدادات المشتركة

إدارة سالسل اإلمداد
إدارة اإلمداد

أساسيات إدارة سلسلة التوريد
مبادئ القانون التجاري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

عمليات التوزيع والنقل
إدارة المشتريات والتوريد

اإلمداد والتموين
اإلمدادات

إدارة التموين
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

اإلدارة الصناعية  )041315(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتخطيــط، وتنظيــم، 
الجوانــب  دراســة  التخصــص  هــذا  ويتنــاول  المختلفــة،  الصناعيــة  العمليــات  وتقييــم  ومتابعــة، 
المنتــج؛  جــودة  وضبــط  اإلمــداد،  سالســل  وإدارة  بــه،  والتحكــم  اإلنتــاج  وتخطيــط  التشــغيلية، 
ت+I241حقيــق الهــدف اإلنتاجــي، بأقــل التكاليــف، والمــوارد. كمــا يشــمل الجوانــب الخاصــة بالمــوارد 

البشــرية كتصميــم نظــام العمــل، واألجــور وغيــر ذلــك. 

إدارة الصناعات الغذائية
تقنية إدارة المواد

علوم اإلدارة الصناعية

تخطيط ورقابة اإلنتاج
إدارة المستودعات وضبط المخزون

إدارة الجودة الصناعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة المشاريع
أساسيات المحاسبة

إدارة المواد الخام

نظم اإلدارة والهندسة الصناعية
التنظيم الصناعي
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

إدارة الخدمات الغذائية  )041316(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
ومتابعــة، وتنفيــذ خدمــات الطعــام، والشــراب، المقدمــة لألفــراد، والمجموعــات، فــي المنشــآت 
الســكنية، والصحيــة، والتعليميــة، واإلصالحيــة وغيرهــا. كمــا يســعى إلــى تمكيــن الطالــب مــن 
اإلشــراف علــى العامليــن فــي مجــال التغذيــة والطهــي، والتأكــد مــن تحقيــق المعاييــر المعتمــدة 
فــي النظافــة، وجــودة الطعــام، وااللتــزام بتعليمــات أخصائيــي التغذيــة مــن ناحيــة نوعيــة الطعــام، 

والســعرات الحراريــة وغيــر ذلــك.

إدارة وتشغيل المطاعم 
الصحة والسالمة وضبط الجودة في المطاعم 

اإلشراف على المآدب والبوفيهات
أساسيات التسويق 

المحاسبة ووضع الميزانيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

القيادة التربوية  )041317(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى التعريــف بمفهــوم القيــادة التربويــة، وأهدافهــا، وأهميتهــا، ونظرياتهــا. 
كمــا يتنــاول ســبل إعــداد، وتأهيــل كــوادر متميــزة، ذات كفــاءة عاليــة للعمــل فــي مختلــف المجــاالت، 
التربويــة  التربويــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا يرّكــز علــى تجديــد العمليــة  واإلدارات 
ــل  ــوق العم ــي تع ــة الت ــة، واإلداري ــكالت القيادي ــول للمش ــاد حل ــتقبل، وإيج ــات المس ــة حاج لمواجه

ــكالت. ــك المش ــة تل ــة لمعالج ــات العالمي ــدث االتجاه ــن أح ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــي، م التعليم

اإلدارة التربوية
إدارة التعليم العالي
إدارة التعليم العام

اإلدارة واإلشراف التربوي
اإلدارة التعليمية

نظريات القيادة التربوية
إدارة المعرفة في التربية

السلوك التنظيمي في المؤسسات التربوية
تقدير الحاجات والتخطيط في التربية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقييم في اإلدارة التربوية
اقتصاديات التعليم

إدارة الجودة الشاملة في التربية

اإلدارة والتخطيط التربوي
تخطيط التعليم واقتصادياته

اإلدارة التربوية والتخطيط
السياسات التعليمية

إدارة المعرفة بالمؤسسات التربوية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة  )0413(

اإلدارة واإلشراف على مؤسسات التربية الخاصة   )041318(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتقويــم، وتطويــر، واإلشــراف علــى العمليــة التعليميــة المقدمــة لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. 
كمــا يتنــاول طــرق وضــع اللوائــح، والقوانيــن، ومتابعتهــا، وتطويرهــا؛ لتحقيــق الهــدف المنشــود مــن 

ــة. ــة التعليمي العملي

التخطيط واإلشراف التربوي في مؤسسات التربية الخاصة 
الموارد البشرية في مؤسسات التربية الخاصة

اقتصاديات تعليم ذوي االحتياجات الخاصة 
السياسات والقوانين المنظمة لخدمات التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

اإلدارة الرياضية والترويحية  )041319(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــل اإلداري  ــن العم ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
فــي قطاعــات متعــددة، مثــل: األنديــة الرياضيــة، ومراكز األنشــطة الترويحيــة، ومراكــز اللياقــة البدنية 
والصحيــة، والتســويق الرياضــي، واإلعــالم الرياضــي، والصحافــة الرياضيــة، وإدارة المنشــآت الرياضيــة.

اإلدارة الرياضية
إدارة وتدريب رياضي

إدارة الترفيه

األسس العلمية لإلدارة الرياضية
أسس التسويق الرياضي

اإلعالم الرياضي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الترويح الرياضي وأوقات الفراغ 
سيكولوجية القيادة الرياضية 

إدارة الفعاليات والمنافسات الرياضية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

اإلدارة المكتبية  )041320(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بأعمــال الســكرتارية 
المختلفــة، مثــل: تصنيــف الملفــات، وأعمــال االتصــاالت اإلداريــة، وإعــداد الخطابــات، وحجــز المواعيــد، 
ومتابعــة إنجــاز األعمــال، وإدارة العالقــات مــع األقســام المختلفــة للمنظمــة، كمــا يســعى إلــى 
ــاريع،  ــات إدارة المش ــة، وتطبيق ــي المكتبي ــب اآلل ــات الحاس ــتخدام تطبيق ــن اس ــب م ــن الطال تمكي

ــا. ــرية، ... وغيره ــوارد البش والم

إدارة المكاتب
إدارة مكاتب القيادات اإلدارية

االتصاالت اإلدارية
تطبيقات الحاسب في اإلدارة المكتبية

المفاهيم األساسية إلدارة الجودة وإدارة الموارد البشرية
السلوك التنظيمي

إدارة وتقنيات المكاتب
إدارة الوقت

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة مكتبية وسكرتارية 
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسيير واإلدارة    )0413(

التنظيم والتطوير اإلداري  )041321(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن تحليــل 
وتقويــم الممارســات، واإلجــراءات، والسياســات اإلداريــة، والمســاهمة فــي وضــع الخطــط التطويريــة 
للمنظمــات الحكوميــة وصناعــة القــرار، كمــا يتنــاول الجوانــب الماليــة عبــر دراســة الموازنــة العامــة، 
ــين  ــرية، وتحس ــوارد البش ــب الم ــى جوان ــة إل ــة، إضاف ــاريع الحكومي ــال، والمش ــل األعم ــرق تموي وط

األداء، وتطويــر المنظمــات الحكوميــة؛ لتحقيــق الريــادة الحكوميــة.

األنظمة اإلدارية

التخطيط االستراتيجي
التحليل التنظيمي

االستشارات اإلدارية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الموازنة والمالية العامة
التمويل المحلي

إدارة الجودة في األجهزة الحكومية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسويق واإلعالن  )0414(

التسويق  )041401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
ــل  ــاول تحلي ــة، ويتن ــات المختلف ــي المنظم ــويق ف ــال التس ــيق أعم ــة، وتنس ــط، وإدارة، ومتابع تخطي
ــع،  ــات، والتوزي ــات، والخدم ــن: المنتج ــون م ــويقي، والمك ــج التس ــة المزي ــتهلك، ودراس ــلوك المس س
ــويق  ــتراتيجيات التس ــويق، واس ــوث التس ــة بح ــى دراس ــة إل ــويقية، إضاف ــاالت التس ــعير، واالتص والتس

المختلفــة.

التسويق التطبيقي 
التسويق والمبيعات

التسويق وإدارة األعمال الدولية

سلوك المستهلك النهائي 
بحوث التسويق

إدارة المنتجات وقنوات التوزيع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التسويق اإللكتروني
التسويق الدولي

استراتيجيات التسويق

التسويق والتجارة اإللكترونية
إدارة التسويق

تقنيات التسويق واالبتكار
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسويق واإلعالن  )0414(

اإلعالن واالتصال التسويقي  )041402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تخطيــط، وتنظيــم، وإدارة، ومتابعــة أنشــطة الترويــج للمنتجــات، مثــل: الســلع، والخدمــات، واألفــكار 
ــة  ــاء العالم ــى بن ــعى إل ــا يس ــالن، كم ــة اإلع ــة، وخاص ــائل المختلف ــطة، والوس ــتخدام األنش ــر اس عب

ــه. ــة عن ــددة وإيجابي ــمعة مح ــيخ س ــج، وترس ــة للمنت التجاري

اتصاالت اإلعالن
إدارة اإلعالن

إدارة اإلعالن والوكاالت اإلعالنية
البيع الشخصي 

تنشيط المبيعات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تنظيم الفعاليات التسويقية 
االتصاالت التسويقية المتكاملة 

صناعة المحتوى االتصالي التسويقي

اإلعالن
االتصال المؤسسي
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسويق واإلعالن  )0414(

التجارة اإللكترونية  )041403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تخطيــط، وتنســيق، وإدارة، ومتابعــة األعمــال واألنشــطة التجاريــة عبــر االنترنــت باســتخدام منصــات 
التجــارة اإللكترونيــة، ومواقــع التواصــل االجتماعــي، ... وغيرهــا، كمــا يتنــاول دراســة اســتيراد، وتخزيــن، 
ونقــل، وتوزيــع البضائــع، والتســويق اإللكترونــي، وطــرق التحصيــل والدفــع، وبرمجــة، وتصميــم 
المواقــع لألهــداف التجاريــة، وبنــاء وإدارة قواعــد البيانــات، وأنظمــة تقنيــة المعلومــات، ... وغيــر ذلــك. 

األعمال اإللكترونية

استراتيجيات ونماذج األعمال اإللكترونية
إدارة سلسلة التوريد اإللكترونية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الجوانب القانونية للتجارة اإللكترونية
التسويق اإللكتروني
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسويق واإلعالن  )0414(

العالقات العامة  )041404(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
ــر  ــات الجماهي ــة فئ ــن كاف ــة وبي ــن المنظم ــات بي ــاء العالق ــة، وبن ــيق، ومتابع ــط، وإدارة، وتنس تخطي
ــب  ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــرة، كم ــات المؤث ــالم، والمجموع ــائل اإلع ــة، ووس ــة والخارجي الداخلي
مــن القيــام بمجموعــة مــن الوظائــف االتصاليــة، مثــل: صناعــة الرســائل اإلعالميــة والتســويقية 
ونشــرها، والتأكــد مــن وصولهــا إلــى الفئــة المســتهدفة، إضافــة إلــى الوظائــف التنظيميــة، ومنهــا: 

ترتيــب الزيــارات واللقــاءات، والوظائــف اإلداريــة، والبحثيــة، واالستشــارية.

العالقات العامة واالتصال المؤسسي
االتصال االستراتيجي

تنظيم وإدارة العالقات العامة
تخطيط برامج وحمالت العالقات العامة

العالقات العامة في األزمات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

العالقات العامة الدولية
االتصال التنظيمي في العالقات العامة

الصورة الذهنية في العالقات العامة

العالقات العامة واإلعالن
االتصال والعالقات العامة
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

التسويق واإلعالن  )0414(

خدمات العمالء  )041405(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن تقديــم خدمــة 
ــر  ــي وغي ــل اللفظ ــن التواص ــن، وحس ــم اآلخري ــتماع، وفه ــارات االس ــان مه ــر إتق ــالء عب ــزة للعم ممي
اللفظــي معهــم، وكيفيــة تهدئــة العمــالء الغاضبيــن، وإدارة توقعاتهــم، وإرضائهــم، كمــا يهــدف 
إلــى التعــرف علــى أنمــاط خدمــات العمــالء المقدمــة، مثــل: المباشــرة، أو عبــر وســائل التواصــل 
ــات  ــالء، والتقني ــع العم ــات م ــم إدارة العالق ــى مفاهي ــرف عل ــخ، والتع ــر الهاتف،...ال ــي، أو عب االجتماع

ــا. ــتخدمة فيه المس

خدمات المستهلكين 

أساسيات خدمات العمالء
إدارة عالقات العمالء

استخدام وسائل التواصل االجتماعي في خدمة العمالء
تطبيقات الحاسب اآللي في خدمة العمالء

تقييم خدمات العمالء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

السكرتارية واألعمال المكتبية  )0415(

السكرتارية التنفيذية  )041501(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

 يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن اســتقبال ومعالجــة 
ــم،  ــات، وتنظي ــال البيان ــا، وإدخ ــات فيه ــذ المالحظ ــات، وأخ ــم االجتماع ــة، وتنظي ــات الهاتفي المكالم
ــال  ــذ األعم ــة تنفي ــات، ومتابع ــداد الخطاب ــمية، وإع ــات، واألوراق الرس ــترجاع الملف ــظ، واس ــرز، وحف وف

ــم. ــام بأعماله ــى القي ــن عل ــاعدة اآلخري ــة، ومس المختلف

التحرير والسكرتارية
السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

الطباعة باللغتين العربية واإلنجليزية
التنظيم وأساليب العمل

استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية
نظم اإلدارة المكتبية المعاصرة

األرشفة اإللكترونية
االتصاالت اإلدارية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة أعمال وسكرتارية
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

السكرتارية واألعمال المكتبية  )0415(

السكرتارية الطبية  )041502(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تخطيــط، وتنظيم، 
ــى،  ــتقبال المرض ــل: اس ــة؛ مث ــة المختلف ــآت الصحي ــي المنش ــالء ف ــة للعم ــات اإلداري ــم الخدم وتقدي
وإعــداد الفواتيــر، وتجهيــز الملفــات، والقيــام بأعمــال التأميــن المختلفــة، كمــا يشــمل تقديــم 

ــآت. ــذه المنش ــي ه ــن ف ــم اإلداري للعاملي ــاعدة، والدع المس

السكرتارية والنسخ الطبي

مهارات السكرتارية التنفيذية
مهارات العمل اإلداري

التأمين الطبي
إعداد الفواتير 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

مبيعات الجملة والتجزئة  )0416(

إدارة المبيعات  )041601(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اإلشــراف، 
ــاول  ــا يتن ــة، كم ــة المختلف ــات التجاري ــي المنظم ــات ف ــال المبيع ــة أعم ــم، ومتابع ــط، وتنظي وتخطي
المبيعــات، وتقييمهــم، وتوجيههــم،  رجــال  البيعيــة، واإلشــراف علــى  العمليــات  طــرق مراقبــة 
وتحفيزهــم، ومســاعدتهم علــى تحقيــق الهــدف المتوقــع منهــم، كمــا يمّكــن الطالــب مــن جمــع 

ــة.  ــرارات الالزم ــاذ الق ــات؛ التخ ــة بالمبيع ــر الخاص ــداد التقاري ــات، وإع البيان

المبيعات
إدارة البيع بالتجزئة

بناء وإدارة فريق المبيعات
دراسة سلوك المستهلكين

مهارات التفاوض واإلقناع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إعداد تقارير المبيعات
تقنّيات المبيعات
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

مهارات العمل  )0417(

مهارات االتصال  )041701(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن التواصــل الفّعــال مــع 
اآلخريــن، واإلنصــات لهــم، وإتقــان مهــارات العــرض، واإللقــاء، والكتابــة، واإلقنــاع، والتفــاوض، ويتنــاول 
دراســة التواصــل اإلنســاني، ونظرياتــه، وعناصــره، ووســائطه، وأســاليبه اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، 

وتطبيــق ذلــك علــى المســتوى الشــخصي والمهنــي واالجتماعــي.

عناصر االتصال الرئيسية
االتصال في بيئة العمل

أنواع مهارات االتصال
بناء مهارات االتصال

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: األعمال واإلدارة  )041(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

برامج أخرى في األعمال واإلدارة غير مصنفة في 
مكان آخر  )0419(

تخصصات أخرى في األعمال واإلدارة غير مصنفة 
في مكان آخر )041999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي األعمــال واإلدارة غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص 
يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )األعمــال واإلدارة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي 

محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون  )042101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــخصية،  ــم الش ــي حياته ــراد ف ــلوك األف ــم س ــذي يحك ــون ال ــة القان ــص دراس ــذا التخص ــاول ه يتن
وتعامالتهــم الماليــة مــع بعضهــم، وفــي عالقتهــم مــع الدولــة، كمــا يحكــم العالقــات الدوليــة 
السياســية، واالقتصاديــة، وأعمــال المؤسســات الحكوميــة والخاصــة؛ بهــدف حفــظ الحقــوق، 
وأداء الواجبــات، وُيــزود الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن فهــم األحــكام 
وتقديــم  والمؤسســات،  باألفــراد،  المرتبطــة  القضايــا  علــى  وتطبيقهــا  وتفســيرها،  القانونيــة، 
المشــورة لهــم، وتمثيلهــم أمــام مؤسســات القانــون المختلفــة؛ من أجــل الدفاع عــن مصالحهم، 

ــم. ــة إليه ــات الموجه ــع االتهام ودف

دراسات األنظمة
الدراسات القانونية

المحاماة
الحقوق

المدخل لدراسة علم القانون
العقود المدنية واإلدارية

الوسائل البديلة لتسوية المنازعات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القانون اإلداري
القانون الجزائي العام

القانون الدستوري

األنظمة
القانون والممارسة المهنية

القانون البحري
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون العام  )042102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يتنــاول هــذا التخصــص دراســة التشــريعات والقوانيــن التــي تحكــم العالقة بيــن الدولة ومؤسســاتها 
مــن جهــة، وبيــن أفــراد المجتمــع مــن جهــة أخــرى، ويشــمل ذلــك القانــون الدســتوري، واإلداري، 

والجنائــي، والمالــي.

القانون اإلداري
القانون اإلداري الخاص بقضاة ديوان المظالم

القانون الجزائي
القانون الدولي العام

القضاء اإلداري
القانون المالي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون الخاص  )042103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــات  ــراد، والعالق ــؤون األف ــم ش ــي تحك ــن الت ــريعات، والقواني ــة التش ــص دراس ــذا التخص ــاول ه يتن
ــا. ــركات، ... وغيره ــة، والش ــالت المالي ــخصية، والمعام ــوال الش ــم األح ــك تنظي ــمل ذل ــم، ويش بينه

األحوال الشخصية

المنازعات التجارية
 قانون الشركات

القانون المصرفي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

قانون العمل
فقه المعامالت

قانون المرافعات
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون الجنائي  )042104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يتنــاول هــذا التخصــص األنظمــة، والقوانيــن التــي تحــدد الجرائــم، وعقوباتهــا، واإلجــراءات المتبعــة 
ــات، والعفــو عنهــا. فــي التحــري، والتحقيــق، والمحاكمــة، وتنفيــذ العقوب

األنظمة الجزائية
العدالة الجنائية
النظام الجنائي

علم التحقيقات واألدلة الجنائية
علم اإلجرام والعقاب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القانون الجنائي المقارن
فقه الجنايات

العلوم الجزائية
التشريع الجنائي اإلسالمي
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

التحقيق الجنائي  )042105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يركــز هــذا التخصــص علــى ماهيــة التحقيــق الجنائــي، وأهميتــه فــي اكتشــاف مرتكبــي الجرائــم، 
ــالغ،  ــتدالل، والب ــراءات االس ــام بإج ــن القي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــزّود الطال ــا ي كم
وكيفيــة االنتقــال الــى مســرح الجريمــة، وطــرق معاينتــه، واكتشــاف األدلــة، باإلضافــة إلــى تدريــب 
الطالــب علــى إجــراءات التحقيــق الجنائــي، مثــل: المعاينــة، التفتيــش، القبــض، كيفيــة االســتماع إلــى 
الشــهود، وكيفيــة االســتجواب، والمواجهــة باألدلــة، وإيجــاد العالقــة بيــن الدليــل والتهــم، وتطبيــق 

ذلــك بشــكل عملــي.

التحقيق واألدلة الجنائية
التحقيق واالدعاء العام

المسؤولية الجنائية
الضبط الجنائي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

االستجواب والتحقيق الجنائي
علم النفس الجنائي
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون التجاري  )042106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــة  ــطة التجاري ــال، واألنش ــم األعم ــي تنظ ــن الت ــريعات والقواني ــة التش ــص دراس ــذا التخص ــاول ه يتن
علــى مســتوى الفــرد والشــركات، كمــا يتنــاول المنازعــات التجاريــة، والتحكيــم، والعقــود التجاريــة، 
مثــل: عقــود البيــع، والرهــن، والوســاطة، إضافــة إلــى دراســة األوراق التجاريــة، مثــل: الشــيكات، 

ــا. ــة، ... وغيره ــويات القضائي ــالس، والتس ــالن اإلف ــراءات إع ــاالت، وإج والكمبي

قانون األعمال
قانون المالية والشركات 

القانون التجاري الدولي
العقود التجارية وعمليات البنوك

األوراق التجارية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التحكيم التجاري
قانون الملكية الفكرية

قانون اإلفالس

النظام التجاري
القانون التجاري الدولي
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

القانون الدولي   )042107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة األنظمــة والقوانيــن التــي تنظــم العالقــات بيــن الــدول بعضهــا 
ــي،  ــل الدبلوماس ــك التمثي ــمل ذل ــة، ويش ــات الدولي ــن المنظم ــدول وبي ــن ال ــات بي ــض، والعالق ببع
المدنييــن،  وحمايــة  وإنهائهــا،  وإعالنهــا،  الحــرب،  فــي  المطبقــة  والقوانيــن  النزاعــات،  وفــض 
وكيفيــة معاملــة األســرى، والجرحــى، ... وغيــر ذلــك، كمــا يتنــاول القوانيــن المطبقــة علــى األفــراد، 

ــر. ــل النظ ــزاع مح ــة، أو الن ــي القضي ــي ف ــرف أجنب ــود ط ــد وج ــات، عن والمؤسس

القانون الدولي العام
القانون والحدود

القانون الدولي العام 
المنظمات الدولية

القانون الدولي للبحار

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

قانون التجارة الدولية
السياسة الشرعية
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

الدراسات القضائية  )042108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــلطة  ــزة الس ــل أجه ــول عم ــية ح ــارف األساس ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
القضائيــة فــي المجــاالت المختلفــة )الجزائيــة، والتجاريــة، واإلداريــة، واألحــوال الشــخصية،...الخ( 
ــي  ــزاع ف ــي الن ــن طرف ــل بي ــي، والفص ــراءات التقاض ــة وإج ــام، وأنظم ــاء الع ــل االدع ــة عم وطبيع
المســائل القانونيــة المختلفــة، كمــا يتنــاول تاريــخ النظــام القضائــي، وتنظيمــه، واللغــة، والحجــج 

القانونيــة. 

القضاء والسياسة الشرعية
القضاء التجاري
القضاء الجزائي

التنظيم القضائي
القواعد الفقهية القضائية

النوازل القضائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

قضاء التنفيذ
اإلثبات بالقرائن المعاصرة

قضاء األحوال الشخصية
القضاء العمالي

القضاء اإلداري
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المجال الضيق: القانون  )042(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

القانون  )0421(

الشريعة   )042109(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية حــول أحــكام الشــريعة اإلســالمية 
الغــراء فــي العبــادات، والمعامــالت، ودراســة مصــادر التشــريع، وأحكامــه، ومقاصــده، وأصــول 
ــوق  ــظ حق ــاء، وحف ــة بالقض ــا المتعلق ــص القضاي ــذا التخص ــاول ه ــا يتن ــة. كم ــدة الصحيح العقي

ــة. ــم المختلف ــب حياته ــي جوان ــم ف ــل بينه ــاس، والفص الن

الشريعة والدراسات اإلسالمية
الفقه

الفقه المقارن
أصول الفقه

الفقه وأصوله 

أصول الفقه
المعامالت المالية المعاصرة

المقاصد الشرعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القواعد الفقهّية
فقه الحدود والتعزيرات

فقه التطبيب
السياسة الشرعية واألنظمة

الشريعة والقانون
السياسة الشرعية
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المجال الضيق: برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن األعمال 
واإلدارة والقانون   )048(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
األعمال واإلدارة والقانون   )0488(

برامج و مؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
األعمال واإلدارة والقانون    )048888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )البرامــج والمؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمــن األعمــال واإلدارة والقانــون( 
ــال  ــه لمج ــس في ــن التدري ــر م ــت األكب ــس الوق ــم تكري ــث يت ــات، بحي ــدد التخصص ــج متع ألي برنام

)األعمــال واإلدارة والقانــون(.
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المجال الضيق: برامج أخرى في األعمال واإلدارة والقانون غير مصنفة في 
مكان آخر   )049(

المجال الواسع: األعمال واإلدارة والقانون )04(

برامج أخرى في األعمال واإلدارة والقانون غير 
مصنفة في مكان آخر   )0499(

تخصصات أخرى في األعمال واإلدارة والقانون غير 
مصنفة في مكان آخر    )049999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي األعمــال واإلدارة والقانــون غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي 
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )األعمــال واإلدارة والقانــون( ولــم يتــم تصنيفــه 

فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.





مجال )05(
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء

العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها    051        

البيئة    052   

العلوم الفيزيائية    053         

الرياضيات واإلحصاء    054         
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المجال الضيق: برامج غير محددة في العلوم الطبيعية 
والرياضيات واإلحصاء   )050(

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

برامج غير محددة في العلوم الطبيعية والرياضيات 
واإلحصاء   )0500(

تخصص غير محدد في العلوم الطبيعية والرياضيات 
واإلحصاء     )050000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات واإلحصــاء ( ألي تخصــص 
ينتمــي إلــى المجــال الواســع )العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات واإلحصــاء(، وال توجــد عنــه معلومــات 

إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال ضيــق محــدد.

مستجد الدراسات البحرية
السنة التحضيرية لكلية العلوم التطبيقية 

علوم عام 
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المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

تخصص غير محدد في العلوم البيولوجية والعلوم 
المتصلة بها     )051000(

اسم التخصص

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

برامج غير محددة في العلوم البيولوجية والعلوم 
المتصلة بها   )0510(

المجال 
التفصيلي

التعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي العلــوم البيولوجيــة والعلــوم المتصلة بهــا ( ألي تخصص 
ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )العلــوم البيولوجيــة والعلــوم المتصلــة بهــا( وال توجــد عنــه معلومــات 

إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محدد
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

األحياء الدقيقة )051101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص لدراســة الكائنــات الحيــة الدقيقــة علــى اختــالف أنواعهــا، مثــل: البكتيريــا، 
والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  ويهــدف  والطفيليــات،  والفطريــات،  والفيروســات، 
ــا  ــا، وأثره ــف عنه ــرق الكش ــا، وط ــا، وتصنيفاته ــات، وأنواعه ــذه الكائن ــى ه ــرف عل ــية للتع األساس
المرضــي علــى صحــة اإلنســان، والحيــوان، والنبــات، وطــرق انتقالهــا وتكاثرهــا، والتعامــل معهــا لــدرء 

ــوي. ــي والحي ــع الدوائ ــي التصني ــي مجال ــة ف ــا، خاص ــتفادة منه ــا، واالس مخاطره

علم الكائنات الدقيقة
أحياء دقيقة - أحياء دقيقة جزيئية

مختبر كائنات دقيقة

تركيب وفسيولوجيا الكائنات الحية الدقيقة
البيولوجيا الجزيئية للكائنات الحية الدقيقة

األمراض الطبية المتعلقة بالكائنات الحية الدقيقة
التقنية الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األحياء الدقيقة والمناعة
البكتريا

الفطريات
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

األحياء العامة  )051102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــا،  ــث تركيبه ــن حي ــا م ــالف أنواعه ــى اخت ــة عل ــات الحي ــة الكائن ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــعى ه يس
بالمعــارف  إلــى تزويــد الطالــب  بالبيئــة المحيطــة، ويهــدف  ووظائفهــا، وســلوكها، وعالقتهــا 
والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فهــم ودراســة هــذه الكائنــات الحيــة، وإجــراء البحــوث، وتطويــر 
التقنيــات الحيويــة؛ للمســاعدة فــي حــل المشــكالت المرتبطــة بهــا فــي المجــاالت المختلفــة، مثــل: 

ــك.  ــر ذل ــة، ... وغي ــة، والنباتي ــروة الحيواني ــي، والث ــي، والزراع ــي، والدوائ ــال الصح المج

علوم األحياء
علوم الحياة

العلوم البيولوجية الطبية
أحياء تطبيقية
األحياء البحرية

تشريح وفسيولوجيا الكائنات الحية
األحياء الجزيئية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم النبات والحيوان
العالقات بين الكائنات الحية

البيئة البحرية
الطحالب

التنوع اإلحيائي
مختبر أحياء
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

المفصليات والطفيليات )051103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــات  ــات، ومفصلي ــة الطفيلي ــة لدراس ــارف الالزم ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
األرجــل، والعالقــة بينهمــا، وأنواعهــا، وتصنيفهــا، والبيئــات التــي تنشــأ فيهــا، كمــا يهتــم بتعريــف 
الطالــب علــى األمــراض التــي تســببها الطفيليــات، ومفصليــات األرجــل لإلنســان، والحيــوان، وطــرق 

ــا. ــا، ومكافحته ــخيصها، وعالجه ــا، وتش ــة به اإلصاب

علم الحشرات
علم الطفيليات

علم الطفيليات ومفصليات األرجل
الطفيليات المشتركة بين اإلنسان والحيوان

علم الطفيليات المناعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصنيف الطفيليات ومفصليات األرجل
الحشرات الضارة وآثارها 

المنافع االقتصادية والطبية للحشرات
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علم األحياء الجزيئية والخلوية  )051104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لدراســة الخليــة الحيــة، وبنيتهــا، 
وتفاعلهــا مــع محيطهــا الخارجــي، كمــا يتنــاول دراســة مكونــات الخليــة، مثــل: نــواة الخليــة ومــا 
فيهــا مــن كروموســومات، والعضّيــات األخــرى، والتفاعــالت الكيميائيــة الحيويــة التــي تحــدث 
فيهــا، ومــا ينتــج عنهــا مــن بروتينــات، والتقنيــات العلميــة المســتخدمة فــي دراســتها، كمــا يتنــاول 
التطبيقــات الطبيــة لهــذا العلــم فــي دراســة األورام، والعــالج الجينــي، واألمــراض الوراثيــة، ... وغيرهــا 

ــة. ــاض النووي ــة لألحم ــة تقني ــات حيوي ــن تطبيق م

علم األحياء الخلوي
بيولوجيا الخلية وجزيئاتها

علم األنسجة والخلية

علم الوراثة الجزيئي
بيولوجيا األنسجة واألورام

علم األدلة الجنائية الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنية األحماض النووية
تحليل سالسل األحماض النووية

زراعة األنسجة الوراثية
األحياء الجزيئية والتقنية الحيوية

علم األنسجة وبيولوجيا الخلية
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علوم النبات )051105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة، لدراســة علــم النبــات، مــن 
ــرق  ــات، وط ــا النب ــو فيه ــي ينم ــات الت ــدرس البيئ ــا ي ــة، كم ــيولوجية، ووراثي ــريحية، وفس ــب تش جوان

تقســيمه إلــى عائــالت مختلفــة، وكيفيــة دراســتها فــي المختبــر، واســتخداماتها ألغــراض طبيــة.

فسيولوجيا النبات
علوم النبات )فلورة(

بيئة النبات

تشريح وفيسيولوجية النباتات
طرق تصنيف النباتات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األمراض التي تصيب النباتات
علم بيئة النبات                                             

تصنيف النبات
التصنيف الزهري والفلورة
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علوم الحيوان  )051106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة شــكل، وبنيــة، ووظائــف الحيــوان، وطــرق تكاثــره، وانتقــال 
صفاتــه الوراثيــة فــي األجيــال المتعاقبــة، كمــا يــدرس ســلوك الحيــوان، وطــرق تصنيفــه، وحمايتــه، 

ــة. ــة المحيط ــن البيئ ــه وبي ــة بين والعالق

فسيولوجيا الحيوان
بيئة الحيوان

علم األجنة )حيوان(

تشريح وفيسيولوجية الحيوانات
طرق تصنيف الحيوانات

الفقاريات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الالفقاريات
األمراض التي تصيب الحيوانات

الفقاريات والتشريح المقارن
تقنية علوم الحيوان



343تصنيف التخصصات التعليمية

علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علم الطيور )051107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة شــكل، و بنيــة، ووظائــف الطيــور، وســلوكها، وطــرق تكاثرهــا، 
ــرق  ــور، وط ــب الطي ــد تصي ــي ق ــة الت ــراض، واألوبئ ــدرس األم ــا ي ــا، كم ــا، وتصنيفه ــن تواجده وأماك

ــا. ــا، ومكافحته عالجه

أمراض الطيور

تشريح وفيسيولوجية الطيور
طرق تصنيف الطيور

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األمراض التي تصيب الطيور
سلوك الطيور
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علم الوراثة  )051108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة كيفيــة انتقــال 
الســمات مــن جيــل إلــى آخــر، عبــر الجينــات الموجــودة فــي الخاليــا الحيــة، ويــدرس عالقــة الجينــات 
باألمــراض عامــة، واألمــراض الوراثيــة بشــكل خــاص، كمــا يتنــاول دراســة الطفــرات الجينيــة، وكيفيــة 

اســتخدام الجينــات فــي تشــخيص، وعــالج األمــراض، والوقايــة منهــا.

وراثة اإلنسان
 وراثة الحيوان

علم الخليـة
وراثة العشائر والوراثة الكمية

بيولوجيا الجزئيات والهندسة الوراثية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تشخيص األمراض الوراثية
ضوابط وأخالقيات الممارسة 

وراثة الكائنات الدقيقة
مختبرات - علم الوراثة الجزيئية



345تصنيف التخصصات التعليمية

علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علم المناعة  )051109(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لدراســة الجهــاز المناعــي 
ــواع األمــراض المناعيــة،  ــاول أن ــه، واســتجاباته، وطريقــة عملــه، ويتن لــدى الكائنــات الحيــة، ومكونات
ــرق  ــا، وط ــرة عليه ــل المؤث ــبابها، والعوام ــي، وأس ــاز المناع ــة بالجه ــة المرتبط ــات المرضي والعملي

تشــخيصها، وعالجهــا، كمــا يرّكــز علــى دراســة توافــق نقــل األعضــاء.

الجهاز المناعي واالستجابة المناعية
أمراض نقص المناعة واألمراض المناعية الذاتية

العالج المناعي واستخداماته
االستجابة المناعية ضد األمراض

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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علم األحياء )البيولوجيا(  )0511(

علم الفطريات  )051110(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لدراســة الفطريــات، والكائنــات 
ــة،  ــة، والخلوي ــا الوراثي ــا، وجوانبه ــأ فيه ــي تنش ــات الت ــا، والبيئ ــا، وتصنيفه ــا، وأنواعه ــابهة له المش
كمــا يــدرس األمــراض التــي تســببها الفطريــات لإلنســان، والحيوانــات، والنباتــات، وطــرق مكافحتهــا، 
ــة بهــا، ويتنــاول منافــع الفطريــات الدوائيــة، والزراعيــة، وكيفيــة االســتفادة منهــا. ومظاهــر اإلصاب

تصنيف الفطريات
فسيولوجيا الفطريات

األمراض التي تسببها الفطريات في اإلنسان والحيوان والنبات
االستعماالت الدوائية والزراعية للفطريات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



347تصنيف التخصصات التعليمية

الكيمياء الحيوية  )0512(

الكيمياء الحيوية  )051201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــات الكائنــات الحيــة -  يهتــم هــذا التخصــص بدراســة العمليــات الكيميائيــة التــي تتــم داخــل عضّي
ومنهــا اإلنســان- وأنواعهــا، والتغيــرات التــي تطــرأ عليهــا فــي الصحــة والمــرض علــى مســتوى الخلية 
والجســم. كمــا يتنــاول كيفيــة التأثيــر علــى هــذه التفاعــالت الحيويــة، وتوظيــف ذلــك فــي مجــاالت 
ــل  ــارات وتحالي ــر اختب ــى تطوي ــة إل ــك، إضاف ــر ذل ــة، ... وغي ــتحضرات الطبي ــة والمس ــات الدوائي الصناع
معمليــة للكشــف عــن االضطرابــات التــي قــد تحدثهــا التفاعــالت الكيميائيــة فــي الكائنــات الحيــة.

الكيمياء التحليلية الصيدلية
الكيمياء الدوائية

الكيمياء الصيدلية
الكيمياء الصيدلية وتحليل األدوية

األحياء الدقيقة الصيدلية
تقنية الكيمياء الحيوية 

الكيمياء الحيوية الفيزيائية
الكيمياء الحيوية لألنسجة المتخصصة

الكيمياء الحيوية لألغذية
الكيمياء الحيوية لسوائل الجسم 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الهرمونات 
التأشير الخلوي

اإلنزيمات 

الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية
الكيمياء الحيوية السريرية
الكيمياء الحيوية التحليلية

الكيمياء الحيوية التطبيقية
الكيمياء الطبية

الكيمياء الحيوية الطبية
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الكيمياء الحيوية  )0512(

علم السموم  )051202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لدراســة التأثيــر الضــار لبعــض المــواد 
الكيميائيــة علــى جســم اإلنســان، وأماكــن وجودهــا، واألعــراض التــي تســببها هــذه المــواد الســامة، 
واآلليــات الكيميائيــة المســاهمة فــي هــذا الضــرر، وكيفيــة الكشــف عنهــا، والطــرق الفعالــة 

لعالجهــا، والوقايــة مــن أثرهــا الضــار.

علم السموم السريري
السموم اإلكلينيكية

تقنيات الكشف على السموم 
المناعة 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الرصد الحيوي 
البيولوجيا الجزيئية والسموم 



349تصنيف التخصصات التعليمية

الكيمياء الحيوية  )0512(

علم األدوية  )051203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لدراســة حركيــة الــدواء مــن لحظــة 
ــتقالبه،  ــرق اس ــم، وط ــل الجس ــر داخ ــع التأثي ــى موق ــه إل ــن وصول ــى حي ــم إل ــى الجس ــه إل دخول
ــدواء العالجيــة والســمّية وطــرق اســتجابة  ــرات ال وإخراجــه مــن الجســم، كمــا يشــمل دراســة تأثي

ــض.  ــا البع ــع بعضه ــة م ــل األدوي ــة، وتفاع ــة اآلمن ــات الدوائي ــه، والجرع ــم ل الجس

علوم األدوية والسموم

حركية الدواء
أدوية الجهاز العصبي والقلبي الوعائي والهضمي 

استقالب الدواء
علم األدوية المناعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الكيمياء الحيوية  )0512(

التقنية الحيوية )051204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة الكائنــات الحيــة علــى المســتوى الخلــوي والجزيئــي، وتطبيــق 
ــر  ــب؛ لتطوي ــاالت الط ــي مج ــدة ف ــات جدي ــات ومنتج ــر تقني ــم وتطوي ــي تصمي ــارف ف ــذه المع ه
أدويــة ومســتحضرات طبيــة، أو تطويــر نباتــات معدلــة وراثًيــا إلنتــاج الوقــود الحيــوي، أو تطويــر 
مقاومــة النباتــات لألمــراض، أو صناعــة وإنتــاج الكيماويــات، والــورق، والمنســوجات، أو االســتفادة مــن 
الكائنــات الدقيقــة، ومنتجاتهــا؛ لتطويــر لقاحــات، ومضــادات حيويــة، وإنزيمــات لهــا قيمــة صناعيــة.   

تقنية الخاليا
تقنية زراعة األنسجة 

التقنية الحيوية الحيوانية
التقنية الحيوية الغذائية

التقنية الحيوية النباتية

علم األحياء الخلوي والجزيئي
تقنيات النانو في األبحاث الطبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التقنية الحيوية التحليلية
اإلنزيمات الميكروبية

الجيونوميا والتقنية الحيوية
علوم األغذية وتقنياتها الحيوية

تقنية الزراعة الحيوية
اللحوم المزروعة مخبريًا

التقنية الحيوية البيئية

إدارة التقنية الحيوية
الجينوم

الوراثة والتقنية الحيوية
الهندسة الوراثية 

الجينات الطبية 
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الكيمياء الحيوية  )0512(

الفيروسات  )051205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

العامــة  المجاميــع  لدراســة  الالزمــة  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
للفيروســات، وخصائصهــا، وأنواعهــا، وتصنيفهــا، وطــرق تكاثرهــا، وانتقالهــا، كمــا يتنــاول األمــراض 
التــي تســببها الفيروســات لإلنســان والحيــوان والنبــات، وأعراضهــا، وطــرق تشــخيصها، ودراســة 

االســتجابة المناعيــة لهــا وعالجهــا.

