




 
 
 

 
 التعاريف واملصطلحات

م يف عمليات تصنيف يقصد ابدلصطلحات التصنيفية، رلموعة من الدالالت والتعابري تستخد
 الوظائف وتطبيقاتو العملية يف اخلدمة ادلدنية، وفيما يلي تعاريف موجزة لتلك ادلصطلحات:

عملية يتم مبقتضاىا جتميع الوظائف يف رلموعات عامة، ورلموعات تصنيف الوظائف: 
نوعية، ورلموعات فئات، أو سالسل فئات، حبيث تضم كل فئة مجيع الوظائف اليت تتشابو 

  نو  العمل ومستوي الصعوبة وادلسئولية  يف
وىو تقسيم يشتمل علي تفريعات مهنية ذليكل ادلهين(: اذليكل العام لتصنيف الوظائف )ا

 رئيسية على النحو التايل:
تقسيم مهين عام حيتوي على وظائف تنتمي ايل مهن أو رلاالت عمل اجملموعة العامة:   1

سلتلفة ولكن يوجد بينها خصائص عريضة مشًتكة، كمستوى التأىيل يف الوظائف 
 التخصصية مثال     

       

تقسيم مهين فرعي تتكون من رلموعة من الوظائف تعمل يف رلال اجملموعة النوعية:   2
مثل واحد، ولكنها ختتلف يف بعض اجلوانب والتفصيالت سواء من حيث العمل أو مستواه )

اجملموعة النوعية للوظائف اذلندسية واليت تشتمل على وظائف اذلندسة الكهرابئية وادلدنية، 
 ( ا من أنوا  التخصصات اذلندسيةوادلعمارية وغريى

 

ة تقسيمات مهنية فرعية ضمن اجملموعات النوعية، وتتكون سلسلسالسل الفئات:   3
الوظائف اليت تتشابو يف رلال العمل ولكنها ختتلف يف  الفئات من أكثر من فئة من فئات

ادلسار الطبيعي ات مستوى الصعوبة وادلسئولية، وابلتايل ختتلف يف ادلرتبة  وتعترب سلسلة الفئ
 للًتقية 

 



 
 

تعترب أصغر تقسيم مهين فرعي متفر  من سلسلة الفئات، وتشمل الفئة مجيع أنوا  الفئة:   4
، مستوى الصعوبة وادلسئولية ،نو  وطبيعة العملالوظائف ادلتشاهبة بدرجة كافية من حيث:

 متطلبات التأىيل الالزمة ألدائو 
 تشملها الفئة نف  ادلعاملة، يف كل ما يتعل  دإدارة ادلوارد وتعامل الوظائف اليت         

 البشرية وإدارة الرواتب وتعترب الفئة أصغر وحدة مهنية 
 

يقصد بو سلم ادلستوايت الوظيفية، أو سلم ادلراتب، أو سلم الرواتب والذي اذليكل الوظيفي: 
ادلرتبة اخلامسة أدىن اىل ، كحد ادلرتبة األوىل( مستوى، يبدأ من 15يبلغ عدد مستوايتو )

 كحد أعلى   عشرة
 

أحد مستوايت اذليكل الوظيفي وىي عبارة عن درجة معينة من الصعوبة وادلسئولية ادلرتبة: 
تلتقي فيها وظائف متعددة ختتلف يف نو  العمل ولكنها تتساوى يف مستوى الصعوبة 

 وادلسئولية ومستوى متطلبات التأىيل الالزم ألداء العمل 
 

ات احملددة، وف  اختصاصات ومهام وأىداف اجلهة رلموعة من الواجبات وادلسئوليالوظيفة: 
احلكومية، ليقوم هبا موظف ما بصفة دائمة أو مؤقتة وف  نظام اخلدمة ادلدنية والئحتو 
التنفيذية لقاء راتب زلدد يف ضوء مستوى الصعوبة وادلسئولية يف تلك الوظيفة  وعادة تكون 

 الوظيفة مشغولة أو شاغرة 
 

ذي يطل  على الوظيفة ويراعى أن يكون سلتصرًا ويعك  طبيعة االسم المسمى الوظيفة: 
عملها بشكل عام ومسميات الوظائف اليت مشلها دليل تصنيف الوظائف تكون أحد 

 :احلالتني التاليتني
تشًتك فيو مجيع اجلهات احلكومية اليت يوجد مسمى تصنيفي وتنظيمي متكامل  -

ل  عليها يف ىذه احلالة فئة أخصائي عندىا النشاط نفسو مثل ادلوارد بشرية وقد يط
 عمليات موارد بشرية، وميكن أن يعد ذلا مواصفة فئة موحدة 

 



، جزء تصنيفي وارد يف دليل تصنيف الوظائف، واجلزء مسمى يعرب عنو من جزئيني  -
األخر تنظيمي حيدد يف ضوء متطلبات التنظيم وحاجة العمل الفعلي ، وختتلف من 

هندس مدين( يعترب مسمًا تصنيفيًا وميكن للجهة جهة آلخري مثاًل مسمى )م
احلكومية اليت يتطلب عملها ختصيص ىذا العمل مبا يتف  مع احلاجة الفعلية الدقيقة 
أن تضيف عليو ادلسمى التنظيمي ادلناسب الحتياجها عند إحداث الوظيفة يف 

دين ادليزانية العامة للدولة حبيث يكون مهندس مدين )طرق أو جسور(، مهندس م
)مرور( وينطب  ىذا علي بعض فئات الوظائف مثل كهرابئي )دتديدات( فين 
اتصاالت )أجهزة ميكرويف( فين صيانة )أجهزة إذاعة وتلفزيون( فين صيانة )أجهزة 

 حاسب آيل(    اخل 
 

يطل  عليها اصطالحا )عناصر اشغال الوظيفة( ألنو ال ميكن ادلعارف والقدرات وادلهارات: 
اال بعد حتديدىا وبدون توفرىا ال ميكن أتدية العمل وف  ادلستوى ادلطلوب  اشغال الوظيفة

 وفيما يلي تعريفا هبا :
ىي ادلعلومات أو احلقائ  اليت ينبغي للموظف االدلام هبا حىت يتمكن من القيام ادلعرفة : 

اإلجراءات وأساليب العمل  –بواجبات الوظيفة )عمل الوظيفة( مثل: )األنظمة والتعليمات 
 القواعد والسياسات     اخل –
 

دلطلوبة ألداء عمل الوظيفة ىي اخلصائص الذىنية أو البدنية، الفطرية أو ادلكتسبة، االقدرة : 
اختاذ  –ادلباداة  –تذكر التعليمات الشفوية  –االنتباه  –مثال: الذكاء العام ، طالقة التعبري 

 سرعة حركة األصابع  –حدة االبصار  –دتييز األلوان  –القرارات 
لتحقي  ىي تطبي  ادلعارف ادلطلوبة لعمل الوظيفة بدرجة معينة من الدقة واالتقان ادلهارة : 

 مستوايت العمل ادلطلوب إجنازه 
 

 الصعوبة وادلسئولية:
ىي حصيلة أو نتيجة رلموعة من عناصر ومكوانت الوظيفة، ومها مصطلحان متالزمان حيدد 
يف ضوئهما مستوى الوظيفة )مرتبتها( والتوازن بينهما أمر مطلوب يف عمليات تصنيف 

 الوظائف 



جبات الوظيفة من رلهودات ذىنية أو بدنية وما يتعل  ما يتطلبو أداء واويقصد ابلصعوبة: 
بتعقيد وتنو  العمل ورلال أتثريه ، وتتحدد صعوبة الواجبات وادلسئوليات يف ضوء رلموعة 

 من العناصر وادلكوانت أمهها:
 نو  العمل )ختصصي ، فين ، مايل استشاري(  -
 التعقيد ورلال التأثري  -
 منها  االتصاالت ومستواىا والغرض -
 ادلعارف والقدرات وادلهارات ادلطلوبة ومستواىا  -
مصادر تلك ادلعارف والقدرات وادلهارات سواء مؤىالت علمية أو خربات عملية أو برامج  -

 اعدادية أو دورات تدريبية، او مواىب، او استعداد     اخل 
 

ا أو إجيااب وختتلف ىي ما يًتتب على أتدية الواجبات من نتائج سلبويقصد ابدلسئولية: 
 وتتنو  ادلسئوليات فهناك:

 ادلسئوليات اإلشرافية ادلباشرة )االشراف الواقع على الوظيفة، ومنها على الغري( -
ادلسئوليات ادلباشرة غري اإلشرافية مثل ادلسئولية ادلالية، وادلسئولية عن األدوات واآلالت  -

 وادلسئولية عن االسرار ومعلومات العمل 
 

        
وعادة  لتايل حتدد مراتبها يف ضوء ذلك،، وابإن بعض الوظائف قد تفوق مسئوليتها صعوبتها

عناصر اشغال الوظيفة )ادلعارف، القدرات، ادلهارات( حتلل الوظيفة وحتدد عند حتديد 
الواجبات األكثر صعوبة، واألكثر مسئولية، مث حتدد ادلعارف والقدرات وادلهارات ادلرتبطة 