بنية وشكل الفيروسات
الخواص المصلية والمناعة ضد الفيروسات

الفيروسات النباتية والحيوانية والبكتيرية
دراسة المزارع الخلوية والنسيجية وأنواعها

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الكيمياء الحيوية  )0512(

األدلة الجنائية )051206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تحديــد وجمــع 
األدلــة الماديــة المتعلقــة بالتحقيقــات الجنائيــة، وتحليلهــا، وتصنيفهــا، واســترجاعها، كمــا يتنــاول 
طــرق وتقنيــات إجــراء االختبــارات علــى األســلحة والمــواد، مثــل: األليــاف، والشــعر، واألنســجة، 
واســتخدامها كأدلــة جنائيــة، إضافــة إلــى دراســة وتحليــل المقذوفــات، والبصمــات، والكتابــة 

ــة. اليدوي

تحليل األدلة المادية في مسرح الجريمة
الكيمياء الجنائية - السموم والمخدرات

التحليل المخبري للمتفجرات
التحليل المخبري للبويات واألحبار واألصباغ

البصمة الوراثية
األحياء الجنائية - الدم واألمصال

األحياء الجنائية - األنسجة والشعر واأللياف

األحياء الجنائية - البصمة الوراثية
الطبيعيات الجنائية - تحقيق الشخصية

الطبيعيات الجنائية - فحص المستندات والعمالت
الطبيعيات الجنائية - فحص األسلحة وآثار اآلالت

توثيق مسرح الجريمة
توثيق التصوير الجنائي
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التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها  )051(

برامج أخرى في العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة 
بها غير مصنفة في مكان آخر   )0519(

تخصصات أخرى في العلوم البيولوجية والعلوم 
المتصلة بها غير مصنفة في مكان آخر  )051999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي العلــوم البيولوجيــة والعلــوم المتصلــة بهــا غيــر مصنفــة 
فــي مــكان آخــر( ألي تخصــص يمكــن تصنيفه ضمــن المجــال الضيــق )العلــوم البيولوجيــة والعلوم 

المتصلــة بهــا( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج غير محددة في البيئة   )0520(

تخصص غير محدد في البيئة  )052000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: البيئة )052(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي البيئــة( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )البيئــة( 
وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.
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علوم البيئة   )0521(

العلوم البيئية   )052101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: البيئة )052(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهتــم هــذا التخصــص بدراســة مقومــات البيئــة بكافــة صورهــا، مــن: ميــاه، وهــواء، وتربــة والتلــوث 
ــارات  ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــدف إل ــه، ويه ــل مع ــة التعام ــا، وطريق ــد يصيبه ــذي ق ال
التــي تمّكنــه مــن متابعــة، ورصــد، ودراســة مشــاكل تلــوث البيئــة، مثــل: التلــوث البيئــي الكيميائــي، 
والفيزيائــي، والبيولوجــي، والصوتــي، ومــدى مالءمــة الميــاه وصالحيتهــا لالســتخدامات المختلفــة، 
والقيــام بالتفتيــش علــى المنشــآت المختلفــة؛ للتأكــد مــن التزامهــا بقوانيــن صحــة وســالمة البيئــة.

الدراسات البيئية
البيئة الحيوانية والتلوث

الوبائيات البيئية
السموم البيئية

ثلوث الهواء والماء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

معالجة النفايات الخطرة
كيمياء البيئة

ميكروبيولوجيا الصرف الصحي

تلوث هواء وأرصاد
تلوث مياه
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علوم البيئة   )0521(

علوم صحة البيئة   )052102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: البيئة )052(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة، وتحليــل، 
وتقويــم أثــر المخاطــر البيئيــة علــى صحــة اإلنســان، ويتنــاول هــذا التخصــص دراســة األمــراض 
المتعلقــة بالتلــوث البيئــي، وكيفيــة مكافحتهــا، واألوبئــة، وأســبابها، وكيفيــة الحــد مــن انتشــارها، 
ويــدرس المخلفــات الصلبــة، والســائلة، والصناعيــة وأثرهــا وكيفيــة معالجتهــا؛ للتقليــل مــن أثرهــا 

علــى صحــة اإلنســان.  

اإلدارة البيئية وتقييم األثر البيئي

أساسيات علم السموم والكيمياء البيئية
إدارة المخلفات الخطرة

تقييم المخاطر الصحية
األمراض المنقولة بواسطة المياه واألغذية

علم الوبائيات البيئية
األمراض المنقولة بواسطة الحشرات ومفصليات األرجل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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البيئة الطبيعية والحياة البرية   )0522(

حماية البيئة   )052201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: البيئة )052(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــل ف ــن العم ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
مجــاالت مكافحــة اآلفــات، واألوبئــة الضــارة، والمراقبــة البيئيــة، واإلصحــاح البيئــي، والتأكــد مــن 
المعتمــدة، والمســاهمة فــي حمــالت  للمواصفــات، والمقاييــس  الميــاه، ومطابقتهــا  ســالمة 

ــع. ــراد المجتم ــدى أف ــات ل ــة والملوث ــول األوبئ ــي ح ــي البيئ ــن الوع ــع م ــي ترف ــة الت التوعي

حماية البيئة والموارد الطبيعية

مبادئ الصحة العامة
تلوث الميـاه والهواء

إدارة وجودة مياه الشرب
الحشرات الطبية والبيطرية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة المخلفات الصلبة
التقييم البيني 
الحجر الصحي

تكنولوجيا حماية البيئة
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برامج أخرى في البيئة غير مصنفة في مكان آخر   )0529(

تخصصات أخرى في البيئة غير مصنفة في مكان 
آخر  )052999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: البيئة )052(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي البيئــة غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن 
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )البيئــة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج غير محددة في العلوم الفيزيائية  )0530(

تخصص غير محدد في العلوم الفيزيائية   )053000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

ــال  ــى المج ــي إل ــص ينتم ــة( ألي تخص ــوم الفيزيائي ــي العل ــدد ف ــر مح ــص غي ــز )تخص ــتخدم رم يس
الضيــق )العلــوم الفيزيائيــة( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال 

تفصيلــي محــدد.
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الكيمياء  )0531(

الكيمياء   )053101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــات  ــة المركب ــية لدراس ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الكيميائيــة، وقوانينهــا، وتفاعالتهــا، وتطبيقاتهــا، وتمكيــن الطالــب مــن إجــراء تحليــل للمــواد 
الكيميائيــة فــي المعامــل، والمصانــع؛ للتعرف علــى مكوناتها، وخصائصهــا، وتركيبهــا، وتفاعالتها، 
واســتخداماتها، كمــا يتنــاول العمــل علــى اختبــار وتطويــر المنتجــات الكيميائيــة المختلفــة، وقيــاس 
ــل  ــي تحلي ــتخدمة ف ــزة المس ــر األدوات، واألجه ــى تطوي ــل عل ــينها، والعم ــا، وتحس ــدى جودته م

ــة. ــالت الكيميائي ــز التفاع وتحفي

الكيمياء البحتة
الكيمياء البحرية

الكيمياء التطبيقية

أساسيات الكيمياء
الديناميكا الحرارية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الكيمياء العضوية
الكيمياء التحليلية

المختبرات الكيميائية
الكيمياء البيئية
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الكيمياء  )0531(

الكيمياء الصناعية   )053102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

ــة،  ــع المختلف ــي المصان ــاء ف ــم الكيمي ــة لعل ــات العملي ــة التطبيق ــص بدراس ــذا التخص ــم ه يهت
ويهــدف إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة، وتحضيــر المــواد 

الكيمائيــة المســتخدمة فــي علميــات التصنيــع.

الملوثات الصناعية وإدارة المخلفات
الصناعات البتروكيماوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

كيمياء السطوح والحفز التطبيقي
كيمياء البوليمرات
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الكيمياء  )0531(

الكيمياء العضوية   )053103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

وخواصهــا  العضويــة  وتفاعالت المركبات والمــواد  بنيــة  دراســة  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
الفيزيائيــة، والكيميائيــة، وطــرق تحضيرهــا، واســتخداماتها فــي الصناعــات الدوائيــة والزراعيــة.

التعرف على المركبات العضوية
تحضير المركبات العضوية
أطياف المركبات العضوية

ميكانيكية التفاعالت العضوية   

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



363تصنيف التخصصات التعليمية

الكيمياء  )0531(

الكيمياء التحليلية )053104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تحليــل، وتوصيف 
ــات  ــي عملي ــتخدمة ف ــزة المس ــتخدام األجه ــرق اس ــاول ط ــا يتن ــة، كم ــواد المختلف ــات الم مكون

)chromatography( )التحليــل الكيميائــي، مثــل: جهــاز )الكروماتوغرافيــا

كيمياء التحليل الحجمي والوزني
طرق التحليل اآللي والكهربائي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تطبيقات مطياف الكتلة في الكيمياء التحليلية
التحاليل البيئية
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الكيمياء  )0531(

الكيمياء الفيزيائية   )053105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهتــم هــذا التخصــص بدراســة الخــواص الفيزيائيــة للمركبــات الكيميائيــة، وســلوك هــذه المركبــات 
علــى المســتوى الجزيئــي والــذري وكيفيــة حــدوث التفاعــالت الكيميائيــة، وتأثيــر القوانيــن الفيزيائيــة 

علــى هــذه التفاعــالت. 

علم الصخور

الديناميكا الحرارية
الكيمياء الكهربائية

الكيمياء الحركية في المحاليل
طرق التحليل الطيفي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



365تصنيف التخصصات التعليمية

الكيمياء  )0531(

كيمياء البوليمرات )053106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

يهتــم هــذا التخصص بدراســة البوليمــرات وخواصهــا الفيزيائيــة والكيميائية وتركيبهــا ومعالجتها، 
كمــا يتنــاول طــرق البلمــرة المختلفــة، والتطبيقــات الواســعة الســتخدام البوليمــرات، وأهمهــا: 

صناعــات البالســتيك، والمطــاط، واســتخدامها فــي صناعــة األليــاف.

أساسيات علم البوليمرات
البوليمرات الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تحضير البوليمرات
البوليمرات والبتروكيماويات
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الكيمياء  )0531(

الكيمياء غير العضوية  )053107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة بنيــة وتفاعالت المركبات والمــواد المكونــة مــن المجموعــات 
الرئيســية فــي الجــدول الــدوري )التــي ال تحتــوي علــى ذرة الكربــون( كمــا يتنــاول طــرق تنقيــة 
المركبــات غيــر العضويــة بالطــرق الفيزيائيــة والكيميائيــة المختلفــة واالســتخدامات الواســعة لهــا 

ــا. ــة ... وغيره ــب، والصناع ــاالت الط ــي مج ف

أطياف المركبات غير العضوية
ميكانيكية التفاعالت غير العضوية   

الكيمياء غير العضوية الحيوية
كيمياء العناصر االنتقالية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



367تصنيف التخصصات التعليمية

علوم األرض  )0532(

الجغرافيا  )053201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة جغرافيــة خصائــص وتوزيعــات طبيعــة منطقــة مــا مــن حيــث 
ــع  ــادي، والتوزي ــي، واالقتص ــكاني، والعمران ــع الس ــرية، والتوزي ــا البش ــا، وثروته ــها، ومناخه تضاريس
الطبيعيــة،  للظواهــر  الجغرافــي  التوزيــع  ودراســة  والبشــرية،  الطبيعيــة،  للمظاهــر  المكانــي 
والثقافيــة، والســكانية، واالقتصاديــة علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي والدولــي، وجمــع وتحليل 
ــة  ــة المحيط ــص البيئ ــي تخ ــد( الت ــن بع ــعار ع ــات، واالستش ــم المعلوم ــات )نظ ــات والبيان المعلوم

ومــا عليهــا واســتخدامها فــي أغــراض مختلفــة.

الموارد والتنمية اإلقليمية
 التنمية اإلقليمية المستدامة

الدراسات البيئية )جغرافيا(
الجغرافية االقتصادية والتنمية اإلقليمية

جغرافية المياه
الجغرافية السياسية

تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية في البيئة الطبيعية
استدامة الموارد الطبيعية

الظواهر الجغرافية الطبيعية في المملكة العربية السعودية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

البيئة والموارد الطبيعية
التنمية والموارد اإلقليمية

الجغرافية الطبيعية
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علوم األرض  )0532(

علوم وإدارة موارد المياه  )053202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية لدراســة مــوارد الميــاه المختلفــة، 
وأســاليب  ومكوناتهــا،  وحركتهــا،  مصادرهــا،  علــى  والتعــرف  والجوفيــة،  الســطحية  كالميــاه 
ــة  ــوارد المائي ــة للم ــط واضح ــم خرائ ــاول رس ــا يتن ــا، كم ــرق تصريفه ــا، وط ــتخدامها، وحفظه اس

)GIS( ــة ــات الجغرافي ــم المعلوم ــل: نظ ــة، مث ــة متقدم ــائل تقني ــر وس ــة عب المتاح

تنمية الثروة المائية
علوم المياه

علوم المصادر الطبيعية

مبادئ علوم المياه السطحية
مبادئ علوم المياه الجوفية

هيدرولوجيا األودية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم نظم الري والصرف
عالقة الماء بالتربة

علم مياه المدن

مصادر المياه
المياه والبيئة

إدارة موارد المياه والبيئة



369تصنيف التخصصات التعليمية

علوم األرض  )0532(

نظم المعلومات الجغرافية  )053203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــج  ــتخدام البرام ــية الس ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــعى ه يس
الحاســوبية، وأنظمــة تحديــد المواقــع؛ بهــدف جمــع، وتخزيــن، وتحليــل، وعــرض المعلومــات، 
والبيانــات الطبيعيــة، والبشــرية، ومعالجتهــا مكانيــا ووصفيــا، كمــا يتنــاول طــرق اســتخدام هــذه 
ــة،  ــة المختلف ــرات الجغرافي ــة التغي ــة، ودراس ــة التحتي ــد البني ــط، وتحدي ــم الخرائ ــي رس ــات، ف البيان

ــي. ــا الزمن ــة تطوره ومتابع

الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
التقنيات الجغرافية والخدمات

الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية

مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية
طرق تمثيل البيانات الجغرافية

قواعد البيانات الفضائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية
التحليل المكاني في نظم المعلومات 

الجغرافية

علم الخرائط
علم المعلومات الجغرافية
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علوم األرض  )0532(

الجيوفيزياء  )053204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــج  ــتخدام البرام ــية الس ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــعى ه يس
ــات  ــات، والبيان ــرض المعلوم ــل، وع ــن، وتحلي ــع، وتخزي ــع لجم ــد المواق ــة تحدي ــوبية، وأنظم الحاس
ــات  ــذه البيان ــتخدام ه ــرق اس ــاول ط ــا يتن ــا، كم ــا ووصفي ــا مكاني ــرية، ومعالجته ــة، والبش الطبيعي
ــة  ــة، ومتابع ــة المختلف ــرات الجغرافي ــة التغي ــة، ودراس ــة التحتي ــد البني ــط، وتحدي ــم الخرائ ــي رس ف

ــي. ــا الزمن تطوره

علم الزالزل

الجيوفيزياء
هندسة جيوفيزيائية

علم الزالزل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الرصد الزلزالي
تقييم مخاطر الزالزل



371تصنيف التخصصات التعليمية

علوم األرض  )0532(

الجيولوجيا  )053205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة باطــن األرض تركيبــه، ومكوناتــه، والعمليــات الكيميائيــة، 
والبيولوجيــة، والفيزيائيــة التــي تحــدث فيــه، كمــا يتنــاول دراســة تاريــخ األرض عبــر العصــور، وكيفيــة 
تكّونهــا، والتغيــرات التــي طــرأت عليهــا، كمــا يســعى إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي 
ــي  ــاعدة ف ــات والمس ــع البيان ــة؛ لجم ــات الحقلي ــراء الدراس ــات األرض، وإج ــة طبق ــن دراس ــه م تمّكن

أعمــال التنقيــب عــن الغــاز، والنفــط، ودراســة الظواهــر الطبيعيــة المحتملــة.

الرسم )الجيولوجي(
الجيولوجيا البحرية

علم المحيطات
جيولوجيا الثروة المعدنية والصخور

الجيولوجيا االقتصادية
الجيولوجيا الهندسية والبيئية
الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

هندسة جيولوجية

جيولوجية فيزيائية
الجيولوجية الرسوبية للمملكة

تقنيات العمل الحقلي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقييم المخاطر الجيولوجية
تقنيات الجيولوجيا الهندسية

الجيولوجيا البنائية واالستشعار عن بعد
جيولوجيا البترول والترسبات
الصخور الرسوبية والطبقات

علم األحافير
جيولوجيا المياه

جيولوجيا المياه والبيئة
تقنية االستكشاف الجيولوجي
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علوم األرض  )0532(

األرصاد  )053206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــة  ــس، ودراس ــؤ بالطق ــة التنب ــألرض، ومحاول ــة ل ــة الجوي ــة الحال ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الغــالف الجــوي، والتغيــرات المناخيــة، ومتابعــة تطوراتهــا الزمنيــة، كمــا يســعى إلــى تزويــد الطالــب 
بالمهــارات والمعــارف لدراســة الظواهــر الجويــة المختلفــة، مثــل: األمطــار، الحــرارة، الضغــط الجــوي 
والريــاح، وجمــع المعلومــات مــن مصــادر عديــدة )األقمــار الصناعيــة، والمجســات( عــن حالــة الجــو 

العامــة، وتفســيرها، بنظــم المعلومــات، واالستشــعار عــن بعــد لوضــع تصــور علمــي عنهــا.

الرصد الجوي 
المعلومات الجوية

التغير المناخي
فيزياء جوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

ديناميكا جوية
المراقبة الجوية

األرصاد الجوية
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علوم األرض  )0532(

الجيوماتكس  )053207(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن جمــع، ومســح 
ــاول  ــط، ويتن ــن الخرائ ــا، وتكوي ــا، وعرضه ــا، وتحليله ــة، ومعالجته ــات العمراني ــات، والبيان المعلوم
اســتخدام أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة، واالستشــعار عــن بعــد، والتحليــل الرقمــي فــي أعمــال 

ــات العمرانيــة. المســح، والتحليــل، والعــرض، وتكويــن الخرائــط، وقيــاس إدارة البيان

هندسة الجيوماتكس  
هندسة جيوفيزيائية

مبادئ المساحة للجيوماتكس
التحديد الجيوديسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

النمذجة والتحليل المكاني
المساحة التصويرية الرقمية
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الفيزياء  )0533(

الفيزياء  )053301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعرفــة األساســية لفهــم القوانيــن الطبيعيــة 
ــا  ــة، كم ــادة والطاق ــن الم ــة بي ــا، والعالق ــواد بأنواعه ــام والم ــة األجس ــلوك حرك ــم س ــي تحك الت
يتنــاول مهــارات التحليــل الرياضيــة، والعلميــة، والمنطقيــة للظواهــر الطبيعيــة، وســلوك األجســام، 
والمــواد، إضافــة إلــى المهــارات العمليــة الالزمــة لتصميــم وإجــراء التجــارب المخبريــة لوصــف 
ودراســة ســلوك األجســام، والمــواد، وأساســيات الميكانيــكا التقليديــة، والكهربــاء والمغناطيســية، 

ــة. ــة الصلب ــاء الحال ــات، وفيزي ــم، والبصري ــكا الك ــات، وميكاني ــة، واإللكتروني ــاء الحراري والفيزي

فيزياء - إلكترونيات 
فيزياء - كهرومغناطيسية 

فيزياء المواد
الحوسبة الكمومية

الفيزياء التطبيقية
الفيزياء الحيوية

الميكانيكا التقليدية
الكهرباء والمغناطيسية

ميكانيكا الكم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الفيزياء الحرارية واإلحصائية
الضوء والبصريات الحديثة

الفيزياء البحرية
فيزياء الطاقة الشمسية

فيزياء الطاقة المتجددة والبيئة
التقنية الكمية

فيزياء أشباه الموصالت واإللكترونيات
فيزياء الطاقة والبيئة
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الفيزياء  )0533(

الفيزياء النووية  )053302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية لدراســة خصائــص النــواة الذريــة، 
ــل  ــووي، والسالس ــالل الن ــن االضمح ــعاعي، وقواني ــاط اإلش ــرة النش ــووي، وظاه ــط الن ــة التراب وطاق

ــة.  ــالت النووي ــالت والمفاع ــل المعج ــعاعية، وعم اإلش

الفيزياء النووية والطاقة العالية

ميكانيكا الكم
النشاط اإلشعاعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

االنشطار النووي
المعجالت النووية والمفاعالت النووية 
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الفيزياء  )0533(

فيزياء الحالة المكثفة  )053303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية لدراســة الخــواص الحراريــة، 
والســائلة. الصلبــة  للمــواد  والضوئيــة  والمغناطيســية،  والكهربائيــة، 

فيزياء الجوامد والمادة المكثفة
فيزياء الجوامد

فيزياء الجوامد
التراكيب البلورية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الطاقة الشمسية
النظرية الكمية للمواد
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الفيزياء  )0533(

الفيزياء الكيميائية  )053304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية لمعرفــة ســلوك المــادة، وتركيبها، 
والتغيــرات التــي تحــدث لهــا علــى المســتوى الجزيئــي والــذري، ويهتــم بدراســة الجوانــب الفيزيائيــة 
للعمليــات، والظواهــر الكيميائيــة علــى مســتوى الــذرات، واأليونــات، وتدفــق الطاقــة بيــن الجزيئيــة، 

والتقنيــات التــي يتــم اســتخدامها فــي دراســة ذلــك، مثــل: التحليــل الطيفــي.

فيزياء البالزما والليزر

التحليل الطيفي
الكيمياء الكمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

كيمياء السطوح
طرق فيزيائية في تحليل المواد
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الفيزياء  )0533(

فيزياء البصريات  )053305(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف األساســية لمعرفــة الضــوء، ومكوناتــه، 
وخصائصــه، وســلوكه، فــي الظــروف المختلفــة، وتفاعلــه مــع المــادة، كمــا يتنــاول الظواهــر 

الفيزيائيــة للضــوء، مثــل: االســتقطاب، والحيــود، والتداخــل.

فيزياء الضوء وتطبيقاته
فيزياء الليزر واألطياف

النظرية الكهرومغناطيسية
نظرية الكم للضوء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

البصريات الهندسية
مطياف الليزر وتطبيقاته
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الفيزياء  )0533(

الفلك )053306(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهتــم علــم الفلــك بدراســة األجــرام الســماوية، مثــل: الشــمس، والنجــوم، والكواكــب، والمجــرات، 
واالقمــار، ويتــم دراســة تركيبهــا، وكيفيــة تطورهــا، ونشــأتها، ورصدها، وقيــاس كتلتهــا، وأحجامها، 
وكــم تبعــد مــن األرض، والبحــث عــن احتماليــة وجــود أي نــوع مــن الحيــاة علــى تلــك األجــرام، كمــا 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــتخدمة ف ــة المس ــة والرياضي ــن الفيزيائي ــة القواني ــص دراس ــذا التخص ــاول ه يتن

إضافــة إلــى طــرق اســتخدام التلســكوبات األرضيــة، والفضائيــة علــى اختــالف أنواعهــا.

رياضيات الفلك
علوم الفلك والفضاء

علم الفضاء

الميكانيكا السماوية
الفلك الكروي

الفيزياء الفلكية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الفيزياء اإلشعاعية
فيزياء الكون

األجهزة الفلكية

فيزياء الفلك
فلك ديناميكي
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الفيزياء  )0533(

علم وتقنية النانو  )053307(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى دراســة تصنيع النانــو، وطــرق تحليــل الخصائــص الفيزيائيــة، والكيميائية، 
للمــواد واألجهــزة النانويــة، كمــا يهــدف إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات المعمليــة الالزمــة لتصنيــع 
ــات،  ــات اإللكتروني ــل: صناع ــددة، مث ــات المتع ــة ذات التطبيق ــات النانوي ــزة، والمنتج ــواد، واألجه الم
الغــازات والســوائل، والخاليــا  وأشــباه الموصــالت، وصناعــات الفضــاء والطيــران، ومستشــعرات 

ــاه، ... وغيرهــا. ــة، ومرشــحات معالجــة المي ــة النانوي الشمســية، والمــواد الطبي

فيزياء النانو
المواد النانومترية في مجال الطاقة والبيئة

التصنيع النانوي
طرق تحليل التراكيب النانوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

كيمياء النانو
فيزياء النانو

تقنية النانو في مجال الطب والتشخيص
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الفيزياء  )0533(

الفيزياء الطبية )053308(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات حــول تطبيقــات المفاهيــم، 
والقوانيــن، والتقنيــات الفيزيائيــة؛ بهــدف التشــخيص والعــالج الطبــي، كمــا يشــمل ذلــك تطبيقــات 
والعــالج  النــووي،  والطــب  الطبــي،  اإلشــعاعي  والتصويــر  اإلشــعاعية،  الحمايــة  مثــل  مختلفــة 
اإلشــعاعي لــألورام، ويــدرس أساســيات التشــريح البشــري، وعلــم األحيــاء اإلشــعاعي، والفيزيــاء 
اإلشــعاع  وفيزيــاء  اإلشــعاعي،  العــالج  وفيزيــاء  اإلشــعاعية،  الجرعــات  وقيــاس  اإلشــعاعية، 

التشــخيصي. 

هندسة الفيزياء الطبية
فيزياء العالج اإلشعاعي

فيزياء الطب النووي 

الفيزياء اإلشعاعية وقياس الجرعات
فيزياء العالج اإلشعاعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

فيزياء اإلشعاع التشخيصي
الفيزياء الصحية والحماية اإلشعاعية

الفيزياء الحيوية اإلشعاعية
الفيزياء الحيوية والطبية

الفيزياء الحيوية 
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يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي العلــوم الفيزيائيــة غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( ألي 
ــي  ــه ف ــم تصنيف ــم يت ــة( ول ــوم الفيزيائي ــق )العل ــال الضي ــن المج ــه ضم ــن تصنيف ــص يمك تخص

مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: العلوم الفيزيائية )053(

برامج أخرى في العلوم الفيزيائية غير مصنفة في 
مكان آخر  )0539(

تخصصات أخرى في العلوم الفيزيائية غير مصنفة في 
مكان آخر   )053999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص
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برامج غير محددة في الرياضيات واإلحصاء   )0540(

تخصص غير محدد في الرياضيات واإلحصاء )054000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الرياضيــات واإلحصــاء( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال 
الضيــق )الرياضيــات واإلحصــاء( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال 

تفصيلــي محــدد.
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الرياضيات  )0541(

الرياضيات  )054101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــل:  ــي، مث ــال الرياض ــي المج ــارات ف ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
طــرق البرهــان، والــدوال، والمتسلســالت، والمتتاليــات، والتكامــل الثنائــي والثالثــي، والجبــر الخطــي، 
والمصفوفــات، والمعــادالت التفاضليــة العاديــة والجزئيــة، كمــا يســعى هــذا التخصــص إلــى 
تمكيــن الطالــب مــن دراســة أساســيات التحليــل الدالــي، وذلــك لنمذجــة بعــض الظواهــر الفيزيائيــة، 

ــية. ــاالت الهندس ــي المج ــا ف وتطبيقاته

العلوم الرياضية
معادالت تفاضلية

التحليل الدالي
العلوم والرياضيات
الفيزياء والرياضيات

الرياضيات واإلحصاء
الهندسة والتوبولوجي

حساب التفاضل والتكامل
الجبر الخطي والهندسة اإلقليدية
التحليل الحقيقي والتحليل الدالي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الهندسة التحليلية
التوبولوجي الجبرية

التفاضل والتكامل العددي

الرياضيات البحتة
الجبر

الجبر التجريدي
الرياضيات التطبيقية

الرياضيات الحيوية
الرياضيات الحاسبة والتطبيقية

الهندسة التفاضلية

الرياضيات الحاسبة والمتقطعة
رياضيات اقتصادية 

التحليل العددي
الهندسة الرياضية

التحليل الرياضي
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الرياضيات  )0541(

بحوث العمليات الرياضية  )054102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التعــرف علــى 
األســاليب العلميــة المســتخدمة لتحليــل المشــكالت المعقــدة، والبحــث عــن حلــوٍل لهــا، ثــم 
اســتخدامها فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة، ويتــم تطبيــق مفاهيــم وأدوات بحــوث العمليــات فــي 

ــكرية. ــة، والعس ــة، والمدني ــة، والتجاري ــة، والصناعي ــاالت اإلداري المج

الجبر الخطي
تحليل االنحدار

العمليات العشوائية ونماذج الصفوف

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األمثلية غير الخطية
العمليات العشوائية ونماذج الصفوف

النمذجة والمحاكاة
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــاليب  ــتخدام األس ــة الس ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
البرامــج  واســتخدام  االحتماليــة،  والتوزيعــات  واالحتمــاالت،  اإلحصائــي،  والتحليــل  اإلحصائيــة، 
اإلحصائيــة، والطــرق اإلحصائيــة، واختبــارات الفــروض، كمــا يســعى إلــى تمكيــن الطالــب مــن 
التعامــل مــع البيانــات اإلحصائيــة وتحليلهــا ثــم تصميــم اســتمارة جمــع البيانــات، واســتخراج النتائــج 

باســتخدام البرامــج اإلحصائيــة.

علم اإلحصاء التطبيقي
علوم القرارات

إحصاءات وبحوث

مقدمة في اإلحصاء 
حزم إحصائية

نظرية االحتماالت

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

طرق المسح اإلحصائي
طرق إحصائية متعددة المتغيرات

تصميم وتحليل التجارب

إحصاء حاسبات
اإلحصاء التطبيقي وإدارة البيانات

اإلحصاء الرياضي

اإلحصاء  )0542(

اإلحصاء  )054201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(
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تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

اإلحصاء الحيوي

اإلحصاء  )0542(

اإلحصاء الطبي  )054202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيــق الطــرق 
اإلحصائيــة فــي األبحــاث الطبيــة والصحيــة المختلفــة؛ وتشــمل جمــع المعلومــات، وتحليــل بيانــات 
ــن  ــة والبراهي ــى األدل ــول إل ــات، والوص ــن االفتراض ــق م ــا، والتحق ــير نتائجه ــة، وتفس ــارب الطبي التج

التــي تؤثــر علــى الممارســة الطبيــة، واتخــاذ القــرارات المناســبة.

مفاهيم اإلحصاء العام
جمع البيانات اإلحصائية 

طرق اخذ العينات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم التجارب
التحليل اإلحصائي

التطبيقات اإلحصائية في األبحاث الصحية
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اإلحصاء  )0542(

العلوم االكتوارية  )054203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيــق النمــاذج 
الرياضيــة والتحليــل اإلحصائــي؛ لصياغــة التوقعــات للحالــة االقتصاديــة، وتحليــل األزمــات المحتملــة 

وتبعاتهــا الماليــة، وكتابــة التقاريــر، وتحضيــر العــروض لتوضيــح ذلــك.

العلوم االكتوارية والرياضيات المالية
الرياضيات المالية

مقدمة في الجبر الخطي
مقدمة في التحليل الحقيقي

النمذجة والمحاكاة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نظرية المصداقية وتوزيعات الخسارة
نظرية المخاطرة

سالسل زمنية وتنبؤ



389تصنيف التخصصات التعليمية

اإلحصاء  )0542(

األساليب الكمية  )054204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بــاألدوات الرياضيــة واإلحصائيــة التــي يتــم اســتخدامها 
فــي التحليــل الكمــي؛ بهــدف تقديــم المســاعدة لمتخذي القــرارات فــي الجوانــب اإلداريــة، والمالية، 

ــة المختلفة.   والتأميني

التحليل الكمي

بحوث العمليات
التنبؤ اإلداري

األساليب اإلحصائية في اإلدارة الصحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األساليب الكمية في اتخاذ القرارات
اإلحصاء اإلداري
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برامج أخرى في الرياضيات واإلحصاء  غير مصنفة 
في مكان آخر  )0549(

تخصصات أخرى في الرياضيات واإلحصاء غير مصنفة 
في مكان آخر  )054999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: الرياضيات واإلحصاء )054(

ــر ( ألي  ــكان آخ ــي م ــة ف ــر مصنف ــاء غي ــات واإلحص ــي الرياضي ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق »الرياضيــات واإلحصــاء » ولــم يتــم تصنيفــه فــي 

ــف. ــن التصني ــر م ــكان آخ ــي م ــدد أو ف ــي مح ــال تفصيل مج
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  )0588(

المعلوماتية الحيوية )058801(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن العلوم 
الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  )058(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيــق تقنيــات 
ــاول  ــة، ويتن ــة، والبيولوجي ــاث الطبي ــاالت األبح ــي مج ــي، ف ــب اآلل ــة، والحاس ــات، والبرمج المعلوم
ــع  ــات لجم ــر الخوارزمي ــات، وتطوي ــد البيان ــم قواع ــل: تصمي ــي، مث ــب اآلل ــات الحاس ــتخدام تقني اس
وتحليــل البيانــات الطبيــة، والبيولوجيــة ثــم تصميــم نمــاذج تســاعد فــي األبحــاث الطبيــة، والدوائيــة، 

والجينــات، ... وغيرهــا.

المعلومات الحيوية والوراثية 
إدارة قواعد البيانات

التحليل اإلحصائي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

النماذج اإلحصائية
المعلوماتية الحيوية الدوائية

المعلوماتية الحيوية البنائية
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  )0588(

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  )058888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن العلوم 
الطبيعية والرياضيات واإلحصاء  )058(

يســتخدم رمــز )البرامــج والمؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمــن العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات 
واإلحصــاء( ألي برنامــج متعــدد التخصصــات، بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكبــر مــن التدريــس فيــه 

لمجــال )العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات واإلحصــاء(.
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برامج أخرى في العلوم الطبيعية والرياضيات 
واإلحصاء غير مصنفة في مكان آخر   )0599(

تخصصات أخرى في العلوم الطبيعية والرياضيات 
واإلحصاء غير مصنفة في مكان آخر    )059999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاء )05(

المجال الضيق: برامج أخرى في العلوم الطبيعية والرياضيات 
واإلحصاء غير مصنفة في مكان آخر  )059(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات واإلحصــاء غيــر مصنفــة فــي 
مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )العلــوم الطبيعيــة والرياضيــات 

واإلحصــاء( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.





مجال )06(
تقنية االتصاالت والمعلومات

تقنية االتصاالت والمعلومات    061        
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برامج غير محددة في تقنية االتصاالت والمعلومات  )0610(

تخصص غير محدد في تقنية االتصاالت والمعلومات  )061000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
المجــال الضيــق )تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى 

تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.
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استخدام الحاسب اآللي  )0611(

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوقين 
سمعيًا  )061101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب مــن ذوي اإلعاقــة الســمعية بالمعــارف والمهــارات 
المكاتــب،  أعمــال  فــي  اآللــي  الحاســب  تطبيقــات  اســتخدام  مــن  تمّكنــه  التــي  والكفايــات 
ــا،  ــة، ... وغيره ــروض التقديم ــداد الع ــات، وإع ــال البيان ــوص، وإدخ ــة النص ــل: معالج ــكرتارية، مث والس
ــتخدمة  ــات المس ــج، والتطبيق ــاكل البرام ــل مش ــي، وح ــب اآلل ــة الحاس ــارات صيان ــاول مه ــا يتن كم

ــه. في

التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم 

تطبيقات الحاسب اآللي
نظام تشغيل الحاسب

مهارات مكتبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

لوحة مفاتيح عربي
معالجة نصوص

بنية الحاسب
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استخدام الحاسب اآللي  )0611(

التطبيقات المكتبية على الحاسب للمعوقين
 بصريًا  )061102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب مــن ذوي اإلعاقــة البصريــة بالمعــارف والمهــارات 
المكاتــب،  أعمــال  فــي  اآللــي  الحاســب  تطبيقــات  اســتخدام  مــن  تمّكنــه  التــي  والكفايــات 
والســكرتارية، مثــل: إدخــال البيانــات، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص مهــارات خدمــة العمــالء، وتقديــم 

الدعــم لهــم فــي المجــاالت المختلفــة.

دعم المستفيدين والتطبيقات المكتبية على الحاسب للمعوقين بصريًا

أساسيات الحاسب اآللي
الطباعة باللمس ثنائي اللغة

نظام تشغيل الحاسب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المهارات التعويضية للمعاقين بصريًا
البريد اإللكتروني وإدارة الوقت

أساسيات دعم المستفيد
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تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات  )0612(

إدارة أنظمة الشبكات   )061201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن إدارة 
خدمــات شــبكات الحاســب اآللــي فــي المنشــآت المختلفــة، ويتنــاول هــذا التخصــص متابعــة أداء 
الشــبكة فــي المنشــأة، وإدارة حســابات المســتخدمين، وتحديــد الصالحيــات الممنوحــة لهــم، 

وتقديــم الدعــم الفنــي، وإصــالح األخطــاء الطارئــة علــى الشــبكة.

شبكات المعلومات
الشبكات واإلنترنت

تقنية شبكات الحاسب وأنظمة التشغيل
تقنية الشبكات 

إدارة خدمات الشبكة
مهارات الدعم الفني

بيئة خادم الشبكة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تطبيقات أنظمة الشبكة
إدارة الخوادم

إدارة البنى التحتية للخدمات السحابية

دعم أنظمة شبكات الحاسب
االتصاالت وشبكات الحاسب اآللي

إدارة شبكات الحاسب
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تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات  )0612(

الدعم الفني   )061202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــالح  ــة، وإص ــات واألنظم ــة بالتطبيق ــاكل المتعلق ــل المش ــتخدم، وح ــي للمس ــم الفن ــم الدع تقدي
ــتخدمين؛  ــب للمس ــم التدري ــاول تقدي ــا يتن ــي، كم ــاب اآلل ــة الحس ــة وترقي ــع وصيان ــة وتجمي وتهيئ

ــر. ــة ودون تأخي ــة بفعالي ــات المختلف ــتخدام التقني ــهيل اس لتس

مهارة دعم الحاسب اآللي
الدعم الفني للحاسب

أساسيات أمن الحاسبات
تجميع الحاسب وتشغيله

نظم التشغيل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مبادئ شبكات الحاسب
التأهيل للشهادات االحترافية

مهارات الدعم الفني
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تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات  )0612(

أمن المعلومات   )061203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التــي تمّكنــه مــن حمايــة  بالمعــارف والمهــارات  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  يهــدف هــذا 
معلومــات وأنظمــة المنشــأة، وتشــفيرها دون التأثيــر علــى إنتاجيــة العمــل، وإمكانيــة الوصــول 
ــات  ــم السياس ــة وتقيي ــع ومتابع ــاول وض ــا يتن ــات، كم ــة والمعلوم ــتخدم لألنظم ــل المس ــن قب م
ــن  ــا م ــة بيناته ــة؛ لحماي ــارج المنظم ــل وخ ــات داخ ــتخدام المعلوم ــم اس ــي تحك ــريعات الت والتش

االختــراق.

األمن السيبراني 
مكافحة الجرائم المعلوماتية

األمن السيبراني والتحري الرقمي

التطوير اآلمن للبرمجيات
االختراق األخالقي

الجرائم الرقمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

ترميز )تشفير( البيانات
أمن الشبكات ومواقع اإلنترنت

أمن الشبكات السحابية 

األمن السيبراني المهني
أمن المعلومات والشبكات



403تصنيف التخصصات التعليمية

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية وتمكينــه مــن تصميــم، وبرمجــة، 
ــا  ــالء، كم ــل للعم ــات أفض ــم خدم ــاس، وتقدي ــات الن ــة احتياج ــودة؛ لتلبي ــة الج ــة عالي ــول برمجي ــر حل وتطوي
يتنــاول هــذا التخصــص تصميــم، وبرمجــة، وتطويــر مواقــع اإلنترنــت، أو تطبيقــات الجــوال الذكيــة، أو المكتبيــة، 

وأتمتــة مســارات األعمــال عبــر دراســة اللغــات البرمجيــة، واألكــواد، والخوارزميــات، علــى اختــالف أنواعهــا.

البرمجة وقواعد البيانات
البرمجة ونظم المعلومات

برمجة وتشغيل الحاسب اآللي
برمجة وهندسة الحاسب اآللي

البرمجة والتطبيقات
تطبيقات الحاسب اآللي

الحاسب اآللي
الحاسب التطبيقي

تقنية تطوير المواقع

نظرية الحوسبة
النمذجة والمحاكاة

التحليل العددي
لغات البرمجة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تطبيقات اإلنترنت
أنظمة التشغيل

قواعد وهياكل البيانات

علوم الحاسب اآللي التطبيقي
الحوسبة المعلوماتية

العمالت الرقمية أو المشفرة
تقنية البلوكشين

إنترنت األشياء
تقنية إنترنت األشياء IOT والمنازل 

المؤتمتة
تطوير الويب

تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات  )0613(

البرمجة وعلوم الحاسب  )061301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

السحابية اإللكترونية للبيانات الكبيرة
علوم الحاسبات

برمجة الحاسب ونظم المعلومات
الحاسب وتقنية المعلومات

الحاسب اآللي ونظم المعلومات
الحاسب اآللي ونظم المعلومات 

اإلدارية
علوم وهندسة الحاسب اآللي
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تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات  )0613(

هندسة البرمجيات  )061302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتحليــل، وبنــاء، وتعديــل، وصيانــة األنظمــة البرمجيــة فــي مختلــف مراحلهــا، وتلبيــة احتيــاج العمــالء 
علــى اختالفهــم، ويتنــاول مراحــل تطويــر األنظمــة البرمجيــة بدايــًة مــن فهــم احتياجــات العمــالء، 
وتحليلهــا، ووضــع خطــة العمــل، وتصميــم النظــام، وتنفيــذه، واختبــاره، والتأكــد مــن جودتــه قبــل 

إطالقــه، وإدخــال التعديــالت الالزمــة؛ لتلبيــة احتياجــات العمــالء المتزايــدة.

معمارية األنظمة
اختبار وضمان جودة البرمجيات 

هندسة متطلبات البرمجيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم البرمجيات
االختبار والتحقق من البرمجيات

هندسة النظم البرمجية المعقدة
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تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات  )0613(

تقنية المعلومات  )061303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن تولــي 
مســؤولية الجوانــب التقنيــة فــي المنظمــات المختلفــة، حيــث يتأكــد مــن توّفــر الخدمــات التقنيــة 
ــة  ــن أنظم ــة م ــة المنظم ــم حاج ــن تقيي ــب م ــن الطال ــا يمّك ــا، كم ــتقرارها، وأمنه ــة، واس المطلوب
الحاســب اآللــي، والتطبيقــات، والشــبكات، والســعي إلــى توفيرهــا، وإعدادهــا، وتهيئتهــا، والتأكــد 

مــن جــودة عملهــا، وتدريــب العامليــن علــى اســتخدامها بكفــاءة.

إدارة تقنية المعلومات
الوسائط المتعددة وتقنيات الويب

نظم إدارة قواعد البيانات
تقنيات الشبكة العنكبوتية

إدارة النظم وصيانتها

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنيات الويب المتقدمة
إدارة مشاريع تقنية المعلومات

تصميم تجربة المستخدم

تقنيات اإلنترنت والوسائط المتعددة
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تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات  )0613(

نظم المعلومات   )061304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
العمــل علــى تطويــر أنظمــة تقنيــة متكاملــة للمؤسســات والشــركات، ويتنــاول طــرق تحليــل، 
ــوك،  ــل: البن ــات، مث ــغيل المؤسس ــوم بتش ــي تق ــات الت ــم المعلوم ــغيل نظ ــاء، وتش ــم، وبن وتصمي
وتخزينهــا،  وحفظهــا،  البيانــات،  قواعــد  بــإدارة  يهتــم  كمــا  وغيرهــا،   ... االتصــاالت،  وشــركات 
وحمايتهــا، واســترجاعها، عنــد الحاجــة إليهــا، إضافــة إلــى تمكيــن الطالــب مــن فهــم متطلبــات 

األعمــال، وتوفيــر الحلــول المناســبة لهــا.

تحليل وتصميم النظم
إدارة البيانات

نظم المعلومات الحاسوبية
هندسة نظم حرب المعلومات

نظم المعلومات والتقنية

مستودعات البيانات
قواعد وهياكل البيانات

أمن نظم المعلومات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم وتحليل النظم
نظم دعم اتخاد القرارات

نمذجة عمليات األعمال

تطبيقات الحاسب وإدارة النظم
البيانات الفائقة

أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات
تطوير تطبيقات قواعد البيانات
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التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

برامج أخرى في تقنية االتصاالت والمعلومات 
غير مصنفة في مكان آخر  )0619(

المجال 
التفصيلي

الذكاء االصطناعي   )061901( اسم التخصص

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التــي تمّكنــه مــن دراســة،  إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات  يهــدف هــذا التخصــص 
وتصميــم، وتطويــر محــاكاة اآللــة لتفكيــر اإلنســان، وفهمــه للغتــه، وأعمالــه، والمهــام التــي يقــوم 
ــة  ــق، وماهي ــم العمي ــرة، والتعل ــم الخبي ــي، والنظ ــذكاء االصطناع ــات ال ــاول خوارزمي ــا يتن ــا، كم به

ــتخدامه. ــة اس ــوت، وكيفي الروب

الذكاء االصطناعي التطبيقي
الواقع االفتراضي واأللعاب

تعلم اآللة
معالجة اللغات الطبيعية والصور الرقمية

النظم الخبيرة
التعلم العميق

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التعلم المعزز
خوارزميات البحث

الروبوتية 
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التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

برامج أخرى في تقنية االتصاالت والمعلومات 
غير مصنفة في مكان آخر  )0619(

المجال 
التفصيلي

علوم البيانات   )061902( اسم التخصص

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن جمــع، وتحليــل، 
ــة  ــاول دراس ــا يتن ــك، كم ــق ذل ــة لتحقي ــة، واإلحصائي ــتخدام األدوات الرياضي ــات، واس ــير البيان وتفس
فائــدة  الســتخراج  للبيانــات؛  والتســويقية  واإلداريــة،  واإلحصائيــة،  والرياضيــة،  التقنيــة،  الجوانــب 

ــبة. ــرارات المناس ــاذ الق ــة، واتخ ــكالت المختلف ــل المش ــي ح ــاعدة ف ــا، والمس ــة منه ملموس

البيانات الضخمة
تحليل البيانات

نظرية االحتماالت واإلحصاء لعلوم البيانات
التنقيب في البيانات الضخمة

تعلم اآللة لعلم البيانات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصوير البيانات 
قواعد البيانات المتقدمة 

مستودعات البيانات 

هندسة البيانات
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التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

المجال الضيق: تقنية االتصاالت والمعلومات )061(

برامج أخرى في تقنية االتصاالت والمعلومات 
غير مصنفة في مكان آخر  )0619(

المجال 
التفصيلي

تخصصات أخرى في تقنية االتصاالت والمعلومات 
غير مصنفة في مكان آخر )061999(

اسم التخصص

ــكان  ــي م ــة ف ــر مصنف ــات غي ــاالت والمعلوم ــة االتص ــي تقني ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
آخــر ( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )تقنيــة االتصــاالت والمعلومــات( ولــم 

يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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التعريف

المجال الواسع: تقنية االتصاالت والمعلومات )06(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
تقنية المعلومات واالتصاالت   )0688(

المجال 
التفصيلي

المعلوماتية الصحية   )068801( اسم التخصص

المجال الضيق: البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
تقنية المعلومات واالتصاالت   )068(

ــا اإلدارة  ــاج إليه ــي تحت ــات الت ــات والمعلوم ــر البيان ــرق توفي ــة ط ــى دراس ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــة  ــم خدم ــان تقدي ــة؛ لضم ــة الصحي ــاع الرعاي ــي قط ــن ف ــين الصحيي ــة والممارس ــة والمالي الطبي
أكثــر كفــاءة، وأمانــًا، ويســعى إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية المتعلقــة 
ــع  ــي جمي ــتخدمة ف ــات المس ــد البيان ــبكات، وقواع ــاالت، والش ــة االتص ــة، وأنظم ــة التقني باألنظم
مجــاالت الرعايــة الصحيــة، مثــل: الطــب، وطــب األســنان، والصيدلــة، والتمريــض، والســجالت الطبيــة. 
ــتخدمة، أو  ــة المس ــات الصحي ــم المعلوم ــم نظ ــة، وإدارة، وتقيي ــم، ومراجع ــب تصمي ــا يتطل كم

ــل. ــة أفض ــم خدم ــي تقدي ــاع ف ــذا القط ــي ه ــن ف ــاعدة العاملي ــة لمس المطلوب

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

تقنية وإدارة المعلومات الصحية
المعلوماتية في التمريض

اإلحصاء الحيوي وعلم األوبئة 
نظم دعم القرارات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنية وسياسات أمن المعلومات
تحليل بيانات الرعاية الصحية



 مجال )07(
الهندسة والتصنيع والبناء

الهندسة والحرف الهندسية     071        

التصنيع والمعالجة     072   

الهندسة المعمارية والبناء     073         
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برامج غير محددة في الهندسة والتصنيع والبناء   )0700(

تخصص غير محدد في الهندسة والتصنيع والبناء  )070000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج غير محددة في الهندسة والتصنيع والبناء  )070(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الهندســة والتصنيــع والبنــاء( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
ــى  ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم ــد عن ــاء( وال توج ــع والبن ــة والتصني ــع )الهندس ــال الواس المج

تصنيفــه فــي مجــال ضيــق محــدد.

مستجد هندسة 
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برامج غير محددة في الهندسة والحرف الهندسية  )0710(

تخصص غير محدد في الهندسة والحرف الهندسية  )071000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الهندســة والحــرف الهندســية( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
المجــال الضيــق )الهندســة والحــرف الهندســية( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى 

تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد



415تصنيف التخصصات التعليمية

الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

الهندسة الكيميائية  )071101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتطويــر، وتحليــل، ونمذجــة العمليــات الكيميائيــة، والتحكــم بالعمليــات الصناعيــة، 
والتحويليــة، وتصميــم، وبنــاء المصانــع التــي تعتمــد علــى التفاعــالت الكيميائيــة، كمــا يتنــاول هــذا 
ــة،  ــود، واألغذي ــة، والوق ــواد الكيميائي ــاج الم ــة بإنت ــات الخاص ــط العملي ــم وتخطي ــص تصمي التخص
والمســتحضرات الصيدالنيــة، والبيولوجيــة، إضافــة إلــى إدارة وتشــغيل المصانــع والقيــام بتقييمــات 

ــة. ــى البيئ ــاظ عل ــر، والحف ــالمة والمخاط الس

هندسة البتروكيماويات
الصناعات البترولية والبتروكيماوية

الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
هندسة البالستيك
هندسة البوليمرات

ظواهر االنتقال
تحكم وأنظمة

الكيمياء الفيزيائية
علم المواد

النمذجة والمحاكاة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هندسة مصافي النفط والغاز الطبيعي
السالمة في الصناعات الكيميائية

تحلية ومعالجة المياه

الصناعات الكيميائية
هندسة العمليات الحيوية

تكوين العمليات والتحكم
هندسة تحلية المياه

التحلية ومعالجة المياه
هندسة استدامة المياه والتحلية
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الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

تقنية الهندسة الكيميائية  )071102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل فــي 
الجانــب التطبيقــي لمجــال الهندســة الكيميائيــة، ويتنــاول هــذا التخصص دراســة عمليات التشــغيل 
ــى  ــرف عل ــة، والتع ــس الكيميائي ــارات والمقايي ــام باالختب ــة، والقي ــات الكيميائي ــي الصناع ــاج ف واإلنت

طــرق تحليــل نتائجهــا، وإجــراءات الســالمة الشــخصية، وســالمة البيئــة، والمحافظــة عليهــا.

اإلنتاج الكيميائي
تقنية هندسة البوليمرات 

الهندسة التقنية الكيميائية

أسس التقنية الكيميائية
سريان الموائع التطبيقي
انتقال الحرارة التطبيقي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

عمليات الفصل الميكانيكية التطبيقية
القياس و التحكم في العمليات الكيميائية

التحليل الكيميائي

تقنية الكيمياء الصناعية
تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية
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الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

هندسة المواد  )071103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
دراســة، وتحليــل مكونــات وســلوك المــواد، وطــرق اإلنتــاج المختلفــة، وكذلــك الخــواص الفيزيائيــة، 
والكيمائيــة، والميكانيكيــة للمــواد علــى اختــالف أنواعهــا، والتعــرف علــى التطبيقــات الهندســية، 
والصناعيــة لهــا، كمــا يهــدف إلــى تمكيــن الطالــب مــن اختيــار المــواد المناســبة للتطبيقــات 
ــاج  ــرق إنت ــة ط ــدة، ومعرف ــص جدي ــى خصائ ــول عل ــواد للحص ــذه الم ــر ه ــرق تطوي ــة، وط المختلف

ــة. ــواد المختلف ــع الم وتصني

هندسة المواد )كيمياء(

تجهيز المواد غير العضوية
هندسة وتقنية الرقائق 

 الديناميكا الحرارية للمواد 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

السلوك الميكانيكي للمواد 
النمذجة في علم المواد 

فشل المواد كيميائيا وميكانيكيا
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الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

تقنية هندسة مواد   )071104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل 
فــي الجانــب التطبيقــي لمجــال هندســة المــواد، ويتنــاول هــذا التخصــص عمليــات اختيــار المــواد، 
واختبارهــا، ومراقبــة أعمــال التصنيــع، واللحــام التــي تتــم علــى المــواد فــي الصناعــات المختلفــة، 
كمــا يتنــاول دراســة الهيــاكل، والخصائــص الوظيفيــة للبوليمــرات، والمعــادن، والســيراميك، والمــواد 

ــلوكهم. ــى س ــرف عل ــة، والتع المركب

العمليات الكيميائية
لحام الفلزات وعمليات معالجتها

المواد غير المعدنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التآكل
النانو تكنولوجي

المعامالت الحرارية



419تصنيف التخصصات التعليمية

الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

الهندسة النووية  )071105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتشــغيل، وصيانــة نظــم وتطبيقــات المــواد النوويــة، مثــل: مفاعــالت إنتــاج الطاقــة، 
واألســلحة النوويــة، وأجهــزة التشــخيص، والعــالج باإلشــعاع، ومعالجــة األغذيــة بالمــواد المشــعة، 

ــعاع.  ــن اإلش ــة م ــعة، والوقاي ــات المش ــن النفاي ــن م ــص اآلم والتخل

هندسة القوى النووية
هندسة الوقاية اإلشعاعية

هندسة المفاعالت النووية
مختبرات المواد اإلشعاعية
اقتصاديات الطاقة النووية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التطبيقات الطبية للمواد اإلشعاعية
الوقاية من اإلشعاع
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الهندسة والمعالجات الكيميائية   )0711(

تقنية الهندسة النووية   )071106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل فــي 
الجانــب التطبيقــي لمجــال الهندســة النوويــة، ويتنــاول هــذا التخصــص تركيــب، وتشــغيل، وصيانــة 
المفاعــالت النوويــة، والتعامــل مــع المــواد المشــعة، والتخلــص مــن النفايــات الخطيــرة، واالهتمــام 
بإجــراءات الســالمة فــي هــذا المجــال، والمســاهمة فــي تصميــم وبنــاء وتشــغيل المحطــات 

النوويــة. 

الفيزياء النووية
مقدمة في الهندسة النووية

كشف وقياس اإلشعاعات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الوقاية اإلشعاعية
نظرية المفاعالت النووية

تطبيقات برمجية للهندسة النووية
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تقنية حماية البيئة   )0712(

الهندسة البيئية   )071201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تخطيــط، وتصميــم، واإلشــراف علــى األعمــال والمشــاريع الهندســية المتعلقــة بالبيئــة، مثــل: 
تصميــم شــبكات الميــاه، ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، ومعالجــة النفايــات الصناعيــة والعامــة، 
والحفــاظ علــى مصــادر الميــاه والطاقــة، وتحســين جــودة الحيــاة، والحفــاظ علــى الصحــة العامــة.

العلوم والهندسة البيئية
الهندسة البيئية والمياه

الكيمياء البيئية
إدارة النفايات الصلبة والخطرة

هندسة الري والصرف

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تحليل المخاطر الهندسية
تلوث الهواء والضوضاء

معالجة مياه الصرف الصحي

ضبط التلوث البيئي
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الكهرباء والطاقة   )0713(

الهندسة الكهربائية    )071301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتحليــل، وتطويــر النظــم الكهربائيــة المختلفــة مثــل: النظــم والدوائــر اإللكترونيــة، 
وأنظمــة االتصــاالت، وأنظمــة توليــد ونقــل القــوى الكهربائيــة، وأنظمــة التحكــم اآللــي، واألنظمــة 

ــة. الذكي

هندسة القوى الكهربائية
الهندسة الكهربائية والحاسبات

هندسة القوى واآلالت الكهربائية 

أساسيات وتحليل الدوائر الكهربائية
الكهرومغناطيسية الهندسية 

تحليل اإلشارات والنظم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نبائط ودوائر الميكروإلكترونيات
نظرية ونظم االتصاالت

اآلالت الكهربائية وإلكترونيات القوى
هندسة التكييف والتبريد
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الكهرباء والطاقة   )0713(

هندسة الطاقة  )071302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التي تمّكنــه من تصميــم، وتحليل، 
ــر، والتحكــم فــي نظــم الطاقــة المختلفــة؛ لضمــان تحقيــق الكفــاءة، واألمــان، والجــدوى  وتطوي
االقتصاديــة، كمــا ُيمّكــن الطالــب مــن تصميــم، وتطويــر، وقيــاس نظــم الطاقــة المتجــددة مــن 

مصادرهــا المتنوعــة )الطاقــة الشمســية، الطاقــة الكهرومائيــة، طاقــة الريــاح ...الــخ(.

الطاقة والموارد
الطاقة والهندسة الحرارية
هندسة الطاقة المتجددة

الطاقة المستدامة
هندسة نظم التوزيع الكهربائية

مبادئ أنظمة القوى
التحويل الكهروميكانيكي للطاقة

تحليل أنظمة القوى

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية
أنظمة الجهد العالي

أنظمة حماية الشبكة الكهربائية

هندسة نظم الطاقة
الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية

الشبكات الذكية
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الكهرباء والطاقة   )0713(

تقنية هندسة الطاقة  )071303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات لتمكينــه مــن العمــل فــي الجانــب 
التطبيقــي لمجــال هندســة الطاقــة، كمــا يتنــاول هــذا المجــال مراقبــة، وصيانــة، واإلشــراف علــى 

توليــد، ونقــل أشــكال الطاقــة المختلفــة بصــورة فعالــة وآمنــة ومجديــة اقتصاديــا.

تقنية الطاقة
تقنية الطاقة الشمسية
تقنية الطاقة المتجددة

الكهرومغناطيسية الكهربائية
التقنيات الكهربائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نقل الطاقة
السالمة في محطات الكهرباء

تقنية طاقة الرياح
تقنية طاقة الهيدروجين

ترحيل نظام الطاقة
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الكهرباء والطاقة   )0713(

تقنية الهندسة الكهربائية  )071304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات التــي تمّكنــه مــن العمــل فــي 
ــغيل،  ــع، وتش ــل، وتوزي ــد، ونق ــة تولي ــاول دراس ــا يتن ــة، كم ــة الكهربائي ــال الهندس ــي لمج ــب التطبيق الجان
والتحكــم،  الكهربائيــة،  واآلالت  واألجهــزة،  ومعداتهــا،  الكهربائيــة  الطاقــة  أنظمــة  وصيانــة  ومراقبــة، 

والطاقــة المتجــددة.

تقنية اآلالت الكهربائية
قوى وآالت كهربائية 

تقنية القوى الكهربائية
تقنية هندسة القوى الكهربائية 

تقنية الصيانة الكهربائية
الصيانة الكهربائية

الصيانة الكهربائية لمحطات التحويل
الصيانة الكهربائية لمحطات التوليد

صيانة خطوط النقل الهوائي
صيانة شبكات التوزيع الكهربائي

تشغيل الشبكات الكهربائية
الحماية والتحكم للنظام الكهربائي

تشغيل محطات التوليد الغازية
مشغل لوحة التحكم الكهربائية

تحليل الدوائر الكهربائية 
حماية أنظمة الطاقة الكهربائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أجهزة وقياسات كهربائية
التحكم المبرمج

النظم الكهربائية في المطارات
الكابالت الكهربائية

آالت ومعدات كهربائية
الرسم الهندسي الكهربائي

تمديدات كهربائية عامة
تمديدات كهربائية منزلية

تمديدات كهربائية صناعية
أنظمة كهربائية 

صيانة األجهزة المنزلية
كهرباء وإلكترونيات

تقنية التفتيش - الهندسة الكهربائية
تقنية هندسة التبريد وتكييف الهواء

صيانة تكييف وتبريد
تبريد وتكييف 

التحكم في المحركات الكهربائية
الرسم الهندسي الكهربائي
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

هندسة اإللكترونيات  )071401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، 
وتحليــل، وتطويــر النظــم والدوائــر اإللكترونيــة، وأنظمــة االتصــاالت، واســتخدام هــذه النظــم فــي 

التطبيقــات الهندســية المختلفــة.

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت
هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربائية

هندسة اإللكترونيات والقياسات

المعالجات والحاكمات الصغرى
نظرية االتصاالت

االتصاالت الضوئية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نبائط ودوائر الميكروإلكترونيات
تحليل اإلشارات والنظم

هندسة الموجات الدقيقة

اإللكترونيات الدقيقة
هندسة االتصاالت

االتصاالت
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

تقنية هندسة اإللكترونيات واالتصاالت   )071402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل فــي 
الجانــب التطبيقــي لمجــال الهندســة اإللكترونيــة، كمــا يتنــاول مجــال اإللكترونيــات، مثــل: النبضــات 
التناظريــة والرقميــة، واإلشــارات واألنظمــة، والتصميــم الفنــي بمســاعدة الحاســب اآللــي، وأجهــزة 
ــم  ــم النظ ــة، وتصمي ــات الضوئي ــة، واإللكتروني ــة المدمج ــاس، واألنظم ــة القي ــعار، وأنظم االستش
الرقميــة، واألنظمــة الكهروميكانيكيــة، والتحكــم فــي العمليــات، وأنظمــة التحكــم الرقميــة، 

ــي. ــذكاء االصطناع ــات، وال والروبوت

تقنية هندسة االتصاالت 
شبكات االتصاالت

إلكترونيات صناعية وتحكم
تقنية هندسة اإللكترونيات  

صيانة اإللكترونيات

تحليل الدوائر
التصميم باستخدام الحاسب اآللي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الدوائر اإللكترونية الرقمية والتماثلية
اإلشارات واألنظمة

صيانة األجهزة الذكية
الدراسات الفنية ونظم االتصاالت

االتصاالت واإلشارات
صيانة اإلشارات واالتصاالت السلكية والالسلكية
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

هندسة نظم التحكم والقياس  )071403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التــي تمّكنــه مــن تحليــل،  إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات  يهــدف هــذا التخصــص 
وتصميــم أنظمــة القيــاس والتحكــم اآللــي بالنظــم الهندســية، والعمليــات الصناعيــة، وتشــغيل 
وصيانــة تجهيزاتهــا لجعــل النظــام، أو اآللــة تعمــل بالشــكل القياســي المطلــوب، وذلــك فــي 
جميــع مجــاالت التصنيــع والخدمــات الهندســية، مثــل: صناعــة البتروكيماويــات، وصناعــة الحديــد، 

ــري. ــة ال ــاه وأنظم ــدادات المي ــة إم ــة أنظم ــك أتمت ــك، وكذل ــابه ذل ــا ش ــة، وم ــة الطاق وأنظم

أنظمة التحكم والحاسوب
هندسة اآلالت الدقيقة 

هندسة اآلالت الدقيقة والتحكم
هندسة األتمتة والتحكم

التحكم واألنظمة الذكية

نظريات التحكم اآللي
نمذجة ومحاكاة النظم الهندسية
تطبيقات اإلنسان اآللي في الصناعة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التحكم بالعمليات الصناعية
 أجهزة القياس الهندسية 

األجهزة الدقيقة والتحكم
أنظمة التحكم واإلنسان اآللي

التحكم اآللي والحاسبات
معدات القياس الدقيق المعملي

أنظمة التحكم واآلليات
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

تقنية هندسة التحكم واألتمتة   )071404(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــب  ــي الجان ــل ف ــة للعم ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــم  ــة التحك ــة أنظم ــة، وصيان ــغيل، ومراقب ــاول تش ــا يتن ــة، كم ــة الصناعي ــال األتمت ــي لمج التطبيق

ــا.  ــة، وأتمتته ــات الصناعي ــاآلالت، والعملي ــم ب ــي؛ للتحك ــب اآلل ــى الحاس ــة عل القائم

تقنية هندسة التحكم 
تقنية اآلالت الدقيقة والتحكم

تقنية هندسة اآلالت الدقيقة 

أساسيات اإللكترونيات
الدوائر الكهربائية التطبيقية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أنظمة التحكم
تطبيقات التحكم في المصانع
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

هندسة الحاسب اآللي  )071405(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات األساســية لتصميــم، وتحليــل، وتطويــر 
وحــدات التحكــم الدقيقــة الفرديــة، والمعالجــات الدقيقــة، والحواســيب الشــخصية، والحواســيب 
الفائقــة، وتصميــم الدوائــر الكهربائيــة، وتصميــم شــرائح دارات التكامــل الفائقــة، كمــا يســعى إلــى 
تمكيــن الطالــب مــن تصميــم أجهــزة االستشــعار التناظريــة، وتصميــم لوحــات الدوائــر المطبوعــة 
النظــم  برمجــة  علــى  القــدرة  الــى  إضافــة  التشــغيل،  أنظمــة  وتصميــم  اإلشــارات،  مختلطــة 

ــبكات. ــة الش ــة، وهندس المضمن

هندسة الحاسب اآللي والشبكات
األنظمة الرقمية 

الروبوتات
 الروبوتات التعليمية

الدوائر الكهربائية
معمارية الحاسب
هندسة الشبكات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم وبرمجة النظم المضمنة
التصميم المنطقي

أنظمة التنقل الذكي عبر األنابيب )الهايبر لوب(
وسائل النقل ذاتية القيادة
هندسة أنظمة االستشعار
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

تقنية هندسة الحاسب اآللي    )071406(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل فــي 
الجانــب التطبيقــي لمجال هندســة الحاســب اآللــي، كما يتنــاول فحص، ومراقبــة، ومتابعــة، وتنفيذ، 
وصيانــة، والتأكــد مــن جــودة األعمــال الخاصــة بأجهــزة الحاســب اآللــي، واألجهــزة المتعلقــة بهــا، 
وتجميــع وصيانــة الحاســب اآللــي، وتشــغيله، والمبــادئ األساســية فــي تصميــم الدوائــر اإللكترونيــة.

صيانة الحاسب اآللي

إلكترونيات الكمبيوتر
اإللكترونيات الرقمية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

دوائر التيار المتردد 
المعالجات الدقيقة
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

هندسة الشبكات  )071407(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، 
وتركيــب، وتشــغيل، وتهيئــة، وصيانــة شــبكات الحاســب، وتقييــم أدائهــا، والتعــرف علــى أعطالهــا، 
ــات الشــبكة، مثــل: أجهــزة التوجيــه، والمحــوالت، والكابــالت،  ــة علــى مكون وإجــراء عمليــات الصيان
ــرق  ــا، وط ــا، وأنواعه ــة، وتطبيقاته ــة والبرمجي ــا المادي ــبكات، ومكوناته ــف الش ــم بوظائ ــا يهت كم
ــم  ــحابية، وتصمي ــات الس ــة للخدم ــى التحتي ــة البن ــب وتهيئ ــم وتركي ــى تصمي ــة إل ــا، إضاف حمايته

ــات. ــز البيان ــب مراك وتركي

هندسة الشبكات واالتصاالت
هندسة وأمن الشبكات

 أنظمة الشبكات واالتصاالت 
الشبكات واألمن

تصميم مراكز البيانات 
تصميم و تنفيد الشبكات االفتراضية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم البنى التحتية للخدمات السحابية
هندسة الموجهات والمحوالت

الشبكات وأنظمة االتصاالت
شبكات الحاسب اآللي

هندسة وشبكات الحاسب اآللي
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اإللكترونيات واألتمتة   )0714(

تقنية هندسة الشبكات     )071408(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــب  ــي الجان ــل ف ــة للعم ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
التطبيقــي فــي مجــال هندســة الشــبكات، كمــا يتنــاول الكفايــات المقدمــة فــي شــهادة سيســكو 
ــات، وإدارة  ــن المعلوم ــت، وأم ــول اإلنترن ــر بروتوك ــوت عب ــة الص ــبكات، وتقني ــائط الش )CCNP( ووس

األنظمــة.

تقنية هندسة الشبكات واالتصاالت 
هندسة دعم نظم الشبكات

وسائط الشبكات
تقنيات الموجهات )Routers( المتقدمة 

أمن الشبكات والمعلومات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنيات المحوالت )Switching( المتقدمة
نظم الشبكات مفتوحة المصدر

ربط الشبكات
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الميكانيك والحرف المعدنية  )0715(

الهندسة الميكانيكية  )071501(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم األجــزاء الميكانيكيــة المختلفــة، تحــت معاييــر أمــان محــدودة، كمــا يتنــاول تصميــم 
وتطويــر وتصنيــع وتركيــب وتشــغيل األنظمــة الميكانيكيــة، بمــا فيهــا محطــات الطاقــة، والتحليــة، 

وخطــوط وشــبكات األنابيــب. 

الهندسة الميكانيكية والطاقة
هندسة القوى الميكانيكية

هندسة اإلنتاج وتصميم النظم الميكانيكية
هندسة التصنيع والتصميم الميكانيكي

هندسة ميكانيكية - مواد تصنيع
التصميم والميكانيكا التطبيقية

ميكانيكا الجوامد
الديناميكا والتحكم

هندسة معادن

الحرارة والموائع
ميكانيكا الجوامد

هندسة المواد
الديناميكا والتحكم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التصميم الميكانيكي الهندسي
التصميم بمساعدة الحاسوب

القياسات وضبط الجودة

هندسة الفلزات
الهندسة الحرارية

الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه
الموائع 

الحراريات
الحرارة والموائع

نظم الدفع النفاث
منظومات الحراريات والموائع
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الميكانيك والحرف المعدنية  )0715(

تقنية الهندسة الميكانيكية  )071502(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية للعمــل فــي الجانــب 
التطبيقــي للهندســة الميكانيكيــة، كمــا يتنــاول دراســة عمليــات تصنيــع، وتركيــب، وتشــغيل، ومراقبــة، 

ــاج الميكانيكــي المختلفــة. ــة المحــركات، واآلالت، وأنظمــة التصنيــع، وأعمــال اإلنت وفحــص، وصيان

تقنية هندسة إنتاج وتصميم نظم ميكانيكية 
تخطيط وتشغيل اآلالت

تقنية هندسة الفحوصات الالإتالفية وتقييمها
تقنية االختبارات الالإتالفية

الفحص الميكانيكي
أنظمة نيوماتية وهيدروليكية

توصيل األنابيب الصناعية
أعمال األنابيب
تمديد األنابيب
تربيط األنابيب

اللحام الصناعي
اللحام والخراطة

خراطة وتشكيل المعادن

التصنيع الرشيق
التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

CAD الرسم بمساعدة الحاسب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الصيانة الميكانيكية
تقنية الخراطة والجلخ االسطواني

تقنية التفريز والجلخ السطحي

تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية
الصيانة الميكانيكية
صيانة معدات اإلنتاج

صيانة اآلالت الصناعية
تقنية الطباعة ثالثية األبعاد
تقنية التفتيش - ميكانيكا

تقنية التفتيش - االختبارات الالإتالفية
تقنية التفتيش - اللحام

الرسم والتصميم بالحاسب اآللي )ميكانيكيا(
اإلنتاج الميكانيكي

تقنية اإلنتاج 
تشغيل خطوط إنتاج

تقنية المعامالت الحرارية
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السيارات والسفن والطائرات  )0716(

هندسة الطيران )071601(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــل:  ــألرض، مث ــوي ل ــالف الج ــارج الغ ــو، وخ ــي الج ــام ف ــة األجس ــة حرك ــص بدراس ــذا التخص ــم ه يهت
ــا  ــخ، كم ــة، ...ال ــار االصطناعي ــاء واألقم ــات الفض ــات، ومركب ــة، والمقذوف ــا المختلف ــرات بأنواعه الطائ
ــف،  ــك القذائ ــا، وكذل ــم به ــرات، والتحك ــة الطائ ــار، وصيان ــر، واختب ــع، وتطوي ــم، وتصني ــاول تصمي يتن
ــة  ــددة، ودراس ــا المح ــى مداراته ــا إل ــة إطالقه ــة، وكيفي ــار االصطناعي ــة، واألقم ــات الفضائي والمركب
اتزانهــا، والمؤثــرات المختلفــة التــي يجــب االنتبــاه إليهــا؛ حتــى تبقــى األقمــار االصطناعيــة أطــول فتــرة 

ممكنــة، وتــؤدي وظيفتهــا، والمهــام التــي تــم إطالقهــا مــن أجلهــا.

هندسة الطيران والفضاء
هندسة الفضاء

هندسة الجو فضاء
التعدين الفضائي

النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في 
الطائرات

صيانة الطائرات
صيانة الطائرات العسكرية
صيانة الطائرات بدون طيار

التصميم الميكانيكي
ميكانيكا هندسية )علم الحركة(

الديناميكا الهوائية للسرعات المنخفضة 
والسرعات العالية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

محركات الطائرات
هياكل الطائرات

ميكانيكا المدارات

ميكانيكا الطائرات 
إلكترونيات الطائرات

صيانة أجهزة الوقود
تقنية المعادن

صيانة أجهزة الطائرات التي تعمل بضغط 
السائل والهواء

صيانة المحركات النفاثة
تحليل الصيانة
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السيارات والسفن والطائرات  )0716(

الهندسة البحرية  )071602(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بأعمــال 
التشــغيل، والصيانــة، واإلصــالح للمعــدات البحريــة علــى متــن الســفن، وشــركات المالحــة، واألحواض 
الجافــة، وترســانات بنــاء وإصــالح الســفن، واإللمــام بمهــارات بناء وعمــارة الســفن، والســالمة البحرية، 

وحمايــة البيئــة.

ميكانيكا الموائع
تصميم وعمارة السفن

محركات الديزل البحرية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة
الطاقة الكهربية للسفن

السالمة البحرية
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السيارات والسفن والطائرات  )0716(

تقنية الهندسة البحرية  )071603(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنه مــن العمل 
ــراء  ــة، وإج ــغيل، ومراقب ــال تش ــام بأعم ــاول القي ــة، ويتن ــة البحري ــي للهندس ــب التطبيق ــي الجان ف
االختبــارات المعياريــة، وصيانــة مختلــف أنــواع الســفن، والمحــركات البحريــة، وأساســيات وتطبيقــات 

الهندســة الكهربائيــة، والميكانيكيــة، والطاقــة، والعمــارة البحريــة.

ميكانيكا بحرية
 الكهرباء واإللكترونيات البحرية

أساسيات الهيدروليك والتحكم الكهربائي
صيانة محركات الديزل

تقنية الترسانات )عمليات القطع والتشكيل واللحام والطالء وتدشين السفن ورفع السفن(
منظومات دفع وتوجيه السفن.

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنية المحركات البحرية  



439تصنيف التخصصات التعليمية

السيارات والسفن والطائرات  )0716(

المحركات والمركبات )071604(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تشــغيل، وصيانة المحــركات، والمركبــات المختلفــة، كمــا يتنــاول دراســة ميكانيــكا، و كهربــاء، 
وإلكترونيــات المركبــات، وطــرق عمــل أنظمتهــا، ومكّوناتهــا، وطــرق فحصهــا بصــورة دوريــة 

لتشــخيص األعطــال فــي منظوماتهــا.

صيانة اآلليات الثقيلة
كهرباء سيارات

صيانة سيارات
هندسة اآلالت والقوى الزراعية

مبادئ تقنية السيارات
محركات السيارات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

نظام الفرامل
نظام نقل القدرة

ميكانيكا السيارات 
صيانة القاطرات والعربات

التحكم والسالمة في السيارات
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السيارات والسفن والطائرات  )0716(

تقنية هندسة المركبات   )071605(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات الالزمــة للعمــل فــي 
الجانــب التطبيقــي مــن مجــال المحــركات والمركبــات، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص اختبــار، وصيانــة، 
وتطويــر، وتجميــع المكونــات، واألجــزاء، واألنظمــة المختلفــة للســيارات واآلليــات األخــرى، والتقنيــات 
الطاقــة  واســتعماالت  الكهربائيــة،  الســيارات  مثــل:  المحــركات،  فــي  المســتخدمة  الحديثــة 
ــات الميكانيكيــة  ــة المنظومــات، والمكون ــار وصيان المســتدامة، والتقنيــات المســتخدمة فــي اختب

للســيارة.

محرك االحتراق الداخلي
النمذجة والمحاكاة باستخدام الحاسب اآللي

اإلدارة المتقدمة للمحرك والتحكم في االنبعاثات
نظام الفرامل

األنظمة الكهربائية واإللكترونية للسيارات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



441تصنيف التخصصات التعليمية

الهندسة الطبية الحيوية  )071901( اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

برامج أخرى في الهندسة والحرف الهندسية غير 
مصنفة في مكان آخر   )0719(

المجال 
التفصيلي

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتطويــر، واختبــار، وصيانــة األجهــزة، والمعــدات، والمــواد التــي ُتســتخدم فــي تشــخيص 
ــة،  ــزة التعويضي ــر األجه ــم، وتطوي ــاول تصمي ــا يتن ــا، كم ــة منه ــة، والوقاي ــراض المختلف ــالج األم وع

ــة. ــات الخاص ــل ذوي االحتياج ــى، وتأهي ــاعدة للمرض والمس

األجهزة الطبية
تقنية األجهزة الطبية الحيوية

مقدمة في علم وظائف األعضاء
نظم التصوير الطبي

نظم التحكم الطبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أساسيات وتحليل الدوائر الكهربائية
الكهرومغناطيسية الهندسية 

المواد الحيوية

التقنية الطبية الحيوية
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تقنية هندسة األجهزة الطبية )071902( اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

برامج أخرى في الهندسة والحرف الهندسية غير 
مصنفة في مكان آخر   )0719(

المجال 
التفصيلي

ــب  ــي الجان ــل ف ــة للعم ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
التطبيقــي لمجــال هندســة األجهــزة الطبيــة، ويتنــاول أساســيات اإللكترونيــات مثــل النبضــات 
التناظريــة والرقميــة، واإلشــارات واألنظمــة، والتصميــم بمســاعدة الحاســوب، وأجهــزة االستشــعار 
الرقميــة،  النظــم  وتصميــم  الضوئيــة،  واإللكترونيــات  المدمجــة،  واألنظمــة  القيــاس،  وأنظمــة 

واألنظمــة الكهروميكانيكيــة، والتحكــم فــي العمليــات، وأنظمــة التحكــم الرقميــة.

الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية
األنظمة المدمجة

نظام التحكم في األجهزة الطبية الحيوية
التصميم بمساعدة الكمبيوتر في التقنية الطبية الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



443تصنيف التخصصات التعليمية

الهندسة الصناعية والنظم  )071903( اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

برامج أخرى في الهندسة والحرف الهندسية غير 
مصنفة في مكان آخر   )0719(

المجال 
التفصيلي

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتطويــر، وإدارة، ومتابعــة، واختبــار، وتقييــم نظــم التصنيــع واإلنتــاج المتكاملــة، كمــا 
يتنــاول تحســين الخدمــات، والمنتجــات، والعمليــات الصناعيــة مــن حيــث تقليــل التكلفة، واســتهالك 
الطاقــة، والوقــت، والمــوارد البشــرية، إضافــة إلــى تخطيــط اإلنتــاج، والصيانــة، وإدارة المخــازن، وضبط 

جــودة المنتجــات والخدمــات.

هندسة صناعية
هندسة أنظمة التصنيع

هندسة نظم التصنيع
هندسة األنظمة الصناعية

هندسة اإلنتاج والتصنيع
هندسة اإلنتاج

هندسة التصنيع
هندسة الوقاية من الحريق

محاكاة النظم الصناعية
التخطيط والتحكم في اإلنتاج
التحكم في الجودة الصناعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هندسة العوامل البشرية
تحليل العمليات الصناعية

هندسة الموثوقية والصيانة

هندسة السالمة المهنية
هندسة وإدارة الجودة
هندسة وإدارة الصيانة

هندسة النظم
هندسة النظم والتحكم

نظم العمليات الصناعية واإلمداد
هندسة العوامل اإلنسانية والسالمة
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تقنية الهندسة الصناعية  )071904( اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

برامج أخرى في الهندسة والحرف الهندسية غير 
مصنفة في مكان آخر   )0719(

المجال 
التفصيلي

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمكنه مــن العمل 
فــي الجانــب التطبيقــي للهندســة الصناعيــة والنظــم، ويتنــاول مراقبــة واإلشــراف علــى العمليــات 
الصناعيــة، والخدمــات؛ لتحقيــق كفــاءة عاليــة، واســتخدام أمثــل المــوارد بأقــل تكلفــة، كمــا يمّكــن 
ــتودعات،  ــازن والمس ــة، وإدارة المخ ــال الصيان ــاج، وأعم ــط اإلنت ــي تخطي ــاهمة ف ــن المس ــب م الطال

وضبــط جــودة المنتجــات والخدمــات.

تقنية هندسة التصنيع
تقنية هندسة أنظمة صناعية 

تقنية هندسة اإلنتاج 
تقنية هندسة أنظمة تصنيع 

إنتاج وتصنيع

تقنيات المواد والمعالجة
أنظمة التصنيع وأنظمة اإللكتروميكانيك

اإلشراف الصناعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

السالمة الصناعية
الميتورولوجيا والقياسات الهندسية

تقنية السالمة والوقاية من الحريق
تقنية السالمة 

تقنية هندسة السالمة
 التجهيز والتحميل



445تصنيف التخصصات التعليمية

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة والحرف الهندسية  )071(

برامج أخرى في الهندسة والحرف الهندسية غير 
مصنفة في مكان آخر   )0719(

المجال 
التفصيلي

تخصات أخرى في الهندسة والحرف الهندسية 
غير مصنفة في مكان آخر  )071999(

اسم التخصص

يســتخدم رمــز )تخصــات أخــرى فــي الهندســة والحــرف الهندســية غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( 
ــم  ــم يت ــية( ول ــرف الهندس ــة والح ــق )الهندس ــال الضي ــن المج ــه ضم ــن تصنيف ــص يمك ألي تخص

تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج غير محددة في التصنيع والمعالجة  )0720(

تخصص غير محدد في التصنيع والمعالجة   )072000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي التصنيــع والمعالجــة( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال 
الضيــق )التصنيــع والمعالجــة( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال 

تفصيلــي محــدد.



447تصنيف التخصصات التعليمية

الصناعات الغذائية  )0721(

هندسة التصنيع الغذائي   )072101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــية، الت ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
تخطيــط، وتشــغيل، وتقويــم، وتطويــر العمليــات الصناعيــة المســتخدمة فــي إنتــاج مختلــف 
المنتجــات الغذائيــة، وتعبئتهــا، وتغليفهــا، كمــا يشــرف علــى صيانة المعــدات، واآلالت المســتخدمة 

ــوث. ــن التل ــو م ــودة، والخل ــة الج ــراءات مراقب ــن إج ــد م ــاج، والتأك ــوط اإلنت ــي خط ف

التغذية وتقنية الغذاء
صيانة المعدات )التصنيع الغذائي(

تقنية األغذية واأللبان
المخبوزات

الميكروبيولوجيا الصناعية 
اتزان المادة والطاقة

أجهزة القياس

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مراقبة الجودة لخطوط اإلنتاج
التقنية الحيوية للصناعات الغذائية

األلبان
إنتاج الحليب

صناعة الدواجن 
تصنيع األغذية
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الصناعات الغذائية  )0721(

التغذية وعلوم األطعمة   )072102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تحليــل، وفحص، 
وتقويــم األطعمــة، والمنتجــات الغذائيــة، وضمــان ســالمتها، وخلوهــا مــن الملوثــات، والقيــام 
ــة  ــتراطات الصحي ــاول االش ــا يتن ــا، كم ــة به ــة، والتوعي ــالمة الغذائي ــة والس ــة الصح ــق أنظم بتطبي
ــكل  ــذاء بش ــم الغ ــداد وتقدي ــة إع ــة، وكيفي ــات الغذائي ــات، والخدم ــدم المنتج ــي تق ــآت الت للمنش
آمــن وصحــي، ويركــز علــى القيــام بالتحقيــق فــي حــاالت التســمم الغذائــي، وحــاالت تفشــي 

ــارها. ــن انتش ــد م ــى الح ــل عل ــة، والعم األوبئ

سالمة األغذية
حفظ األغذية

جودة وسالمة الغذاء
علوم التغذية

علم الغذاء والتغذية

مايكروبيولوجيا األغذية
أسس حفظ األغذية

كيمياء وتحليل األغذية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تخطيط الوجبات الغذائية
مراقبة جودة األغذية

علوم األغذية وتغذية اإلنسان
علوم األغذية والتغذية

سالمة الغذاء ومراقبة الجودة
سالمة وصحية األغذية

 علوم وتقنية األغذية
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

تقنية تصنيع البالستك   )072201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية حــول 
تصميــم، وصناعــة المنتجــات البالســتيكية، والتعــرف علــى األخطــاء الشــائعة التــي ُترتكــب خــالل 
عمليــات التصنيــع، وتــؤدي إلــى فشــلها، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص دراســة أنــواع البالســتيك، 
وخصائصهــا، ومزاياهــا، وعيوبهــا، والعمليــات الصناعيــة التــي تســاهم فــي صناعــة، ومعالجــة 

البالســتيك، وتشــغيل مختلــف آالت تشــكيل البالســتيك فــي قطــاع الصناعــة التحويليــة.