 ابلواجبات األكثر صعوبة، وابلواجبات األكثر مسئولية مع مراعاة الربط السليم بينهما 
 



اسم المجموعة العامة
الوظائف التخصصية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الخدمات الطبية والصحية

اسم سلسلة الفئات
وظائف األخصائيين النفسيين

رمز سلسلة الفئات
00504

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

60050406أخصائي نفسي مساعد

70050407أخصائي نفسي

80050408أخصائي نفسي

90050409أخصائي نفسي

100050410أخصائي نفسي

110050411كبير أخصائيين نفسيين

120050412كبير أخصائيين نفسيين

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال الصحة النفسية في مجاالت علم النفس التطبيقي ( العالجي أو
التربوي أو الصناعي ) ومايتبع ذلك من دراسة الحاالت في النفسية المختلقة والقيام بالجلسات النفسية المناسبة

وعمل االختبارات النفسية واختبارات الذكاء والقدرات واجراء الدراسات واالبحاث النفسية واعداد التقارير وتقديم
التوصيات والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال

الضوابط التصنيفية السلسلة
- طبقت الئحة الوظائف الصحية على فئات هذه السلسلة في الجهات التي تقدم خدمات صحية عالجية .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
إجراء المقابلة التشخيصية ودراسة كل حالة مرضية نفسية صعبة ومعقدة أو دراسة المشكالت النفسية التعليمية

للطالب أو دراسة المشكالت المتعلقة بالعمل وطرق حلها

استخدام االختبارات النفسية (االكلينيكية) أو االختبارات التحصيلية واختبارات الذكاء والقدرات والمهارت

تحليل البيانات والتعليمات التي تم تجميعها وفقا السس ونظريات علم النفس التطبيقي

سلم الموظفين العام
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معالجة الحاالت المرصية النفسية الصعبة والمعقدة بدون دواء ومتابعة تطوراتها وتسجيلها

إجراء البحوث الميدانية الهامة واعداد التقارير عن الحاالت المرضية في الجهة التي يعمل بها وعرضها على
المسئولين

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة بأسس ونظريات علم النفس التطبيقي

معرفة باالجهزة واالدوات المستخدمة في عالج الحاالت المرضية النفسية

قدرة على االستجواب والحصول على المعلومات والبيانات التي تساعد في عالج الحاالت المرضية

قدرة على متابعة الحاالت المرضية النفسية وتسجيل تطوراتها

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف األخصائيين النفسيين

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في علم النفس

االيضاحات
يقبل على هذه الوظيفة درجة الماجستير في تخصص (اإلرشاد النفسي) اذا كان مسبوق بدرجة البكالوريوس بأحد

التخصصات التالية (علم النفس، خدمة اجتماعية، علم االجتماع، التربية الخاصة).

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس1

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس2

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس3

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير4

جامعة نايف العربيةدرجة الماجستير5
للعلوم االمنية

( علم النفس الجنائي ) ان يكون بسبوق
بأحد تخصصات علم النفس أو تخصص

التربية الخاصة
8

علم نفسدرجة الماجستير6

( علم نفس اإلدمان ) أخصائي نفسي
في مجال التخصص ويكون مسبوق

بدرجة البكالوريوس في (أحد تخصصات
علم النفس) أو ( علم االجتماع، الخدمة

االجتماعية، التربية الخاصة)

8
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جامعة نايف العربيةدرجة الماجستير7
للعلوم االمنية

8( الصحة النفسية )

علم نفسدرجة الماجستير8

( علم النفس الصناعي والتنظيمي )
أخصائي نفسي في مجال التخصص

ويكون مسبوق بدرجة البكالوريوس في
(أحد تخصصات علم النفس)

8

علم نفسدرجة الماجستير9

( علم النفس االجتماع والشخصية )
أخصائي نفسي في مجال التخصص

ويكون مسبوق بدرجة البكالوريوس في
(أحد تخصصات علم النفس)

8

جامعة نايف العربيةدرجة الدكتوراه10
للعلوم االمنية

( علم النفس الجنائي ) ان يكون بسبوق
بأحد تخصصات علم النفس أو تخصص

التربية الخاصة
9

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه11
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التخصصية

اسم المجموعة النوعية
وظائف القياس والتقويم

اسم سلسلة الفئات
باحثي وأخصائيي القياس والتقويم

رمز سلسلة الفئات
00801

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

60080106باحث قياس وتقويم مساعد

70080107باحث قياس وتقويم

80080108باحث قياس وتقويم

90080109أخصائي قياس وتقويم

100080110أخصائي قياس وتقويم

110080111كبير أخصائيي قياس وتقويم

120080112كبير أخصائيي قياس وتقويم

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بتصميم وإعداد أسئلة االختبارات وإخراج النتائج كما تشمل إجراء الدراسات
واألبحاث في مجاالت القياس والتقويم , والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا المجال واستخدام الحاسب اآللي

في العمل .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
المشاركة في تصميم وإعداد االختبارات واستخراج نتائجها .

استخدام األساليب والطرق واألجراءات المعروفة في مجال القياس التربوي والنفسي واالختبارات لحل المسائل
المتصلة بالقياس واالختبارات .

المشاركة في تنفيذ الخطط واالجراءات المتضمنه في الدراسات واالبحاث الخاصة بالتأكد من صدق االختبارات وثباتها
وفي تطبيق األساليب واالجراءات االحصائية لتفسير نتائجها .

المشاركة وإبدأ الرأي والمشورة في القرارات المهنية والعلمية في القياس واالختبارات .

المشاركة في تنفيذ التصاميم والنماذج الخاصة بتحديد المعارف والمهارات والقدرات والمواقف والسمات الشخصية
لألفراد , حسب الغرض من االختبار وبما يضمن صدق القياس ومالءمتها لإلستخدام .

سلم الموظفين العام
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أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باألسس والمفاهيم والمبادئ التي تبنى عليها االختبارات .

معرفة بالمفاهيم والنظريات والمبادئ في مجال القياس التربوي والنفسي , واأللمام بالمشكالت المتصلة بميدان
القياس واالختبارات .

المعرفة باألساليب والطرق والمنهجيات واالجراءات المستخدمة في التحليل االحصائي وبخاصة فيما يتصل
باستخداماتها في دراسات الصدق والتعامل مع المشكالت النظرية والعملية في مجال القياس واالختبارات .

قدرة على فهم التصاميم الخاصة بإجراءات الدراسات واالبحاث الفنية الالزمة للتأكد من صدق االختبارات وثباتها .

قدرة على إعداد وصياغة وتصميم االختبارات .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة .

قدرة على أستخدام الحاسب االلي .

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي التوظيف

سلسلة فئات: وظائف المصنفين وأخصائيي التصنيف

مجموعة نوعية: وظائف القياس والتقويم

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية حسب التخصصات المحددة على نفس السلسة

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس1

أساليب كميةدرجة البكالوريوس2
( االساليب الكمية تخصص (الدراسات

6السكانية الكمية) )

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس3

6( أساليب كمية )أساليب كميةدرجة البكالوريوس4

أساليب كميةدرجة البكالوريوس5
( االساليب الكمية تخصص (إحصاء

6تطبيقي) )

أساليب كميةدرجة البكالوريوس6
( االساليب الكمية تخصص (تأمين

6وعلوم أكتوارية ) )

6( االساليب الكمية تخصص (احصاء) )أساليب كميةدرجة البكالوريوس7

أساليب كميةدرجة البكالوريوس8
( االساليب الكمية تخصص (إحصاء

6واساليب كمية) )
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6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس9

7( رياضيات تطبيقية )علومدرجة البكالوريوس10

7( رياضيات )علومدرجة البكالوريوس11

7( الرياضيات البحتة )علومدرجة البكالوريوس12

7( إدارة العمليات والمعلومات )علومدرجة البكالوريوس13

7( بحوث عمليات )علومدرجة البكالوريوس14

7( الرياضيات واالحصاء )علومدرجة البكالوريوس15

7( احصاء تطبيقية )علومدرجة البكالوريوس16

7( إحصاء حاسبات )علومدرجة البكالوريوس17

7( احصاء رياضي )علومدرجة البكالوريوس18

7( الرياضيات الحاسبة والتطبيقية )علومدرجة البكالوريوس19

7( احصاء )علومدرجة البكالوريوس20

7( فلك / رياضيات )علومدرجة البكالوريوس21

8( بحوث عمليات )علومدرجة الماجستير22

8( إحصاء حاسبات )علومدرجة الماجستير23

8( رياضيات تطبيقية )علومدرجة الماجستير24

8( رياضيات )علومدرجة الماجستير25

8( أساليب كمية )أساليب كميةدرجة الماجستير26

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير27

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير28

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير29

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير30

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير31

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير32

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير33

8( القياس والتقويم )القياس والتقويمدرجة الماجستير34

درجة الماجستير35
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير36
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( احصاء رياضي )إحصاءدرجة الماجستير37
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8( احصاء تطبيقية )إحصاءدرجة الماجستير38