خصائص البالستيك الكيميائية
نمذجة الحقن وتشكيل األفالم

تشكيل األنابيب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

البوليمرات
أسس تقنيات التعبئة والتغليف

تصاميم التغليف والبالستيك
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

تقنية صناعة المطاط   )072202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية حــول 
ــًا،  ــا حراري ــا، ومعالجته ــى تركيبه ــواد، إل ــار الم ــن اختي ــًة م ــه، بداي ــاط، وتقنيات ــة المط ــات صناع عملي
ــات  ــرح مكون ــص ش ــذا التخص ــاول ه ــا، ويتن ــار جودته ــة، واختب ــات مطاطي ــى منتج ــا إل ــم تحويله ث
ــات  ــواع، والتقني ــذه األن ــن ه ــوع م ــوب كل ن ــا، وعي ــص، ومزاي ــة، وخصائ ــه المختلف ــاط، وأنواع المط

ــة. ــات المطاطي ــاج المنتج ــع وإنت ــرق تصني ــة بط المعني

الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمطاط
اختبار انحالل المطاط

التحليل الكيميائي للمطاط

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مزج المطاط
صناعة المطاط
تقنيات المطاط
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

إنتاج الورق وتقنية التعبئة والتغليف   )072203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية حــول 
مراحــل صناعــة الــورق، والمنتجــات الورقيــة، والمواد الخام المســتخدمة، وطــرق التبييــض، والتحويل 
للمنتجــات الورقيــة األخــرى، مثــل: الــورق المقــوى، والمناديــل الورقيــة، والدفاتــر، كمــا يتنــاول دراســة 

اآلالت المســتخدمة فــي هــذه العمليــات، وطــرق التأكــد مــن جــودة المنتجــات.

إعادة تدوير الورق
تقنية التغليف

أدوات القياس اليدوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنّيات الطباعة 
مواد التعبئة والتغليف واإلنتاج

تطوير عمليات الطباعة والتغليف والجودة
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

تصنيع المنتجات الزجاجية   )072204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية حــول 
كمــا  الزجاجيــة،  واألوانــي  والعبــوات  المرايــا،  مثــل:  الزجاجيــة،  المنتجــات  وصناعــة  تصميــم، 
يتنــاول شــرح كيفيــة الحصــول علــى الزجــاج مــن رمــال الســيليكون، أو إعــادة تدويــر النفايــات 
إلــى دراســة خصائــص الزجــاج، ومزايــاه، وعيوبــه،  الزجاجية،وتكويــن وتشــكيل الزجــاج، إضافــة 

وتصميمــه. وتزيينــه،  وتلوينــه، 

خصائص الزجاج
أساسيات وتقنيات صناعة الزجاج

تصميم وطالء الزجاج

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

ترميم الزجاج
الزجاج المؤلف بالرصاص

تراكيب خلطات الزجاج
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

تصنيع المنتجات الخزفية   )072205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن صناعــة وابتــكار 
وتشــكيل المنتجــات الخزفيــة، مثــل: الفخاريــات، والمنتجــات الحراريــة، والخــزف الصينــي الزجاجــي، 
واألدوات الصحيــة الخزفيــة، والبورســلين، والبــالط، كمــا يتنــاول فــن الخــزف، وأنواعــه، وخاماتــه، 
وخواصــه الطبيعيــة، وطــرق تجهيــزه وإعــداده للتشــكيل، ودراســة الجوانــب الجماليــة والوظيفيــة 

لعمليــات التشــكيل الخزفــي. 

أساسيات تصميم الخزف 
تصميم الخزف الفني

تصميم الخزف الصناعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم الخزف المعماري
طرق عرض تصميم الخزف 

ترميم الخزف 
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المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(  )0722(

تصنيع حجر البناء   )072206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات األساســية حــول 
تصميــم، وتصنيــع الحجــر الــذي يســتخدم فــي البنــاء، ويتنــاول دراســة خصائــص، وعيوب حجــر البناء، 
وطــرق إعــداد قوالــب األحجــار، والمــواد الُمكّونــة لهــا، وعمليــات الخلــط والتجفيــف المســتخدمة.

تقنية التحجير
خصائص وفحوصات الحجر

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

عمليات تصنيع الحجر والرخام
صيانة وترميم الحجر
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النسيج )المالبس، األحذية، الجلود(  )0723(

المالبس والنسيج   )072301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
ــه،  ــيج وحياكت ــواع النس ــدرس أن ــا ي ــا، كم ــالف أنواعه ــى اخت ــس عل ــويق المالب ــاج، وتس ــم، وإنت تصمي
وصباغتــه، والنقــش عليــه، إضافــة إلــى التعــرف علــى األدوات واألجهــزة المســتخدمة فــي صناعــة 

ــيج. ــس والنس المالب

تقنية الخياطة والتفصيل
خياطة وإنتاج المالبس

كيمياء نسيج
تقنيات تصنيع المالبس الجاهزة

التطريز اآللي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التطريز اليدوي والحبك » تريكو وكروشيه«
تصميم األزياء

أساليب زخرفة النسيج

تصميم وإنتاج المالبس
تصنيع المالبس
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النسيج )المالبس، األحذية، الجلود(  )0723(

صناعات جلدية ومكمالت   )072302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والتقنيــات األساســية التــي تمّكنــه 
مــن تصميــم، وتنفيــذ المنتجــات الجلديــة، والمكمــالت التــي تدخــل فيهــا خامــة الجلــد، مثــل: 
األحذيــة، والحقائــب، والفــرش، واألزيــاء، ... وغيرهــا، كمــا يتنــاول أنــواع الخامــات، واألدوات، والتقنيــات 
الجلديــة، وكيفيــة تحويلهــا إلــى منتــج بشــكله النهائــي، ســواًء كان آليــًا، أو يدويــا، إضافــة إلــى 
ــات  ــزة، والكيماوي ــطة األجه ــات بواس ــار العين ــة، واختب ــات المختلف ــر الصبغ ــات تطوي ــة تقني دراس

ــة. المتخصص

أسس التصميم 
صناعة الجلود

مكمالت األزياء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مكمالت جلدية 
الخامات الجلدية

أساليب زخرفة الجلود
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المناجم والتنقيب  )0724(

هندسة التعدين   )072401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمكنــه مــن 
ــا  ــا، كم ــن األرض، ومعالجته ــادن م ــتخراج المع ــات اس ــغيل عملي ــم، وتش ــر، وتقيي ــم، وتطوي تصمي
يتنــاول جميــع عمليــات التعديــن، مثــل: دراســة الجــدوى االقتصاديــة، وتصميــم المناجــم، وتطويــر 

ــم. ــالق المناج ــاج، وإغ ــات اإلنت ــة، وعملي ــوارد المعدني ــاف الم ــط، واستكش الخط

تقنية التعدين
تقنية تجهيز الخامات المعدنية

الجيولوجيا الطبيعية
تطبيقات التعدين الحقلية

هندسة المناجم السطحية وتحت السطحية
معالجة الخامات المعدنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تعدين سطحي
تعدين تحتي
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المناجم والتنقيب  )0724(

هنـدسـة النفط والغاز الطبيعي   )072402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــث  ــرق البح ــول ط ــية ح ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
عــن مكامــن النفــط، والغــاز الطبيعــي، وحفــر اآلبــار، واســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي، كمــا يتنــاول 
ــي،  ــاز الطبيع ــرول والغ ــن البت ــن مكام ــب ع ــبيل التنقي ــي س ــة ف ــات الجيولوجي ــل البيان ــرق تحلي ط
ودراســة الجــدوى االقتصاديــة، وهندســة الحفــر واإلنتــاج، وأعمــال صيانــة وتشــغيل اآلبــار ومكامــن 

النفــط والغــاز.

هندسة إنتاج النفط والغاز الطبيعي
هندسة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي

هندسة استكشاف النفط والغاز الطبيعي 
هندسة إنتاج الغاز الطبيعي

إنتاج اآلبار ذات التدفق الطبيعي
محاكاة المكامن

الحفر المائل واألفقي والسيطرة على اآلبار

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

 هندسة مكامن النفط والغاز الطبيعي
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المناجم والتنقيب  )0724(

تقنية هندسة النفط والغاز الطبيعي   )072403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
العمــل فــي الجانــب التطبيقــي مــن مجــال هندســة النفــط والغــاز الطبيعــي، ويتنــاول مســاعدة 
الطالــب فــي عمليــات البحــث عــن مكامــن النفــط، والغــاز الطبيعــي، وحفــر اآلبــار، وتقييمهــا، 

واإلشــراف علــى عمليــات اســتخراج النفــط، والغــاز الطبيعــي بطريقــة اقتصاديــة وآمنــة.

تقنية هندسة الحفر 
الحفر )نفط(

مدخل إلى علوم الجيولوجيا
تقنيات الحفر

عمليات إنتاج النفط والغاز الطبيعي
هندسة خزانات النفط 

الصحة والسالمة المهنية في مواقع العمل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في التصنيع والمعالجة غير 
مصنفة في مكان آخر  )0729(

تخصصات أخرى في التصنيع والمعالجة غير 
مصنفة في مكان آخر   )072999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: التصنيع والمعالجة  )072(

ــر ( ألي  ــكان آخ ــي م ــة ف ــر مصنف ــة غي ــع والمعالج ــي التصني ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )التصنيــع والمعالجــة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي 

ــف. ــن التصني ــر م ــكان آخ ــي م ــدد، أو ف ــي مح ــال تفصيل مج
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برامج غير محددة في الهندسة المعمارية والبناء  )0730(

تخصص غير محدد في الهندسة المعمارية والبناء  )073000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الهندســة المعماريــة والبنــاء( ألي تخصــص ينتمــي إلــى 
ــى  ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم ــد عن ــاء( وال توج ــة والبن ــة المعماري ــق )الهندس ــال الضي المج

تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

هندسة وإدارة التشييد   )073101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اإلشــراف علــى 
ــائية،  ــال اإلنش ــذ األعم ــة تنفي ــآت، ومتابع ــي، والمنش ــطيبات المبان ــة، وتش ــال المعماري ــذ األعم تنفي
ــومات  ــات، والرس ــاب الكمي ــق، وحس ــن الحري ــة م ــة، والحماي ــة، والصحي ــة، والميكانيكي والكهربائي

ــاء. ــال البن ــي أعم ــة ف ــر الفني ــداد التقاري ــييد، وإع ــاريع التش ــة، وإدارة مش ــة التنفيذي المعماري

إنشاءات ومشاريع
إدارة هندسية - إنشاء وتشييد

تخطيط مراحل المشروع والجدولة والتحكم
تقدير التكاليف واقتصاديات البناء

مراحل البناء واإلنتاجية ومحاكاة عمليات البناء
إدارة المخاطر وإدارة الجودة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

الهندسة المعمارية   )073102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنــه مــن تصميــم 
المبانــي، والمنشــآت علــى اختــالف أنواعهــا، كما يتنــاول إعــداد التصاميــم والمخططــات المعمارية، 
والمواصفــات الفنيــة لمــواد البنــاء، وجــداول الكميــات لبنــود األعمــال المعماريــة، واإللمــام باألنظمــة 
اإلنشــائية، والتركيبــات الكهربائيــة، والميكانيكيــة، والصحيــة، والحمايــة مــن الحريــق، واإلضــاءة، 

ــآت.  ــي والمنش ــاء للمبان ــات البن ــواد وتقني ــات، وم والصوتي

علوم وتقنية البناء
هندسة مباني

هندسة البناء

مواد البناء 
تصميم معماري

األنظمة الكهربائية والميكانيكية للمباني

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

برامج التصميم والرسم للهندسة المعمارية
الدراسات والتحليل اإلنشائي للمباني

تشييد المباني
تقنية البناء

المحافظة على المباني
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

تقنية الهندسة المعمارية   )073103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــل ف ــن العم ــه م ــي تمكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الجانــب التطبيقــي مــن مجــاالت الهندســة المعماريــة، ويتنــاول إعــداد الرســومات المعماريــة 
بالحاســب اآللــي، وإعــداد المواصفــات الخاصــة بالمبنــى، وحســاب الكميــات، واإلشــراف علــى أعمــال 
التشــطيبات، والتأكــد مــن االلتــزام بالمواصفــات المعتمــدة فــي تنفيــذ أعمــال البنــاء بشــكل عــام، 

ــوص. ــه الخص ــى وج ــطيبات عل ــي التش وف

التقنية المعمارية
تقنية عمارة

الرسم المعماري
أنظمة المباني

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

كميات ومواصفات
مجسمات معمارية

تقنية العمارة والتشييد
اإلنشاءات المعمارية



465تصنيف التخصصات التعليمية

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

العمارة   )073104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنه مــن تصميــم المباني، 
والمنشــآت علــى اختــالف أنواعهــا، كمــا يتنــاول إعــداد التصاميــم، والرســومات، والمخططــات 
ــع  ــة م ــال المعماري ــود األعم ــات لبن ــداول الكمي ــاء، وج ــواد البن ــة لم ــات الفني ــة، والمواصف المعماري
مراعــاة العوامــل المناخيــة، والبيئيــة، والعــادات، والتقاليــد للمجتمــع المحلــي، والجوانــب الوظيفيــة 

والجماليــة للمبانــي والمنشــآت.

عمارة وتخطيط
عمارة وعلوم البناء
التصميم العمراني

تصميم معماري
هندسة وتنسيق المواقع

العمارة اإلسالمية

نظريات العمارة
التصميم المعماري

أنظمة البناء 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تاريخ العمارة
برامج التصميم والرسم للهندسة المعمارية

التصميم البيئي
هندسة عمارة البيئة

تاريخ ونظريات العمارة
هندسة العمارة الداخلية

الحفاظ على التراث العمراني
اإلسكان

التصميم الحضري
العمارة المستدامة

اإلدارة المعمارية
تصميم المنشئات الصحية
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

التخطيط الحضري واإلقليمي   )073105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط المــدن، 
والقــرى، والمناطــق الحضريــة مــن حيــث توزيــع اســتعماالت األراضــي كمواقــع للمناطــق الســكنية، 
والصناعيــة، والتجاريــة، والتعليميــة، والترفيهيــة، والخدميــة، والمرافــق العامــة، مــع مراعــاة الجوانب 
الطبيعيــة، والعمرانيــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبيئيــة، والتراثيــة، وحركــة النقــل، والمــرور 
الهيكليــة، والتفصيليــة، والضوابــط واالشــتراطات،  إعــداد المخططــات  يتنــاول  للمناطــق، كمــا 

ومراحــل التنفيــذ. 

تخطيط عمراني
تخطيط المدن

تخطيط المدن واألقاليم

تاريخ ونظريات التخطيط
تخطيط النقل الحضري 

التخطيط اإلقليمي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

 المسح والتحليل والرسومات والخرائط التخطيطية
تحليل المواقع

استعماالت األراضي

التطوير العقاري
اإلدارة الحضرية واإلقليمية والتنمية العقارية

التحكم البيئي
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

هندسة المساحة   )073106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنــه من إجــراء القياســات، 
وجمــع البيانــات، وتحليلهــا، وإنتــاج الخرائــط، وتفســير صــور األقمــار الصناعيــة، كمــا يتنــاول اســتخدام 
ــب  ــة، والحاس ــار الصناعي ــة، واألقم ــاحي اإللكتروني ــاس المس ــزة القي ــل: أجه ــة، مث ــات الحديث التقني
اآللــي فــي جمــع المعلومــات وتحليلهــا لتمثيــل األماكــن الطبيعيــة كالجبــال، والبحــار، والهضــاب، 
وتحديــد شــكلها، وأبعادهــا، وحدودهــا، ومحتوياتهــا، ومرتفعاتهــا، وكذلــك تمثيــل المنشــآت 

المدنيــة، كالمبانــي، والطــرق ... وغيرهــا.

الهندسة المساحية

المساحة الجيوديسية
المساحة التصويرية 

االستشعار عن بعد

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية
المساحة المستوية

المساحة الطبوغرافية
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

تقنية هندسة المساحة   )073107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــل ف ــن العم ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــل:  ــس، مث ــاالت الجيوماتك ــاول مج ــا يتن ــاحة، كم ــة المس ــال هندس ــي مج ــي ف ــب التطبيق الجان
ــات  ــم المعلوم ــقاطاتها، ونظ ــط وإس ــة الخرائ ــل، وصناع ــاء والتعدي ــة األخط ــيا، ونظري الجيوديس
ــعار  ــي، واالستش ــح الهيدروغراف ــادن، والمس ــح المع ــة، ومس ــات المكاني ــد البيان ــة، وقواع الجغرافي

ــح. ــات المس ــي عملي ــتخدمة ف ــي المس ــب اآلل ــات الحاس ــي، وتطبيق ــر الرقم ــد، والتصوي ــن بع ع

المساحة
حساب الكميات

الجيوديسيا
صناعة الخرائط وإسقاطاتها

تحليل المعلومات الجغرافية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المسح الهيدروغرافي
قواعد البيانات المكانية
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الهندسة المعمارية وتخطيط المدن  )0731(

المساحة البحرية   )073108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات حــول طــرق جمــع البيانــات، 
والمعلومــات البحريــة، وأنظمتهــا، وإدارتهــا، كمــا يتنــاول أســس المســح البحــري فــي تحديــد 
األعمــاق، والمواقــع، وإنشــاء الخرائــط الهيدروجرافيــة، والمالحيــة، والمحافظــة علــى الســالمة 

البحريــة، واألمــن المالحــي، وحمايــة البيئــة.

المسح البحري

أساسيات المساحة
نظم تحديد المواقع تحت الماء

طرق الضبط وتحليل البيانات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الجيودسيا وإسقاط الخرائط
إدارة قواعد بيانات قياسات األعماق



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 470

البناء والهندسة المدنية  )0732(

الهندسة المدنية   )073201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن بنــاء، 
وتطويــر، وصيانــة مختلــف أنــواع المنشــآت، مثــل: المبانــي، والطــرق، والجســور، واألنفــاق، والمطــارات، 
ــة  ــل تكلف ــة، وبأق ــودة عالي ــا بج ــدود ... وغيره ــي، والس ــرف الصح ــبكات الص ــاء ش ــئ، وإنش والموان

ممكنــة.

الهندسة المدنية والبيئة
هندسة مدنية - مطارات

هندسة األساسات
خواص واختبار المواد اإلنشائية

الهيدروليك

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة التشييد
هندسة وتصميم المنشآت المعدنية

الخرسانة المسلحة

هندسة مدنية - موانئ
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

تقنية الهندسة المدنية   )073202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــل ف ــن العم ــه م ــي تمكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــاول اإلشــراف علــى أعمــال التشــييد،  الجانــب التطبيقــي مــن مجــاالت الهندســة المدنيــة، كمــا يتن
والتأكــد مــن تطابقهــا مــع المواصفــات المعتمــدة، والقيــام باالختبــارات المعمليــة لإلســمنت، 
والتربــة، وأعمــال المســح، والتأكــد مــن ســالمة مواقــع العمــل، إضافــة إلى أعمال الرســم الهندســي 

ــي. ــب اآلل ــتخدام الحاس ــي باس المدن

تقنية التفتيش - الهندسة المدنية

تقنيات البناء
خواص واختبارات المواد والتربة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

شبكات المياه والصرف الصحي
كميات ومواصفات
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

هندسة اإلنشاءات   )073203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتصميــم، وتحليــل، 
وتطويــر، وتقييــم المــواد واألنظمــة المســتخدمة فــي أساســات وهيــاكل المنشــآت علــى اختــالف 
أنواعهــا، وفــي بيئــات مختلفــة لتبقــى آمنــة ومســتقرة، ويشــمل ذلــك المبانــي، والطــرق، وخطــوط 
ــاول  ــا يتن ــا، كم ــة ... وغيره ــات البحري ــوات، والمنص ــدود، والقن ــور، والس ــة، والجس ــكك الحديدي الس
تحليــل المشــكالت الهيكليــة للمنشــآت مثــل الفشــل فــي التحمــل، واألمــور المتعلقــة بالســالمة، 

ــة. ــر الطبيعي ــام المخاط ــا أم ــدى صموده وم

هندسة الطرق
الهندسة اإلنشائية والتشييد

إنشاء المباني
ميكانيكا اإلنشاءات 

تصميم المباني الخرسانية المسلحة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تصميم الخرسانة مسبقة اإلجهاد 
تصميم الهياكل الفوالذية والمنشآت المعدنية

ترميم وتقوية المنشآت 

هندسة اإلنشاءات وهندسة التربة
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

تقنية هندسة اإلنشاءات    )073204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــي  ــل ف ــن العم ــه م ــي تمكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الجانــب التطبيقــي مــن مجــال هندســة التشــييد، كمــا يتنــاول دراســة التصاميــم والرســومات 
المســلحة،  الخرســانة  وتصميــم  الهيكلــي،  والتحليــل  البنــاء،  ومــواد  والهيكليــة،  المعماريــة 
والهندســة  والمســح،  الســريعة،  الطــرق  وهندســة  والهيدروليــك،  الجيوتقنيــة،  والهندســة 

الهيكليــة. العيــوب  وإصــالح  بالمبانــي،  المتعلقــة  والكهربائيــة  الميكانيكيــة 

تقنية هندسة التشييد 
الرسم الهندسي - إنشائي

تسليح

تصميم هياكل الخرسانة
الهيدروليك

هندسة الطرق السريعة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

العيوب الهيكلية وإصالحها
أعمال التشطيبات

عقود التشييد

السقاالت
التشييد

تقنية التشييد



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 474

البناء والهندسة المدنية  )0732(

الهندسة الجيوتكنيكية   )073205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمكنــه مــن دراســة، وتحليــل 
ســلوك التربــة، والصخــور، ومــدى اســتقراراها لتصميــم أساســات المبانــي، والجســور، والســدود، 
واألنفــاق، والمنحــدرات، ومكبــات النفايــات ... وغيرهــا مــن المنشــآت ذات التمــاس المباشــر مــع التربــة 
ــافها،  ــرق استكش ــا، وط ــا، وحفره ــا، ومعالجته ــة، وتصنيفه ــة الترب ــاول دراس ــا يتن ــور، كم أو الصخ

وإجــراء التجــارب المخبريــة عليهــا، ثــم القيــام بالحســابات اإلنشــائية المختلفــة.

ميكانيكا التربة والصخور
التحريات والقياسات الجيوتكنيكية

المنشآت الساندة والميول

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هندسة الشواطئ
التحليل االحتمالي والموثوقية

فيزياء المواد المسامية
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

هندسة الموارد المائية    )073206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتصميــم، وتشــغيل، وتحليــل مــوارد الميــاه، وإدارتهــا، والتحكــم األمثــل بهــا، والمحافظــة عليهــا 
ــة،  ــوارد المائي ــاريع الم ــغيل مش ــط، وتش ــم، وتخطي ــن تصمي ــب م ــن الطال ــا يمّك ــوث، كم ــن التل م
ــاه،  ــع المي ــبكات توزي ــدود، وش ــة، والس ــآت الهيدروليكي ــري، والمنش ــم ال ــة، ونظ ــار الجوفي ــل: اآلب مث

ــتخدامها. ــة اس ــار وكيفي ــات األمط ــؤ بكمي ــات التنب ــراء دراس ــام بإج والقي

مصادر المياه والبيئة
هندسة مصادر المياه والهيدروليكا

تنمية مصادر المياه
تصميم المنشآت المائية

هيدرولوجيا المياه الجوفية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هيدرولوجيا المياه السطحية
تخطيط وتصميم شبكات المياه

هندسة الري والصرف
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

هندسة النقل   )073207(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتصميــم، وتشــييد، وتشــغيل، وإدارة مســارات النقــل، مثــل: الطــرق، الســكك الحديديــة، ... الــخ، 
... وغيرهــا، كمــا يتنــاول طــرق التحكــم بحركــة المــرور،  ومنشــآته، مــن: الموانــئ، والمطــارات 
ومســارات وســائل التنقــل؛ للتأكــد مــن أنهــا آمنــة، وســريعة، ومريحــة، واقتصاديــة، وصديقــة للبيئــة.

هندسة النقل والمرور
مراقبة الطرق

تخطيط وتصميم الموانئ واألرصفة
تشغيل وإدارة حركة المرور

تصميم وتشغيل السكك الحديدية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة مرافق النقل
تصميم ورصف الطرق

هندسة المطارات

النقل والتشييد
النقل وإدارة التشييد
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البناء والهندسة المدنية  )0732(

تقنية هندسة النقل     )073208(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

ــن  ــه م ــي تمكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــن  ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــل، ويس ــة النق ــال هندس ــن مج ــي م ــب التطبيق ــي الجان ــل ف العم
تشــغيل، ومراقبــة، وإدارة مســارات النقــل، مثا: الطــرق، الســكك الحديدية،...الخ، ومنشــآته كالموانئ 

ــل. ــائل التنق ــارات وس ــرور، ومس ــة الم ــم بحرك ــي التحك ــاهمة ف ــا، والمس ــارات ... وغيره والمط

الطرق
المساحة الطبوغرافية

النقل البحري
تطبيقات الحاسب اآللي في مجال هندسة النقل 

الجيوماتكس 
خواص التربة واختباراتها

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الهندسة المعمارية والبناء غير 
مصنفة في مكان آخر  )0739(

تخصصات أخرى في الهندسة المعمارية والبناء غير 
مصنفة في مكان آخر)073999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: الهندسة المعمارية والبناء  )073(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الهندســة المعماريــة والبنــاء غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( 
ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق »الهندســة المعماريــة والبنــاء« ولم يتــم تصنيفه 

فــي مجــال تفصيلــي محــدد أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )0788(

اإلدارة الهندسية  )078801(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )078(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتنســيق، وإدارة، ومتابعــة األعمــال، والمشــاريع الهندســية؛ للتأكــد مــن إنجازهــا فــي الوقــت 
ــب  ــة الجوان ــاول دراس ــا يتن ــة، كم ــة المتاح ــة، والمادي ــرية، والمالي ــوارد البش ــن الم ــب، وضم المناس
الهندســية والصناعيــة مــن جهــة، والجوانــب اإلداريــة، والتشــغيلية، والتســويقية مــن جهــة أخــرى.

إدارة هندسية - إنتاج وتصنيع
إدارة المرافق

إدارة المشاريع الهندسية

عمليات التصنيع
إدارة الجودة

إدارة المشاريع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

النمذجة والمحاكاة
االقتصاد الهندسي

الموارد البشرية

إدارة الهندسة والتقنية
الهندسة واإلدارة
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )0788(

هندسة الميكاترونكس  )078802(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )078(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، 
الدوائــر  فيهــا  تتكامــل  دقيقــة،  كهروميكانيكيــة  نظــم  علــى  واإلشــراف  وتصنيــع،  وتحليــل، 
ــر  ــي عب ــب اآلل ــة الحاس ــتخدام برمج ــا باس ــم به ــم التحك ــة، ويت ــم الميكانيكي ــة بالنظ اإللكتروني

تطبيــق نظريــات التحكــم اآللــي.

اإللكترومكانيكا
تقنية الميكاترونكس

التحكم اآللي
إشارات ونظم

المعالجات الدقيقة 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القياسات واألجهزة
ميكانيكا اآلالت
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )0788(

الرافعات  )078803(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )078(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، وتجهيز، 
ــر الســالمة  وتشــغيل معــدات الرفــع الثقيلــة، مثــل: الرافعــات المتنقلــة، والشــوكية طبقــا لمعايي
المتبعــة عالميــا، كمــا يمّكــن الطالــب مــن اســتخدام األدوات والمعــدات المصاحبــة لعمليــات رفــع 

األوزان، وإجــراء العمليــات الحســابية بــكل دقــة واحتــراف.

 تشغيل الرافعات وعمليات الرفع الثقيلة 
تشغيل الرافعات

المبادئ العامة الستخدام الرافعات في قطاعات اإلنشاءات والبترول وغيرها
معرفة مبادئ السالمة المهنية في قطاعات اإلنشاءات والبترول

 عمليات الفحص قبل استخدام الرافعة
التشغيل اآلمن للرافعة الشوكية والمتنقلة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )0788(

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )078888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء   )078(

يســتخدم رمــز )برامــج ومؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمــن الهندســة والتصنيــع والبنــاء( 
ــال  ــه لمج ــس في ــن التدري ــر م ــت األكب ــس الوق ــم تكري ــث يت ــات، بحي ــدد التخصص ــج متع ألي برنام

)الهندســة والتصنيــع والبنــاء(.
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برامج أخرى في الهندسة والتصنيع والبناء غير 
مصنفة في مكان آخر   )0799(

تخصصات أخرى في الهندسة والتصنيع والبناء غير 
مصنفة في مكان آخر   )079999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الهندسة والتصنيع والبناء )07(

المجال الضيق: برامج أخرى في الهندسة والتصنيع والبناء غير 
مصنفة في مكان آخر   )079(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الهندســة والتصنيــع والبنــاء غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي 
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )الهندســة والتصنيــع والبنــاء( ولــم يتــم تصنيفــه 

فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.





مجال )08(
الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة

الزراعة     081                

الحراجة     082   

مصائد األسماك     083         

البيطرة     084          
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برامج غير محددة في الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك والبيطرة   )0800(

تخصص غير محدد في الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك والبيطرة  )080000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

المجال الضيق: برامج غير محددة في الزراعة والحراجة 
ومصائد األسماك والبيطرة   )080(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الزراعــة والحراجــة ومصائــد األســماك والبيطــرة( ألي 
ــد  ــرة«، وال توج ــماك والبيط ــد األس ــة ومصائ ــة والحراج ــع »الزراع ــال الواس ــى المج ــي إل ــص ينتم تخص

ــدد ــق مح ــال ضي ــي مج ــه ف ــى تصنيف ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم عن
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برامج غير محددة في الزراعة  )0810(

تخصص غير محدد في الزراعة    )081000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الزراعــة( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق 
)الزراعــة( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.
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إنتاج المحاصيل والمواشي  )0811(

زراعة المناطق الجافة    )081101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيق الوســائل، 
والتقنيــات الزراعيــة فــي المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة، كمــا يتنــاول دراســة اإلمكانيــات، والمــوارد 
فــي تلــك المناطــق، وكيفيــة اســتصالح أراضيهــا، وتطويــر مواردهــا، ووضــع الحلــول المبتكــرة 

والفّعالــة؛ لتطويــر اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي فيهــا.

زراعة األراضي القاحلة

حصر وتصنيف المراعي
المنتزهات الوطنية واألحياء البرية

التصحر وتثبيت الكثبان الرملية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التشجير في المناطق الجافة
تصنيف النباتات البرية وطرق إكثارها 
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إنتاج المحاصيل والمواشي  )0811(

إنتاج الحيوان وتربيته  )081102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتطويــر، واإلشــراف علــى عمليــات تربيــة ورعايــة الحيوانــات الزراعيــة، مثــل: األبقــار، واألغنــام، والماعــز، 
والدواجــن، والجمــال، والخيــول، والثــروة الســمكية، كمــا يتنــاول األعمــال البحثيــة التــي تهــدف إلــى 

ــة المتقدمــة فــي ذلــك. ــات العلمي تحســين الســالالت، ومنتجاتهــا، وتطبيــق التقني

اإلنتاج الحيواني والسمكي
علوم اإلنتاج الحيواني والدواجن

الثروة الحيوانية
إنتاج الحيوان الزراعي

نظم اإلنتاج الحيواني
التربية والتحسين الوراثي

منشآت اإلنتاج الحيواني والدواجن

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تغذية المجترات والدواجن
منشآت اإلنتاج السمكي

علوم المجترات
علوم الدواجن

إنتاج الدواجن
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إنتاج المحاصيل والمواشي  )0811(

إنتاج النبات ووقايته  )081103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
وتطويــر، واإلشــراف علــى عمليــات اإلنتــاج النباتــي، ووقايتهــا، والتأكــد مــن خلّوهــا مــن اآلفــات 
الزراعيــة، كمــا يتنــاول األعمــال البحثيــة التــي تهــدف إلــى تحســين الســالالت، ومنتجاتهــا، وتطبيــق 

ــات. ــة اآلف ــي مكافح ــة ف ــل اآلمن ــتخدام البدائ ــك، واس ــي ذل ــة ف ــة المتقدم ــات العلمي التقني

أمراض النبات
وقاية المحاصيل

الزراعة المحمية
التربة والماء والبيئة

فسيولوجيا النبات
مبيدات اآلفات

الزراعة المحمية
الزراعة العضوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األمراض الفطرية والبكتيرية 
علم الحشرات

أمراض النبات الفيروسية والنيماتودية

مبيدات
اإلرشاد الزراعي

علوم اإلنتاج النباتي
علوم التربة

علوم وقاية النبات
التربة والمياه 
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إنتاج المحاصيل والمواشي  )0811(

هندسة الري والصرف  )081104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تصميــم، 
وإنشــاء، وتشــغيل، وتطويــر، واختبــار، وصيانــة مختلــف أنــواع نظــم الــري والصــرف، والتحكــم فــي 

ــوب. ــي المطل ــاج الزراع ــق اإلنت ــان تحقي ــا؛ لضم ــوات، وتصريفه ــرع، والقن ــى الت ــاه عل ــع المي توزي

نظم المياه والري
األراضي والمياه

احتياجات النبات المائية
تصميم نظام الري السطحي

هيدرولوجيا المياه الجوفية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هيدروليك القنوات المكشوفة
تطبيقات الحاسب في أنظمة الري
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إنتاج المحاصيل والمواشي  )0811(

االقتصاد الزراعي والتسويق الغذائي  )081105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف الالزمــة لدراســة الجوانــب االقتصاديــة للقطــاع 
الزراعــي، والقضايــا المرتبطــة بــإدارة وتســويق المنتجــات، والخدمــات الزراعيــة، كما يهــدف إلى تمكين 
الطالــب مــن إدارة، وتنظيــم، وتنفيــذ المشــاريع الزراعيــة، وتحليــل مشــكالتها، وتوفيــر الحلــول لهــا، 
إضافــة إلــى تقديــم االستشــارات التــي تهــدف إلــى العمــل علــى تخفيــض التكاليــف، وزيــادة اإلنتــاج، 

وتحســين التســويق، وغيــر ذلــك مــن القضايــا التجاريــة المرتبطــة بالســلع والخدمــات الزراعيــة.

األعمال الزراعية
االقتصاد الزراعي التطبيقي

االقتصاد واإلرشاد الزراعي

االقتصاد التطبيقي الجزئي
تقييم المشاريع والتمويل الزراعي 

إدارة األعمال الزراعية   

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية
التسويق الزراعي

األعمال الزراعية وعلوم المستهلك
اقتصاديات الموارد والبيئة

الموارد الطبيعية المتجددة
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البستنة  )0812(

البستنة والمحاصيل   )081201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيــق الوســائل 
والتقنيــات الزراعيــة فــي زراعــة، ورعايــة، وحصــد، وتخزيــن المحاصيــل البســتانية مــن الفواكــه، 
والخضــراوات، والزهــور، ونباتــات الزينــة، وحمايتهــا مــن اآلفــات الضــارة، كمــا يتنــاول تطويــر أســاليب 

ــة ومناخــات مختلفــة. ــاج المحاصيــل البســتانية، وتحســين قدرتهــا علــى العيــش فــي ترب إنت

المشاتل الزراعية
نباتات الزينة

الفاكهة
الخضار

المحاصيل

فسيولوجيا المحاصيل
إنتاج المحاصيل البستانية

أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اآلفات الحشرية للمحاصيل الحقلية والبستانية
المبيدات والسالمة المهنية

الزراعات البستانية 

البستنة 
البساتين

علوم المحاصيل الحقلية
إنتاج األشتال الحرجية
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برامج أخرى في الزراعة غير مصنفة في مكان آخر  )0819(

الهندسة الزراعية   )081901(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية التــي تمّكنــه مــن 
تصميــم، وتشــغيل، وصيانــة، وتطويــر اآلالت، والجــرارات، والمعــدات الزراعيــة المســتخدمة فــي 
أعمــال الزراعــة، كمــا يتنــاول عمليــات اإلنتــاج الزراعــي، وأنظمــة الطاقــة فــي المــزارع، وكيفيــة 
التخلــص اآلمــن مــن النفايــات الزراعيــة، وأنظمــة التشــغيل الذاتــي، واألتمتــة فــي النشــاطات الزراعيــة 
ــمكية،  ــزارع الس ــة، والم ــوت المحمي ــل: البي ــة، مث ــآت الزراعي ــة المنش ــى دراس ــة إل ــة، إضاف المختلف

ــك. ــر ذل ــن، ... وغي ــتودعات التخزي ومس

هندسة النظم الزراعية
هندسة النظم الحيوية الزراعية ومياه الري

الديناميكا الحرارية
المحركات والجرارات الزراعية

القياس والتحكم في النظم الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

هندسة معالجة المخلفات الزراعية
المكننة الزراعية

هندسة البيئة والمباني الزراعية
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برامج أخرى في الزراعة غير مصنفة في مكان آخر  )0819(

تخصصات أخرى في الزراعة غير مصنفة في مكان آخر  )081999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الزراعة  )081(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الزراعــة غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( ألي تخصــص يمكــن 
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الزراعــة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر 

مــن التصنيــف.
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الحراجة )0821(

المراعي والغابات   )082101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: الحراجة  )082(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إدارة، ورعايــة، 
ــا،  ــي، وتوزيعه ــات، والمراع ــواع الغاب ــة أن ــاول دراس ــا يتن ــات، كم ــي والغاب ــة المراع ــم، وحماي وتنظي
وفائدتهــا البيئيــة، ومــا تتعــرض لــه مــن مشــكالت، وكيفيــة التعامــل معهــا، مثــل: التصحــر، والرعــي 

الجائــر، والحرائــق التــي تصيــب الغابــات.

علم المراعي
علم الغابات

النظم البيئية في المراعي والغابات
إنماء ورعاية الغابات

ديناميكية الغطاء النباتي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أنظمة وتشريعات المحافظة على البيئة
حصر ومراقبة الغطاء النباتي
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مصائد األسماك )0831(

علوم الثروة السمكية   )083101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: مصائد األسماك  )083(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن رعايــة، وحمايــة، 
وتنظيــم، وتطويــر الثــروة الســمكية، والكائنــات البحريــة علــى اختــالف أنواعهــا فــي البحــار واألنهــار، 
كمــا يتنــاول دراســة أنــواع األســماك، وتوزيعهــا، وبيئتهــا، وتغذيتهــا، والعوامــل المؤثــرة علــى 
تكاثرهــا، أو مــا يهــدد بانقــراض بعــض أنواعهــا، ويــدرس طــرق، وتقنيــات اســتزراع بعــض أنــواع 
الكائنــات البحريــة، والنظــم والتشــريعات التــي يجــب وضعهــا مــن أجــل حمايتهــا، والعمــل علــى 

ــة. ــد المختلف ــال الصي ــد، وأعم ــم المصاي ــة وتنظي مراقب

مصائد األسماك 
استزراع األسماك

تشريح ووظائف أعضاء األسماك 
النبات والحيوان البحري

أساسيات اإلنتاج السمكي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

بيولوجيا المصايد
استزراع القشريات والرخويات
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البيطرة )0841(

الطب البيطري   )084101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: البيطرة  )084(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، 
وتشــخيص، وعــالج الحيوانــات المستأنســة، والداجنــة، والبريــة، واألســماك، كمــا يتنــاول دراســة 
تشــريح، ووظائــف األعضــاء للحيوانــات، واألمــراض التــي تصيبهــا، وطــرق عالجهــا، ووقايتهــا منهــا.

الطب البيطري - جراحة
العلوم اإلكلينيكية البيطرية

الطب الباطني البيطري
الطب البيطري والثروة الحيوانية

الصحة العامة البيطرية ورعاية الحيوان
صحة بيطرية - تطعيم

الصحة الحيوانية - تلقيح صناعي
األمراض البيطرية

التشريح وعلم األنسجة ووظائف األعضاء البيطري
الوراثة وسلوكيات وسياسة ورعاية الحيوان 

األحياء الدقيقة والطفيليات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم األمراض
األدوية البيطرية 

التخدير واألشعة والجراحة

الوالدة والتناسالت والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة
التشريح البيطري

علم األدوية البيطرية 
الصيدلة البيطرية

الطفيليات البيطرية
صحة الحيوان - التشخيص المعملي

صحة الحيوان - الطب الوقائي
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البيطرة )0841(

المساعدة البيطرية   )084102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الضيق: البيطرة  )084(

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن مســاعدة 
الطبيــب البيطــري فــي تقديــم الرعايــة الطبيــة للحيوانــات، يتنــاول طــرق مراقبــة وفحــص الحيوانات 
المريضــة، والمســاعدة قبــل وأثنــاء وبعــد العمليــات الجراحيــة، وإطعــام، ورعايــة الحيــوان المريــض، 
وإعطائــه العــالج، كمــا يركــز علــى تقديــم اإلســعافات األوليــة، والتدخــالت الطارئــة للحيوانــات عنــد 

الحاجــة إلــى ذلــك.

مقدمة في التشريح ووظائف األعضاء في الحيوانات
أساسيات الممارسة البيطرية

أساسيات رعاية الحيوان 
األدوية البيطرية 

الخطوات اإلجرائية في الحقل والعيادات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الزراعة 
والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة   )0888(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الزراعة 
والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )088888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

المجال الضيق: البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات 
تتضمن الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة   )088(

ــد  ــة ومصائ ــة والحراج ــن الزراع ــات تتضم ــددة التخصص ــالت متع ــج والمؤه ــز )البرام ــتخدم رم يس
األســماك والبيطــرة( ألي برنامــج متعــدد التخصصــات، بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكبــر مــن 

ــرة(. ــماك والبيط ــد األس ــة ومصائ ــة والحراج ــال )الزراع ــه لمج ــس في التدري
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برامج أخرى في الزراعة والحراجة ومصائد األسماك 
والبيطرة غير مصنفة في مكان آخر   )0899(

تخصصات أخرى في الزراعة والحراجة ومصائد األسماك 
والبيطرة غير مصنفة في مكان آخر  )089999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة )08(

المجال الضيق: برامج أخرى في الزراعة والحراجة ومصائد 
األسماك والبيطرة غير مصنفة في مكان آخر   )089(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الزراعــة والحراجــة ومصائــد األســماك والبيطــرة غيــر مصنفــة 
فــي مــكان آخــر( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )الزراعــة والحراجــة ومصائــد 

األســماك والبيطــرة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.



الصحة        091                

الرفاه        092   

مجال )09(
الصحة والرفاه
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505تصنيف التخصصات التعليمية

برامج غير محددة في الصحة والرفاه  )0900(

تخصص غير محدد في الصحة والرفاه   )090000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: برامج غير محددة في الصحة والرفاه  )090(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الصحــة والرفــاه( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال 
ــال  ــي مج ــه ف ــى تصنيف ــاعد عل ــة تس ــات إضافي ــه معلوم ــد عن ــاه( وال توج ــة والرف ــع )الصح الواس

ــدد. ــق مح ضي
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برامج غير محددة في الصحة   )0910(

تخصص غير محدد في الصحة   )091000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الصحــة( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق 
)الصحــة( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد.

مستجد العلوم الطبية التطبيقية 
السنة التحضيرية للكليات الصحية 



507تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

 طب األسنان التحفظي    )091101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
ــي  ــنان الت ــزاء األس ــتعادة أج ــرق اس ــاول ط ــا يتن ــنان، كم ــوب األس ــات، وعي ــراض، واضطراب ــالج أم وع
تعانــي مــن خلــل بســبب األمــراض، أو الصدمــات، أو النمــو غيــر الطبيعــي للوصــول إلــى حالتهــا 
الطبيعيــة، والصحيــة، والجماليــة، كمــا يمّكــن الطالــب مــن التقنيــات الوقائيــة، والتشــخيصية، 
والبيولوجيــة، والميكانيكيــة، والعالجيــة الخاصــة باألســنان، إضافــة إلــى دراســة علــوم المــواد، 

وتطبيقهــا.  واألدوات، 

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
المواد السنية

التصوير الطبي في عالج األسنان التحفظي
التدخالت التحفظية في عالج األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

   الصحة العامة لألسنان  )091102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــز صحــة  ــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تعزي يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
األســنان عبــر برامــج رعايــة األســنان المنظمــة علــى أســاس المجتمــع، ويتنــاول علــم، وفــن الوقايــة 

مــن أمــراض األســنان، والســيطرة عليهــا.

أساسيات ومفاهيم الصحة العامة
نماذج الرعاية الصحية في خدمات األسنان

وبائيات أمراض األسنان
وسائل تحسين صحة األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



509تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

المداواة اللبّية    )091103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
وعــالج، والوقايــة مــن األمــراض التــي تصيــب لــب األســنان، والمنطقــة المحيطــة بالجــذور.

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
األحياء الدقيقة الطبية في األسنان

اإلجراءات التشخيصية في المعالجة اللبية
التدخالت العالجية في األمراض اللبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

طب األسنان الشرعي  )091104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، وتقييــم 
األدلــة المتعلقــة باألســنان؛ لمســاعدة الســلطات القانونيــة فــي اإلجــراءات الجنائيــة أو المدنية.

طب األسنان الجنائي

أساسيات الطب الشرعي
تشريح األسنان الطبيعي والمرضي

طرق تحديد ضحايا الكوارث
تطبيقات علم األحياء الجزيئي في الطب الشرعي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



511تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

طب األسنان العام  )091105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم، 
وتشــخيص، والقيــام بالتدخــالت العالجيــة الجراحيــة، وغيــر الجراحية لعــالج األمــراض، أو االضطرابات، 

ــه. ــه، وخبرت ــب، وتدريب ــم الطبي ــاق تعلي ــن نط ــم ضم ــف الف ــب تجوي ــي تصي ــك الت أو تل

طب األسنان التجميلي
طب الرعاية األولية لألسنان

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
علم أشعة الفم

جراحة الفم واألسنان
طب األسنان التحفظي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علوم األسنان 
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دراسات طب األسنان   )0911(

جراحة الوجه والفكين  )091106(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

القيــام  التــي تمّكنــه مــن  بالمعــارف والمهــارات  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  يهــدف هــذا 
بالتشــخيص والتدخــل الجراحــي لعــالج األمــراض، واإلصابــات، والعيــوب التــي قــد تصيــب وتؤثــر علــى 
ــه،  ــم، والوج ــة الف ــة بمنطق ــة المحيط ــة والناعم ــجة الصلب ــة لألنس ــة، والجمالي ــب الوظيفي الجوان

ــن. والفكي

تشريح منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري لمنطقة الوجه والفكين

الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي
أساسيات العمل الجراحي في جراحة الوجه والفكين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



513تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

 أشعة الفم والوجه والفكين  )091107(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إنتــاج، وتفســير 
الصــور والبيانــات التــي تنتجهــا جميــع طــرق التصويــر اإلشــعاعي، التــي تســتخدم لتشــخيص وعــالج 

األمــراض واالضطرابــات التــي تصيــب منطقــة الفــم، والوجــه، والفكيــن.

تشريح منطقة الرأس والعنق
أساسيات التصوير داخل الفم

اإلجراءات الوقائية للتعامل مع األشعة
التدريب على تفسير األشعة السنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

 أمراض الفم والوجه والفكين  )091108(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
ودراســة أســباب، وآثــار األمــراض التــي تصيــب منطقــة الفــم، والوجــه، والفكيــن.

تشريح منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري لمنطقة الفم والوجه والفكين

الرعاية الطبية والوقائية ألمراض الفم 
األمراض الباطنية المتعلقة بأمراض الفم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



515تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

 جراحة الفم )091109(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
التــي تؤثــر علــى الجوانــب  بالتدخــل الجراحــي لعــالج األمــراض، واإلصابــات، والعيــوب  والقيــام 

الوظيفيــة، والجماليــة لألنســجة الصلبــة والناعمــة فــي منطقــة الفــم.

تشريح الفم واألسنان 
الفحص السريري للفم واألسنان

الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي
أساسيات العمل الجراحي في جراحة الفم 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

تقويم األسنان والوجه والفكين  )091110(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
وتصحيــح ســوء اإلطبــاق، وتشــوهات العظــام، والهيــكل العظمــي للوجــه التــي قــد تصيــب البنــى 

ــة. ــة، أو النامي ــة المكتمل الفموي

تقويم األسنان والفكين
استخدام األشعة في التقويم 

اإلطباق وعالج المفصل الصدغي
المواد والمعدات المستخدمة في تقويم األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



517تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

طب دواعم السن )091111(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعالج 
األمــراض التــي تصيــب األنســجة الداعمــة، والمحيطــة باألســنان، أو بدائلهــا، والحفــاظ علــى وظيفــة 

وصحــة وجماليــة هــذه األنســجة والبنــى.

أمراض وجراحة اللثة

تشريح الفم واألسنان 
علم أمراض األسنان

الفحص السريري للفم واألسنان
عالج األمراض التي تصيب اللثة 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

 طب األسنان التعويضي )091112(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
وعــالج، وإعــادة تأهيــل المرضــى الذيــن يعانــون مــن فقدان األســنان، أو تشــوهها، مــع أو بــدون إصابة 
ــة  ــل الحيوي ــتخدام البدائ ــن اس ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــة، كم ــة الوجهي ــجة الفكي األنس
المتوافقــة، ومســاعدة المريــض للوصــول إلــى كفــاءة جيــدة للوظائــف الفمويــة، والشــعور بالراحــة، 

والتحلــي بمظهــر جيــد. 

ترميم األسنان

أمراض الفم واألسنان 
أنواع تعويضات األسنان
تركيبات األسنان الثابتة

تركيبات األسنان المتحركة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

استعاضة الفم والوجه والفكين



519تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

 اصالح األسنان )091113(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــخيص،  ــن التش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــا  ــا، كم ــة له ــى الداعم ــنان والبن ــب األس ــي تصي ــات الت ــراض، واالضطراب ــة لألم ــة المتكامل والمعالج
يشــمل إصــالح، واســتبدال، وتأهيــل تركيبــات األســنان؛ حتــى تلبــي متطلبــات الفــرد علــى المســتوى 

ــي.  ــي والجمال الوظيف

تشريح الفم واألسنان 
العالج التحفظي لألسنان

عالج أعصاب وجذور األسنان
خواص مواد طب األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

 طب األسنان المتقدم العام   )091114(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التقييــم، 
والقيــام بالتدخــالت العالجيــة الجراحيــة، وغيــر الجراحيــة لألمــراض، واالضطرابــات التــي تصيــب 

تجويــف الفــم مــع امتــالك معرفــة وكفــاءة أكثــر تقدمــًا مــن طبيــب األســنان العــام.

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
علم أشعة الفم

جراحة الفم واألسنان
طب األسنان التحفظي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



521تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

تخدير األسنان   )091115(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــتخدام  ــن االس ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــنية. ــة الس ــالت العالجي ــام بالتدخ ــهيل القي ــم؛ لتس ــالج األل ــة وع ــر والتهدئ ــدم للتخدي المتق

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
مواد التخدير المستخدمة

أنواع التخدير في طب األسنان
التدريب العملي على التخدير

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

طب أسنان األسرة  )091116(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التقييــم، 
والقيــام بالتدخــالت العالجيــة الســنية الجراحيــة، وغيــر الجراحيــة لألمــراض، واالضطرابــات التــي قــد 
تصيــب التجويــف الفمــوي مــع معرفــة أكثــر تقدمــًا مــن طبيــب األســنان العــام؛ لتقديــم الرعايــة 

ــة. ــات العمري ــع الفئ لجمي

أمراض الفم واألسنان 
أمراض األسنان عند األطفال والبالغين

أمراض األسنان عند الحوامل 
الوقاية من أمراض الفم واألسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



523تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

طب أسنان المسنين   )091117(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم 
ــة  ــاكل المرتبط ــن المش ــالج م ــة، والع ــخيص، والوقاي ــام بالتش ــن، والقي ــار الس ــنية لكب ــة الس الرعاي
ــة  ــم الرعاي ــات لتقدي ــدد التخصص ــق متع ــن فري ــزء م ــا كج ــة به ــراض المرتبط ــيخوخة، واألم بالش

ــم. ــة له الصحي

أمراض الفم واألسنان لدى المسنين
علم األدوية السريري

التدخالت التحفظية في عالج المسنين
األمراض الباطنية المتعلقة بأمراض الفم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

طب أسنان المستشفيات  )091118(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــتطيعون  ــن ال يس ــة مم ــاكل طبي ــن مش ــون م ــن يعان ــى الذي ــفيات للمرض ــي المستش ــنية ف الس
تلقــي الرعايــة فــي المجتمــع، كمــا يهتــم هــذا التخصــص بتوفيــر الرعايــة الشــاملة لألســنان فــي 

جميــع مراحــل طــب األســنان العــام. 

أمراض الفم واألسنان في المرضى المنومين
الفحص السريري ألمراض الفم واألسنان

علم األدوية السريري
األمراض الباطنية المتعلقة بأمراض الفم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



525تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

آالم الفم والوجه   )091119(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم، 
وتشــخيص، وعــالج المرضــى الذيــن يعانــون مــن آالم الفــم، والوجــه المعقــدة، واضطرابــات الخلــل 
ــرأس  ــي ال ــن ف ــم المزم ــالج األل ــي، وع ــي، والفك ــوي الحرك ــلوك الفم ــات الس ــي، واضطراب الوظيف
والرقبــة، إضافــة إلــى الســعي للتعــرف علــى الفيزيولوجيــا المرضيــة الكامنــة وراء هــذه اآلالم، 

ــات. ــذه االضطراب ــات ه وآلي

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري آلالم الفم والوجه

التدخالت الدوائية لعالج آالم الفم والوجه
التدخالت الجراحية لعالج آالم الفم والوجه

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

 طب الفم  )091120(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن العنايــة بصحــة 
ــن  ــون م ــن يعان ــى الذي ــة للمرض ــر الجراحي ــة غي ــالت العالجي ــام بالتدخ ــخيص، والقي ــم، والتش الف

ــن. ــه، والفكي ــم، والوج ــة الف ــب منطق ــة تصي ــات طبي ــة، واضطراب ــات مزمن اضطراب

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
علم أشعة الفم

الفحص السريري ألمراض الفم 
التدخالت العالجية في أمراض الفم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



527تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

طب أسنان االطفال   )091121(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الصحيــة الشــاملة العالجيــة والوقائيــة لصحــة فــم األطفــال، والرضــع، وحتــى ســن المراهقــة، بمــا 
فــي ذلــك األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة، كمــا يهتــم هــذا التخصــص بتقديــم الرعايــة لمــن 

تجــاوز مرحلــة المراهقــة ممــن يعانــون مــن التأخــر العقلــي. 

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري ألمراض األسنان لدى األطفال

أمراض األسنان الشائعة لدى األطفال
التدخالت العالجية في عالج أسنان األطفال

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

 طب األسنان الوقائي  )091122(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــز صحــة  ــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تعزي يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
األســنان مــن خــالل برامــج رعايــة األســنان المنظمــة علــى أســاس المجتمــع، كمــا يتنــاول علــم وفــن 

الوقايــة مــن أمــراض األســنان، والســيطرة عليهــا.

أساسيات الصحة العامة
وسائل تعزيز صحة األسنان

أنواع الوقاية من أمراض األسنان
التثقيف الصحي في طب األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



529تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

طب أسنان ذوي االحتياجات الخاصة   )091123(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الصحيــة الفمويــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن تأخــر جســدي، أو نمائــي، أو عقلــي، أو حســي، أو 
ســلوكي، أو ذهنــي، أو مزاجــي، وهــذا التأخــر قــد يكــون خلقًيــا، أو تطورًيــا، أو مكتســًبا بســبب مــرض، 

أو صدمــة، أو بســبب بيئــي.

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري ألمراض األسنان لدى ذوي االحتياجات الخاصة

أمراض األسنان الشائعة لدى ذوي االحتياجات الخاصة
التدخالت العالجية في عالج األسنان 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

أمراض المفصل الصدغي الفكي  )091124(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
ــي  ــل الوظيف ــالت، والخل ــات العض ــي، وآالم اضطراب ــي الفك ــل الصدغ ــالج آالم المفص ــم، وع وتقيي

ــا. ــاص به الخ

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري للمفصل الصدغي الفكي

التدخالت الدوائية لعالج أمراض المفصل الصدغي الفكي
التدخالت الجراحية لعالج أمراض المفصل الصدغي الفكي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



531تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

صحة الفم واألسنان   )091125(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل بشــكل 
مســتقل، أو إلــى جانــب أطبــاء األســنان لتوفيــر الرعايــة الصحيــة الكاملــة للفــم، ويتنــاول طــرق إزالــة 
اللويحــات مــن أســنان المرضــى، وتلميعهــا، وفحــص المرضــى، ومراجعــة التاريــخ المرضــي لصحــة 

الفــم، وتعليــم تقنيــات تنظيــف األســنان بالفرشــاة والخيــوط المناســبة.

رعاية األسنان

تشريح الفم واألسنان
 أمراض اللثة واألسنان 

الفحص السريري لألسنان
طرق تحسين صحة الفم 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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دراسات طب األسنان   )0911(

مساعد طبيب أسنان  )091126(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل ضمــن 
الفريــق العالجــي؛ لتقديــم الدعــم فــي اإلجــراءات العالجيــة الســنية المختلفــة لتكــون أكثــر كفاءة.

تمريض طب أسنان

تشريح ووظائف أعضاء منطقة الرأس والعنق
الفحص السريري للفم واألسنان

األدوات المستخدمة في عالج األسنان
اإلسعافات األولية واإلنعاش

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



533تصنيف التخصصات التعليمية

دراسات طب األسنان   )0911(

تقنية األسنان   )091127(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن بنــاء التركيبــات 
الســنية، والتعويضيــة، المصممــة بنــاًء علــى تعليمــات طبيــب األســنان، ويركــز هــذا التخصــص علــى 
تمكيــن الطالــب للقيــام بتصميــم، وتصنيــع، وإصــالح، وتعديــل األجهــزة التعويضيــة الســنية الثابتــة 

والمتحركــة.

مختبرات األسنان
معمل أسنان 

مواد طب األسنان

 تشريح الفم واألسنان
مواد مختبر األسنان

 التعويضات السنية الثابتة والمتحركة
أجهزة تقويم األسنان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

خواص مواد طب األسنان الحيوية
تقنية صناعة األسنان
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الطب   )0912(

الطب العام   )091201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، 
وتشــخيص، وعــالج المرضــى المصابيــن بأمــراض بســيطة أو مزمنــة، كمــا تمّكنــه مــن إحالــة المريــض 

ــة. ــة الالزم ــة الطبي ــي الرعاي ــب لتلق ــص المناس ــى المتخص إل

الطب المهني 
األمراض المعدية

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
الفحص السريري لجسم اإلنسان

علم األدوية السريري
األمراض الباطنية والجراحية الشائعة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



535تصنيف التخصصات التعليمية

الطب  )0912(

طب األطفال  )091202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، 
ــى  ــم عل ــن حصوله ــد م ــال، والتأك ــب األطف ــي تصي ــراض الت ــن األم ــة م ــالج، والوقاي ــخيص، وع وتش

الرعايــة المطلوبــة للنمــو، ومعالجــة المشــاكل الصحيــة المتعلقــة بذلــك. 

طب أمراض الدم واألورام لدى األطفال
طب أمراض الغدد الصماء لدى األطفال

أمراض الجهاز الهضمي لدى األطفال

مراحل التطور لدى األطفال 
األمراض الوراثية واالستقالبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

األمراض التي تصيب األطفال
علم األدوية لدى األطفال

أمراض القلب لدى األطفال
طب األمراض المعدية لدى األطفال

األمراض الصدرية لدى األطفال
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الطب   )0912(

طب األطفال حديثي الوالدة   )091203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الطبيــة لألطفــال حديثــي الــوالدة، وخاصــة األطفــال المولوديــن قبــل موعدهــم الطبيعــي، وتتــم 

ممارســة هــذا العمــل فــي وحــدات العنايــة المركــزة لحديثــي الــوالدة.

الفحص السريري ألطفال حديثي الوالدة
تغذية األطفال حديثي الوالدة

األمراض الباطنية التي تصيب األطفال حديثي الوالدة
األمراض الجراحية التي تصيب األطفال حديثي الوالدة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



537تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب أعصاب األطفال   )091204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعالج 
أمــراض الجهــاز العصبــي المركــزي، والطرفــي لــدى األطفال.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز العصبي
الفحص السريري للجهاز العصبي لدى األطفال

األمراض الشائعة التي تصيب الدماغ واألعصاب في األطفال
التدخالت الدوائية لعالج الصرع واألمراض العصبية األخرى

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

الطب الباطني  )091205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من توفير الوقاية، 
والتشخيص، والعالج لمجموعة واسعة من األمراض،والمشاكل الصحية التي تؤثر على األعضاء 

 الداخلية للبالغين.

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
الفحص السريري لجسم اإلنسان

علم األدوية السريري
األمراض الباطنية الشائعة لدى البالغين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



539تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب الجهاز التنفسي   )091206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعالج 
األمــراض المتعلقــة بالجهاز التنفســي.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز التنفسي
طرق تشخيص األمراض التنفسية

الفحص السريري للجهاز التنفسي
التدخالت الدوائية لعالج األمراض التنفسية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 540

الطب   )0912(

طب األمراض الجلدية   )091207(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من فحص، وتشخيص، 
وعالج األمراض التي تصيب الجلد. 

تشريح ووظائف أعضاء الجلد واألغشية المخاطية والشعر واألظافر
األمراض التي تصيب الجلد واألغشية المخاطية والشعر واألظافر 

طرق تشخيص أمراض الجلد واألغشية المخاطية والشعر واألظافر
التدخالت الدوائية لعالج أمراض الجلد واألغشية المخاطية والشعر واألظافر

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



541تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب األمراض الرثوية  )091208(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
ــات  ــل، والتهاب ــكاك المفاص ــل: احت ــة، مث ــا المختلف ــل، وأنواعه ــة بالمفاص ــراض المتعلق ــالج األم وع

المفاصــل، وااللتهابــات المناعيــة للمفاصــل.

أمراض الروماتيزم

تشريح ووظائف أعضاء المفاصل والنسيج الضام
األمراض التي تصيب المفاصل والنسيج الضام 

طرق تشخيص أمراض المفاصل والنسيج الضام
التدخالت الدوائية لعالج أمراض المفاصل والنسيج الضام

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب األعصاب   )091209(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من تشخيص، وعالج 
أمراض الجهاز العصبي المركزي، والطرفي لدى البالغين.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز العصبي
األمراض التي تصيب الجهاز العصبي 

طرق تشخيص األمراض العصبية
التدخالت الدوائية لعالج األمراض العصبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



543تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب األسرة   )091210(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــة  ــر رعاي ــن توفي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
صحيــة مســتمرة، وشــاملة للفــرد واألســرة، ويتنــاول هــذا التخصــص العلــوم البيولوجية، والســريرية، 

والســلوكية، للفــرد واألســرة.

تخطيط الخدمات الصحية
األمراض الباطنية المزمنة

الخدمات الصحية في الرعاية الصحية األولية
ممارسات تعزيز الصحة لدى المجتمع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب الكلى   )091211(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

 يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من تشخيص، وعالج 
األمراض المتعلقة بوظائف الكلى، واإلشراف على مرضى غسيل الكلى.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز الكلوي
األمراض التي تصيب الجهاز الكلوي 

طرق تشخيص األمراض الكلوية
التدخالت الدوائية لعالج األمراض الكلوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



545تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب الحساسية والمناعة    )091212(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــخيص،  ــن  تش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وعــالج االضطرابــات، واألمــراض المتعلقــة بالجهــاز المناعــي، واألعــراض التحسســية الناتجــة عنهــا.

االستجابة المناعية لجسم اإلنسان
التحسس وأمراض الجهاز المناعي

طرق تشخيص الحساسية واألمراض المناعية
التدخالت الدوائية لعالج أمراض نقص المناعة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

الطب النفسي   )091213(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من تقييم، وعالج 
االضطرابات النفسية، مثل: الفصام، واضطرابات المزاج، واضطرابات القلق، واالضطرابات المرتبطة 

باإلدمان، ... وغير ذلك.

الطب النفسي لألطفال والمراهقين

نظريات الشخصية واإلمراضية النفسية
المقاييس المستخدمة في تشخيص األمراض النفسية

األمراض الذهانية والوجدانية
علم األدوية النفسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



547تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

الطب الوقائي والصحة العامة    )091214(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تعزيــز الصحــة، 
والوقايــة مــن األمــراض، وإدارة صحــة المجتمعــات، والســكان، كمــا يتنــاول تقييــم، وقيــاس الحالــة 

الصحيــة للســكان، وتطويــر تدخــالت فعالــة علــى مســتوى الســكان بهــدف تحســين الصحــة.

أساسيات الصحة العامة
التدخالت الوقائية في الصحة العامة

اإلحصاء الحيوي
علم الوبائيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

العالج اإلشعاعي لألورام   )091215(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من استخدام اإلشعاعات، 
مثل: األشعة السينية عالية الجهد، أو الطاقة المشعة في عالج السرطان.

األورام التي تصيب اإلنسان ومراحلها
طرق تشخيص األورام والفحص النسيجي لها

العالج اإلشعاعي لألورام
السالمة المهنية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



549تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب األورام    )091216(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــخيص،  ــن تش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه  يه
وعــالج األورام الخبيثــة، التــي تصيــب اإلنســان.

األورام التي تصيب اإلنسان ومراحلها
طرق تشخيص األورام والفحص النسيجي لها

العالج الكيماوي واإلشعاعي لألورام
التدخالت الجراحية في عالج األورام

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب أمراض الدم   )091217(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعارف والمهارات التي تمّكنه من تشخيص، وعالج، 
 والوقاية من أمراض الدم المختلفة، وتلك التي تصيب نقي العظم، واألوعية الدموية.

وظائف أعضاء الدم
التحليل المختبري ألمراض الدم

أمراض الدم الشائعة
التدخالت الدوائية لعالج أمراض الدم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



551تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب أمراض الغدد الصماء   )091218(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
ــى  ــا عل ــة تأثيراته ــان، ودراس ــم اإلنس ــي جس ــات ف ــراز الهرمون ــل إف ــة بخل ــراض المتعلق ــالج األم وع

ــتقالبي. ــوي، واالس ــّون الخل ــور، والتك ــو، والتط النم

تشريح ووظائف أعضاء الغدد الصماء
األمراض التي تصيب الغدد الصماء

طرق تشخيص أمراض الغدد الصماء
التدخالت الدوائية لعالج أمراض الغدد الصماء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

أمراض الجهاز الهضمي   )091219(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، 
وعــالج اضطرابــات الجهــاز الهضمــي، وقــد تؤثــر هــذه االضطرابــات علــى المــريء، أو المعــدة، أو 
 األمعــاء الدقيقــة، أو األمعــاء الغليظــة )القولــون(، أو المســتقيم، أو الكبــد، أو المــرارة، أو البنكريــاس.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز الهضمي
األمراض التي تصيب الجهاز الهضمي 

طرق تشخيص أمراض الجهاز الهضمي
التدخالت الدوائية لعالج أمراض الجهاز الهضمي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



553تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب القلب واألوعية الدموية   )091220(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعالج 
اضطرابــات القلــب، وبعــض أجــزاء الجهــاز الــدوري، ويشــمل القلــب واألوعيــة الدموية.

تشريح ووظائف أعضاء القلب واألوعية الدموية 
األمراض التي تصيب القلب واألوعية الدموية 

طرق تشخيص القلب واألوعية الدموية 
التدخالت الدوائية لعالج القلب واألوعية الدموية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب الوراثة    )091221(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص 
األمــراض الوراثيــة، والتــي تنتــج عــن خلــل فــي الحمــض النــووي، ومتابعــة الوضــع الصحــي بالكامــل 
للمريــض ســواًء فــي العيــادة، أو أجنحــة التنويــم، كمــا يتنــاول تشــخيص المرضــى باســتخدام 
دراســات الكروموســومات، والفحوصــات الجزيئيــة للحمــض النــووي، ومــا يتعلــق بــه، وتشــخيص 

ومتابعــة المرضــى المصابيــن باألمــراض الوراثيــة، واالســتقالبية. 

الطب الوراثي اإلكلينيكي
الطب الوراثي الخلوي 
الطب الوراثي الجزيئي

علم الخلية وعلم األحياء الجزيئي
الفحص المختبري لألمراض الوراثية

األمراض الوراثية واالستقالبية
التدخالت العالجية في األمراض الوراثية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الطب الوراثي االستقالبي
اإلرشاد الوراثي

وراثة بشرية جزيئية



555تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب الطوارئ   )091222(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن رعايــة األمــراض، 
ــع  ــار م ــع األعم ــن جمي ــن، م ــر المجدولي ــى غي ــة للمرض ــة فوري ــة طبي ــب عناي ــي تتطل ــات الت أو اإلصاب
الشــروع فــي اإلنعــاش، وتحقيــق االســتقرار الصحــي، وبــدء التشــخيص، وعــالج األمــراض فــي المراحــل 

الحــادة، والحرجــة.

طب الطوارئ الجوي
طب الطوارئ لدى األطفال

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
الفحص السريري لجسم اإلنسان

الحاالت الطارئة الشائعة لدى البالغين
اإلجراءات الشائعة في غرفة الطوارئ لدى البالغين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب العناية المركزة   )091223(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعــالج 
ــتمرة  ــة، ومس ــة مكثف ــوًرا، ومراقب ــًا متط ــب دعم ــد تتطل ــي ق ــاة الت ــددة للحي ــاالت المه ــراض الح أم

ورعايــة شــاملة.

طب العناية الحرجة
طب العناية المركزة لدى األطفال

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
الفحص السريري لجسم اإلنسان

األمراض الباطنية الشائعة في قسم العناية المركزة
اإلجراءات العالجية الشائعة في أقسام العناية المركزة 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



557تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

الطب الشرعي  )091224(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطبيــق المعرفة 
ــبب  ــي س ــق ف ــل: التحقي ــة، مث ــة، أو الجنائي ــة المدني ــا القانوني ــي القضاي ــع ف ــات الوقائ ــة إلثب الطبي

ووقــت الوفــاة المشــبوهة.

تشريح جسم اإلنسان
علم السموم

الفحص الشرعي للميت
كتابة التقارير في الطب الشرعي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

الجراحة العامة   )091225(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، ورعاية 
ــي،  ــاز الهضم ــن، والجه ــة البط ــى منطق ــر عل ــات تؤث ــراض واضطراب ــن أم ــون م ــن يعان ــى الذي المرض
والغــدد الصمــاء، والثــدي، والجلــد، واألوعيــة الدمويــة، ويتــم تدريــب الجــراح العــام أيضــًا علــى 
ــة الجراحيــة لألطفــال، ومرضــى  ــات، أو المصابيــن بأمــراض حرجــة، وعلــى الرعاي عــالج مرضــى اإلصاب
ــة،  ــر الداخلي ــات المناظي ــتخدام تقني ــي اس ــارة ف ــون بمه ــون العاّم ــع الجراح ــا يتمت ــرطان، كم الس

ــة. والجراحي

المناظير الطبية

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
األمراض الجراحية الشائعة

التقنيات والتدخالت الجراحية العامة
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



559تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

طب العيون  )091226(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الكاملــة للعيــون، ويشــمل ذلــك: وصــف النظــارات، والعدســات الالصقة، وصــرف األدوية، وتشــخيص 

وعــالج أمــراض العيــن، وإجــراء العمليــات الجراحيــة.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز البصري
األمراض التي تصيب العين والجهاز البصري

طرق تشخيص األمراض التي تصيب العين والجهاز البصري
التدخالت الدوائية والجراحية لعالج األمراض العينية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

جراحة األنف واألذن والحنجرة والرأس والعنق   )091227(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم العــالج 
الطبــي، والجراحــي ألمــراض، وتشــوهات، وإصابــات األذن، واألنــف، والجيــوب األنفيــة، والحنجــرة، 
والرقبــة  الــرأس،  وأمــراض  والفكيــن،  والوجــه،  العلــوي،  الهضمــي  والجهــاز  التنفســي،  والجهــاز 
األخــرى، كمــا يتنــاول عــالج األورام فــي الــرأس، والرقبــة، وجراحــة الوجــه، والجراحــة الترميميــة، وعــالج 

ــخير. ــوم، والش ــاكل الن ــي لمش ــالج الجراح ــوت، والع ــمع، والص ــات الس اضطراب

أمراض عصب األذن

تشريح ووظائف أعضاء األنف واألذن والحنجرة والرأس والعنق
األمراض التي تصيب األنف واألذن والحنجرة 

التدخالت الجراحية لعالج أمراض األنف واألذن والحنجرة 
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



561تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة القلب  )091228(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن عمــل اإلجــراءات 
الجراحيــة علــى عضلــة القلــب، أو الصمامــات، أو الشــرايين، أو الشــريان األورطــي، والشــرايين الكبيــرة 

األخــرى المرتبطــة بالقلــب.

تشريح ووظائف أعضاء القلب واألوعية الدموية المحيطة به
األمراض التي تصيب القلب

التدخالت الجراحية لعالج أمراض القلب
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

جراحة القلب والصدر    )091229(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن عمــل التدخــالت 
الجراحيــة لألعضــاء داخــل الصــدر، ويشــمل ذلــك عــالج أمــراض القلــب والرئتيــن. 

تشريح ووظائف أعضاء القلب والجهاز التنفسي 
األمراض التي تصيب القلب والتجويف الصدري 

التدخالت الجراحية لعالج أمراض القلب والتجويف الصدري
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



563تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة األوعية الدموية  )091230(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعالج 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن أمــراض واعتــالالت فــي الجهــاز الشــرياني، والوريــدي، والليمفــاوي، 
ــدودة،  ــرايين المس ــح الش ــة بفت ــة الدموي ــو األوعي ــوم جراح ــب، ويق ــاغ، والقل ــة الدم ــتثناء أوعي باس
وإصــالح األوردة؛ لتحســين الــدورة الدمويــة، وعــالج تمــدد األوعيــة الدمويــة )االنتفاخات( في الشــريان 
األورطــي، واألوعيــة الدمويــة األخــرى، وعــالج إصابــات األوعيــة الدمويــة، واألوعيــة الدمويــة الترميميــة، 

ووســائل الغســيل الكلــوي.

تشريح ووظائف أعضاء األوعية الدموية
األمراض التي تصيب األوعية الدموية

التدخالت الجراحية لعالج أمراض األوعية الدموية
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

جراحة المخ واألعصاب   )091231(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــى  ــر عل ــة تؤث ــة عصبي ــاالت مرضي ــن بح ــال المصابي ــن، واألطف ــى البالغي ــة للمرض ــة، والطبي الجراحي

ــي.  ــاز العصب ــاط الجه ــة، أو نش وظيف

تشريح ووظائف أعضاء المخ واألعصاب
األمراض التي تصيب المخ واألعصاب

التدخالت الجراحية لعالج أمراض المخ واألعصاب
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



565تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة المسالك البولية  )091232(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
للمصابيــن باألمــراض الجراحيــة، والطبيــة للجهــاز البولــي، والتناســلي الذكــري، واألنثــوي، واألعضــاء 

التناســلية للذكــور.

تشريح ووظائف أعضاء المسالك البولية
األمراض التي تصيب المسالك البولية

التدخالت الجراحية لعالج أمراض المسالك البولية
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

جراحة األطفال  )091233(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، ورعاية 
ــة،  ــوب الخلقي ــالح العي ــوهات، وإص ــح التش ــمل تصحي ــا تش ــال، كم ــوالدة، واألطف ــي ال ــدج، وحديث الخ

وعــالج اإلصابــات لــدى األطفــال، والتدخــالت الجراحيــة لمرضــى الســرطان مــن األطفــال.

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان 
األمراض والتشوهات الخلقية التي تصيب األطفال
التدخالت الجراحية لعالج أمراض األطفال والخدج

الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



567تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة التجميل  )091234(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بعمليات 
ــاء، أو إصــالح أجــزاء مــن الجســم، ونقــل لألنســجة، إمــا ألســباب عالجيــة، مثــل الحــروق، أو  إعــادة بن

ألســباب تجميليــة.

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان 
التشوهات واإلصابات التي تتطلب جراحة تجميلية 

أنواع التدخالت الجراحية في جراحة التجميل 
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

جراحة العظام  )091235(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــراض،  ــالج أم ــن ع ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وإصابــات الجهــاز العضلــي الهيكلــي، والعمــود الفقــري، والتشــوهات، واســتعادة مظهــر، ووظيفــة 
األطــراف، والحفــاظ عليهــا عــن طريــق التدخــالت الطبيــة والجراحيــة، وإعــادة التأهيــل لألطفــال، 

ــار. والكب

جراحة المفاصل
الطب الرياضي

تشريح ووظائف أعضاء العظام والمفاصل واألنسجة المحيطة
األمراض التي تصيب العظام والمفاصل واألنسجة المحيطة 

التدخالت الجراحية لعالج الكسور وأمراض العظام والمفاصل
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



569تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة القولون والمستقيم  )091236(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــخيص،  ــن تش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه  يه
وعــالج، وجراحــة األمــراض الحميــدة، والخبيثــة فــي القولــون، والمســتقيم، والشــرج.

تشريح ووظائف أعضاء القولون والمستقيم
األمراض التي تصيب القولون والمستقيم

التدخالت الجراحية لعالج أمراض القولون والمستقيم
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب النساء والوالدة  )091237(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص، وعــالج 
أمــراض الجهــاز التناســلي األنثــوي، والتعامــل مــع االضطرابــات المرتبطــة بصحــة المــرأة قبــل ســنوات 

اإلنجــاب، وخاللهــا، وبعدهــا.

أمراض العقم

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز التناسلي عند المرأة
األمراض التي تصيب الجهاز التناسلي عند المرأة 

التدخالت الجراحية في بعض حاالت الوالدة وأمراض النساء
الرعاية الطبية قبل وأثناء الحمل 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



571تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

جراحة الجهاز الهضمي  )091238(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــخيص،  ــن تش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه  يه
وعــالج، وجراحــة أمــراض الجهــاز الهضمــي، وتشــمل المــريء، والمعــدة، واألمعــاء الدقيقــة، واألمعاء 

الغليظــة )القولــون(، والمســتقيم، والكبــد، والمــرارة، والبنكريــاس.

تشريح ووظائف أعضاء الجهاز الهضمي
األمراض التي تصيب الجهاز الهضمي

التدخالت الجراحية لعالج أمراض الجهاز الهضمي
الرعاية قبل وبعد العمل الجراحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

طب التخدير   )091239(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخديــر المرضــى؛ 
ــى  ــدرة عل ــن الق ــل م ــك التقلي ــمل ذل ــة، ويش ــة المختلف ــراءات الطبي ــات، واإلج ــراء العملي ــرض إج بغ

اإلحســاس باأللــم.

التخدير لدى األطفال
التخدير لحاالت التوليد

تشريح ووظائف أعضاء جسم اإلنسان
التخدير في الحاالت الخاصة

علم األدوية السريري
تقنيات التخدير والممارسة السريرية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تخدير القلب



573تصنيف التخصصات التعليمية

الطب   )0912(

الصحة العامة  )091240(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بأعمــال 
الوقايــة مــن األمــراض، وتحســين، وتعزيــز صحــة الفــرد، والمجتمــع، ويتنــاول هــذا التخصــص طــرق 
القيــام باألبحــاث، والتحليــل لمعرفــة مســببات األمــراض، والكشــف المبكــر عنهــا، والوقايــة منهــا، 

وإيجــاد طــرق، ووســائل لتقليــل الفــوارق الصحيــة، وتعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة.

صحة المجتمع
الصحة العامة في الوبائيات واإلحصاء الحيوي

مقدمة في الصحة العامة
الصحة وسالمة الغذاء

اإلدارة الصحية والتخطيط
الصحة المهنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب   )0912(

العلوم الطبية األساسية   )091241(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة تشــريح، 
ووظائــف األعضــاء، والعمليــات الكيميائيــة التــي تحــدث فــي جســم اإلنســان فــي حــاالت الصحــة، 

والمــرض.

علم التشريح 
علم وظائف األعضاء وبيولوجيا التكوين

علم وظائف األعضاء

علم األنسجة والتشريح
علم األجنة

علم وظائف األعضاء
علم الكيمياء الحيوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم األجنة 
التشريح التقني واألنسجة



575تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

القبالة   )091301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالبــة بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنهــا مــن تقديــم الرعاية 
لــألم خــالل فتــرة الحمــل، ومــا بعــد الــوالدة، ورعايــة المواليــد.

الرعاية التمريضية أثناء فترة الحمل
الرعاية التمريضية أثناء الوالدة

الرعاية التمريضية لحديث الوالدة
تنظيم األسرة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

التمريض السريري   )091302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن القيام بالممارســة 
ــل  ــن أج ــة م ــام مختلف ــي أقس ــل ف ــن، والعم ــى البراهي ــة عل ــة المبني ــة التمريضي ــة للرعاي المتقدم

تشــخيص، وتخطيــط، وتقديــم العــالج للمرضــى.

التمريض العام
تمريض ذوي االحتياجات الخاصة

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض
التمريض الطبي الجراحي

الطوارئ واإلسعافات األولية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



577تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الباطنة والجراحة   )091303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
للمرضــى البالغيــن، والتعامــل مــع األمــراض الباطنيــة، والمزمنــة، وتقديــم الرعايــة للمرضــى قبــل، 

وبعــد العمليــات الجراحيــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض
التمريض الطبي الجراحي

الطوارئ واإلسعافات األولية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض رعاية القدم السكرية   )091304(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بالكشــف 
المبكــر عــن أعــراض القــدم الســكري، والعنايــة بالقدميــن، وعمــل الغيــارات المتقدمــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

تمريض مرضى السكري
العناية بالجروح 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



579تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض رعاية الجروح   )091305(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم، 
الفــراش. وتقرحــات  الجــروح،  أنــواع  لجميــع  العالجيــة  الخطــط  وبنــاء  الجــروح،  ومعالجــة 

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

العناية بالجروح 
مضاعفات الجروح

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض العناية القلبية واألوعية الدموية   )091306(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة المتقدمــة لمرضــى القلــب، وأمــراض الشــرايين، ومــا بعــد جراحــات القلــب. 

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

أمراض القلب واألوعية الدموية
اختبارات فحص القلب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



581تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الغسيل الكلوي   )091307(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــم،  ــي الجس ــوائل ف ــوازن الس ــة ت ــوي، ومراقب ــيل الكل ــى الغس ــى، ومرض ــى الكل ــة لمرض التمريضي

والقيــام بالتثقيــف الصحــي الــالزم. 