8( إحصاء )إحصاءدرجة الماجستير39

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير40

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير41

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير42

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير43

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير44

درجة الدكتوراه45
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه46

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه47

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه48

9( إحصاء )إحصاءدرجة الدكتوراه49

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه50

9( رياضيات )علومدرجة الدكتوراه51

9( القياس والتقويم )القياس والتقويمدرجة الدكتوراه52

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه53

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه54

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه55

9( أساليب كمية )أساليب كميةدرجة الدكتوراه56

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه57
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف شؤون الطالب القبول والتسجيل

واالختبارات

اسم سلسلة الفئات
وظائف مراقبي الطالب

رمز سلسلة الفئات
10201

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

41020104مراقب طلبة

51020105مراقب طلبة

61020106مراقب طلبة

71020107مراقب طلبة

81020108مراقب طلبة

91020109كبير مراقبي طلبة

101020110كبير مراقبي طلبة

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بتنظيم دخول الطلبة والطالبات وخروجهم والتأكد من حضورهم

ومراقبة سلوكهم خالل تواجدهم في المدراس والمعاهد والدور ورياض األطفال وتنظيم أوقات الحصص والفسح
والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
اإلشراف على عملية انتظام الطلبة ودخولهم وخروجهم من المدرسة أو المعهد أو الكلية

اإلشراف على عملية أخذ الحضور والغيات للطلبة ومتابعة ذلك

اإلشراف على عملية تسجيل الطالب وتطبيق اإلنظمه والتعليمات

مراقبة سلوك الطلبة ومتابعة تصرفاتهم داخل المدرسة

إعداد التقارير الالزمة عن العمل

أمثلة للمعارف و القدرات

سلم الموظفين العام
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معرفة باإلسس والمفاهيم المتعلقة بالعمل في مجال مراقبة الطلبة

معرفة باجراءات وأساليب عمل مراقبة الطلبة

معرفة باألنظمة واللوائح المتعلقة بعمل مراقبة الطلبة

قدرة على اإلشراف والمتابعة

قدرة على ضبط النظام داخل المدرسة

قدرة على إعداد التقارير

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع األخرين والمحافظة عليها

قدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
مجموعة عامة: الوظائف التعليمية

مجموعة عامة: الوظائف اإلدارية والمالية

مجموعة عامة: الوظائف االدارية المعاونة

مجموعة عامة: الوظائف الثقافية واإلجتماعية

مجموعة عامة: الوظائف الدينية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الثانوية العامة

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

4( الثانوية العامة )الثانوية العامةالثانوية1

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس2

درجة البكالوريوسدرجة البكالوريوس3
( درجة البكالوريوس ) جميع التخصصات

6التربوية

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس4

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس5

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس6

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس7

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس8

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس9

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس10

6( جغرافيا )جغرافيادرجة البكالوريوس11
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6( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة البكالوريوس12

6( تربية خاصة )تربيةدرجة البكالوريوس13

6( تاريخ )تاريخدرجة البكالوريوس14

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس15

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير16

درجة الماجستير17
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير18

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير19

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير20
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

8( تاريخ )تاريخدرجة الماجستير21

8( التاريخ الحديث )تاريخدرجة الماجستير22

8( التاريخ القديم )تاريخدرجة الماجستير23

8( التاريخ اإلسالمي )تاريخدرجة الماجستير24

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير25
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير26
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

8( تربية خاصة )تربيةدرجة الماجستير27

8( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة الماجستير28

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير29
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

درجة الماجستير30
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير31

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير32

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير33

8( جغرافيا )جغرافيادرجة الماجستير34

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير35

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير36

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير37
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8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير38

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير39

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير40

درجة الماجستير41
التوجيه واإلرشاد

الطالبي
( علم النفس - التوجيه واإلرشاد

8الطالبي )

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير42

درجة الماجستير43
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير44

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه45

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه46

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه47

9( تاريخ )تاريخدرجة الدكتوراه48

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه49

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه50

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه51

درجة الدكتوراه52
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه53
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه54

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه55

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه56
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه57
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه58

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه59

9( جغرافيا )جغرافيادرجة الدكتوراه60
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف شؤون الطالب القبول والتسجيل

واالختبارات

اسم سلسلة الفئات
وظائف مرشدي الطالب

رمز سلسلة الفئات
10203

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

61020306مرشد طالبي

71020307مرشد طالبي

81020308مرشد طالبي

91020309مرشد طالبي

101020310مرشد طالبي

111020311كبير مرشدي طالب

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال االرشاد الطالبي في المعاهد والمدارس والكليات والمراكز وذلك

في كل ما يتعلق بتوجيه وارشاد الطالب وحل مشكالتهم الدراسية واالجابة على أستفساراتهم والعمل على
تشجيعهم ودراسة حاالت الرسوب المتكرر أو الضعف في بعض المواد وتبني الطالب المتفوقين واإلعالم عنهم

والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

الضوابط التصنيفية السلسلة
- تم تطبيق الئحة الوظائف التعليمية اعتباراً من 1418/1/1هـ على هذه السلسلة التي تقع بإحدى المدارس او المعاهد

التابعة ألحد المرافق التعليمية المشمولة وظائفها بالئحة الوظائف التعليمية . وذلك وفق الترتيبات والضوابط
المحددة بقرار وزارة الخدمة لمدنية رقم 40997 وتاريخ 1417/11/2هـ .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
التعاون مع هيئة التدريس في اكتشاف المشكالت الطالبية وايجاد الحلول لها

متابعة النتائج الدراسية للطالب ودراسة حاالت الرسوب والتخلف الدراسي

حث الطالب المتفوقين دراسيا وتشجيعهم على استمرار تفوقهم

سلم الموظفين العام
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التخطيط لتكوين الجماعات المدرسية وتشجيع الطالب على االنضمام اليها

ايجاد الترابط بين المدرسة واالسرة والمجتمع عن طريق عقد اللقاءات مع االباء وتنظيم الندوات والمحاضرات واقامة
المعسكرات خالل االجازات

التعاون مع االجهزة المختلفة لالستفادة من مواردها في استكمال الخدمات المقدمة للطالب

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باألسس والمفاهيم والنظريات المتعلقة بعمل االرشاد الطالبي

معرفة باالجراءات واالساليب المتبعة في انجاز العمل

معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة باالرشاد الطالبي

معرفة بالخدمة االجتماعية وتطبيقاتها

قدرة على دراسة المشكالت الطالبية وايجاد الحلول لها

قدرة على التأثير على اآلخرين

قدرة على اعداد التقارير والدراسات المتعلقة بالمشكالت الطالبية

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أحد التخصصات المحددة على نفس السلسلة

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس1

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس2

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس3

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس4

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس5

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس6

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس7

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس8

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس9

8( خدمة إجتماعية ) أو أي تخصص تربويخدمة إجتماعيةدرجة الماجستير10

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير11
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط
اجتماعي وإدارة مؤسسات ) أو أي

تخصص تربوي
8
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( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارةخدمة إجتماعيةدرجة الماجستير12
) أو أي تخصص تربوي

8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير13
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي ) أو أي تخصص تربوي

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

8) أو أي تخصص تربوي

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير15

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير16

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير17

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير18

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير19

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير20

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير21

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير22

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير23

درجة الماجستير24
التوجيه واإلرشاد

التربوي
( علم نفس تربوي- التوجيه واإلرشاد

8التربوي )

درجة الماجستير25
التوجيه واإلرشاد

8( التوجيه واإلرشاد التربوي )التربوي

درجة الماجستير26
التوجيه واإلرشاد

8( التوجية واالرشاد التربوي )التربوي

درجة الماجستير27
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير28
جامعة نايف العربية

للعلوم االمنية
( علم اجتماع - علم الجريمة ) أو أي

8تخصص تربوي

درجة الماجستير29
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير30

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير31

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير32

درجة الماجستير33
التوجيه واإلرشاد

الطالبي
( علم النفس - التوجيه واإلرشاد

8الطالبي )

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير34

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه35
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9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه36

درجة الدكتوراه37
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه38
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه39

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه41

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه42

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه43

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه44

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه45

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه46
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه47
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه48
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف شؤون الطالب القبول والتسجيل

واالختبارات

اسم سلسلة الفئات
وظائف باحثي وأخصائي شئون الطالب

رمز سلسلة الفئات
10204

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

61020406باحث شئون طالب مساعد

71020407باحث شئون طالب

81020408باحث شئون طالب

91020409اخصائي شئون طالب

101020410اخصائي شئون طالب

111020411اخصائي شئون طالب

121020412اخصائي شئون طالب

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق ببحث ودراسة وتطوير خطوات التسجيل واإلجراءات والنماذج المستعمله
وجمع البيانات والمعلومات عن المقرارات والشعب وعدد الطالب في كل فصل دراسي وإعداد الدراسات والبحوث
المتعلقة بشئون الطالب والتخطيط لالعمال المتعلقة بشؤون الطالب والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا

المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الطالب

إعداد التنظيمات والتخطيط لعملية شؤون الطالب بالمدارس ومتابعة سير العملية التعليمية