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

تقييم المريض قبل وبعد الغسيل الكلوي
التحاليل المختبرية لوظائف الكلى

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الرعاية الحرجة للكبار   )091308(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــزة  ــة مرك ــم رعاي ــب حاالته ــي تتطل ــن الت ــن البالغي ــة م ــاالت الحرج ــى ذوي الح ــة للمرض التمريضي
ــي، أو  ــس الصناع ــزة التنف ــق أجه ــن طري ــة ع ــة طبي ــم تهوي ــب حاالته ــي تتطل ــك الت ــة، وتل ومتواصل

عــن طريــق األدويــة الفعالــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

أمراض القلب واألوعية الدموية
اإلنعاش القلبي الرئوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



583تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الرعاية المتقدمة   )091309(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم رعايــة 
تمريضيــة متقدمــة، وباســتطاعتهم اتخــاذ قــرارات أكثــر تعقيــدًا فيمــا يخــص الخطــط العالجيــة 

للمرضــى.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض
التمريض الطبي الجراحي

اإلنعاش القلبي الرئوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض معالجة األلم  )091310(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن رعايــة، وتقييــم 
المرضــى الذيــن يعانــون مــن آالٍم حــادٍة خــالل العــالج، أو بعــد العمليــات، أو اآلالم المزمنــة، وتنفيــذ 

الخطــط العالجيــة الخاصــة بهــم.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

علم األدوية التطبيقي
الرعاية التمريضية لمرضى األلم المزمن

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



585تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

التمريض التلطيفي وتمريض األورام وأمراض الدم   )091311(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن العنايــة بمرضــى 
األورام والــدم عبــر تقديــم الرعايــة الصحيــة المتقدمــة من إعطــاء العالجــات الكيميائيــة، والمناعية، 
وزراعــة نخــاع العظــم، أو الخاليــا الجذعيــة، وتقديــم الدعــم النفســي، والرعايــة التلطيفيــة للمريض 

وذويــه خــالل فتــرة العــالج، وبعده.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض
التمريض الطبي الجراحي

التدخالت التلطيفية لمرضى األورام

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض التخدير  )091312(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إعطــاء المريــض 
ــة  ــر، ومتابع ــن التخدي ــة م ــد اإلفاق ــض بع ــة المري ــر، ورعاي ــب التخدي ــات طبي ــب تعليم ــة، حس األدوي

ــاء إجــراء العمليــة الجراحيــة. ومســاندة المريــض وذويــه أثن

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األدوية المستخدمة في التخدير
التدخالت الطارئة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



587تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض العمليات   )091313(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــع  ــي جمي ــراءات ف ــالمة اإلج ــن س ــد م ــة، والتأك ــة الجراحي ــد العملي ــالل وبع ــل وخ ــة قب التمريضي

األوقــات، وتقديــم المســاندة الطبيــة تحــت إشــراف الجراحيــن.

تجبير العظام )تمريض(

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

أساسيات التمريض الجراحي
رعاية المريض قبل وبعد العمليات الجراحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الطوارئ  )091314(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــاعدة  ــم المس ــة، وتقدي ــم الحال ــوم بتقيي ــث يق ــة، حي ــوادث الفوري ــات الح ــة، وإصاب ــاالت الطارئ للح

الالزمــة.

اإلسعاف

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

التدخالت الطارئة
اإلنعاش القلبي الرئوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



589تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الرعاية الحرجة لحديثي الوالدة  )091315(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة فــي أقســام العنايــة المركــزة للخــدج ذوي الحــاالت غيــر المســتقرة، كمــا يقــوم برعايــة 
الخــدج ممــن تتطلــب حاالتهــم تهويــة طبيــة عــن طريــق أجهــزة التنفــس الصناعــي، أو عــن طريــق 

األدويــة الفعالــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب حديثي الوالدة
اإلنعاش القلبي الرئوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض النساء والتوليد  )091316(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالبــة بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنهــا مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة للمريضــات مــن النســاء، وكل مــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة خــالل الحمــل، والــوالدة، ومــا 

بعــد الــوالدة، وتقديــم الرعايــة للمولــود.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

الرعاية التمريضية للحوامل
الرعاية التمريضية أثناء الوالدة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



591تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض األطفال )091317(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة لألطفــال )حتــى ســن البلــوغ( وتقديــم الدعــم النفســي لهــم ولذويهــم.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب األطفال
الرعاية التمريضية لألطفال

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الرعاية الحرجة لألطفال  )091318(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم العنايــة 
ــا  ــه عالمي ــرف ب ــة المعت ــن الطفول ــى س ــال )حت ــن األطف ــتقرة م ــر المس ــاالت غي ــى ذوي الح للمرض
ومحليــا(، والمرضــى التــي تتطلــب حاالتهــم تهويــة طبيــة عــن طريــق أجهــزة التنفــس الصناعــي، أو 

عــن طريــق األدويــة الفعالــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب األطفال
اإلنعاش القلبي الرئوي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



593تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض رعاية كبار السن  )091319(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة لمرضــى كبــار الســن، والشــيخوخة، بمــا فــي ذلــك مرضــى ألزهايمــر، والوهــن، والخــرف، 

وتقييــم االحتياجــات الخاصــة بهــم.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب كبار السن
الرعاية التمريضية لكبار السن

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الصحة النفسية والعقلية  )091320(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
ــة  ــط العالجي ــذ الخط ــة، وتنفي ــية، أو عقلي ــراض نفس ــن بأم ــى المصابي ــة للمرض ــة المتقدم التمريضي

بالتعــاون مــع مقدمــي الرعايــة الطبيــة.

أسس ومفاهيم التمريض
األمراض النفسية والعقلية

الرعاية التمريضية للمرضى النفسيين
التدخالت السلوكية والدوائية للمرضى النفسيين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



595تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض األمومة والطفولة )091321(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
التمريضيــة، والدعــم لــألم، والطفــل، واألســرة، وكل مــا يتعلــق بالتحصيــن، والتدريــب علــى الرضاعــة 

الطبيعيــة، والجوانــب المتعلقــة بالتغذيــة وتنظيــم األســرة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب األمهات أثناء الحمل والوالدة
الرعاية التمريضية لألطفال

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الرعاية األولية  )091322(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الوقائيــة، واألوليــة للمرضــى، وعائالتهــم فــي المراكــز الصحيــة األوليــة.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض
األمراض المزمنة الشائعة

الرعاية التمريضية لألمراض الباطنية والجراحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



597تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

تمريض صحة المجتمع / صحة عامة   )091323(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تحســين صحــة، 
ورفاهيــة المجتمــع، والقيــام بالتثقيــف الصحــي حــول طــرق الوقايــة مــن األمــراض، والممارســات 

الصحيــة الســليمة، وخطــط التعزيــز الصحــي.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

أساسيات الصحة العامة
أساليب التثقيف الصحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تمريض الصحة المدرسية  )091324(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــى  ــرف عل ــن التع ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
المشــاكل الصحيــة التــي يعانــي منهــا األطفــال في المــدارس، ويقومــون بتقديــم التثقيــف الصحي 

المدرســي، والوقايــة مــن األمــراض، والتعزيــز الصحــي.

علم التشريح ووظائف األعضاء
أسس ومفاهيم التمريض

األمراض التي تصيب األطفال
الرعاية التمريضية لألطفال

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



599تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

علوم بحوث تمريض   )091325(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام باألبحــاث 
التمريضيــة، وتطويــر الممارســة المبنيــة علــى البراهيــن، ودراســة االحتياجــات المختلفة.

أسس إجراء البحوث العلمية
الممارسة التمريضية القائمة على البراهين

اإلحصاء الحيوي
النشر العلمي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التمريض والقبالة    )0913(

تعليم التمريض   )091326(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تحديــد  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
االحتياجــات التعليميــة، والتدريبيــة، والتطويريــة للعامليــن فــي التمريــض، إضافــة إلــى ممارســة 

الســريري. التمريــض 

القياس والتقويم في التعليم التمريضي
مناهج وطرق التدريس

أساسيات التدريب الميداني
تقنيات التعليم التمريضي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



601تصنيف التخصصات التعليمية

التمريض والقبالة    )0913(

التمريض الشرعي   )091327(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التي تمّكنــه من تطبيق الممارســات 
التمريضيــة، والتخطيــط لرعايــة المرضــى المصابيــن جــراء العنــف بأنواعــه، والمشــاركة فــي عمليــات 

الكشــف، والتشــريح، والتحقيق.

علم التشريح 
تحليل الشعر واألسنان

إجراءات جمع األدلة الجنائية
علم السموم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 602

التمريض والقبالة    )0913(

الجودة في التمريض   )091328(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

التــي تمّكنــه مــن تقييــم  بالمعــارف والمهــارات  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  يهــدف هــذا 
الممارســات التمريضيــة داخــل المنشــأة الصحيــة، والمســاعدة فــي رفــع اإلنتاجيــة، والكفــاءة 

التمريضيــة. واإلجــراءات  السياســات،  تطويــر  يتنــاول  كمــا  العمليــة، 

جمع البيانات وتسجيل تقارير الحوادث
نماذج الجودة في المنشآت الصحية

معايير الجودة التمريضية
سالمة المرضى

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



603تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

 تقنية التخدير   )091401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تجهيــز، وفحــص، 
ــة  ــي كاف ــاء ف ــاعدة لألطب ــم المس ــة، وتقدي ــات الجراحي ــاء العملي ــة أثن ــدات المراقب ــغيل مع وتش

خطــوات التخديــر الكلــي، والنصفــي، والموضعــي، وفــي حــاالت اإلنعــاش الطارئــة.

علم األدوية في التخدير
التخدير لجراحة اليوم الواحد وللعمليات الطارئة

التنفس الصناعي
تقنيات التخدير المتقدمة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تقنية قسطرة القلب  )091402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــوب  ــال أنب ــن إدخ ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــن  ــدي، م ــريان العض ــذي، أو الش ــريان الفخ ــل: الش ــي، مث ــريان محيط ــر ش ــب عب ــى القل ــطرة إل القس
أجــل الوصــول إلــى البطيــن األيســر للقلــب، أو إلــى الشــرايين اإلكليليــة )التاجيــة(؛ ألغــراض تشــخيصية، 
مثــل: حقــن البطيــن األيســر، أو الشــرايين اإلكليليــة بالمــادة الظليلــة التــي تســهل رؤيتهــا باألشــعة 

الســينية، أو ألغــراض عالجيــة عبــر إدخــال مــواد، أو معــدات عالجيــة.

قسطرة القلب
تروية القلب

ديناميكية القلب والدورة الدموية
تخطيط القلب 

أساسيات التصوير الطبي للقلب
التدريب على القسطرة القلبية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



605تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تقنية القلب )091403(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تقديــم  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
المســاعدة للطبيــب فــي تشــخيص، وعــالج أمــراض القلــب، واألوعيــة الدمويــة المحيطيــة )األوعيــة 
الدمويــة(، كمــا يمّكنــه مــن جدولــة المواعيــد، ومراجعــة تقاريــر ومالحظــات األطبــاء، وملفــات 

المرضــى، ومراقبــة معــدل ضربــات القلــب للمرضــى.

التشريح ووظائف أعضاء القلب واألوعية الدموية
تخطيط القلب 

تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية
اختبارات فحص القلب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

المختبرات الطبية  )091404(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بإجــراء 
ــة  ــج دال ــى نتائ ــاءة، إل ــول بكف ــريرية، والوص ــات الس ــة العين ــى كاف ــدة عل ــة المعتم ــل الطبي التحالي

على الحالــة الصحيــة للمريــض؛ بهــدف التشــخيص، والعــالج، والوقايــة من األمــراض.

علوم المختبرات الطبية
تقنية المختبرات الطبية

مختبرات - نقل الدم وبنوك الدم
مختبرات - علم الوراثة

طب المختبرات
علوم المختبرات االكلينيكية

الكيمياء السريرية
األحياء الدقيقة الطبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أمراض الدم 
الوراثة واألحياء الجزيئية

علوم المختبرات اإلكلينيكية )علوم الكيمياء اإلكلينيكية(        
علوم المختبرات اإلكلينيكية )علم األحياء الدقيقة 

التشخيصية(        
علوم المختبرات اإلكلينيكية )علم األمراض الخلوي والجزيئي(        

الكيمياء اإلكلينيكية
الكيمياء السريرية



607تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

الطب النووي   )091405(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اســتخدام المــواد 
ــد، أو  ــق الوري ــن طري ــا ع ــذ إم ــي تؤخ ــره، والت ــراد تصوي ــو الم ــب العض ــي تناس ــة الت ــعة المالئم المش

الفــم.

تقنيات الطب النووي
حماية إشعاعية

التشريح اإلشعاعي
فيزياء الطب النووي واألجهزة

اإلجراءات السريرية في الطب النووي
قياس الجرعة والسالمة اإلشعاعية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تقنية األشعة  )091406(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اســتخدام 
أجهــزة األشــعة، والحصــول علــى صــور للعظــام، واألعضــاء، واألنســجة الرخــوة، واألوعيــة الدمويــة 

ــة. ــراض المختلف ــن األم ــف ع ــرض الكش ــان بغ ــم اإلنس ــّون جس ــي تك الت

علم التشريح
التصوير بالموجات فوق الصوتية

التصوير باألشعة المقطعية
التصوير بالرنين المغناطيسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



609تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

األشعة التشخيصية  )091407(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن القيــام بمجموعة 
مــن إجــراءات التصويــر الطبــي، والحصــول علــى صــور مــن داخــل الجســم، وتفســير محتواهــا، 

ــة. ــرض، واإلصاب ــخيص الم لتش

علم التشريح
التصوير بالموجات فوق الصوتية

التصوير باألشعة المقطعية
التصوير بالرنين المغناطيسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

التصوير بالموجات فوق الصوتية  
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

األشعة العالجية  )091408(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اســتخدام 
األشــعة عاليــة الطاقــة مــن األشــعة الســينية، أو أشــعة جامــا، أو النيوترونــات، أو البروتونــات، أو غيرهــا 

ــص األورام. ــرطانية، وتقلي ــا الس ــر الخالي ــادر؛ لتدمي ــن المص م

علم التشريح
فيزياء العالج اإلشعاعي واألجهزة

تشخيص وعالج األورام
تقنيات العالج باألشعة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



611تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

األشعة فوق الصوتية  )091409(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن اســتخدام 
الموجــات الصوتيــة اللتقــاط صــور لألعضــاء الداخليــة للمرضــى، ثــم يقــوم األطبــاء بمراجعــة هــذه 
ــرطان،  ــب، أو الس ــراض القل ــل: أم ــى، مث ــة للمرض ــاالت الصحي ــالج الح ــخيص، وع ــل تش ــن أج ــور م الص
وكذلــك إجــراء فحوصــات بالموجــات فــوق الصوتيــة علــى النســاء الحوامــل؛ لمراقبــة نمــو الجنيــن، 

ــل. ــن الحم ــر م ــت مبك ــي وق ــرة ف ــون خطي ــد تك ــة ق ــاكل صحي ــاط أي مش والتق

علم التشريح
أساسيات تقنية األشعة

الحاسب اآللي والتصوير الطبي
التدريب على التصوير بالموجات فوق الصوتية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

الفسيولوجيا العصبية  )091410(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إعــداد المريــض 
لتســجيل النشــاط الكهربائــي للدمــاغ، والجهــاز العصبــي، وجمــع البيانــات التــي يتــم تفســيرها 

ــا مــن قبــل الطبيــب. الحًق

علم التشريح العصبي
علم وظائف أعضاء الجهاز العصبي

علم األدوية العصبي
تنفيذ تخطيط الدماغ الكهربائي وقراءة نتائجه

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



613تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تخطيط السمع  )091411(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إجــراء اختبــارات 
الســمع، أو الفحــص الســمعي مــع مقيــاس الســمع لتحديــد مســتويات الســمع، ثــم يتــم تمثيــل 
النتائــج مــن خــالل مخطــط الســمع، والتــي يتــم تفســيره الحقــا مــن قبــل أخصائــي الســمع، أو 

ــب. الطبي

علم التشريح ووظائف األعضاء
األمراض التي تؤثر على السمع

تقنيات اختبار السمع
تحليل وتفسير تخطيط السمع

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تخطيط األعصاب  )091412(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تســجيل للنشــاط 
ــف، أو  ــود تل ــى وج ــرف عل ــد، للتع ــى الجل ــن عل ــن كهربائيي ــتخدام قطبي ــاب باس ــي لألعص الكهربائ

خلــل وظيفــي فيهــا.

علم التشريح العصبي
علم وظائف أعضاء الجهاز العصبي

المؤثرات السلبية على تخطيط األعصاب
تنفيذ تخطيط الدماغ الكهربائي وقراءة نتائجه

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



615تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تخطيط النوم  )091413(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن إجــراء دراســات 
النــوم علــى األشــخاص الذيــن يعانــون مــن احتماليــة اصابتهــم باضطرابــات النــوم.

الفسيولوجيا العصبية للنوم
اضطرابات النوم

اضطرابات النوم لدى األطفال وكبار السن
النوم واالضطرابات النفسية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تخطيط القلب  )091414(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تســجيل للنشــاط 
الكهربائــي للقلــب علــى شــكل رســم بيانــي للجهــد مقابــل الوقــت، باســتخدام أقطــاب كهربائيــة 

موضوعــة علــى الجلــد.

وظائف أعضاء القلب
تقنية تخطيط القلب

األجهزة المستخدمة في تخطيط القلب
اضطرابات نظمية القلب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



617تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تصوير القلب  )091415(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــر  ــر غي ــن التصوي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
 ،)MRI( الجراحــي للقلــب عبــر اســتخدام الموجــات فــوق الصوتيــة، والتصويــر بالرنيــن المغناطيســي

.)SPECT أو PET(   ــع ــي )NM(، م ــووي الطب ــر الن ــب )CT(، أو التصوي ــي المحوس ــر المقطع والتصوي

تشريح القلب واألوعية الدموية
تجهيز المريض للتصوير الطبي

تصوير القلب الطبي
التغييرات اإلشعاعية في أمراض القلب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تقنية الموجات الصوتية للقلب   )091416(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن القيــام بالتخطيط 
بالموجــات فــوق الصوتيــة ثنائيــة األبعــاد، وثالثيــة األبعاد، و)دوبلر(إلنشــاء صــور للقلب.

تشريح القلب واألوعية الدموية
تجهيز المريض للتصوير الطبي

تصوير القلب بالموجات الصوتية
التغييرات اإلشعاعية في أمراض القلب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



619تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

تفتيت الحصى  )091417(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــغيل األجهــزة 
التــي تســتخدم فــي التدميــر الجســدي للكتــل الصلبــة، مثــل: حصــوات الكلــى.

تشريح الكلى والجهاز البولي
األمراض التي تصيب الكلى والجهاز البولي

تجهيز المريض لتفتيت الحصى
تقنيات تفتيت الحصى 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

علم األمراض السريرية   )091418(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص المرض 
ــة، أو  ــجة المتجانس ــول، واألنس ــدم، والب ــل: ال ــدية، مث ــوائل الجس ــري للس ــل المختب ــى التحلي ــاًء عل بن

المســتخلصات، باســتخدام أدوات الكيميــاء، واألحيــاء الدقيقــة، وأمــراض الــدم، والجزيئــات.

علم األمراض العام
علم أمراض القلب واألوعية الدموية 

علم أمراض الجهاز الهضمي
الفحص المجهري للعينات المرضية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



621تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

علم أمراض األعصاب  )091419(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص أمــراض 
الجهــاز العصبــي، والعضــالت، والهيــكل العظمــي ســواء كانــت تنكســية، أو معديــة، أو اســتقالبية، أو 
مناعيــة، أو األورام، أو األوعيــة الدمويــة بنــاًء علــى الفحــص المجهــري، والكيميائــي الحيــوي، والمناعي، 

ــجة. والجزيئي لألنس

علم األنسجة العصبي
األمراض العصبية الشائعة

التغييرات التشريحية والنسيجية في األمراض العصبية
تجهيز العيانات والفحص المجهري في علم أمراض األعصاب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

علم األمراض التشريحي   )091420(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تشــخيص المرض 
بنــاًء علــى الفحــص المجهــري، والكيميائــي الحيــوي، والمناعــي، والجزيئــي لألعضاء واألنســجة.

مختبرات - علم أمراض الخاليا
مختبرات - علم أمراض األنسجة

أساسيات علم األنسجة
الكيمياء الحيوية السريرية

علم المناعة السريرية
علم الخلية السريري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



623تصنيف التخصصات التعليمية

التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

علم األحياء الدقيقة الطبية   )091421(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن عــزل وتحديــد  يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزوي
العوامــل الميكروبيــة التــي تســبب األمــراض المعديــة، كمــا يتنــاول اإلشــراف الطبــي علــى مختبــرات 
األحيــاء الدقيقــة الســريرية التــي تقــوم بتحديــد الفيروســات، والبكتيريــا، والفطريــات، والطفيليــات، 

والقيــام باختبارهــا للتأكــد مــن المضــادات الحيويــة المناســبة لعــالج األمــراض التــي تســببها.

علم البكتريا الطبية
علم الطفيليات الطبية
علم الفطريات الطبية

علم الفيروسات الطبية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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التشخيص الطبي وتقنية العالج  )0914(

علم أمراض الدم   )091422(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة، وتحليــل، 
وعــالج، ومتابعــة أمــراض الــدم، ويشــمل أورام الــدم، والعناصــر المكونــة للــدم، والتخثــر، والتفاعــل 
ــخيص  ــخيصية لتش ــة، والتش ــرق المخبري ــاالت، والط ــض المج ــي بع ــدم ف ــك ال ــدم، وبن ــي لل المناع

هــذه األمــراض.

علم الدم - علم مطابقة األنسجة
أمراض الدم والمصل

علم وظائف الدم
الفحص المجهري للدم

التغييرات المجهرية لصورة الدم في حاالت األنيميا
التغييرات المجهرية لصورة الدم في حاالت السرطان

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



625تصنيف التخصصات التعليمية

العالج وإعادة التأهيل  )0915(

التغذية العالجية   )091501(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم الحالــة 
التغذويــة الصحيــة للمرضــى المنّوميــن، والمراجعيــن، وتقديــر احتياجاتهــم التغذويــة حســب الحالة 
ــة،  ــاالت الحرج ــى الح ــة لمرض ــة والوريدي ــة األنبوبي ــات التغذي ــر احتياج ــك تقدي ــمل ذل ــة، ويش الصحي
وعمــل القياســات الالزمــة، كمــا يتنــاول نشــر الوعــي الغذائــي والمشــاركة فــي صياغــة السياســات 
واإلشــراف  بالتغذيــة،  المتعلقــة  المزمنــة  األمــراض  مــن  والوقايــة  للحــد،  وتطبيقهــا  التغذويــة، 
علــى تطبيــق معاييــر الجــودة فــي البرامــج التغذويــة المجتمعيــة، وإعــداد التقاريــر الخاصــة بذلــك، 

ــة. ــة الطبي ــاث الغذائي ــاركة باألبح والمش

التغذية اإلكلينيكية
التغذية السريرية

تقييم الحالة الغذائية
االحتياجات الغذائية

التغذية العالجية األنبوبية والوريدية
التغذية العالجية العملية في المستشفيات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تغذية رياضية
تغذية الرياضيين والتمارين الرياضية
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

الخدمات الطبية الطارئة   )091502(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التدخــل العالجي 
لألمــراض، واإلصابــات، التــي تتطلــب اســتجابة طبيــة عاجلــة فــي موقــع الحــدث، والعمــل علــى نقــل 

المريــض إلــى نقطــة الرعايــة التــي تليهــا، مثــل: قســم الطــوارئ فــي المستشــفى.

المهارات األساسية للطوارئ الطبية
طوارئ اإلصابات

الطوارئ التنفسية
الرعاية المتقدمة للقلب والحياة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



627تصنيف التخصصات التعليمية

العالج وإعادة التأهيل  )0915(

التثقيف الصحي   )091503(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تثقيف النــاس عن 
الصحــة، والقضــاء علــى الجهــل فــي القضايــا الصحيــة، ويشــمل ذلــك إعطــاء المعلومــة، وتشــجيع 

المهــارات الحياتيــة التــي ترفــع مــن صحــة الفــرد والمجتمــع.

مبادئ التثقيف الصحي
 الطرق العملية للتثقيف الصحي

التغذية والتثقيف الصحي   
اإلعالم ووسائله في التثقيف الصحي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

طب التأهيل   )091504(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن مســاعدة المريض 
ــرض، أو  ــبب م ــا بس ــد تأثره ــة بع ــاة اليومي ــطة الحي ــام بأنش ــة للقي ــدرات المطلوب ــين الق ــى تحس عل

إصابــة، أو نتيجــة ألعــراض جانبيــة للعــالج الطبــي.

التأهيل النفسي والعقلي
علوم التأهيل الطبي

األمراض المسببة لإلعاقة
االختبارات الفيزيولوجية العصبية 

تأهيل اإلعاقات الذهنية
التدخالت التأهيلية في إصابات العامود الفقري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



629تصنيف التخصصات التعليمية

العالج وإعادة التأهيل  )0915(

العالج الوظيفي  )091505(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تقييــم،  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
وعالج مهــارات الحيــاة اليوميــة لألشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــاكل جســدية، أو عصبيــة، أو 
إدراكيــة عبــر تطويــر قدراتهــم، واســتعادتها كمــا كانــت مــن قبــل، أو الحفــاظ عليهــا مــن التراجــع 

والتدهــور.

علم التشريح ووظائف األعضاء
نمو وتطور اإلنسان

النواحي الطبية لحاالت العجز والمرض
الممارسة اإلكلينيكية للعالج الوظيفي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

العالج الطبيعي  )091506(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، وتقييــم 
شــامل للمريــض، ووضــع خطــة عــالج فيزيائــي وتنفيذهــا، كمــا يركــز علــى التدخــل العالجــي، عندمــا 
تكــون الحركــة والوظائــف متأثــرة بالشــيخوخة، أو األمــراض، أو االضطرابــات، أو العوامــل البيئيــة، 
وطــرق تخفيــف اآلالم العضليــة والمفصليــة، وتطويــر، واســتعادة أقصــى قــدر مــن الحركــة والقــدرة 

الوظيفيــة لألشــخاص فــي أي مرحلــة مــن مراحــل الحيــاة. 

التأهيل الرياضي
العالج الطبيعي الرياضي

العالج الطبيعي للجهاز العضلي الهيكلي
العالج الطبيعي ألمراض األطفال

العالج الطبيعي للقلب والرئتين

علم التشريح 
وظائف األعضاء

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أساليب العالج الطبيعي
التمارين الحركية اإلكلينيكية

العالج الطبيعي للجهاز العصبي
دكتورعالج طبيعي

العالج الطبيعي )الطب الرياضي(
العالج الطبيعي )أطفال(
العالج الطبيعي )عظام(
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

األطراف الصناعية  )091507(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تطويــر األجهــزة 
ــي  ــاكل ف ــن مش ــون م ــن يعان ــن الذي ــة( للمصابي ــة، ميكانيكي ــة )كهربائي ــة، أو التعويضي االصطناعي

أحــد أعضــاء الجســم، أو فقدانهــا.

األطراف الصناعية واألجهزة المساعدة

علم التشريح
علوم الحركة

تصميم وتصنيع أطراف اصطناعية لألطراف العلوية
تصميم وتصنيع أطراف اصطناعية لألطراف السفلية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

عالج القدم والكاحل  )091508(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن عــالج األقــدام، 
ــي. ــوف، أو المش ــة الوق ــة بطريق ــدم المتعلق ــاكل الق ــح مش وتصحي

علم تشريح القدم والكاحل
التهاب المفاصل

أمراض وإصابات القدم
التدخالت الجراحية في عالج القدم والكاحل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

العالج التنفسي   )091509(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم، وعــالج، 
ورعايــة مرضــى الجهــاز التنفســي فــي الحــاالت الحرجــة، والمزمنــة، ويشــمل ذلــك خدمــات العــالج 
باألكســجين، والعــالج بالبخــاخ، والــرذاذ، وعــالج تمــدد الرئتيــن، والتنفــس االصطناعــي التداخلــي، وغيــر 

التداخلــي، كمــا يتنــاول األعمــال التشــخيصية فــي معمــل وظائــف الرئتيــن.

علم التشريح ووظائف األعضاء
غازات الدم الشرياني

تشخيص ومراقبة الجهاز القلبي الرئوي
العالج بالتمدد الرئوي ورعاية الشعب الهوائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

الرعاية التنفسية
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

البصريات  )091510(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

فحــص،  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
وتشــخيص، وعــالج، ومتابعــة أمــراض، وإصابــات العيــن، والجهــاز البصــري التــي ال تتطلــب تدخــًلا 

جراحًيــا، كمــا ُيعنــى بوصــف العدســات التصحيحيــة للنظــر.

دكتور بصريات

علم التشريح
الهندسة الفيزيائية البصرية

البصريات العيونية وطرق ضبط العدسات
فحص جهاز الرؤية اإلكلينيكي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

عالج النطق والتخاطب   )091511(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

تقييــم،  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
والبلــع. والتواصــل،  واللغــة،  النطــق،  مشــاكل  وعــالج  وتشــخيص، 

أمراض النطق والسمع 
السمعيات

السمع والتوازن

علم التشريح ووظائف األعضاء
علم السمع

علم أمراض اللغة والنطق
فيزياء الصوت وإنتاجه

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أمراض التخاطب
أمراض التخاطب والبلع

علوم النطق واللغة والسمع
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العالج وإعادة التأهيل  )0915(

غرف عمليات  )091512(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن مســاعدة طاقــم 
التمريــض فــي إعــداد المريــض وبيئــة غرفــة العمليــات للجراحــة، وتقديــم المســاعدة للفريــق الطبــي 
أثنــاء العمليــات الجراحيــة، وإعــداد وصيانــة اإلمــدادات الطبيــة المعقمــة، والمعــدات الخاصــة بالعمل 

الطبي.

األمراض التي تتطلب تدخل جراحي
تجهيز غرف العمليات الجراحية

تعقيم غرف العمليات
األجهزة الخاصة بالتعقيم الطبي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الصيدلة   )0916(

الصيدلة  )091601(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــدواء  ــرف ال ــن ص ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الصحيــح للمريــض حســب الوصفــة العالجيــة، كمــا تمّكنــه مــن تزويــد المريــض بمعلومــات كاملــة، 
وعلميــة عــن طريقــة أخــذ العــالج، وحفظــه، واألعــراض الجانبيــة لــه، ومــا يجــب أن يفعلــه حيالهــا... 

وغيــر ذلــك، إضافــة إلــى تجهيــز األدويــة، والتأكــد مــن جودتهــا قبــل صرفهــا للمرضــى.

الصيدلة التحليلية
الممارسة الصيدلية

الكيمياء الحيوية السريرية
الكيمياء الدوائية

علم األدوية
سالمة الدواء 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الصيدلة   )0916(

العلوم الصيدالنية )091602(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــى  ــل عل ــن العم ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــة  ــويق األدوي ــح، وتس ــاول تصري ــا يتن ــة، كم ــات الدوائي ــم المنتج ــر، وتنظي ــع، وتطوي ــاف، وتصني اكتش
ــى  ــي عل ــا اإليجاب ــم تأثيره ــة، وتقيي ــراض المختلف ــن األم ــة م ــالج، والوقاي ــي الع ــة ف ــة، والفعال اآلمن

ــم. الجس

الصيدالنيات
الصيدلة الصناعية 

العلوم الصيدلية
الرقابة النوعية للمستحضرات الصيدلية

النواتج الطبيعية

الصيدلة الفيزيائية
الصياغة الصيدلية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التحليل اآللي المتقدم للمركبات الصيدلية
األنظمة المتقدمة لحمل العقار

النباتات الطبية - تحليل األدوية
العقاقير

النواتج الطبيعية والطب البديل
الكيمياء النباتية والنواتج الطبيعية
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الصيدلة   )0916(

الرعاية الصيدالنية   )091603(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــر  ــة تأثي ــن دراس ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
األدويــة علــى العمليــات الفســيولوجية في جســم اإلنســان، وتأثيرهــا علــى الحالة المرضيــة، وطريقة 
اســتجابة الجســم لهــا، واألعــراض الجانبيــة المحتملــة، وتفاعــل الــدواء مــع األدويــة المختلفــة، كمــا 
يتنــاول تقييــم االســتخدام األمثــل للــدواء من ناحيــة: الحالــة المرضيــة، والجرعــة المناســبة، وتفاعلها 

مــع األدويــة المختلفــة؛ بهــدف الوصــول إلــى التأثيــر اإليجابــي األمثــل علــى جــودة حيــاة المريــض.

الصيدلة اإلكلينيكية
الصيدلة السريرية 

الصيدلة السريرية )عالجيات طب االطفال(
الصيدلة السريرية )زراعة األعضاء(

الصيدلة السريرية )طب طوارئ(
الصيدلة السريرية )التغذية الوريدية العالجية(

الصيدلة السريرية )عالجيات العناية المركزة(

علم األدوية
حركية الدواء اإلكلينيكية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم السموم اإلكلينيكي
علم األدوية في األمراض الباطنية والنفسية

الصيدلة السريرية )عالجيات أمراض القلب(
الصيدلة السريرية )عالجيات أمراض السرطان(

الصيدلة السريرية )عالجيات طب الباطنة(
الصيدلة السريرية )عالجيات أمراض الكلى(

الصيدلة السريرية )عالجيات األمراض المعدية(
دكتور صيدلي
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الصيدلة   )0916(

اإلدارة الصيدالنية  )091604(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تطبيــق المفاهيم 
اإلداريــة، واالقتصاديــة، واالجتماعيــة علــى أعمال فحــص جودة المســتحضرات الصيدالنيــة المختلفة: 
العالجيــة، والتجميليــة، والغذائيــة، مــن الجوانــب: الكيميائيــة، والصيدالنيــة، والميكروبيولوجيــة؛ 

للتأكــد مــن جــودة، وفعاليــة، وســالمة هــذه المنتجــات. 

سياسات الرعاية الصحية
اقتصاديات الدواء

تسويق خدمات الرعاية الصحية
إدارة الخدمات الصحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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الطب والعالج التقليدي والبديل    )0917(

الطب البديل والتكميلي   )091701(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم الرعايــة 
الصحيــة للمرضــى، وعــالج األمــراض عبــر الوســائل والتقنيــات غيــر التقليديــة، والقائمة علــى البراهين 

المثبتة. 

تقويم العمود الفقري
اإلبر الصينية

العالج بالروائح العطرية
الطب الهندي القديم

األعشاب الطبية

مبادئ ومفاهيم الطب البديل والتكميلي
ممارسات الطب البديل والتكميلي

األنظمة التشريعية وأخالقيات الممارسة
ممارسات الطب الشعبي في المملكة العربية السعودية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

علم األعشاب
الطب الشمولي

طب المثلي
الطب التقليدي 
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

سحب دم   )091901(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــدم  ــحب ال ــن س ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
مــن المرضــى علــى اختــالف أعمارهــم، وحاالتهــم الصحيــة، كمــا يتنــاول تجهيــز المريــض، والعينــة 
المختبريــة، وتحديــد المواضــع التشــريحية لســحب الــدم حســب عمــر المريــض، واألخطــاء التــي تؤثــر 

علــى نتيجــة التحليــل، والمخاطــر الصحيــة الناجمــة عــن التعــرض للــدم.    

أساسيات التشريح للجهاز الوعائي
طرق سحب الدم في األطفال والبالغين

العينات المختبرية لسحب الدم
السالمة المهنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

نظارات  )091902(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن فحــص، واختيــار 
النظــارات، والمعينــات البصريــة المناســبة للفــرد. 

علم تشريح ووظائف أعضاء الجهاز البصري
مشكالت البصر الشائعة

قياس النظر
تجهيز النظارات الطبية وتركيب العدسات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

الوبائيات   )091903(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة، وتحليــل، 
ومراقبــة انتشــار األمــراض، واإلعاقــات، والصدمــات ضمــن مجموعــة معينــة،أو منطقــة مــا، وتطويــر 

آليــات للوقايــة منهــا، والســيطرة عليهــا.

الوبائيات الحقلية
إدارة ووبائيات األزمات

أساسيات االحصاء الحيوي
علوم صحة البيئة

وبائيات األمراض غير المعدية
وبائيات األمراض المعدية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الوبائيات واإلحصاء الطبي
الوبائيات السريرية
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

مكافحة العدوى  )091904(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــرق  ــة ط ــن دراس ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
انتقــال العــدوى، وبوابــات دخــول الميكروبــات، والتعــرف علــى إجــراءات، وبروتوكــوالت مكافحــة 

ــدوى.  ــة الع ــة لمكافح ــر المتبع ــم، والتطهي ــرق التعقي ــدوى، وط الع

أسس مكافحة العدوى
إجراءات مكافحة العدوى في المستشفيات

تقنيات التطهير والتعقيم
الحجر الصحي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

الصحة الوقائية   )091905(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، 
ــراض،  ــات واألم ــدوث اإلصاب ــن ح ــة م ــة للوقاي ــراءات المتبع ــم اإلج ــذ، وتقيي ــة تنفي ــة، ومتابع ومراقب

ــض.   ــاة المري ــودة حي ــى ج ــر عل ــي تؤث ــا الت ــدوث مضاعفاته ــع ح ــا، ومن ــر له ــاف المبك واالكتش

سياسات الصحة العامة
اإلحصاء التطبيقي

وبائيات األمراض المزمنة والوقاية منها
حوادث الطرق والوقاية من اإلصابات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



647تصنيف التخصصات التعليمية

برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

غسيل الكلى  )091906(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقييــم المريــض 
قبــل وبعــد خضوعــه للغســيل الكلــوي، ومراقبتــه أثنــاء الغســيل، واســتدعاء الطبيــب عنــد الحاجــة 
إلــى ذلــك، كمــا يتنــاول تشــغيل، ومراقبــة، والتحكــم بأجهــزة الغســيل الكلــوي حســب احتيــاج 

المريــض، والتأكــد مــن عمــل هــذه األجهــزة بكفــاءة وأمــان.

إجراءات تحضير المريض لغسيل الكلى
التقييم السريري للمريض قبل الغسيل
التقييم السريري للمريض بعد الغسيل

األجهزة المستخدمة في غسيل الكلى

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

التعليم الطبي   )091907(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التي تمّكنــه من تخطيــط، وتنظيم، 
ومتابعــة، وتقييــم البرامــج التعليميــة، والتطويرية المقدمــة للعاملين في المجــال الصحي. 

تعليم طب األسنان

نظريات التعلم وأساليبه
مناهج وطرق تدريس

القياس والتقويم في التعليم الطبي
تقنيات التعليم الطبي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص



649تصنيف التخصصات التعليمية

برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

الترميز الطبي  )091908(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن مراجعــة، وتحليل 
ــّهل  ــد يس ــف معق ــام تصني ــق نظ ــام وف ــوز وأرق ــى رم ــا إل ــى، وترجمته ــة للمرض ــات الطبي المعلوم

مــن جمــع البيانــات، ويســتفيد منهــا فــي تحســين جــودة الرعايــة الصحيــة، وفاعليتهــا.

المصطلحات الطبية
10-ICD :الترميز التشخيصي

CPT :التشفير اإلجرائي
إجراءات الترميز

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

التعقيم الطبي   )091909(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام بإجــراءات 
تعقيــم األدوات الطبيــة، والجراحيــة، وغــرف الجراحــة، ومســتلزمات العنايــة بالمرضــى، كمــا يتنــاول 
المواصفــات الفنيــة ألجهــزة التعقيــم، ومســتلزماته وفــق المعاييــر والمقاييــس العالميــة بالتنســيق 

مــع الجهــات المعنيــة.

علم األحياء الدقيقة 
أهم المعدات واألدوات الجراحية

أساسيات منع العدوى
تقنيات التطهير والتعقيم

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

األمن الصحي  )091910(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن تقديــم خدمات 
حمايــة وتأميــن المنشــآت الصحيــة، والعامليــن فيهــا، والمســتفيدين مــن خدماتهــا، مــن: مرضــى 
الزيــارات، والقيــام بالتدخــالت المطلوبــة فــي حــاالت  منوميــن، ومراجعيــن، وتنظيــم مواعيــد 

ــات.  ــوارث واألزم الك

أساسيات األمن في المنشآت الصحية
األنظمة والتشريعات في المؤسسات الصحية

مهارات العمل الجماعي
مهارات التواصل مع اآلخرين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

تعزيز الصحة   )091911(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

تعزيــز  مــن  تمّكنــه  التــي  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
الســلوكيات المرتبطــة بالصحــة، ودراســة العوامــل االقتصاديــة، والبيئيــة، واالجتماعيــة، والتنظيمية 

ــع. ــرد والمجتم ــي للف ــتوى الصح ــى المس ــر عل ــي تؤث الت

التوعية والتعزيز الصحي
الصحة الشخصية

اإلحصاء الحيوي
الصحة المجتمعية

التثقيف الصحي
السياسات واألنظمة الصحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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برامج أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )0919(

تخصصات أخرى في الصحة غير مصنفة في مكان آخر )091999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الصحة  )091(

ــن  ــص يمك ــر ( ألي تخص ــكان آخ ــي م ــة ف ــر مصنف ــة غي ــي الصح ــرى ف ــج أخ ــز )برام ــتخدم رم يس
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الصحــة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج غير محددة في الرفاه  )0920(

تخصص غير محدد في الرفاه  )092000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الرفاه  )092(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الرفــاه( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )الرفاه( 
وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محدد.
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رعاية كبار السن والبالغين ذوي االحتياجات الخاصة  )0921(

رعاية المسنين   )092101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الرفاه  )092(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنه مــن تقديم المشــورة 
حــول الطــرق المثلــى لتقديــم الرعايــة غيــر الطبيــة للمســنين، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص دراســة 
الخصائــص البيولوجيــة، والنفســية، واالجتماعيــة للمســنين، واحتياجاتهــم المختلفــة، وُيفعــل دور 
المؤسســات الحكوميــة والمجتمعيــة تجــاه المســنين؛ لتحقيــق الرفــاه النفســي واالجتماعــي لهم.

الرعاية غير الطبية للبالغين المعاقين

الشيخوخة
األمراض الطبية لدى كبار السن

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المسنين
التحديات التي يواجهها المسنون في المجتمع السعودي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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رعاية األطفال وخدمات الشباب  )0922(

علوم األسرة والطفولة   )092201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الرفاه  )092(

ــات  ــا، والعالق ــرة وتركيبه ــول األس ــية ح ــارف األساس ــب بالمع ــد الطال ــص بتزوي ــذا التخص ــى ه ُيعن
اأُلْســرية وتأثيرهــا علــى تنشــئة األطفــال، باإلضافــة إلــى دراســة مرحلــة الطفولــة، والمراهقــة، 
والتغيــرات الجســدية، والنفســية، واالجتماعيــة فــي هــذه المرحلــة، كمــا يتنــاول طــرق بنــاء البرامــج 
اإلرشــادية لألســرة والطفــل، واألدوات والتدخــالت العلميــة والعمليــة التــي تعــزز العالقــات اأُلْســرية، 

ونمــو الطفــل واكتســابه للمهــارات المختلفــة.

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

تربية ورعاية الطفل
إعالم وإرشاد الطفولة

علوم األسرة

الصحة النفسية للطفل
االضطرابات والمشكالت النفسية لدى األطفال

البرامج اإلرشادية لألسرة والطفل

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

اإلرشاد النفسي باللعب
اإلنتاج اإلعالمي في مجال الطفولة

أسرة ونمو الطفل
األسرة والطفولة
دراسات الطفولة
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الخدمات االجتماعية واإلرشاد  )0923(

الخدمة االجتماعية )092301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الرفاه  )092(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الالزمــة لتحليــل وفهــم ســلوك 
اإلنســان، والنظــم االجتماعيــة عبــر الدراســات االجتماعيــة؛ لتمكينــه مــن تخطيــط، وتنظيــم، 
ــات مختلفــة، فــي حياتهــم اليوميــة، كمــا  وتقديــم المســاعدة للعمــالء ممــن يواجهــون صعوب
يتنــاول هــذا التخصــص طــرق تقويــم االحتياجــات النفســية واالجتماعيــة لألفــراد، والجماعــات 
ــواع التدخــالت االجتماعيــة، وطــرق الدعــم والمشــورة المقدمــة لهــم، إضافــة  والمجتمعــات، وأن
ــم  ــآت الدع ــة لمنش ــب اإلداري ــة والجوان ــات االجتماعي ــات والسياس ــط التنظيم ــة وتخطي ــى دراس إل

ــة.   ــي المختلف االجتماع

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

اإلرشاد االجتماعي
اإلصالح األسري
اإلرشاد األسري

التأهيل االجتماعي
تنظيم وتخطيط المجتمع

العالج االجتماعي

أسس الخدمة االجتماعية
السلوك اإلنساني والبيئة االجتماعية

الخدمة االجتماعية في المجال النفسي

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والطفولة
التشريعات االجتماعية في المملكة العربية السعودية

البحث االجتماعي
تنمية المجتمع المحلي

التخطيط االجتماعي وإدارة مؤسسات الرعاية االجتماعية
 التنظيم واإلدارة في الخدمة االجتماعية

الخدمة االجتماعية اإلكلينيكية
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برامج أخرى في الرفاة غير مصنفة في مكان آخر  )0929(

تخصصات أخرى في الرفاة غير مصنفة في مكان آخر  )092999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: الرفاه  )092(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الرفــاة غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن 
تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الرفــاة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي 

مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الصحة 
والرفاه  )0988(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن الصحة 
والرفاه  )098888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الصحة والرفاه  )098(

ــج  ــاه( ألي برنام ــة والرف ــن الصح ــات تتضم ــددة التخصص ــالت متع ــج والمؤه ــز )البرام ــتخدم رم يس
متعــدد التخصصــات بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكبــر مــن التدريــس فيــه لمجــال )الصحــة 

ــاه(. والرف
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برامج أخرى في الصحة والرفاه غير مصنفة في 
مكان آخر )0999(

تخصصات أخرى في الصحة والرفاه غير مصنفة 
في مكان آخر  )099999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الصحة والرفاه )09(

المجال الضيق: برامج أخرى في الصحة والرفاه غير مصنفة في 
مكان آخر  )099(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي الصحــة والرفــاه غيــر مصنفــة فــي مــكان آخــر( ألي تخصــص 
يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )الصحــة والرفــاه( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، 

أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.



مجال )10(
الخدمات

الخدمات الشخصية      101                

خدمات النظافة العامة والصحة المهنية      102   

خدمات األمن      103         

خدمات النقل      104          
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برامج غير محددة في الخدمات   )1000(

تخصص غير محدد في الخدمات )100000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: برامج غير محددة في الخدمات  )100(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الخدمــات( ألي تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الواســع 
)الخدمــات( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي مجــال محــدد.
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برامج غير محددة في الخدمات الشخصية )1010(

تخصص غير محدد في الخدمات الشخصية )101000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي الخدمــات الشــخصية( ألي تخصــص، أو برنامــج ينتمــي إلى 
المجــال الضيــق )الخدمــات الشــخصية( وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه 

فــي مجــال محــدد.
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الخدمات المنزلية   )1011(

التربية األسرية   )101101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالبــة مــن المهــارات األساســية لرعايــة األســرة فــي الجوانــب 
ــرية،  ــات األس ــزل، والعالق ــرق إدارة المن ــاول ط ــا يتن ــة، كم ــة، والغذائي ــة، واالجتماعي ــة، والمالي التربوي
والمهــارات التربويــة، وأداء األعمــال األساســية فيــه، مثــل: الطبــخ، والخياطــة ...الــخ، إضافــة إلى دراســة 

إدارة المشــروعات الصغيــرة التــي يمكــن أن تنطلــق مــن المنــزل.

االقتصاد المنزلي
االقتصاد المنزلي والتربية الفنية

األسرة والعالقات األسرية
تصنيع وحفظ األغذية منزليًا
التصميم والديكور المنزلي 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تقنية المالبس
إدارة المنزل

المشروعات الصغيرة والصناعات المنزلية الصغيرة

علوم المستهلك
علوم األسرة والمستهلك
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الخدمات المنزلية   )1011(

إدارة السكن والمؤسسات األسرية   )101102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالبــة مــن المهــارات األساســية إلدارة المنــزل، والمؤسســات 
ــون  ــي تك ــا؛ لك ــازل، وتهيئته ــث المن ــرية، وتأثي ــات األس ــرة، والعالق ــة األس ــاول دراس ــكنية، ويتن الس
ــواع  ــا، وأن ــادة موارده ــتهالك، وزي ــيد االس ــبل ترش ــرة، وس ــات األس ــق باقتصادي ــا يتعل ــكنًا، وكل م س
أنــواع  إلــى دراســة مختلــف  المنــزل، إضافــة  التــي يمكــن عملهــا فــي  المشــروعات الصغيــرة 
المنشــآت الســكنية، وطــرق إدارتهــا، والعنايــة بهــا، واإلشــراف علــى تنفيــذ، وتجديــد عقــود الُمــّلاك، 

ــك. ــر ذل ــتأجرين، ... وغي والمس

السكن وإدارة المؤسسات
اإلسكان وإدارة المنزل

مبادئ إدارة السكن
إدارة الحفالت والمؤتمرات

تجميل وتأثيث المسكن

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة موارد األسرة 
تنسيق الحدائق المنزلية

آداب فن االتيكيت
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خدمات العناية بالشعر والتجميل   )1012(

التجميل   )101201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالبــة بالمهــارات الالزمــة للعمــل فــي التجميــل والتزييــن 
ــف  ــرد وتصفي ــتخدام آالت ف ــص، واس ــريح، والق ــون التس ــعر، وفن ــة بالش ــات العناي ــائي، وتقني النس
ــى  ــة إل ــل، إضاف ــواد التجمي ــة لم ــة الكيميائي ــرة، والطبيع ــه، والبش ــل الوج ــات تجمي ــعر، وتقني الش
تدريــب الطالبــة علــى مهــارات الســلوك الوظيفــي، وأخالقيــات العمــل، ومهــارات االتصــال، وخدمــة 

ــرة. ــاريع الصغي ــارات إدارة المش ــالء، ومه العم

العناية بالبشرة والمكياج
العناية بالشعر

أسس العناية بالشعر
أسس العناية بالبشرة والمكياج

العناية باليدين والقدمين

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

السالمة والصحة المهنية
معالجات الوجه المتقدمة

المكياج اإلعالمي

تقنية التزيين النسائي
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الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز  )1013(

اإلدارة الفندقية   )101301(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
تخطيــط، وتنظيــم، ومتابعــة، وتقويــم خدمــات الضيافــة، والســكن، وتقديــم الطعــام والشــراب، 
ــارات  ــن المه ــب م ــن الطال ــى تمكي ــعى إل ــا يس ــياحية، كم ــات الس ــادق، والمنتجع ــي الفن ــزالء ف للن
ــذب  ــويق، والج ــال التس ــرية، وأعم ــوارد البش ــودة، والم ــة، والج ــال المالي ــل: األعم ــرى، مث ــة األخ اإلداري

ــزة. ــة ممي ــى تجرب ــم عل ــن حصوله ــد م ــالء، والتأك ــة العم ــياحي، وخدم الس

العمليات الفندقية
إدارة الضيافة

الفندقة والضيافة

أساسيات صناعة الضيافة
اإلدارة المالية وإدارة اإليرادات

تسويق الخدمات الفندقية والسياحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة عمليات الخدمة
مدخل الى صناعة السياحة والضيافة

الصحة والسالمة الفندقية

الفندقة والسياحة
الفندقة
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الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز  )1013(

خدمة الطعام والشراب   )101302(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تمّكنــه  التــي  والكفايــات  والمهــارات  بالمعــارف  الطالــب  تزويــد  إلــى  التخصــص  هــذا  يهــدف 
مــن تخطيــط، وتنظيــم، ومتابعــة، وتقييــم خدمــات تقديــم الطعــام والشــراب فــي الفنــادق، 
والمنتجعــات، والمطاعــم، والمناطــق الســياحية المختلفــة، كمــا يتنــاول هــذا التخصــص طــرق 
ــالت،  ــم الحف ــداد وتنظي ــل، وإع ــات العم ــم وردي ــا، وتنظي ــط تكلفته ــام، وضب ــم الطع ــداد قوائ إع
وأســاليب تقديــم الطعــام والشــراب، وخدمــة العمــالء؛ للتأكــد مــن حصولهــم علــى تجربــة مميزة.

مهارات تقديم الطعام والشراب
تخطيط قوائم الطعام وضبط التكلفة

أساسيات في إدارة األعمال 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

صحة وسالمة الطعام والشراب
مدخل إلى صناعة السياحة والضيافة

تجهيزات ومعدات المطابخ والمطاعم
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الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز  )1013(

إنتاج الطعام )الطهي(   )101303(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمهــارات التــي تمّكنــه مــن تخطيــط، وإعــداد األطعمــة 
المختلفــة، وصحــة وســالمة األغذيــة، وتجهيــزات ومعــدات المطابــخ، والمطاعــم، وأنــواع المطبــخ 
الحلويــات،  وإنتــاج  والمشــروبات،  األغذيــة،  ومراقبــة  وتخزيــن،  شــراء،  وطــرق  والســاخن،  البــارد 

ــا. ــة فيه ــالمة المهني ــم، والس ــيات إدارة المطاع ــى أساس ــز عل ــا يرّك ــوزات، كم والمخب

الحلويات
فنون ومهارات الطهي

مبادئ صناعة األغذية والمشروبات
تجهيزات ومعدات المطابخ والمطاعم

المطبخ الساخن والبارد

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

التموين والتخزين
مقدمة في صناعة السياحة والضيافة
تجهيزات ومعدات المطابخ والمطاعم
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الرياضة )1014(

علوم الرياضة والنشاط البدني  )101401(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يســعى هــذا التخصــص إلــى دراســة تركيــب، ووظائــف أعضــاء وكيميــاء جســم اإلنســان، وتطبيــق 
ذلــك علــى األنشــطة الحركيــة، وأداء التماريــن الرياضيــة، والتأهيــل الرياضــي، كمــا يهــدف إلــى 
تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن العمــل بمراكــز اللياقــة البدنيــة، والصحيــة، 
واآلمــن  الفعــال،  االســتخدام  ودراســة  العامــة،  الصحــة  وقطاعــات  العســكرية،  والقطاعــات 

لألجهــزة، واألدوات الرياضيــة المختلفــة.

اللياقة البدنية 
علوم الحركة

التشريح الوظيفي والنشاط البدني 
مبادئ فسيولوجيا الجهد البدني وتطبيقاته

التغذية الرياضية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

القوام والتمرينات العالجية
النمو والتطور الحركي

اإلصابات الرياضية وإسعافاتها

فسيولوجيا الجهد البدني
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الرياضة )1014(

التدريب الرياضي  )101402(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــر األداء  ــن تطوي ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الرياضــي للمتدربيــن، والوصــول الــى البنيــة الرياضيــة المرغوبــة، وأســس االنتقــاء، ومبــادئ التدريــب، 
وطرقــه، وأســاليبه، وقواعــد بنــاء برامــج التدريــب المتخصصــة، وتقنيــن متغيــرات األحمــال التدريبيــة 
لإلعــداد للمنافســات الرياضيــة، كمــا يتنــاول األداء الفنــي الصحيــح، وكيفيــة تقويمــه وتطويــر 

ــة. ــوالت الرياضي ــوز بالبط ــق الف ــات؛ لتحقي ــن اإلصاب ــة م ــة، والوقاي ــارات الرياضي المه

المدربون الرياضيون

دراسة متقدمة في التدريب الرياضي
مبادئ اللياقة البدينة وتطبيقاتها

سيكولوجية التدريب والمنافسات الرياضية 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مبادئ تدريب الناشئين
تخطيط برامج التدريب الرياضي 

االنتقاء في المجال الرياضي
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السفر والسياحة والترفيه  )1015(

اإلدارة السياحية  )101501(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
الســياحية، والترفيهيــة، وأساســيات صناعــة  الخدمــات  تخطيــط، وتنظيــم، ومتابعــة، وتقييــم 
الســياحة، والجــذب الســياحي، وطبيعــة عمــل الــوكاالت، والمؤسســات الســياحية، وطــرق تصميــم 

ــياحية. ــآت الس ــويق المنش ــال إدارة، وتس ــاول أعم ــا يتن ــا، كم ــياحية، وتنفيذه ــج الس البرام

اإلدارة السياحية والفندقية
السياحة 

السفر والسياحة
السياحة والضيافة

الخدمات السياحية األساسية
مقومات الجذب السياحي

إدارة المنشآت السياحية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

السياحة في المملكة العربية السعودية
إدارة المتاحف والمعارض

معالم سياحية حول العالم

السياحة والفندقة
السياحة واآلثار

اإلدارة السياحية والفعاليات
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السفر والسياحة والترفيه  )1015(

إدارة موارد التراث  )101502(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

ــم،  ــط، وتنظي ــة لتخطي ــارات الالزم ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ومتابعــة، وتقييــم أعمــال إدارة عناصــر، أو مــواد، أو مبانــي تراثيــة، فــي مواقــع مفتوحــة، أو ضمــن 
المتاحــف، وطــرق اإلشــراف علــى كل مــا يتعلــق بالمــواد، والعناصــر التاريخيــة، واألثريــة، والطبيعية، 
وتفاصيلهــا،  وفنونهــا،  تاريخهــا،  علــى  والتعــرف  وإبرازهــا،  وصيانتهــا،  وتأهيلهــا،  والمتاحــف، 

والترويــج لهــا.

تسجيل وتوثيق التراث
اقتصاديات وتسويق التراث

إدارة المتاحف 

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة التراث العمراني
علم المتاحف

الفن العربي 
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السفر والسياحة والترفيه  )1015(

اإلرشاد السياحي  )101503(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

ــن  ــه م ــي تمّكن ــات الت ــارات والكفاي ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــاليبه،  ــياحي، وأس ــد الس ــام المرش ــاول مه ــا يتن ــياح، كم ــياحي للس ــاد الس ــات اإلرش ــم خدم تقدي
التواصــل،  ومهــارات  واللغــة،  والمعلومــات،  المظهــر،  مثــل:  فيــه،  توفرهــا  الواجــب  والشــروط 
والتعامــل مــع اآلخريــن علــى اختــالف مســتوياتهم الثقافيــة، واالجتماعيــة، كمــا يرّكــز علــى طــرق 

تقييــم األداء اإلرشــادي وتطويــره.

أنماط السياحة
التراث الشعبي

المعالم الحضارية المعاصرة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أساليب اإلرشاد السياحي
تنظيم الرحالت السياحية

علم السياحة البيئية
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السفر والسياحة والترفيه  )1015(

إدارة وتنظيم الفعاليات  )101504(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف، والمهــارات والكفايــات التــي تمّكنــه مــن 
ــادئ  ــاول مب ــرات، ويتن ــات والمؤتم ــال الفعالي ــم أعم ــويق، وتقيي ــم، وإدارة، وتس ــط، وتنظي تخطي
إدارة الفعاليــات، وأساســيات الخدمــات المقدمــة فيهــا، مثــل: خدمــة الطعــام والمشــروبات، 
وإدارة المرافــق، والخدمــات اللوجســتية المختلفــة، إضافــة إلــى دراســة أعمــال التســويق، ورعايــة 

ــا. ــة إلقامته ــح المنظم ــات، واللوائ ــي الفعالي ــر ف ــات، وإدارة المخاط الفعالي

إدارة الفعاليات والسياحة
إدارة المعارض والمؤتمرات الدولية

تخطيط وإدارة عمليات الفعاليات
إدارة مبيعات الحفالت

االبداع في تسويق وترويج الفعاليات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

صناعة المؤتمرات والمهرجانات
مبادئ إدارة الفعاليات

إدارة المخاطر في الفعاليات
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برامج أخرى في الخدمات الشخصية غير مصنفة 
في مكان آخر  )1019(

تخصصات أخرى في االخدمات الشخصية غير مصنفة 
في مكان آخر  )101999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: الخدمات الشخصية  )101(

ــر( ألي  ــكان آخ ــي م ــة ف ــر مصنف ــخصية غي ــات الش ــي الخدم ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )الخدمــات الشــخصية( ولــم يتــم تصنيفــه فــي 

مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.
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برامج غير محددة في خدمات النظافة العامة 
والصحة المهنية  )1020(

تخصص غير محدد في خدمات النظافة العامة 
والصحة المهنية  )102000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: خدمات النظافة العامة والصحة المهنية  )102(

يســتخدم رمــز )تخصــص غيــر محــدد فــي خدمــات النظافــة العامــة والصحــة المهنيــة( ألي 
تخصــص ينتمــي إلــى المجــال الضيــق )خدمــات النظافــة العامــة والصحــة المهنيــة( وال توجــد عنــه 

ــدد. ــي مح ــال تفصيل ــي مج ــه ف ــى تصنيف ــاعد عل ــة تس ــات إضافي معلوم
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المجال الضيق: خدمات النظافة العامة والصحة المهنية  )102(

خدمات الصرف الصحي للمجتمع   )1021(

تقنية البيئة  )102101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات التــي تمّكنــه مــن 
العمــل فــي مجــاالت حمايــة البيئــة، ومكافحــة التلــوث، والمراقبــة البيئيــة، والعمــل فــي مجــال 
ــي  ــة الت ــالت التوعي ــي حم ــاهمة ف ــة، والمس ــات الصحي ــة اآلف ــذاء، ومكافح ــالمة الغ ــة س مراقب
ترفــع مــن الوعــي البيئــي لــدى أفــراد المجتمــع، كمــا يتنــاول مجــاالت الصحــة العامــة، واألمــراض 
الســارية، والوبائيــات، وتلــوث الهــواء، والمــاء، وإدارة المخلفــات، ومجــال الوقايــة مــن اآلفــات 

ــا. ــرق مكافحته ــة، وط ــرية، والحيواني الحش

التحكم في التلوث البيئي
السالمة الغذائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مكافحة اآلفات الصحية
الحجر الصحي



التصنيف السعودي الموحد للمستويات و التخصصات التعليمية 1441 هـ - 2020 م 680

المجال الضيق: خدمات النظافة العامة والصحة المهنية  )102(

الصحة والسالمة المهنية   )1022(

الصحة والسالمة المهنية  )102201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات والكفايــات التــي تمّكنــه مــن 
تحليــل، ومراقبــة، والتحكــم بمصــادر المخاطــر المحتملــة فــي بيئــة العمــل لحمايــة األفــراد، 
والكيميائيــة،  الميكانيكيــة،  المخاطــر  أنــواع  يتنــاول  كمــا  المحيطــة،  والبيئــة  والممتلــكات، 
والبيولوجيــة، وحتــى النفســية، وطــرق الوقايــة منهــا، كمــا يتنــاول الممارســات، واإلجــراءات 
المتعلقــة بالســالمة، وكيفيــة التأكــد مــن االلتــزام بهــا، وتوعيــة العامليــن بأهميتهــا، وطــرق 

تطبيقهــا.

الصحة المهنية
صحية بيئة العمل

السالمة المهنية

أساسيات الصحة والسالمة المهنية
طرق تقييم المخاطر

إدارة السالمة ومنع الخسائر
التشريعات المحلية والعالمية للسالمة والصحة المهنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

السالمة واألمن الصناعي
السالمة من الحريق
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برامج أخرى في خدمات النظافة العامة والصحة 
المهنية غير مصنفة في مكان آخر  )1029(

تخصصات أخرى في خدمات النظافة العامة والصحة 
المهنية غير مصنفة في مكان آخر  )102999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

المجال الضيق: خدمات النظافة العامة والصحة المهنية  )102(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي خدمــات النظافــة العامــة والصحــة المهنيــة غيــر مصنفــة 
فــي مــكان آخــر ( ألي تخصــص يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )خدمــات النظافــة العامــة 
والصحــة المهنيــة( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن 

ــف. التصني
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

برامج غير محددة في خدمات األمن   )1030(

تخصص غير محدد في خدمات األمن  )103000(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

ــى  ــي إل ــج ينتم ــص أو برنام ــن( ألي تخص ــات األم ــي خدم ــدد ف ــر مح ــص غي ــز )تخص ــتخدم رم يس
المجــال الضيــق )خدمــات األمــن(، وال توجــد عنــه معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه فــي 

مجــال تفصيلــي محــدد
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

الجيش والدفاع   )1031(

العلوم العسكرية  )103101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن أداء المهــام 
العســكرية المنوطــة بــه فــي القطاعــات العســكرية، وتأهيلــه للقيــام بالوظائــف القياديــة علــى 

المســتوى التكتيكــي، والعملياتــي، واالســتراتيجي. 

العمليات الخاصة والحرب غير النظامية

العمليات واالتصاالت
االستراتيجيات العسكرية

توجيه المقاتالت
علوم األسلحة وأنظمة التسليح

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

الجيش والدفاع   )1031(

العلوم الجوية  )103102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن قيــادة وتوجيه 
القــرار  واتخــاذ  العســكرية،  بالمنــاورات  والقيــام  المختلفــة،  بأنواعهــا  العســكرية  الطائــرات 

ــددة.  ــداف المح ــق األه ــب؛ لتحقي المناس

توجيه المقاتالت 

أساسيات في هندسة الطيران
قيادة الطائرات العسكرية

فنون القتال الجوي
توجيه الطائرات العسكرية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

الجيش والدفاع   )1031(

العلوم الجوية الفنية  )103103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــغيل،  ــن تش ــه م ــي تمّكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
وإدارة عمــل األجهــزة، والمعــدات اإللكترونيــة للطائــرات المقاتلــة.

تشغيل أنظمة التسليح
تشغيل أنظمة الطائرة بدون طيار

تسليح الطائرات

أساسيات في هندسة الطيران
أجهزة المراقبة الجوية

أنظمة اإلنذار الجوي
تسليح الطائرات

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

تشغيل أجهزة اإلنذار الجوي
صيانة الذخائر

صيانة المظالت ووسائل اإلنقاذ
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

الجيش والدفاع   )1031(

العلوم البحرية  )103104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن القيــام 
بالمهــام العســكرية المنوطــة بــه فــي القــوات البحريــة، كمــا يتنــاول تطويــر المهــارات اإلداريــة، 

ــة. ــات البحري ــية، والتقني ــة األساس ــوم البحري ــة العل ــة، ودراس والقيادي

 الفنون البحرية

أساسيات في علوم البحار 
العمليات واالتصاالت

االستراتيجيات العسكرية البحرية
قيادة السفن الحربية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

العلوم األمنية  )103201(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة 
المجــاالت األمنيــة، والجنائيــة، واالســتخباراتية، وتحليــل مشــكالتها، وتطويــر حلــول مبتكــرة لهــا، 
باســتخدام األدوات والتطبيقــات الحديثــة، كمــا يتنــاول تطويــر مهــارات الضبــاط فــي بيئــة العمــل 
ــروف  ــي الظ ــة وف ــل بفعالي ــق العم ــادة فري ــي قي ــم ف ــر مهاراته ــى تطوي ــة إل ــة، إضاف الحقيقي
ــة  ــات األمني ــي القطاع ــن ف ــط أم ــي كضاب ــكل أخالق ــون وبش ــق القان ــرف وف ــة، والتص المختلف

ــة. المختلف

األمن العام
دراسات أمنية 

أمن الطيران
مكافحة المخدرات

الدراسات االستخباراتية
فحص األسلحة واآلالت

األنظمة الجنائية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

المخدرات وطرق مكافحتها
الطب الشرعي والسموم

مكافحة التزوير
حماية المنشآت

علوم شرطة
االستخبارات

األمن الداخلي
الرقابة الجمركية
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

استراتيجية وسياسة مكافحة اإلرهاب )103202(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التعــرف علــى 
طبيعيــة، وديناميكيــة، وأســاليب المنظمــات اإلرهابيــة، والعمليــات اإلرهابيــة، وصياغــة سياســات 
ــه،  ــة ل ــة المصاحب ــورات القانوني ــاب، والتط ــل اإلره ــة تموي ــاول دراس ــا يتن ــاب، كم ــة اإلره لمكافح

واالســتخبارات، والــدور العســكري لمكافحــة اإلرهــاب. 

مقدمة حول اإلرهاب
أساليب تمويل اإلرهاب

أساليب مكافحة اإلرهاب
الدور العسكري في مكافحة اإلرهاب

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

األمن الفكري  )103203(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن التعــرف علــى 
مفهــوم األمــن الفكــري، والتأصيــل الشــرعي لــه، وأهميتــه، وأهدافــه، ومقوماتــه، ومجاالتــه، ومــا 
يهــدده، كمــا يتنــاول االنحــراف الفكــري، وأســبابه، ومخاطــره، وطــرق اكتشــافه، وســبل الوقايــة 
ــى  ــتنادًا إل ــا اس ــة، ورده ــة بالمملك ــة الضال ــا الفئ ــي تتبناه ــبهات الت ــان الش ــه وبي ــه، ومكافحت من
ــة  ــارات الفكري ــات والتي ــرق والجماع ــض الف ــف ببع ــى التعري ــة إل ــنة، إضاف ــاب والس ــوص الكت نص

المعاصــرة. 

مفهوم األمن الفكري وتأصيله
االنحراف الفكري 

شبهات الفئة الضالة والرد عليها
التيارات الفكرية المعاصرة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

األمن الصناعي )103204(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات التــي تمّكنــه مــن دراســة 
مفهــوم األمــن الصناعــي، وقوانيــن ومعاييــر الســالمة المعتمــدة، وكيفيــة تطبيقهــا، كمــا 
يتنــاول اشــتراطات الســالمة فــي المنشــآت الصناعيــة، وإجراءاتهــا التطبيقيــة، وطــرق الوقايــة مــن 
المخاطــر المختلفــة، واإلشــعاعات المتنوعــة؛ لحمايــة األرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة.

أساسيات األمن الصناعي
المنشآت الصناعية

الوقاية من األخطار الصناعية
إجراءات السالمة المهنية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

أمن الحدود  )103205(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالــب مــن فهــم واســتيعاب االســتراتيجيات المتبعــة فــي 
تأميــن وحمايــة الحــدود، باإلضافــة إلــى تطويــر مهاراتــه الســتخدام األســلحة، والقيــام بإجــراءات 
فــي  االشــتباك  وقواعــد  العملياتيــة،  اإلجــراءات  ومعرفــة  واالتصــاالت،  والتفتيــش،  التحقيــق، 

ــة.   ــات الحدودي ــف واألزم المواق

أساسيات في أمن الحدود
التدريب العسكري

األنظمة والتشريعات المتعلقة بأمن الحدود
قواعد االشتباك في أمن الحدود

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

حماية األفراد والملكية   )1032(

الدفاع المدني  )103206(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــط،  ــن تخطي ــه م ــي تمكن ــارات الت ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــة  ــة والخاص ــكات العام ــكان، والممتل ــي الس ــي تحم ــات الت ــم الخدم ــة، وتقيي ــم، ومتابع وتقدي
مــن أخطــار الحريــق، والكــوارث، والحــروب، والحــوادث المختلفــة، وإغاثــة المنكوبيــن، وتأميــن 

ــة.  ــق العام ــي المراف ــل ف ــير العم ــاالت، وس ــالت واالتص ــالمة المواص س

إدارة األزمات والكوارث
إدارة األزمات والكوارث األمنية

االستجابة في حاالت الطوارئ واألزمات
قواعد ووسائل السالمة واألمن الصناعي

وسائل اإلنذار من األخطار
أعمال مكافحة الحرائق وإطفائها

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

إدارة الطوارئ
اإلطفاء واإلنقاذ
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المجال الضيق: خدمات األمن  )103(

برامج أخرى في خدمات األمن غير مصنفة في 
مكان آخر )1039(

تخصصات أخرى في خدمات األمن غير مصنفة في 
مكان آخر  )103999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يســتخدم رمــز )تخصصــات أخــرى فــي خدمــات األمــن غيــر مصنفة فــي مــكان آخــر ( ألي تخصص 
يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الضيــق )خدمــات األمــن( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال تفصيلــي 

محــدد، أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيف.
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المجال الضيق: خدمات النقل  )104(

خدمات النقل   )1041(

المالحة البحرية  )104101(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تمكيــن الطالــب حــول أساســيات وأنظمــة الســير المالحيــة البحريــة، 
وفنــون المالحــة البحريــة، وواجباتهــا، واالتصــاالت البحريــة، والخرائــط، واألجهــزة المالحيــة. كمــا 
يتنــاول مبــادئ بنــاء الســفن، وصالحيتهــا، وتشــغيلها، وقيادتهــا، وســالمة األفــراد، والــركاب، 
ــداول  ــري، وت ــل البح ــن النق ــة، وقواني ــدات الدولي ــري، والمعاه ــي البح ــون الدول ــع، والقان والبضائ

ــة. ــة البيئ ــع، وحماي البضائ

بناء وهيكلية السفن
األرصاد الجوية وتطبيقاتها

القانون البحري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

االتصاالت البحرية
مبادئ السالمة البحرية

أعمال سطح السفينة 
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المجال الضيق: خدمات النقل  )104(

خدمات النقل   )1041(

الموانئ والنقل البحري  )104102(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهارات التــي تمّكنه مــن إدارة، وتشــغيل، 
وتخطيــط الموانــئ التجاريــة أو البتروليــة، وإدارة محطــات الحاويــات، وأنظمــة المراقبــة المالحيــة 
فــي الموانــئ، والبحــار، والســواحل، كمــا يتنــاول المحاســبة المالحية، والســالمة البحريــة، وأنظمة، 
وقوانيــن، وإجــراءات اإلبحــار، والنقــل، والشــحن، والتأميــن البحــري، واقتصاديــات الموانــئ، والنقــل 

ــتيات. البحري، واللوجس

الموانئ البحرية
إدارة وتشغيل الموانئ

لوجستيات النقل البحري
القانون البحري

اقتصاديات النقل البحري

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

مبادئ السالمة البحرية
أعمال الشحن البحري والتفريغ

التأمين البحري
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المجال الضيق: خدمات النقل  )104(

خدمات النقل   )1041(

المالحة الجوية  )104103(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

تخصصات أخرى مشمولة بالتعريف

ــن  ــه م ــي تمّكن ــية الت ــارات األساس ــارف والمه ــب بالمع ــد الطال ــى تزوي ــص إل ــذا التخص ــدف ه يه
ــاول  ــا يتن ــوي، كم ــل الج ــات النق ــارات، وخدم ــر المط ــم، وتطوي ــغيل، وتقيي ــط، وإدارة، وتش تخطي
العمليــات التشــغيلية لنقــل األفــراد، والبضائــع جــوًا مــن مــكان إلــى آخــر، ويشــمل ذلــك: اإلركاب، 
والطيــران، والمراقبــة الجويــة، وأنظمــة المالحــة الجويــة، وخدمــات الدعم في ســاحات المطارات، 
وتأميــن وســالمة حركــة الطائــرات، وانســياب الحركــة الجويــة، وفــق معاييــر ومتطلبــات المنظمة 

الدوليــة للطيــران المدنــي. 

علوم الطيران
ضبط حركة المرور الجوي

المراقبة الجوية
أنظمة المساعدات المالحية )طيران(

أنظمة الرادار )طيران(
أنظمة االتصاالت ومفاتيح االتصاالت الصوتية )طيران(

أنواع المراقبة الجوية
أنظمة المالحة الجوية

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص

أمن المطار
التدخالت الطارئة في المالحة الجوية

أنظمة معالجة البيانات )طيران(
سالمة وتشغيل المطارات

ساحات وقوف الطائرات
المعدات األرضية المساندة

قيادة الطائرات بدون طيار
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أنظمة معالجة البيانات )طيران(
سالمة وتشغيل المطارات

ساحات وقوف الطائرات
المعدات األرضية المساندة

قيادة الطائرات بدون طيار

المجال الضيق: خدمات النقل  )104(

خدمات النقل   )1041(

قيادة القطارات  )104104(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات الفنيــة األساســية التــي تمّكنــه 
مــن قيــادة القطــارات لنقــل الــركاب، والبضائــع بشــكل آمــن، كمــا يتنــاول المهــارات الفنيــة، 
والتقنيــة، لقيــادة القطــار وجوانــب األمــن والســالمة المهنيــة، واالســتجابات المطلوبــة فــي 

ــادة. ــر المعت ــروف غي ــوارئ، أو الظ ــاالت الط ح

أساسيات ومفاهيم صناعة الخطوط الحديدية
أساسيات مبادئ األمن والسالمة في المسار الحديدي

مهارات اإلطفاء والتعامل مع الحرائق
االتصاالت واإلشارات 
السالمة في القطار
أسس صيانة القطار

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: خدمات النقل  )104(

خدمات النقل   )1041(

خدمات المحطة والركاب  )104105(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يهــدف هــذا التخصــص إلــى تزويــد الطالــب بالمعــارف والمهــارات األساســية المتعلقــة بالصحــة، 
والســالمة المهنيــة فــي مــكان العمــل، واالتصــاالت، وخدمــة العمــالء ذات الصلــة بعمليــات نقــل 
الــركاب فــي الخطــوط الحديديــة، كمــا يتنــاول الحرائــق فــي مــكان العمــل، واالســتجابة لحــاالت 

الطــوارئ، ومســاعدة الــركاب، وتوفيــر الخدمــات لهــم.

مبادئ األمن والسالمة في المسار الحديدي
 أساسيات العمليات في الخطوط الحديدية

مهارات اإلطفاء والتعامل مع الحرائق
مهارات ومفاهيم اإلنقاذ واإلخالء في حاالت الطوارئ

مفاهيم ومهارات إدارة الحوادث
تقنيات الحجز و اصدار التذاكر

مهارات التعامل مع المواد الخطرة

أهم المقررات التي تندرج تحت هذا التخصص
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المجال الضيق: البرامج والمؤهالت متعددة 
التخصصات تتضمن الخدمات  )108(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الخدمات )1088(

البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الخدمات )108888(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

يســتخدم رمــز )البرامــج والمؤهــالت متعــددة التخصصــات تتضمن الخدمــات( ألي برنامــج متعدد 
التخصصــات، بحيــث يتــم تكريــس الوقــت األكبــر مــن التدريــس فيــه لمجــال )الخدمات(.
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المجال الضيق: برامج أخرى في الخدمات غير 
مصنفة في مكان آخر  )109(

برامج أخرى في الخدمات غير مصنفة في 
مكان آخر )1099(

تخصصات أخرى في الخدمات غير مصنفة في 
مكان آخر )109999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: الخدمات )10(

ــص  ــر ( ألي تخص ــكان آخ ــي م ــة ف ــر مصنف ــات غي ــي الخدم ــرى ف ــات أخ ــز )تخصص ــتخدم رم يس
يمكــن تصنيفــه ضمــن المجــال الواســع )الخدمــات( ولــم يتــم تصنيفــه فــي مجــال محــدد، أو 

فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف.



مجال )99(
برامج غير معروفة

برامج غير معروفة      999                

               



المجال الضيق: برامج غير معروفة  )999(

برامج غير معروفة   )9999(

تخصصات غير معروفة  )999999(

المجال 
التفصيلي

اسم التخصص

التعريف

المجال الواسع: برامج غير معروفة )99(

يســتخدم رمــز )تخصصــات غيــر معروفــة ( ألي تخصــص لــم يتــم تصنيفــه ضمــن المجــاالت 
الســابقة وال تتوفــر معلومــات إضافيــة تســاعد علــى تصنيفــه ضمــن أي مجــال واســع أو ضيــق أو 
تفصيلــي محــدد أو فــي مــكان آخــر مــن التصنيــف، وال تشــكل هــذه الفئــة جــزءا مــن التصنيــف 
نفســه، غيــر أنــه عنــد جمــع البيانــات ســتدعو الحاجــة إلــى الرقــم 999999 للتخصصــات العلميــة 

غيــر المعروفــة أو غيــر المحــددة.