اإلشتراك في اللجان التي تعقد لدراسة الموضوعات المتعلقة بالطالب

إبداء الرأي والمشوره في الموضوعات المتعلقة بالطالب

إعداد التقارير الالزمة في مجال العمل

سلم الموظفين العام
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أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بأعمال شؤون الطالب

معرفة بإجراءات وأساليب وطرق العمل في مجال شؤون الطالب

معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمل شؤون الطالب

معرفة بالنماذج المستخدمة في عمل شؤون الطالب

معرفة بالسياسة التعليمية

قدرة على إعداد الدراسات والبحوث

قدرة على التطوير وإعداد التنظيمات والتخطيط االسليم

قدرة على إعداد التقارير

فدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الشئون اإلجتماعية

سلسلة فئات: وظائف الباحثين واألخصايين اإلجتماعيين

سلسلة فئات: وظائف المشرفين اإلجتماعيين

مجموعة عامة: الوظائف التعليمية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أحد التخصصات المحددة على نفس السلسلة

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس1

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس2

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس3

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس4

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس5

درجة البكالوريوسدرجة البكالوريوس6
( درجة البكالوريوس ) في أحد

6التخصصات التربوية المناسبة للتعليم

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس7

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس8

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس9
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6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس10

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير11

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير12
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير13
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير15
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير16

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير17

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير18

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير19

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير20

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير21

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير22

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير23

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير24

درجة الماجستير25
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير26
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير27
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير28

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير29

درجة الماجستير30
التوجيه واإلرشاد

الطالبي
( علم النفس - التوجيه واإلرشاد

8الطالبي )

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير31

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير32

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه33
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9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه34

درجة الدكتوراه35
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه36
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه37

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه38

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه39

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه42

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه43

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه44
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه45
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه46
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اسم المجموعة العامة
الوظائف اإلدارية والمالية

اسم المجموعة النوعية
وظائف االدارة المحلية

اسم سلسلة الفئات
وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية

واالنتخابات

رمز سلسلة الفئات
30113

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

63011306باحث شئون انتخابات

73011307باحث شئون مجالس بلدية

83011308باحث شئون مجالس بلدية

93011309أخصائي شئون مجالس بلدية

103011310أخصائي شئون مجالس بلدية

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تختص بإجراء الدراسات والبحوث لتطوير وتحسين إجراءات العمل بالمجالس

البلدية وتوفير المعلومات التي تحتاجها وأستقبال قرارات المجالس البلدية وعرضها على المسئولين ومتابعة ما يتم
بشأنها , كما تشمل إجراء الدراسات والبحوث في مجال االنتخابات للمجالس البلدية ووضع الترتيبات والتنظيمات
للعملية االنتخابية ومراجعة قوائم االنتخابات وأستكمال إجراءات تعيين أعضاء المجالس البلدية وحفظ قوائم

الناخبين والمرشحيث ونتائج االنتخابات وتحديثها آلياً , والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذه المجاالت .

الضوابط التصنيفية السلسلة
- فئات وظائف هذه السلسلة خاصة باالدارة العامة لشئون المجالس البلدية بوزارة الشئون البلدية والقروية ,

ومسمياتها وتدرجها الوظيفي منطلق من المحضر (51) للجنة الوزارية للتنظيم االداري الموافق عليه بقرار مجلس
الوزراء الموقر رقم (155) وتاريخ 28/ 6/ 1427 هـ . - عند إحداث وظائف هذه السلسلة يرجع للتشكيل االداري لالدارة

العامة لشئون المجالس البلدية الوارد ضمن المحضر المشار إليه .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
إجراء الدراسات والبحوث في مجال أعمال المجالس البلدية واالنتخابات البلدية

استقبال قرارات المجالس البلدية وعرضها على المسئولين ومتابعة ما يتم بشأنها .

سلم الموظفين العام
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إعداد المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين أساليب العمل في المجالس البلدية بالتنسيق مع التطوير االداري

توفير المعلومات التي تحتاجها المجالس البلدية , والرد على االستفسارات الوارده منها

وضع الترتيبات والتنظيمات للعملية االنتخابية ومراجعة قوائم االنتخابات

استكمال إجراءات تعيين أعضاء المجالس البلدية وحفظ قوائم الناخبين والمرشحين ونتائج االنتخابات

إعداد تقارير دورية بانجازات االدارة ورفع التوصيات بشأنها للمسئولين

القيام بأية أعمال اخرى ذات عالقة بإختصاص االدارة

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باالسس والمفاهيم والقواعد والتطبيقات المتعلقة بالمجالس البلدية واالنتخابات البلدية

معرفة باالنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالمجالس البلدية واالنتخابات البلدية

معرفة باالساليب واالجراءات والترتيبات والنماذج المتعلقة باالنتخابات البلدية

قدرة على إعداد الدراسات والبحوث لتطوير أعمال المجالس البلدية واالنتخابات البلدية

قدرة على إجراء االتصاالت والتنظيم والتنسيق للعمليات االنتخابية ومتابعة نتائج االنتخابات

قدرة على أستخدام الحاسب االلي في تسجيل وحفظ قوائم الناخبين والمرشحين ونتائج االنتخابات

قدرة على إعداد التقارير ومناقشة االراء والتوصيات .

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها .

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف رؤساء المراكز

سلسلة فئات: وظائف العمد

سلسلة فئات: وظائف رؤساء البلديات

سلسلة فئات: الوظائف االشرافية على أعمال الشئون البلدية والقروية

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي شئون المناطق

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائي المجالس البلدية واالنتخابات

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس1

6( قانون )قانوندرجة البكالوريوس2

6( إدارة سلسلة االمدادات )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس3
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6( ادارة الموارد البشرية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس4

6( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس5

6( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس6

6( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس7

6( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس8

6( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس9

6( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس10

6( إدارة صناعية تخصص إدارة )إدارة صناعيةدرجة البكالوريوس11

6( إدارة صناعية تخصص إقتصاد )إدارة صناعيةدرجة البكالوريوس12

إدارة صناعيةدرجة البكالوريوس13
( إدارة صناعية تخصص نظم المعلومات

6اإلدارية )

6( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة البكالوريوس14

6( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة البكالوريوس15

6( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة البكالوريوس16

6( إقتصاديات وإدارة المشروعات )إقتصاددرجة البكالوريوس17

6( إقتصاد )إقتصاددرجة البكالوريوس18

6( إقتصاد إسالمي )إقتصاددرجة البكالوريوس19

6( أنظمة )أنظمةدرجة البكالوريوس20

6( التقنية اإلدارية - اإلدارة العامة )بكالوريوس التقنيةدرجة البكالوريوس21

6( الجغرافيا البيئية )جغرافيادرجة البكالوريوس22

6( جغرافيا )جغرافيادرجة البكالوريوس23

جغرافيادرجة البكالوريوس24
( جغرافيا مسار الخرائط ونظم

6المعلومات الجغرافية )

6( جغرافيا الموارد والتنمية اإلقليمية )جغرافيادرجة البكالوريوس25

6( حقوق )حقوقدرجة البكالوريوس26

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس27

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس28

6( العلوم السياسية )سياسةدرجة البكالوريوس29

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس30

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس31
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6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس32

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس33

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير34

8( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة الماجستير35

8( ريادة األعمال واإلبداع )إدارة أعمالدرجة الماجستير36

8( ادارة الموارد البشرية )إدارة أعمالدرجة الماجستير37

8( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الماجستير38

8( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة الماجستير39

8( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة الماجستير40

8( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الماجستير41

8( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة الماجستير42

8( إدارة سلسلة االمدادات )إدارة أعمالدرجة الماجستير43

8( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الماجستير44

8( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة الماجستير45

8( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة الماجستير46

8( إقتصاد )إقتصاددرجة الماجستير47

8( إقتصاد إسالمي )إقتصاددرجة الماجستير48

8( اقتصاديات الطاقة التطبيقي )إقتصاددرجة الماجستير49

إقتصاددرجة الماجستير50
( التحليل اإلقتصادي اإلسالمي

8وسياساته )

8( جغرافيا )جغرافيادرجة الماجستير51

8( حقوق )حقوقدرجة الماجستير52

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير53
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير54
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير55
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير56
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير57

8( العلوم السياسية )سياسةدرجة الماجستير58
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8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير59

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير60

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير61

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير62

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير63

8( انظمة -القانون والممارسة المهنية )قانوندرجة الماجستير64

8( فقه النظام التجاري )قانوندرجة الماجستير65

8( القانون الجنائي )قانوندرجة الماجستير66

8( القانون العام )قانوندرجة الماجستير67

8( قانون )قانوندرجة الماجستير68

8( القانون الخاص )قانوندرجة الماجستير69

8( القانون التجاري )قانوندرجة الماجستير70

8( القانون الرياضي )قانوندرجة الماجستير71

درجة الماجستير72
السياسة الشرعية (

8( السياسة الشرعية (شعبة االنظمة) )شعبة االنظمة )

8( االنظمة )االنظمةدرجة الماجستير73

درجة الماجستير74
جامعة نايف العربية

8( القانون الجنائي المقارن )للعلوم االمنية

درجة الماجستير75
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الماجستير76
جامعة نايف العربية

8( اإلدارة العامة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير77
جامعة نايف العربية

8( القانون الجنائي والعلوم الجنائية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير78
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير79
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير80

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير81

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير82

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير83

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير84
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8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير85

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير86

8( القضاء التجاري )قضاء تجاريدرجة الماجستير87

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه88

9( القضاء التجاري )قضاء تجاريدرجة الدكتوراه89

9( ادارة الموارد البشرية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه90

9( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه91

9( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه92

9( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه93

9( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه94

9( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه95

9( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الدكتوراه96

9( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة الدكتوراه97

9( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة الدكتوراه98

9( إقتصاد )إقتصاددرجة الدكتوراه99

9( إقتصاد إسالمي )إقتصاددرجة الدكتوراه100

9( أنظمة )أنظمةدرجة الدكتوراه101

9( جغرافيا )جغرافيادرجة الدكتوراه102

9( حقوق )حقوقدرجة الدكتوراه103

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه104
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه105
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه106

9( العلوم السياسية )سياسةدرجة الدكتوراه107

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه108

9( قانون )قانوندرجة الدكتوراه109

درجة الدكتوراه110
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه111
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

جامعة نايف العربية
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9( اإلدارة العامة )للعلوم االمنيةدرجة الدكتوراه112

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه113

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه114

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه115

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه116

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه117

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه118

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه119

9( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه120
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اسم المجموعة العامة
الوظائف اإلدارية والمالية

اسم المجموعة النوعية
الوظائف االدارية المتنوعة

اسم سلسلة الفئات
وظائف باحثي القضايا

رمز سلسلة الفئات
30216

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

63021606باحث قضايا مساعد

73021607باحث قضايا

83021608باحث قضايا

93021609باحث قضايا

103021610باحث قضايا

113021611باحث قضايا

123021612باحث قضايا

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باعمال البحث والدراسة في القضايا والمخالفات االداراية والحقوق
المدنية وفقا لالنظمة واللوائح والتعليمات االدارية والقيام باالعمال االخرىذات العالقة بهذا المجال وأستخدام

الحاسب االلي في العمل .

الضوابط التصنيفية السلسلة
- (باحث قضايا سرية) وظيفة مستثناه من المسابقة بموجب المادة 37/ 3 فقرة (ن) من الالئحة التنفيذية لنظام

الخدمة المدنية والبد من تخصيصها وتأخذ نفس رمز الفئه والمرتبة .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
دارسة وتحليل القضايا ( الجنائية ، المدنية ، والمخالفات االدارية) التي ترد الى الجهة

اعداد وتلخيص القضايا وعرضها بعد الدارسة للمسئولين

اعداد التقارير عن القضايا التي تمت دارستها وتقديم التوصيات

أمثلة للمعارف و القدرات

سلم الموظفين العام
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معرفة باالسس والمفاهيم االساسية المتعلقة ببحث القضايا

معرفة واسعة باالنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في الدولة مثل نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
نظام تأديب الموظفين نظام مكافحة الرشوة والتزوير

معرفة باساليب واجراءات العمل في دراسة وعرض القضايا

قدرةعلى البحث والدراسة والتحليل للقضايا (جنائية أو مدنية أو مخالفات إدارية )

قدرة على اعداد التقارير وتقديم التوصيات

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف اعاله بمهارة

قدرة على أستخدام الحاسب األلي

الخبرات المناسبة
مجموعة نوعية: وظائف اإلستشارات الشرعية والقانونية والنظامية

مجموعة نوعية: الوظائف االدارية المتنوعة

مجموعة نوعية: وظائف شئون الموظفين

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( إجتماع ) 3إجتماعدرجة البكالوريوس1

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس2

6( إدارة سلسلة االمدادات )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس3

6( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس4

6( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس5

6( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس6

6( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس7

6( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس8

6( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة البكالوريوس9

6( إدارة صناعية تخصص إدارة )إدارة صناعيةدرجة البكالوريوس10

إدارة صناعيةدرجة البكالوريوس11
( إدارة صناعية تخصص نظم المعلومات

6اإلدارية )

6( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة البكالوريوس12
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6( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة البكالوريوس13

6( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة البكالوريوس14

6( اصول دين )أصول ديندرجة البكالوريوس15

6( أنظمة )أنظمةدرجة البكالوريوس16

6( التقنية اإلدارية - اإلدارة العامة )بكالوريوس التقنيةدرجة البكالوريوس17

6( حقوق )حقوقدرجة البكالوريوس18

6( خدمة إجتماعية ) 3خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس19

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس20

6( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة البكالوريوس21

6( دراسات قرآنية )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس22

6( القران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس23

6( القراءات القرآنية )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس24

6( دعوة )دعوةدرجة البكالوريوس25

6( العلوم السياسية ) 2سياسةدرجة البكالوريوس26

شريعةدرجة البكالوريوس27
( الشريعة اإلسالمية من معهد الحرم

6المكي )

6( شريعة )شريعةدرجة البكالوريوس28

6( علم النفس العيادي ) 3علم نفسدرجة البكالوريوس29

6( علم نفس ) 3علم نفسدرجة البكالوريوس30

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس31

6( فقه ) 1فقهدرجة البكالوريوس32

6( السنة ومصادرها ) 1السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس33

6( فقه السنة ومصادرها )السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس34

6( السنة )السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس35

درجة البكالوريوس36
السنه والمذاهب

6( السنه والمذاهب المعاصره )المعاصره

6( علوم حديث ) 1علوم حديثدرجة البكالوريوس37

6( تفسير ) 1تفسيردرجة البكالوريوس38

6( التفسير وعلوم القرآن ) 1تفسيردرجة البكالوريوس39

6( عقيده ) 1عقيدهدرجة البكالوريوس40
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6( أصول فقه ) 1أصول فقهدرجة البكالوريوس41

6( كتاب وسنة ) 1كتاب وسنهدرجة البكالوريوس42

6( القراءات )القران وعلومهدرجة البكالوريوس43

6( قضاء ) 1قضاءدرجة البكالوريوس44

6( دعوة وثقافة اسالمية ) 2دعوة وثقافة اسالميةدرجة البكالوريوس45

6( دعوة وأصول دين )دعوة وأصول ديندرجة البكالوريوس46

6( سنة وعلومها ) 1سنة وعلومهادرجة البكالوريوس47

درجة البكالوريوس48
عقيده ومذاهب

6( عقيده ومذاهب معاصرة ) 1معاصرة

6( قانون )قانوندرجة البكالوريوس49

درجة البكالوريوسدرجة البكالوريوس50
( درجة البكالوريوس ) في أحد

التخصصات المناسبة لطبيعة عمل
الوظيفة

6

6( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة البكالوريوس51

درجة الماجستير52
جامعة نايف العربية

8( األمن االنساني )للعلوم االمنية

درجة الماجستير53
جامعة نايف العربية

8( القيادة األمنية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير54
جامعة نايف العربية

8( التحقيق والبحث الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الماجستير55
جامعة نايف العربية

8( الحماية المدنية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير56
جامعة نايف العربية

8( القانون الجنائي والعلوم الجنائية )للعلوم االمنية

جامعة نايف العربيةدرجة الماجستير57
للعلوم االمنية

( علم اجتماع - علم الجريمة ) في مجال
التخصص أو الجهات الحكومية

المناسبة لطبيعة التخصص
8

درجة الماجستير58
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية ) 3للعلوم االمنية

8( السنه النبوية وعلومها )السنهدرجة الماجستير59

8( السنه والمذاهب المعاصرة )السنهدرجة الماجستير60

8( الكتاب والسنة )الكتاب والسنةدرجة الماجستير61

8( القضاء )القضاءدرجة الماجستير62

8( القضاء اإلداري )القضاءدرجة الماجستير63
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8( الحسبة والرقابة )الحسبة والرقابةدرجة الماجستير64

8( الحسبة )الحسبةدرجة الماجستير65

8( القضاء التجاري )قضاء تجاريدرجة الماجستير66

8( إجتماع ) 3إجتماعدرجة الماجستير67

8( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة الماجستير68

8( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الماجستير69

8( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة الماجستير70

8( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة الماجستير71

8( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الماجستير72

8( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة الماجستير73

8( إدارة سلسلة االمدادات )إدارة أعمالدرجة الماجستير74

8( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الماجستير75

8( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة الماجستير76

8( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة الماجستير77

8( حقوق )حقوقدرجة الماجستير78

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير79
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

3 (8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير80
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي ) 3

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير81
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

3 (8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير82
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات ) 3