المالحق

ملحق )1(:

    كشاف التخصصات حسب المجاالت التعليمية

ملحق )2(:

    كشاف التخصصات حسب الترتيب األبجدي
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ملحق )1(: كشاف التخصصات حسب المجاالت التعليمية

001
0011

001101
001102
001103
001104
001105
001106
001107
001108
001109
001110
001111
001112
001113
001114
001115
001116
001117
001118
001119
001120
001121
001122
001123
001124
001125
001126
001127
001128
001129
001130
001131
001132
001133
001134

011
0111

011101
011102
011103
011104
011105
011106

0112
011201

0113

امج الأساسية والمؤهالت ال�ب
امج الأساسية والمؤهالت ال�ب

تعليم الطفولة المبكرة )حضانة وروضة(
ي )رياض الأطفال(

تعليم ما قبل البتدا�أ
البتدائية

عدادية )المتوسطة( عام الإ

ي
عدادية )المتوسطة( مه�ن الإ

الثانوي عام 

ي
الثانوي مه�ن

الأجهزة السمعية والمرئية
ي 

التصوير الضو�أ

ي
ي الفوتوغرا�ن

التصوير الضو�أ
ن الطباعي التصميم والتجه�ي

طباعة الأوفست
الطباعة الآلية

التجليد
الأجهزة والآلت المكتبية

CNC تشغيل آلت التحكم الرقمي بالحاسب
نتاج  تشغيل آلت الإ

نشائية الكهرباء الإ
الكهرباء الصناعية

المصاعد الكهربائية
ونيات لك�ت الإ

لي
صيانة الحاسب وتمديد كيابل شبكات الحاسب الآ

ميكانيكا السيارات
يد وتكييف الهواء ت�ب

الصفائح المعدنية
صيانة أجهزة الجوال

اللحام 
الألمنيوم

النجارة العامة
الحالقة

سمكرة السيارات 
دهان وتلميع السيارات

مركبات النقل
الخياطة الرجالية

التعليم
بية علم ال�ت

سالمية بية الإ ال�ت
بية أصول ال�ت

بوي القياس والتقويم ال�ت
المناهج وطرق التدريس 

تقنيات التعليم
مصادر التعلم

تدريب معلمي ما قبل المدرسة
الطفولة المبكرة

ن دون موضوع تخصصي تدريب المعلم�ي

امج العامة والمؤهالت ال�ب

التعليم

00

01

001135
001136
001137
001138
001139
001140

002
0021

002101
003

0031
003101

التمديدات الصحية
المساحة 

المراقبة المدنية 
الرسم المعماري

المراقبة المعمارية
المعدات الثقيلة 

لمام بالقراءة والكتابة والحساب الإ
لمام بالقراءة والكتابة والحساب الإ

لمام بالقراءة والكتابة والحساب الإ
تنمية المهارات والتنمية الشخصية
تنمية المهارات والتنمية الشخصية
تنمية المهارات والتنمية الشخصية 

 

011301
011302
011303
011304
011305
011306
011307
011308
011309
011310
011311
011312

اضطرابات اللغة والتواصل
الضطرابات السلوكية والتوحد

الضطرابات السلوكية والنفعالية
عاقة البرصية الإ
عاقة السمعية الإ
عاقة العقلية الإ
التدخل المبكر
بية الخاصة ال�ت

صعوبات التعلم
التفوق العقلي والبتكار

عاقات تعدد الإ
تحليل السلوك التطبيقي



705المالحق

021
0211

021101
021102

الفنون 

ي عالم�ي نتاج الإ التقنيات السمعية - البرصية والإ
ذاعة والتلفزيون والفيلم الإ

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

نسانية الفنون والعلوم الإ 02

011313
011314

0114
011401
011402
011403
011404
011405
011406
011407
011408
011409
011410
011411
011412
011413
011414
011415
011416
011417
011418
011419
011420
011421
011422
011423
011424
011425
011426
011427
011428

0119
011901

ي
التعليم البتدا�أ

تعليم الكبار والتعليم المستمر

ن مع موضوع تخصصي تدريب المعلم�ي
ي صفوف أولية 

التعليم البتدا�أ
ي صفوف عليا 

التعليم البتدا�أ
الجتماعيات )تربوي(

لي )تربوي(
ن القتصاد الم�ن

النشاط المدرسي
بية البدنية  ال�ت

ي دراسات إسالمية
التعليم البتدا�أ

ي رياضيات
التعليم البتدا�أ

ي علوم
التعليم البتدا�أ

ي لغة عربية
التعليم البتدا�أ
الأحياء )تربوي(

الرياضيات )تربوي(
العلوم )تربوي(
ياء )تربوي( ن الف�ي
الكيمياء )تربوي(

لي )تربوي(
علوم الحاسب الآ

التاريخ والحضارة )تربوي(
بية الفنية  ال�ت

الجغرافيا )تربوي(
التفس�ي وعلوم القرآن )تربوي(

الثقافة الإسالمية )تربوي(
القرآن الكريم والدراسات الإسالمية )تربوي(

الحديث وعلومه )تربوي(
العقيدة )تربوي(

الفقه وأصوله )تربوي(
ية )تربوي( ن نجل�ي اللغة الإ

اللغة العربية )تربوي(
علم النفس )تربوي(

ي مكان آخر
ي التعليم غ�ي مصنفه �ن

برامج أخرى �ن
ات المدرسية تحض�ي المخت�ب

021103
021104
021105
021106
021107

0212
021201
021202
021203
021204
021205

0213
021301
021302

0214
021401

نتاج الموسيقي الإ
عالن التصميم البتكاري لالإ

ي 
التصوير الفوتوغرا�ن

ي
نتاج الرقمي والمر�أ الإ

الطباعة والتغليف
الموضة والتصميم الداخلي والصناعي

التصميم الداخلي
تصميم المنتجات

تصميم مجوهرات 
تصميم الأزياء والنسيج
تاريخ المالبس والتطريز

الفنون الجميلة
الرسم والفنون

الحفر والنحت والزخرفة 
الحرف اليدوية
الأشغال الفنية

021402
0215

021501
021502

022
0221

022101
022102
022103
022104
 022105
022106
022107
022108

0222
022201
022202

0223
022301

023
0231

023101
023102
023103
023104

الخياطة والتفصيل
الموسيقى والفنون المرسحية

السينما والمرسح 
الموسيقى

نسانية باستثناء اللغات الدراسات الإ
الدين وعلوم الأديان

سالمية الدراسات الإ
سالمية الثقافة الإ

القرآن وعلومه
السنة وعلومها

العقيدة
الدعوة

الحسبة 
أصول الدين

التاريخ وعلم الآثار
الآثار

التاريخ
الفلسفة وعلم الأخالق

الفلسفة 
اللغات

اكتساب اللغات
ية )عام( ن نجل�ي اللغة الإ
ية وآدابها ن نجل�ي اللغة الإ

جمة ية وال�ت ن نجل�ي اللغة الإ
جمة اللغة الفرنسية وال�ت
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023105
023106
023107
023108
023109
023110
023111
023112
023113
023114
023115
023116

0232
023201
023202
023203
023204
023205

كية اللغة ال�ت
اللغة الصينية
ية اللغة الع�ب

اللغة الفارسية
اللغة اليابانية

سبانية اللغة الإ
اللغة الألمانية
اللغة الروسية

دراسات لغوية
ن بها اللغة العربية لغ�ي الناطق�ي

جمة ال�ت
اللغويات التطبيقية

الأدب وعلوم اللغات
النحو والرصف

الأدب والنقد والبالغة
اللغة العربية وآدابها

اللغويات العربية
اللغويات الحاسوبية

العلوم الجتماعية والسلوكية031

عالم العلوم الجتماعية والصحافة والإ 03

0311
031101
031102
031103
031104

0312
031201
031202
031203

0313
031301
031302
031303
031304
031305
031306
031307

0322
032201
032202
032203

علم القتصاد
القتصاد العام 
اقتصاد الأعمال

سالمي القتصاد الإ

القتصاد الدولي
بية المدنية العلوم السياسية وعلم ال�ت

العلوم السياسية
اتيجية الدراسات الس�ت

نسان حقوق الإ
علم النفس
علم النفس

رشادي علم النفس الإ

كلينيكي علم النفس الإ
بوي علم النفس ال�ت

علم النفس المدرسي
علم نفس النمو

الشخصية وعلم النفس الجتماعي

المكتبات والمعلومات والدراسات التوثيقية
علوم المكتبات والمعلومات

ي
و�ن لك�ت إدارة السجالت والحفظ الإ

إدارة مصادر المعلومات وخدماتها

041
0411

041101
041102

0412
041201
041202
041203
041204
041205

0413
041301
041302
041303
041304
041305
041306
041307
041308
041309

دارة الأعمال والإ
ائب المحاسبة والرصن

المحاسبة
نظم المعلومات المحاسبية
ن المالية والمصارف والتأم�ي

دارة المالية الإ
سالمية دارة المالية الإ الإ

إدارة التمويل والستثمار
إدارة المصارف والأسواق المالية

ن إدارة المخاطر والتأم�ي
دارة  التسي�ي والإ

دارة العامة الإ
ية الموارد البرسش

إدارة الأعمال 
دارية نظم المعلومات الإ

إدارة الخدمات الصحية
إدارة المعلومات الصحية

إدارة المستودعات
إدارة أعمال الحج والعمرة

إدارة الأعمال الدولية

دارة والقانون الأعمال والإ 04

031308
0314

031401
031402
031403
031404
031405

032
0321

032101
032102

القياس والتقويم
علم الجتماع والدراسات الثقافية

علم الجتماع
نسان علم الإ

ية الجغرافية البرسش
دراسات المرأة
علم الجريمة

عالم الصحافة والإ
الصحافة وإعداد التقارير

عالم الإ

ي
و�ن لك�ت عالم الإ الإ
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041310
041311
041312
041313
041314
041315
041316
041317
041318
041319
041320
041321

0414
041401
041402
041403
041404
041405

0415
041501
041502

0416
041601

0417
041701

042
0421

042101
042102
042103
042104
042105
042106
042107
042108
042109

ان إدارة الط�ي
إدارة المشاريع

إدارة الجودة
إدارة وتطوير العقار

مدادات إدارة سلسلة الإ
دارة الصناعية الإ

إدارة الخدمات الغذائية
بوية القيادة ال�ت

بية الخاصة  اف عل مؤسسات ال�ت �ش دارة والإ الإ
ويحية دارة الرياضية وال�ت الإ

دارة المكتبية الإ
داري التنظيم والتطوير الإ

عالن التسويق والإ
التسويق

عالن والتصال التسويقي الإ
ونية لك�ت التجارة الإ

العالقات العامة
خدمات العمالء

السكرتارية والأعمال المكتبية
السكرتارية التنفيذية

السكرتارية الطبية
مبيعات الجملة والتجزئة

إدارة المبيعات
مهارات العمل

مهارات التصال
القانون
القانون
القانون

القانون العام
القانون الخاص

ي
القانون الجنا�أ

ي
التحقيق الجنا�أ

القانون التجاري
القانون الدولي 

الدراسات القضائية
يعة الرسش

051
0511

051101
051102
051103
051104
051105
051106
051107
051108
051109
051110

0512
051201
051202
051203
051204
051205
051206

052
0521

052101
052102

0522
052201

053
0531

053101
053102
053103
053104
053105
053106
053107

0532
053201
053202
053203
053204

العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها
  علم الأحياء )البيولوجيا(

الأحياء الدقيقة
الأحياء العامة

المفصليات والطفيليات
علم الأحياء الجزيئية والخلوية

علوم النبات
علوم الحيوان

علم الطيور
علم الوراثة

علم المناعة 
علم الفطريات

الكيمياء الحيوية
الكيمياء الحيوية

علم السموم
علم الأدوية

التقنية الحيوية
وسات الف�ي

الأدلة الجنائية
البيئة

علوم البيئة
العلوم البيئية

علوم صحة البيئة
ية البيئة الطبيعية والحياة ال�ب

حماية البيئة
يائية ن العلوم الف�ي

الكيمياء
الكيمياء

الكيمياء الصناعية
الكيمياء العضوية
الكيمياء التحليلية
يائية ن الكيمياء الف�ي
كيمياء البوليمرات

الكيمياء غ�ي العضوية
علوم الأرض

الجغرافيا
علوم وإدارة موارد المياه

نظم المعلومات الجغرافية
ياء ن الجيوف�ي

العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 05
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053205
053206
053207

0533
053301
053302
053303
053304
053305
053306
053307
053308

054
0541

054101
054102

0542
054201
054202
054203
054204

058

0588

058801

الجيولوجيا
الأرصاد

الجيوماتكس
ياء ن الف�ي
ياء ن الف�ي

ياء النووية ن الف�ي
ياء الحالة المكثفة ن ف�ي

ياء الكيميائية ن الف�ي
ياء البرصيات ن ف�ي

الفلك
علم وتقنية النانو

ياء الطبية ن الف�ي
الرياضيات والإحصاء

 الرياضيات 
الرياضيات

بحوث العمليات الرياضية
الإحصاء
الإحصاء

ي الإحصاء الط�ب
العلوم الكتوارية

الأساليب الكمية
برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 

العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء
 برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 

العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء 
المعلوماتية الحيوية

061
0611

061101
061102

0612
061201
061202
061203

0613
061301
061302

تقنية التصالت والمعلومات

استخدام الحاسب الآلي
ن سمعياً التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوق�ي

ن برصياً التطبيقات المكتبية عل الحاسب للمعوق�ي
تصميم وإدارة قواعد البيانات والشبكات

إدارة أنظمة الشبكات

ي
الدعم الف�ن

أمن المعلومات
مجيات والتطبيقات تطوير وتحليل ال�ب

مجة وعلوم الحاسب ال�ب
مجيات هندسة ال�ب

تقنية التصالت والمعلومات 06

الهندسة والحرف الهندسية
الهندسة والمعالجات الكيميائية

الهندسة الكيميائية
تقنية الهندسة الكيميائية

هندسة المواد
تقنية هندسة مواد 

الهندسة النووية
تقنية الهندسة النووية

تقنية حماية البيئة
الهندسة البيئية

الكهرباء والطاقة
الهندسة الكهربائية 

هندسة الطاقة
تقنية هندسة الطاقة

تقنية الهندسة الكهربائية
ونيات والأتمتة لك�ت الإ

ونيات لك�ت هندسة الإ
ونيات والتصالت  لك�ت تقنية هندسة الإ

هندسة نظم التحكم والقياس
تقنية هندسة التحكم والأتمتة 

لي
هندسة الحاسب الآ

لي 
تقنية هندسة الحاسب الآ

هندسة الشبكات
تقنية هندسة الشبكات 

الميكانيك والحرف المعدنية
الهندسة الميكانيكية

الهندسة والتصنيع والبناء 07

 071
0711

071101
071102
071103
071104
071105
071106

0712
071201

0713
071301
071302
071303
071304

0714
071401
071402
071403
071404
071405
071406
071407
071408

0715
071501

061303
061304

0619

061901
061902

068

0688

068801

تقنية المعلومات
نظم المعلومات 

ي تقنية التصالت والمعلومات غ�ي 
برامج أخرى �ن

ي مكان آخر
مصنفة �ن

الذكاء الصطناعي
علوم البيانات

امج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن  ال�ب
تقنية التصالت والمعلومات

امج والمؤهالت متعددة التخصصات تتضمن  ال�ب
تقنية التصالت والمعلومات

المعلوماتية الصحية
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الزراعة081

الزراعة والحراجة ومصائد الأسماك والبيطرة  08

071502
0716

071601
071602
071603
071604
071605

0719

071901
071902
071903
071904

072
0721

072101
072102

0722
072201
072202
072203
072204
072205
072206

0723
072301
072302

0724
072401
072402
072403

073
0731

073101
073102
073103
073104
073105
073106
073107
073108

تقنية الهندسة الميكانيكية 
السيارات والسفن والطائرات

ان هندسة الط�ي
الهندسة البحرية

تقنية الهندسة البحرية 
المحركات والمركبات

تقنية هندسة المركبات 
ي الهندسة والحرف الهندسية غ�ي 

برامج أخرى �ن
ي مكان آخر

مصنفة �ن
الهندسة الطبية الحيوية

تقنية هندسة الأجهزة الطبية
الهندسة الصناعية والنظم

تقنية الهندسة الصناعية 
التصنيع والمعالجة
الصناعات الغذائية

ي
هندسة التصنيع الغذا�أ

التغذية وعلوم الأطعمة
المواد )الزجاج، الورق، البالستيك، الخشب(

تقنية تصنيع البالستك
تقنية صناعة المطاط

إنتاج الورق وتقنية التعبئة والتغليف
تصنيع المنتجات الزجاجية
تصنيع المنتجات الخزفية

تصنيع حجر البناء
النسيج )المالبس، الأحذية، الجلود(

المالبس والنسيج
صناعات جلدية ومكمالت

المناجم والتنقيب
هندسة التعدين

هنـدسـة النفط والغاز الطبيعي
تقنية هندسة النفط والغاز الطبيعي

الهندسة المعمارية والبناء
الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

هندسة وإدارة التشييد
الهندسة المعمارية

تقنية الهندسة المعمارية
العمارة

قليمي ي والإ التخطيط الحرصن
هندسة المساحة

تقنية هندسة المساحة 
المساحة البحرية

0732
073201
073202
073203
073204
073205
073206
073207
073208

078

0788

078801
078802
078803

البناء والهندسة المدنية
الهندسة المدنية

تقنية الهندسة المدنية 
نشاءات هندسة الإ

نشاءات  تقنية هندسة الإ
الهندسة الجيوتكنيكية
هندسة الموارد المائية

هندسة النقل
تقنية هندسة النقل 

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء 

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تتضمن 
الهندسة والتصنيع والبناء 

دارة الهندسية الإ
هندسة الميكاترونكس

الرافعات

0811
081101
081102
081103
081104
081105

0812
081201

0819
081901

082
0821

082101
083

0831
083101

084
0841

084101
084102

ي
إنتاج المحاصيل والموا�ش

زراعة المناطق الجافة
إنتاج الحيوان وتربيته
إنتاج النبات ووقايته

هندسة الري والرصف

ي
القتصاد الزراعي والتسويق الغذا�أ

البستنة
البستنة والمحاصيل 

ي مكان آخر
ي الزراعة غ�ي مصنفة �ن

برامج أخرى �ن
الهندسة الزراعية

الحراجة
الحراجة

المراعي والغابات
مصائد الأسماك
مصائد الأسماك

وة السمكية علوم ال�ش
البيطرة
البيطرة

الطب البيطري
المساعدة البيطرية
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091
0911

091101
091102
091103
091104
091105
091106
091107
091108
091109
091110
091111
091112
091113
091114
091115
091116
091117
091118
091119
091120
091121
091122
091123
091124
091125
091126
091127

0912
091201
091202
091203
091204
091205
091206
091207
091208
091209

الصحة
دراسات طب الأسنان

 طب الأسنان التحفظي
 الصحة العامة لالأسنان

 المداواة اللبّية
عي طب الأسنان الرسش
طب الأسنان العام

ن جراحة الوجه والفك�ي
ن  أشعة الفم والوجه والفك�ي

ن  أمراض الفم والوجه والفك�ي
جراحة الفم

ن تقويم الأسنان والوجه والفك�ي
طب دواعم السن

ي
 طب الأسنان التعوي�ن

 اصالح الأسنان
 طب الأسنان المتقدم العام 

تخدير الأسنان
طب أسنان الأ�ة

ن طب أسنان المسن�ي
طب أسنان المستشفيات

آلم الفم والوجه
 طب الفم

طب أسنان الطفال

ي
 طب الأسنان الوقا�أ

طب أسنان ذوي الحتياجات الخاصة

أمراض المفصل الصدغي الفكي
صحة الفم والأسنان
مساعد طبيب أسنان

تقنية الأسنان
الطب 

الطب العام
طب الأطفال

ي الولدة
طب الأطفال حدي�ش

طب أعصاب الأطفال 

ي
الطب الباط�ن

طب الجهاز التنفسي
طب الأمراض الجلدية 

طب الأمراض الرثوية
طب الأعصاب

الصحة والرفاه 09091210
091211
091212
091213
091214
091215
091216
091217
091218
091219
091220
091221
091222
091223
091224
091225
091226
091227
091228
091229
091230
091231
091232
091233
091234
091235
091236
091237
091238
091239
091240
091241

0913
091301
091302
091303
091304
091305
091306
091307
091308

طب الأ�ة 
طب الكل

طب الحساسية والمناعة 

الطب النفسي
ي والصحة العامة 

الطب الوقا�أ
شعاعي لالأورام  العالج الإ

طب الأورام
طب أمراض الدم

طب أمراض الغدد الصماء
أمراض الجهاز الهضمي

طب القلب والأوعية الدموية 
طب الوراثة 

طب الطوارئ
طب العناية المركزة

عي الطب الرسش
الجراحة العامة

طب العيون
جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق

جراحة القلب
جراحة القلب والصدر 
جراحة الأوعية الدموية
جراحة المخ والأعصاب
جراحة المسالك البولية

جراحة الأطفال
جراحة التجميل
جراحة العظام

جراحة القولون والمستقيم
طب النساء والولدة

جراحة الجهاز الهضمي
طب التخدير 
الصحة العامة

العلوم الطبية الأساسية
التمريض والقبالة 

القبالة
التمريض الرسيري

تمريض الباطنة والجراحة
تمريض رعاية القدم السكرية

تمريض رعاية الجروح
تمريض العناية القلبية والأوعية الدموية

تمريض الغسيل الكلوي
تمريض الرعاية الحرجة للكبار
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091309
091310
091311
091312
091313
091314
091315
091316
091317
091318
091319
091320
091321
091322
091323
091324
091325
091326
091327
091328

0914
091401
091402
091403
091404
091405
091406
091407
091408
091409
091410
091411
091412
091413
091414
091415
091416
091417
091418
091419
091420

تمريض الرعاية المتقدمة
تمريض معالجة الألم

التمريض التلطيفي وتمريض الأورام وأمراض الدم
تمريض التخدير

تمريض العمليات
تمريض الطوارئ

ي الولدة
تمريض الرعاية الحرجة لحدي�ش

تمريض النساء والتوليد
تمريض الأطفال

تمريض الرعاية الحرجة لالأطفال
تمريض رعاية كبار السن

تمريض الصحة النفسية والعقلية
تمريض الأمومة والطفولة

تمريض الرعاية الأولية
تمريض صحة المجتمع / صحة عامة

تمريض الصحة المدرسية
علوم بحوث تمريض

تعليم التمريض
عي التمريض الرسش

ي التمريض
الجودة �ن

ي وتقنية العالج التشخيص الط�ب
تقنية التخدير 

تقنية قسطرة القلب
تقنية القلب

ات الطبية المخت�ب
الطب النووي
تقنية الأشعة

الأشعة التشخيصية
الأشعة العالجية

الأشعة فوق الصوتية
الفسيولوجيا العصبية

تخطيط السمع
تخطيط الأعصاب

تخطيط النوم
تخطيط القلب
تصوير القلب

تقنية الموجات الصوتية للقلب 
تفتيت الح�

علم الأمراض الرسيرية
علم أمراض الأعصاب

يحي علم الأمراض الترسش

091421
091422

0915
091501
091502
091503
091504
091505
091506
091507
091508
091509
091510
091511
091512

0916
091601
091602
091603
091604

0917
091701

0919
091901
091902
091903
091904
091905
091906
091907
091908
091909
091910
091911

092
0921

092101
0922

092201
0923

092301

علم الأحياء الدقيقة الطبية 
علم أمراض الدم

العالج وإعادة التأهيل
التغذية العالجية

الخدمات الطبية الطارئة 
التثقيف الصحي

طب التأهيل
العالج الوظيفي
العالج الطبيعي

الأطراف الصناعية
عالج القدم والكاحل

العالج التنفسي
البرصيات

عالج النطق والتخاطب
غرف عمليات

الصيدلة 
الصيدلة

العلوم الصيدلنية
الرعاية الصيدلنية 
دارة الصيدلنية الإ

الطب والعالج التقليدي والبديل 

الطب البديل والتكميلي
ي مكان آخر

ي الصحة غ�ي مصنفة �ن
برامج أخرى �ن

سحب دم 
نظارات

الوبائيات
مكافحة العدوى
الصحة الوقائية

غسيل الكل

ي التعليم الط�ب

ي ن الط�ب م�ي ال�ت

ي التعقيم الط�ب
الأمن الصحي
تعزيز الصحة

الرفاه
ن ذوي الحتياجات  رعاية كبار السن والبالغ�ي

الخاصة
ن رعاية المسن�ي

رعاية الأطفال وخدمات الشباب
علوم الأ�ة والطفولة

رشاد الخدمات الجتماعية والإ
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0923
092301

الخدمة الجتماعية
رشاد الخدمات الجتماعية والإ

الخدمة الجتماعية

الخدمات 10

101
1011

101101
101102

1012
101201

1013
101301
101302
101303

1014
101401
101402

1015
101501
101502
101503
101504

102
1021

102101
1022

102201
103

1031
103101
103102
103103
103104

1032
103201
103202
103203

الخدمات الشخصية
لية ن الخدمات الم�ن

بية الأ�ية ال�ت
إدارة السكن والمؤسسات الأ�ية

خدمات العناية بالشعر والتجميل
التجميل

الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز
دارة الفندقية الإ

اب خدمة الطعام والرسش
إنتاج الطعام )الطهي(

الرياضة

ي
علوم الرياضة والنشاط البد�ن

ي
التدريب الريا�ن

فيه السفر والسياحة وال�ت
دارة السياحية الإ

اث إدارة موارد ال�ت
رشاد السياحي الإ

إدارة وتنظيم الفعاليات
خدمات النظافة العامة والصحة المهنية

خدمات الرصف الصحي للمجتمع 
تقنية البيئة

الصحة والسالمة المهنية
الصحة والسالمة المهنية

خدمات الأمن
الجيش والدفاع

العلوم العسكرية
العلوم الجوية

العلوم الجوية الفنية
العلوم البحرية

حماية الأفراد والملكية
العلوم الأمنية

رهاب اتيجية وسياسة مكافحة الإ اس�ت
الأمن الفكري

103204
103205
103206

104
1041

104101
104102
104103
104104
104105

الأمن الصناعي
أمن الحدود

ي
الدفاع المد�ن

خدمات النقل
خدمات النقل

المالحة البحرية
أ والنقل البحري الموا�ن

المالحة الجوية
قيادة القطارات

خدمات المحطة والركاب
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ملحق )2(: كشاف التخصصات التعليمية حسب الترتيب األبجدي

001103
022201
011403
001108
001115
054201
054202
011411
051101
051102
041303
041308
041309
061201
041203
041312
041305
041316
041319
032202
101102
041314
101501
041315
091604
041310
041301
101301
041201
041202
041601
041205
041307
041311
032203
041204
041306

البتدائية
الآثار

الجتماعيات )تربوي(
الأجهزة السمعية والمرئية
الأجهزة والآلت المكتبية

الإحصاء

ي الإحصاء الط�ب
الأحياء )تربوي(
الأحياء الدقيقة
الأحياء العامة
إدارة الأعمال 

إدارة أعمال الحج والعمرة
إدارة الأعمال الدولية
إدارة أنظمة الشبكات

إدارة التمويل والستثمار
إدارة الجودة

إدارة الخدمات الصحية
إدارة الخدمات الغذائية

ويحية دارة الرياضية وال�ت الإ

ي
و�ن لك�ت إدارة السجالت والحفظ الإ
إدارة السكن والمؤسسات الأ�ية

مدادات إدارة سلسلة الإ
دارة السياحية الإ
دارة الصناعية الإ

دارة الصيدلنية الإ
ان إدارة الط�ي
دارة العامة الإ

دارة الفندقية الإ
دارة المالية الإ

سالمية دارة المالية الإ الإ
إدارة المبيعات

ن إدارة المخاطر والتأم�ي
إدارة المستودعات

إدارة المشاريع
إدارة مصادر المعلومات وخدماتها

إدارة المصارف والأسواق المالية
إدارة المعلومات الصحية

041320
101502
078801
041318
041313
101504
023202
051206
021101
101503
053206
054204
103202
091407
091408
091107
091409
021401
011102
022108
091113
011303
011302
011301
091507
011304
011305
011306
001104
001105
032101
032102
041402
031103
031102
031104
081105
031101

دارة المكتبية الإ
اث إدارة موارد ال�ت
دارة الهندسية الإ

بية الخاصة  اف عل مؤسسات ال�ت �ش دارة والإ الإ
إدارة وتطوير العقار

إدارة وتنظيم الفعاليات
الأدب والنقد والبالغة

الأدلة الجنائية
ذاعة والتلفزيون والفيلم الإ

رشاد السياحي الإ
الأرصاد

الأساليب الكمية
رهاب اتيجية وسياسة مكافحة الإ اس�ت

الأشعة التشخيصية
الأشعة العالجية

ن أشعة الفم والوجه والفك�ي
الأشعة فوق الصوتية

الأشغال الفنية
بية أصول ال�ت
أصول الدين

إصالح الأسنان
الضطرابات السلوكية والنفعالية

الضطرابات السلوكية والتوحد
اضطرابات اللغة والتواصل

الأطراف الصناعية
عاقة البرصية الإ
عاقة السمعية الإ
عاقة العقلية الإ

عدادية )المتوسطة( عام الإ

ي
عدادية )المتوسطة( مه�ن الإ

عالم الإ

ي
و�ن لك�ت عالم الإ الإ

عالن والتصال التسويقي الإ
سالمي القتصاد الإ

اقتصاد الأعمال

القتصاد الدولي

ي
القتصاد الزراعي والتسويق الغذا�أ

القتصاد العام 

أ
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ب

ت

011404
091119
001121
002100
091219
091108
091124
103205
091910
103204
103203
061203
001128
081102
021106
101303
021103
081103
072203

054102
061301
081201
091510

022202
021205
011417
001124
091503
041403
001114
101201
011901
042105

لي )تربوي(
ن القتصاد الم�ن

آلم الفم والوجه
ونيات لك�ت الإ

لمام بالقراءة والكتابة والحساب الإ
أمراض الجهاز الهضمي

ن أمراض الفم والوجه والفك�ي

أمراض المفصل الصدغي الفكي
أمن الحدود

الأمن الصحي
الأمن الصناعي

الأمن الفكري
أمن المعلومات

الألمنيوم
إنتاج الحيوان وتربيته

ي
نتاج الرقمي والمر�أ الإ

إنتاج الطعام )الطهي(
نتاج الموسيقي الإ

إنتاج النبات ووقايته
إنتاج الورق وتقنية التعبئة والتغليف

بحوث العمليات الرياضية
مجة وعلوم الحاسب ال�ب

البستنة والمحاصيل 
البرصيات

التاريخ
تاريخ المالبس والتطريز

التاريخ والحضارة )تربوي(
يد وتكييف الهواء ت�ب

التثقيف الصحي
ونية لك�ت التجارة الإ

التجليد
التجميل

ات المدرسية تحض�ي المخت�ب

ي
التحقيق الجنا�أ

011312
091115
091412
073105
091411
091414
091413
011307
101402
011101
101101
011406
011308
011418
023115
091908
041401
001117
001116
021104
021204
021102
021201
021203
021202
001111
072206
072205
072204
001109
001110
021105
091415
061102
061101
011311
091911
091909
011313
011407
011408

تحليل السلوك التطبيقي
تخدير الأسنان

تخطيط الأعصاب
قليمي ي والإ التخطيط الحرصن

تخطيط السمع
تخطيط القلب
تخطيط النوم
التدخل المبكر

ي
التدريب الريا�ن

سالمية بية الإ ال�ت
بية الأ�ية ال�ت
بية البدنية  ال�ت
بية الخاصة ال�ت
بية الفنية  ال�ت

جمة ال�ت

ي ن الط�ب م�ي ال�ت
التسويق

نتاج  تشغيل آلت الإ
CNC تشغيل آلت التحكم الرقمي بالحاسب

عالن التصميم البتكاري لالإ
تصميم الأزياء والنسيج

التصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية

التصميم الداخلي
تصميم مجوهرات 
تصميم المنتجات

ن الطباعي التصميم والتجه�ي
تصنيع حجر البناء

تصنيع المنتجات الخزفية
تصنيع المنتجات الزجاجية

ي 
التصوير الضو�أ

ي
ي الفوتوغرا�ن

التصوير الضو�أ
ي 

التصوير الفوتوغرا�ن
تصوير القلب

ن برصياً التطبيقات المكتبية عل الحاسب للمعوق�ي
ن سمعياً التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب للمعوق�ي

عاقات تعدد الإ
تعزيز الصحة

ي التعقيم الط�ب

ي
التعليم البتدا�أ

ي دراسات إسالمية
التعليم البتدا�أ

ي رياضيات
التعليم البتدا�أ
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011401
011402
011409
011410
091326
091907
001102
001101
011314
091501
072102
091417
011420
011310
011105
091127
091406
102101
091401
072201
051204
072202
091402
091403
061303
091416
073204
071902
071603
071404
071406
071408
071904
071303
071402
071304
071102
073202
071605
073107
073103

071104
071502
072403
073208
071106
091110
001135
091317
091321
091303
091312
091311
091322
091305
091315
091318
091308
091304
091319
091309
091302
091327
091323
091324
091320
091314
091313
091306
091307
091310
091316
041321
003101

ي صفوف أولية 
التعليم البتدا�أ

ي صفوف عليا 
التعليم البتدا�أ

ي علوم
التعليم البتدا�أ

ي لغة عربية
التعليم البتدا�أ
تعليم التمريض

ي التعليم الط�ب
ي )رياض الأطفال(

تعليم ما قبل البتدا�أ
تعليم الطفولة المبكرة )حضانة وروضة(

تعليم الكبار والتعليم المستمر
التغذية العالجية

التغذية وعلوم الأطعمة
تفتيت الح�

التفس�ي وعلوم القرآن )تربوي(
التفوق العقلي والبتكار

تقنيات التعليم
تقنية الأسنان
تقنية الأشعة

تقنية البيئة
تقنية التخدير 

تقنية تصنيع البالستك
التقنية الحيوية

تقنية صناعة المطاط
تقنية قسطرة القلب

تقنية القلب
تقنية المعلومات

تقنية الموجات الصوتية للقلب 
نشاءات  تقنية هندسة الإ

تقنية هندسة الأجهزة الطبية
تقنية الهندسة البحرية 

تقنية هندسة التحكم والأتمتة 
لي 

تقنية هندسة الحاسب الآ
تقنية هندسة الشبكات 

تقنية الهندسة الصناعية 
تقنية هندسة الطاقة

ونيات والتصالت  لك�ت تقنية هندسة الإ
تقنية الهندسة الكهربائية
تقنية الهندسة الكيميائية
تقنية الهندسة المدنية 
تقنية هندسة المركبات 
تقنية هندسة المساحة 

تقنية الهندسة المعمارية

تقنية هندسة مواد 
تقنية الهندسة الميكانيكية 

تقنية هندسة النفط والغاز الطبيعي
تقنية هندسة النقل 

تقنية الهندسة النووية
ن تقويم الأسنان والوجه والفك�ي

التمديدات الصحية
تمريض الأطفال

تمريض الأمومة والطفولة
تمريض الباطنة والجراحة

تمريض التخدير
التمريض التلطيفي وتمريض الأورام وأمراض الدم

تمريض الرعاية الأولية
تمريض رعاية الجروح

ي الولدة
تمريض الرعاية الحرجة لحدي�ش

تمريض الرعاية الحرجة لالأطفال
تمريض الرعاية الحرجة للكبار
تمريض رعاية القدم السكرية

تمريض رعاية كبار السن
تمريض الرعاية المتقدمة

التمريض الرسيري
عي التمريض الرسش

تمريض صحة المجتمع / صحة عامة
تمريض الصحة المدرسية

تمريض الصحة النفسية والعقلية
تمريض الطوارئ

تمريض العمليات
تمريض العناية القلبية والأوعية الدموية

تمريض الغسيل الكلوي
تمريض معالجة الألم

تمريض النساء والتوليد
داري التنظيم والتطوير الإ

تنمية المهارات والتنمية الشخصية 

ث
001106
001107
022102
011421

الثانوي عام 

ي
الثانوي مه�ن

سالمية الثقافة الإ
سالمية )تربوي( الثقافة الإ
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ج
091233
091227
091230
091234
091238
091225
091235
091109
091228
091229
091236
091231
091232
091106
053201
011419
031403
091328
053204
053205
053207

جراحة الأطفال
جراحة الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق

جراحة الأوعية الدموية
جراحة التجميل

جراحة الجهاز الهضمي
الجراحة العامة
جراحة العظام

جراحة الفم
جراحة القلب

جراحة القلب والصدر 
جراحة القولون والمستقيم

جراحة المخ والأعصاب
جراحة المسالك البولية

ن جراحة الوجه والفك�ي
الجغرافيا

الجغرافيا )تربوي(
ية الجغرافية البرسش

ي التمريض
الجودة �ن

ياء ن الجيوف�ي
الجيولوجيا

الجيوماتكس

ح

خ

س

ش

ر

ز

ذ

د

011423
022107
021302
031203
001130
052201

091502
041405
104105
092301
101302
001134
021402

091901
041501
041502
001131
022104
021501

031307
042110

078803
001138
021301
091603
092101
054101
011412

081101

061901

031202
022101
042109
023113
031404
061202
022106
103206
001132

الحديث وعلومه )تربوي(
الحسبة 

الحفر والنحت والزخرفة 
نسان حقوق الإ

الحالقة
حماية البيئة

الخدمات الطبية الطارئة 
خدمات العمالء

خدمات المحطة والركاب
الخدمة الجتماعية

اب خدمة الطعام والرسش
الخياطة الرجالية

الخياطة والتفصيل

سحب دم 
السكرتارية التنفيذية

السكرتارية الطبية
سمكرة السيارات 

السنة وعلومها
السينما والمرسح 

الشخصية وعلم النفس الجتماعي
يعة الرسش

الرافعات
الرسم المعماري

الرسم والفنون
الرعاية الصيدلنية 

ن رعاية المسن�ي
الرياضيات

الرياضيات )تربوي(

زراعة المناطق الجافة

الذكاء الصطناعي

اتيجية الدراسات الس�ت
سالمية الدراسات الإ
الدراسات القضائية

دراسات لغوية
دراسات المرأة

ي
الدعم الف�ن

الدعوة

ي
الدفاع المد�ن

دهان وتلميع السيارات
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ص

ع

ط

091240
091102
091125
102201
091905
011309
001125
072302
001126
001122
091601

022105
011424
091215
091509
091506
091508
091511
091505
041404
031401
031402
051104
091421
051203
091419
091420
091422
091418
031405
051202

091210
091121
091116
091101
091112
091123
091104
091105
091114
091118
091117
091122
091202
091203
091209
091204
091207
091217
091208
091218
091216
091205
091701
084101
091504
091239
091206

الصحة العامة
الصحة العامة لالأسنان

صحة الفم والأسنان
الصحة والسالمة المهنية

الصحة الوقائية
صعوبات التعلم

الصفائح المعدنية
صناعات جلدية ومكمالت

صيانة أجهزة الجوال

لي
صيانة الحاسب وتمديد كيابل شبكات الحاسب الآ

الصيدلة

العقيدة
العقيدة )تربوي(

شعاعي لالأورام  العالج الإ

العالج التنفسي
العالج الطبيعي

عالج القدم والكاحل
عالج النطق والتخاطب

العالج الوظيفي
العالقات العامة

علم الجتماع
نسان علم الإ

علم الأحياء الجزيئية والخلوية
علم الأحياء الدقيقة الطبية 

علم الأدوية
علم أمراض الأعصاب

يحي علم الأمراض الترسش
علم أمراض الدم

علم الأمراض الرسيرية
علم الجريمة
علم السموم

طب الأ�ة 
طب أسنان الطفال

طب أسنان الأ�ة
طب الأسنان التحفظي

ي
طب الأسنان التعوي�ن

طب أسنان ذوي الحتياجات الخاصة
عي طب الأسنان الرسش
طب الأسنان العام

طب الأسنان المتقدم العام 
طب أسنان المستشفيات

ن طب أسنان المسن�ي

ي
طب الأسنان الوقا�أ

طب الأطفال
ي الولدة

طب الأطفال حدي�ش
طب الأعصاب

طب أعصاب الأطفال 
طب الأمراض الجلدية 

طب أمراض الدم
طب الأمراض الرثوية

طب أمراض الغدد الصماء
طب الأورام

ي
الطب الباط�ن

الطب البديل والتكميلي
الطب البيطري

طب التأهيل
طب التخدير 

طب الجهاز التنفسي

091212
091111
091224
091222
091201
091223
091226
091120
091220
091211
091237
091213
091405
091221
091214
001112
021107
001113
011201

طب الحساسية والمناعة 
طب دواعم السن

عي الطب الرسش
طب الطوارئ
الطب العام

طب العناية المركزة
طب العيون

طب الفم
طب القلب والأوعية الدموية 

طب الكل
طب النساء والولدة

الطب النفسي
الطب النووي
طب الوراثة 

ي والصحة العامة 
الطب الوقا�أ

طباعة الأوفست
الطباعة والتغليف

الطباعة الآلية
الطفولة المبكرة
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ف

ق

ك

غ

091410
011425
022301
053306
051205
053301
011414
053305
053303
053308
053304
053302

042101
042107
042104
042103
042108
042102
091301
011422
022103
041317
104104
031308
011103

001118
001119
053101
011415
053106
053104
051201

091512
091906

الفسيولوجيا العصبية
الفقه وأصوله )تربوي(

الفلسفة 
الفلك

وسات الف�ي
ياء ن الف�ي

ياء )تربوي( ن الف�ي
ياء البرصيات ن ف�ي

ياء الحالة المكثفة ن ف�ي
ياء الطبية ن الف�ي

ياء الكيميائية ن الف�ي
ياء النووية ن الف�ي

القانون
القانون التجاري

ي
القانون الجنا�أ

القانون الخاص
القانون الدولي 
القانون العام

القبالة
سالمية )تربوي( القرآن الكريم والدراسات الإ

القرآن وعلومه
بوية القيادة ال�ت
قيادة القطارات

القياس والتقويم
بوي القياس والتقويم ال�ت

نشائية الكهرباء الإ
الكهرباء الصناعية

الكيمياء
الكيمياء )تربوي(

كيمياء البوليمرات
الكيمياء التحليلية
الكيمياء الحيوية

غرف عمليات
غسيل الكل

051107
051110
051109
031301
011428
031302
031303
031304
031305
031306
053307
051108
011413
054203
092201
103201
103104
091325
061902
052101
083101
103102
103103
011416
051106
101401
031201
052102
091602
091241
103101
032201
051105
053202
073104

علم الطيور
علم الفطريات

علم المناعة 
علم النفس

علم النفس )تربوي(
رشادي علم النفس الإ

كلينيكي علم النفس الإ
بوي علم النفس ال�ت

علم النفس المدرسي
علم نفس النمو

علم وتقنية النانو
علم الوراثة

العلوم )تربوي(
العلوم الكتوارية

علوم الأ�ة والطفولة
العلوم الأمنية

العلوم البحرية
علوم بحوث تمريض

علوم البيانات
العلوم البيئية

وة السمكية علوم ال�ش
العلوم الجوية

العلوم الجوية الفنية
لي )تربوي(

علوم الحاسب الآ
علوم الحيوان

ي
علوم الرياضة والنشاط البد�ن

العلوم السياسية
علوم صحة البيئة

العلوم الصيدلنية
العلوم الطبية الأساسية

العلوم العسكرية
علوم المكتبات والمعلومات

علوم النبات
علوم وإدارة موارد المياه

العمارة
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053102
053103
053107
053105

الكيمياء الصناعية
الكيمياء العضوية

الكيمياء غ�ي العضوية
يائية ن الكيمياء الف�ي

ل

ن

ه

م

001127
023110
011426
023101
023102
023103
023105
023112
023106
023107
011427
023114
023203
023108
023104
023111
023109
023116
023205
023204

001129
023201
011405
091902
061304
041304
053203
041102

073203
071602
061302
071201
072101
072401
073205
071405

041101
071604
091404
091103
082101
001137
001139
001133
001136
073108

اللحام 
سبانية اللغة الإ

ية )تربوي( ن نجل�ي اللغة الإ
ية )عام( ن نجل�ي اللغة الإ
ية وآدابها ن نجل�ي اللغة الإ

جمة ية وال�ت ن نجل�ي اللغة الإ
كية اللغة ال�ت

اللغة الروسية
اللغة الصينية
ية اللغة الع�ب

اللغة العربية )تربوي(
ن بها اللغة العربية لغ�ي الناطق�ي

اللغة العربية وآدابها
اللغة الفارسية

جمة اللغة الفرنسية وال�ت
اللغة الألمانية
اللغة اليابانية

اللغويات التطبيقية
اللغويات الحاسوبية

اللغويات العربية

النجارة العامة
النحو والرصف

النشاط المدرسي
نظارات

نظم المعلومات 
دارية نظم المعلومات الإ

نظم المعلومات الجغرافية
نظم المعلومات المحاسبية

نشاءات هندسة الإ
الهندسة البحرية

مجيات هندسة ال�ب
الهندسة البيئية

ي
هندسة التصنيع الغذا�أ

هندسة التعدين
الهندسة الجيوتكنيكية

لي
هندسة الحاسب الآ

المحاسبة
المحركات والمركبات

ات الطبية المخت�ب
المداواة اللبّية

المراعي والغابات
المراقبة المدنية 

المراقبة المعمارية
مركبات النقل

المساحة 
المساحة البحرية

091126
084102
011106
001120
001140
058801
068801
051103
091904
072301
104101
104103
011104
041701
041302
104102
021502
001123

مساعد طبيب أسنان
المساعدة البيطرية

مصادر التعلم
المصاعد الكهربائية

المعدات الثقيلة 
المعلوماتية الحيوية
المعلوماتية الصحية

المفصليات والطفيليات
مكافحة العدوى

المالبس والنسيج
المالحة البحرية
المالحة الجوية

المناهج وطرق التدريس 
مهارات التصال
ية الموارد البرسش

أ والنقل البحري الموا�ن
الموسيقى

ميكانيكا السيارات
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و
الوبائيات091903

081104
081901
071407
071903
071302
071901
071601
071401
071301
071101
073201
073106
073102
071103
073206
078802
071501
071403
072402
073207
071105
073101

هندسة الري والرصف
الهندسة الزراعية
هندسة الشبكات

الهندسة الصناعية والنظم
هندسة الطاقة

الهندسة الطبية الحيوية
ان هندسة الط�ي

ونيات لك�ت هندسة الإ
الهندسة الكهربائية 
الهندسة الكيميائية

الهندسة المدنية
هندسة المساحة

الهندسة المعمارية
هندسة المواد

هندسة الموارد المائية
هندسة الميكاترونكس

الهندسة الميكانيكية
هندسة نظم التحكم والقياس

هنـدسـة النفط والغاز الطبيعي
هندسة النقل

الهندسة النووية
هندسة وإدارة التشييد