8( خدمة إجتماعية ) 3خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير83

8( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة الماجستير84

8( الدراسات االسالمية عند المستشرقين )دراسات إسالميةدرجة الماجستير85

8( دراسات قرآنية )دراسات قرآنيةدرجة الماجستير86

8( القران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة الماجستير87

8( دعوة )دعوةدرجة الماجستير88

8( دعوة وثقافة أسالمية )دعوةدرجة الماجستير89

8( دعوة واصول دين )دعوةدرجة الماجستير90

8( الدعوة واإلحتساب )دعوةدرجة الماجستير91
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8( العلوم السياسية )سياسةدرجة الماجستير92

8( شريعة )شريعةدرجة الماجستير93

علم نفسدرجة الماجستير94

( علم نفس اإلدمان ) أخصائي نفسي
في مجال التخصص ويكون مسبوق

بدرجة البكالوريوس في (أحد تخصصات
علم النفس) أو ( علم االجتماع، الخدمة

االجتماعية، التربية الخاصة)

8

8( اإلرشاد النفسي ) 3علم نفسدرجة الماجستير95

8( علم نفس ) 3علم نفسدرجة الماجستير96

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي ) 3علم نفسدرجة الماجستير97

8( علم النفس االجتماع والشخصية ) 3علم نفسدرجة الماجستير98

8( أصول الفقه )فقهدرجة الماجستير99

8( فقه )فقهدرجة الماجستير100

8( فقه السنة ومصادرها )فقهدرجة الماجستير101

8( الفقه واصوله )فقهدرجة الماجستير102

8( علوم حديث )علوم حديثدرجة الماجستير103

8( التفسير وعلوم القرآن )تفسيردرجة الماجستير104

8( تفسير )تفسيردرجة الماجستير105

8( تفسير وحديث )تفسيردرجة الماجستير106

8( األديان والمذاهب الفكرية )عقيدهدرجة الماجستير107

8( عقيده )عقيدهدرجة الماجستير108

8( الفرق والمقاالت )عقيدهدرجة الماجستير109

8( العقيدة واالستشراق )عقيدهدرجة الماجستير110

8( العقيدة والمذاهب المعاصرة )عقيدهدرجة الماجستير111

8( انظمة -القانون والممارسة المهنية )قانوندرجة الماجستير112

8( فقه النظام التجاري )قانوندرجة الماجستير113

8( القانون الجنائي )قانوندرجة الماجستير114

8( القانون العام )قانوندرجة الماجستير115

8( قانون )قانوندرجة الماجستير116

8( القانون الخاص )قانوندرجة الماجستير117

8( القانون التجاري )قانوندرجة الماجستير118
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8( القانون الرياضي )قانوندرجة الماجستير119

8( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة الماجستير120

8( أصول الدين )أصول الديندرجة الماجستير121

درجة الماجستير122
السياسة الشرعية (

8( السياسة الشرعية (شعبة االنظمة) )شعبة االنظمة )

درجة الماجستير123
السياسة الشرعية
8( السياسة الشرعية (الشعبة العامة) )"الشعبة العامة "

8( الفقه المقارن )الفقه المقارندرجة الماجستير124

8( االنظمة )االنظمةدرجة الماجستير125

درجة الماجستير126
جامعة نايف العربية

8( القانون الجنائي المقارن )للعلوم االمنية

جامعة نايف العربيةدرجة الماجستير127
للعلوم االمنية

( علم النفس الجنائي ) في مجال
التخصص أو الجهات الحكومية

المناسبة لطبيعة التخصص
8

درجة الماجستير128
جامعة نايف العربية

8( الدراسات القضائية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير129
جامعة نايف العربية

8( العدالة الجنائية - السياسة الجنائية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير130
جامعة نايف العربية

8( اإلدارة العامة )للعلوم االمنية

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه131

9( القضاء التجاري )قضاء تجاريدرجة الدكتوراه132

9( إدارة االعمال التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه133

9( إدارة االعمال الدولية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه134

9( نظم معلومات إدارية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه135

9( نظم المعلومات اإلدارية التطبيقية )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه136

9( إدارة أعمال مسار االدارة )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه137

9( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الدكتوراه138

9( التنظيم والتطوير االداري )إدارة عامةدرجة الدكتوراه139

9( العلوم االدارية )إدارة عامةدرجة الدكتوراه140

9( أنظمة )أنظمةدرجة الدكتوراه141

9( حقوق )حقوقدرجة الدكتوراه142

( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة
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9المؤسسات االجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه143

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه144
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه145

9( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة الدكتوراه146

9( قران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة الدكتوراه147

9( دعوة )دعوةدرجة الدكتوراه148

9( العلوم السياسية )سياسةدرجة الدكتوراه149

9( شريعة )شريعةدرجة الدكتوراه150

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه151

9( اصول فقه )فقهدرجة الدكتوراه152

9( فقه )فقهدرجة الدكتوراه153

9( تفسير )تفسيردرجة الدكتوراه154

9( عقيده )عقيدهدرجة الدكتوراه155

9( عقيده ومذاهب معاصرة )عقيدهدرجة الدكتوراه156

9( قضاء )قضاءدرجة الدكتوراه157

9( قانون )قانوندرجة الدكتوراه158

9( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة الدكتوراه159

9( أصول دين )أصول الديندرجة الدكتوراه160

جامعة نايف العربيةدرجة الدكتوراه161
للعلوم االمنية

( علم النفس الجنائي ) في مجال
التخصص أو الجهات الحكومية

المناسبة لطبيعة التخصص
9

جامعة نايف العربيةدرجة الدكتوراه162
للعلوم االمنية

( علم اجتماع الجريمة ) في مجال
التخصص أو الجهات الحكومية

المناسبة لطبيعة التخصص
9

درجة الدكتوراه163
جامعة نايف العربية

9( دراسات أمنية )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه164
جامعة نايف العربية

9( اإلدارة العامة )للعلوم االمنية

9( السنة والمذاهب المعاصرة )السنهدرجة الدكتوراه165

9( علوم الحديث )حديثدرجة الدكتوراه166

9( التربية االسالمية )التربية االسالميةدرجة الدكتوراه167
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9( الحسبة والرقابة )الحسبة والرقابةدرجة الدكتوراه168

9( إدارة أعمال )إدارة أعمالدرجة الدكتوراه169
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف اإلعالم والعالقات العامة

اسم سلسلة الفئات
وظائف مراقبي المطبوعات

رمز سلسلة الفئات
60026

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

56002605مراقب مطبوعات

66002606مراقب مطبوعات

76002607مراقب مطبوعات

86002608مراقب مطبوعات

96002609مراقب مطبوعات

106002610مراقب مطبوعات

116002611مراقب مطبوعات

126002612كبير مراقبي مطبوعات

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بمراقبة الكتب والصحف والمجالت والدوريات واألشرطة والتسجيالت
ومختلف أنواع النشرات والمطبوعات للتأكد من خلوها مع مايتنافى مع المبادئ اإلسالمية واألنظمة والتعليمات
والعادات والتقاليد والقيم اإلجتماعية السائدة في المملكة وما يتبع ذلك من التأكد من صحة كل مايرد في تلك

المطبوعات أو االشرطة عن المملكة وإعداد التقارير حولها والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- مراقبة الكتب والصحف والمجالت ومختلف أنواع النشرات والمطبوعات األخرى واألفالم والتسجيالت السمعية

والمرئية للتأكد من خلوها مع ما يتنافى من مبادئ الشريعة اإلسالمية والعادات والتقاليد والقيم اإلجتماعية السائدة
في المملكة والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها عن المملكة ومدى جودتها الفنية والموضوعية.

- متابعة ما تكتبه الصحف والمجالت والنشرات المختلفة لمعرفة مدى تمشي ذلك مع السياسة اإلعالمية للمملكة.

مراجعة قائمة مؤلفي المطبوعات المختلفة ودور النشر والممثلين والمنتجين مع القائمة المعتمدة لدى الوزارة.

- إعداد التقرير التفصيلي النهائي عن مدى اإلجازة من عدمه.

سلم الموظفين العام
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أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة بالسياسة اإلعالمية للمملكة وبوجهة نظرها ودورها في القضايا واألحداث المختلفة.

- معرفة باألسس والمفاهيم والنظريات اإلعالمية.

- معرفة بنظام المطبوعات والنشر.

- معرفة باألنظمة والتوجيهات والتعليمات في مجال مراقبة المطبوعات واألفالم.

- معرفة بالعادات والتقاليد والقيم اإلجتماعية السائدة في المملكة.

- قدرة على اإلطالع بسرعة والحكم على مايطرأ أو يشاهد او يسمع.

- قدرة على إعداد التقارير وإيضاح وجهات النظر.

- قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرةعلى تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف إدارة االعالم

سلسلة فئات: وظائف الباحثين واألخصائيين األعالميين

سلسلة فئات: الوظائف االشرافية على أعمال البرامج

سلسلة فئات: وظائف معدي البرامج

سلسلة فئات: وظائف مراقبي البرامج

سلسلة فئات: وظائف منسقي البرامج

سلسلة فئات: وظائف كتاب السيناريو

سلسلة فئات: وظائف مخرجي البرامج

سلسلة فئات: وظائف منفذي الفترات

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال األخبار

سلسلة فئات: وظائف مستقبلي األخبار

سلسلة فئات: وظائف مراسلي األخبار

سلسلة فئات: وظائف محرري األخبار

سلسلة فئات: وظائف مراقبي األخبار

سلسلة فئات: وظائف محللي األخبار

سلسلة فئات: وظائف التعليق على األخبار

سلسلة فئات: وظائف المذيعين

سلسلة فئات: سكرتارية تحرير األخبار

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على اإلعالم والنشر

سلسلة فئات: وظائف مديري فروع تحرير الصحف والمجاالت
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سلسلة فئات: وظائف المحررين الصحفيين

سلسلة فئات: وظائف الباحثين واألخصائيين الصحفيين

سلسلة فئات: وظائف سكرتارية التحرير الصحفي

سلسلة فئات: وظائف رؤساء التحرير الصحفي

سلسلة فئات: الوظائف االشرافية على أعمال مراقبة المطبوعات

سلسلة فئات: وظائف مديري فروع مراقبة المطبوعات

سلسلة فئات: وظائف مراقبي المطبوعات

سلسلة فئات: وظائف المصححون اللغويون

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أحد التخصصات العلمية الموضحة في الفقرة (1) .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس1

6( التصوير التشكيلي والطباعة )التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس2

6( اصول دين )أصول ديندرجة البكالوريوس3

6( إذاعة وتلفزيون )إعالمدرجة البكالوريوس4

6( صحافة أو الصحافة واالعالم )إعالمدرجة البكالوريوس5

6( صحافة وعالقات عامة )إعالمدرجة البكالوريوس6

6( إعالم )إعالمدرجة البكالوريوس7

6( عالقات عامة وإعالن )إعالمدرجة البكالوريوس8

6( اإلعالم اإللكتروني )إعالمدرجة البكالوريوس9

6( عالقات عامة )إعالمدرجة البكالوريوس10

6( اإلعالم الرقمي )إعالمدرجة البكالوريوس11

6( االتصال االستراتيجي )إعالمدرجة البكالوريوس12

6( االتصال واإلعالم )إعالمدرجة البكالوريوس13

6( االتصال واإلعالم - مسار اتصال )إعالمدرجة البكالوريوس14

6( االتصال واإلعالم - مسار إعالم )إعالمدرجة البكالوريوس15

6( اإلعالن واإلتصال التسويقي )إعالمدرجة البكالوريوس16

6( تربية )تربيةدرجة البكالوريوس17

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس18
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6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس19

6( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة البكالوريوس20

6( دراسات قرآنية )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس21

6( القران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس22

6( القراءات القرآنية )دراسات قرآنيةدرجة البكالوريوس23

6( دعوة )دعوةدرجة البكالوريوس24

6( العلوم السياسية )سياسةدرجة البكالوريوس25

شريعةدرجة البكالوريوس26
( الشريعة اإلسالمية من معهد الحرم

6المكي )

6( شريعة )شريعةدرجة البكالوريوس27

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس28

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس29

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس30

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس31

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس32

6( اللغة االنجليزية وآدابها )لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس33

لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس34
( علوم اللغويات التطبيقية ) تحتاجها

6طبيعة عمل مراقبة المطبوعات

لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس35
( الترجمة - لغة فرنسية ) تحتاجها طبيعة

6عمل مراقبة المطبوعات

6( اللغة اإلنجليزية والترجمة )لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس36

لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس37
( اللغة االنجليزية ) تحتاجها طبيعة عمل

6مراقبة المطبوعات

لغات أجنبيةدرجة البكالوريوس38
( اللغة الفرنسية ) تحتاجها طبيعة عمل

6مراقبة المطبوعات

6( لغة عربية )لغة عربيةدرجة البكالوريوس39

6( فقه )فقهدرجة البكالوريوس40

6( فقه السنة ومصادرها )السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس41

6( السنة )السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس42

6( السنة ومصادرها )السنة ومصادرهادرجة البكالوريوس43

درجة البكالوريوس44
السنه والمذاهب

6( السنه والمذاهب المعاصره )المعاصره
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6( علوم حديث )علوم حديثدرجة البكالوريوس45

6( التفسير وعلوم القرآن )تفسيردرجة البكالوريوس46

6( تفسير )تفسيردرجة البكالوريوس47

6( عقيده )عقيدهدرجة البكالوريوس48

6( أصول فقه )أصول فقهدرجة البكالوريوس49

6( كتاب وسنة )كتاب وسنهدرجة البكالوريوس50

6( القراءات )القران وعلومهدرجة البكالوريوس51

6( قضاء )قضاءدرجة البكالوريوس52

6( دعوة وثقافة اسالمية )دعوة وثقافة اسالميةدرجة البكالوريوس53

6( دعوة وأصول دين )دعوة وأصول ديندرجة البكالوريوس54

6( سنة وعلومها )سنة وعلومهادرجة البكالوريوس55

درجة البكالوريوس56
عقيده ومذاهب

6( عقيده ومذاهب معاصرة )معاصرة

6( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة البكالوريوس57

6( الفنون البصرية )التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس58

التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس59
( الفنون البصرية مسار التصوير

6التشكيلي )

6( الفنون البصرية مسار الطباعة الفنية )التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس60

6( تصميم الجرافيك )التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس61

6( الجرافيك والوسائط المتعددة )التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس62

التصاميم والفنوندرجة البكالوريوس63
( التصميم الجرافيكي والوسائط

6الرقمية )

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس64

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير65

8( إذاعة وتلفزيون )إعالمدرجة الماجستير66

8( صحافة )إعالمدرجة الماجستير67

8( صحافة وعالقات عامة )إعالمدرجة الماجستير68

8( عالقات عامة )إعالمدرجة الماجستير69

8( اإلعالم الرقمي )إعالمدرجة الماجستير70

8( إعالم )إعالمدرجة الماجستير71

8( اإلعالن واإلتصال التسويقي )إعالمدرجة الماجستير72
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8( تربية )تربيةدرجة الماجستير73

8( نظم المعلومات الحاسوبية )حاسب آليدرجة الماجستير74

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير75
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير76
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير77
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير78
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير79

8( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة الماجستير80

8( الدراسات االسالمية عند المستشرقين )دراسات إسالميةدرجة الماجستير81

8( دراسات قرآنية )دراسات قرآنيةدرجة الماجستير82

8( القران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة الماجستير83

8( دعوة وثقافة أسالمية )دعوةدرجة الماجستير84

8( دعوة )دعوةدرجة الماجستير85

8( دعوة واصول دين )دعوةدرجة الماجستير86

8( الدعوة واإلحتساب )دعوةدرجة الماجستير87

8( العلوم السياسية )سياسةدرجة الماجستير88

8( شريعة )شريعةدرجة الماجستير89

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير90

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير91

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير92

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير93

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير94

8( اللغويات )لغات أجنبيةدرجة الماجستير95

لغات أجنبيةدرجة الماجستير96
( الترجمة ) تحتاجها طبيعة عمل مراقبة

8المطبوعات

لغات أجنبيةدرجة الماجستير97
( اللغويات التطبيقية ) تحتاجها طبيعة

8عمل مراقبة المطبوعات

8( لغة عربية )لغة عربيةدرجة الماجستير98

2020/5/15، 4:43 ص
حة 6 من 10 ص)'



8( األدب والنقد )لغة عربيةدرجة الماجستير99

8( النحو واللغة )لغة عربيةدرجة الماجستير100

8( اللغة العربية مسار - اللغويات )لغة عربيةدرجة الماجستير101

8( اللغة العربية مسار - األدب )لغة عربيةدرجة الماجستير102

8( أصول الفقه )فقهدرجة الماجستير103

8( فقه )فقهدرجة الماجستير104

8( فقه السنة ومصادرها )فقهدرجة الماجستير105

8( الفقه واصوله )فقهدرجة الماجستير106

8( علوم حديث )علوم حديثدرجة الماجستير107

8( التفسير وعلوم القرآن )تفسيردرجة الماجستير108

8( تفسير )تفسيردرجة الماجستير109

8( تفسير وحديث )تفسيردرجة الماجستير110

8( األديان والمذاهب الفكرية )عقيدهدرجة الماجستير111

8( عقيده )عقيدهدرجة الماجستير112

8( الفرق والمقاالت )عقيدهدرجة الماجستير113

8( العقيدة واالستشراق )عقيدهدرجة الماجستير114

8( العقيدة والمذاهب المعاصرة )عقيدهدرجة الماجستير115

8( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة الماجستير116

8( أصول الدين )أصول الديندرجة الماجستير117

درجة الماجستير118
السياسة الشرعية
8( السياسة الشرعية (الشعبة العامة) )"الشعبة العامة "

8( الفقه المقارن )الفقه المقارندرجة الماجستير119

درجة الماجستير120
جامعة نايف العربية

8( االعالم )للعلوم االمنية

درجة الماجستير121
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الماجستير122
جامعة نايف العربية

8( الدراسات القضائية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير123
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير124
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية
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8( السنه النبوية وعلومها )السنهدرجة الماجستير125

8( السنه والمذاهب المعاصرة )السنهدرجة الماجستير126

8( الكتاب والسنة )الكتاب والسنةدرجة الماجستير127

8( القضاء )القضاءدرجة الماجستير128

8( القضاء اإلداري )القضاءدرجة الماجستير129

8( الحسبة والرقابة )الحسبة والرقابةدرجة الماجستير130

8( التصميم )التصاميم والفنوندرجة الماجستير131

8( الرسم والتصوير )التصاميم والفنوندرجة الماجستير132

8( فن الطباعة والصباغة )التصاميم والفنوندرجة الماجستير133

8( الحسبة )الحسبةدرجة الماجستير134

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير135

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير136

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير137

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير138

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير139

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير140

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير141

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه142

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه143

9( صحافة وعالقات عامة )إعالمدرجة الدكتوراه144

9( عالقات عامة )إعالمدرجة الدكتوراه145

9( صحافة )إعالمدرجة الدكتوراه146

9( اإلعالن واإلتصال التسويقي )إعالمدرجة الدكتوراه147

9( تربية )تربيةدرجة الدكتوراه148

9( نظم المعلومات الحاسوبية )حاسب آليدرجة الدكتوراه149

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه150
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه151
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه152

9( دراسات إسالمية )دراسات إسالميةدرجة الدكتوراه153
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9( قران وعلومه )دراسات قرآنيةدرجة الدكتوراه154

9( دعوة )دعوةدرجة الدكتوراه155

9( العلوم السياسية )سياسةدرجة الدكتوراه156

9( شريعة )شريعةدرجة الدكتوراه157

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه158

9( لغة عربية )لغة عربيةدرجة الدكتوراه159

9( فقه )فقهدرجة الدكتوراه160

9( اصول فقه )فقهدرجة الدكتوراه161

9( تفسير )تفسيردرجة الدكتوراه162

9( عقيده )عقيدهدرجة الدكتوراه163

9( عقيده ومذاهب معاصرة )عقيدهدرجة الدكتوراه164

9( قضاء )قضاءدرجة الدكتوراه165

9( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة الدكتوراه166

9( أصول دين )أصول الديندرجة الدكتوراه167

درجة الدكتوراه168
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه169
جامعة نايف العربية

9( االعالم )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه170
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

9( السنة والمذاهب المعاصرة )السنهدرجة الدكتوراه171

9( علوم الحديث )حديثدرجة الدكتوراه172

9( التربية االسالمية )التربية االسالميةدرجة الدكتوراه173

9( الحسبة والرقابة )الحسبة والرقابةدرجة الدكتوراه174

9( التصميم )التصاميم والفنوندرجة الدكتوراه175

9( الرسم والتصوير )التصاميم والفنوندرجة الدكتوراه176

9( فن الطباعة والصباغة )التصاميم والفنوندرجة الدكتوراه177

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه178

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه179

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه180

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه181
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9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه182

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه183

9( إذاعة وتلفزيون )إعالمدرجة الدكتوراه184
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
وظائف المشرفين اإلجتماعيين

رمز سلسلة الفئات
60305

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

66030506مشرف إجتماعي

76030507مشرف إجتماعي

86030508مشرف إجتماعي

96030509مشرف إجتماعي

106030510مشرف إجتماعي

116030511مشرف إجتماعي

126030512كبير مشرفين اجتماعيين

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بأعمال اإلشراف اإلجتماعي في المدارس والجامعات والدور المراكز

واإلشراف على التجمعات الطالبية في اإلسكان الداخلي وحل المشاكل اإلجتماعية التي تحدث بين الطالب والنزالء
وإعداد التقارير روفع التوصيات والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- اإلشراف اإلجتماعي داخل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وفي المدارس والجامعات.

- مالحظة الحاالت ومدى تفاعلها مع برامج الرعاية اإلجتماعية وأنشطتها وتكيفها مع الحياة داخل مؤسسات الرعاية
اإلجتماعية.

- اإلشتراك مع الباحثين واألخصائيين واإلجتماعين في تنفيذ برامج األنشطة الرياضية الترويحية والدينية والتعليمية
والصحية.

- مراقبة سلوك الطالب واألحداث بشكل عام ورفع تقارير عن الحاالت التي تستدعي ذلك.

- دراسة المشاكل التي تحدث بين الطالب واألحداث والعمل على حلها.

سلم الموظفين العام
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أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة باألنظمة والتعليمات الخاصة بمؤسسات الرعاية اإلجتماعية.

- معرفة بأساليب اإلشراف اإلجتماعي داخل المؤسسات اإلجتماعية وفي المدارس والجامعات.

- معرفة بأوجه البرامج واألنشطة المناسبة ألعمال الرعاية اإلجتماعية.

- قدرةعلى تطبيق األنظمة واألساليب المتعلقة بأعمال الرعاية اإلجتماعية.

- قدرةعلى تطبيق إجراءات أسلوب تنفيذ العمل المتعلق باإلشراف اإلجتماعي.

- قدرة على مالحظة السلوك ومعالجة المشاكل التي تحدث بين الطالب والنزالء.

- قدرةعلى إعداد التقارير وعلى تقييم حاالت األفراد.

- قدرةعلى إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف باحثي واخصائيي أختبارات التوظيف

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الضمان اإلجتماعي

سلسلة فئات: وظائف مديري مكاتب الضمان اإلجتماعي

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي الضمان اإلجتماعي

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الشئون اإلجتماعية

سلسلة فئات: وظائف الباحثين واألخصايين اإلجتماعيين

سلسلة فئات: وظائف المشرفين اإلجتماعيين

سلسلة فئات: وظائف المراقبين اإلجتماعيين

سلسلة فئات: وظائف مشرفي االسكان

سلسلة فئات: وظائف مراقبي االسكان

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في التخصصات الواردة في الفقرة (1-3) أدناه .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس1

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس2

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس3

6( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة البكالوريوس4

6( تربية خاصة )تربيةدرجة البكالوريوس5
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6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس6

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس7

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس8

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس9

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس10

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس11

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير12

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير13
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير15
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير16
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة الماجستير17

8( تربية خاصة )تربيةدرجة الماجستير18

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير19

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير20

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير21

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير22

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير23

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير24

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير25

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير26

التوجيه واإلصالحدرجة الماجستير27
األسري

( التوجيه واإلصالح األسري ) يقتصر
القبول في البرنامج للحاصلين على
مؤهل البكالوريوس تخصص علم

النفس أو علم االجتماع أو التخصصات
الشرعية

8

درجة الماجستير28
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

جامعة نايف العربية
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8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنيةدرجة الماجستير29

درجة الماجستير30
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير31

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير32

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير33

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير34

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير35

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه36

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه37

درجة الدكتوراه38
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه39
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه42

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه43

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه44

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه45

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه46

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه47
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه48
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه49
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
وظائف المراقبين اإلجتماعيين

رمز سلسلة الفئات
60306

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

46030604مراقب إجتماعي

56030605مراقب إجتماعي

66030606مراقب إجتماعي

76030607مراقب إجتماعي

86030608مراقب إجتماعي

96030609مراقب إجتماعي

106030610مراقب إجتماعي

116030611مراقب إجتماعي

126030612كبير مراقبين اجتماعيين

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتولى المراقبة اإلجتماعية على الطالب في المدارس والجامعات والدور والمراكز

واإلشراف على التجمعات الطالبية في المدارس والجامعات واإلسكان الداخلي في الدور والمراكز وأعمال المراقبة
في مكاتب مكافحة التسول وإعداد التقارير ورفع التوصيات والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- المراقبة اإلجتماعية داخل مؤسسات الرعاية اإلجتماعية وفي مكاتب مكافحة التسول.

- مالحظة مختلف الحاالت في تفاعلها مع برامج الرعاية اإلجتماعية وأنشتطها وتكيفها مع الحياة داخل المؤسسة.

- اإلشتراك مع الشرفين اإلجتماعيين في تنفيذ برامج االنشطة (الرياضية الترويحية الدينية والتعليمية والصحية) .

- مراقبة األحداث أثناء تنفيذ برامج الدار المختلفة مراقبة دقيقة أثناء النوم ودعوتهم ألداء الصالة .

- مراقبة سلوك األحداث بشكل عام والمتسولين ورفع تقارير عن الحاالت التي تستدعي الرفع عنها.

سلم الموظفين العام
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- تنفيذ التعليمات الصادرة لمساعدة األخصائيين اإلجتماعيين والمشرفين اإلجتماعيين.

- مرافقة نزالء الدور في أماكن تنفيذ البرامج واألنشطة.

أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة باألنظمة والتعليمات الخاصة بالرعاية اإلجتماعية.

- معرفة بأساليب اإلشراف اإلجتماعي داخل المؤسسات اإلجتماعية والرعاية اإلجتماعية.

- معرفة بأوجه البرامج واألنشطة المناسبة لمؤسسة الرعاية اإلجتماعية.

- قدرة على تطبيق االأظمة واألساليب المتبعة بمؤسسات الرعاية اإلجتماعية.

- قدرة على تطبيق إجراءات أسلوب تنفيذ العمل المتعلقة باإلشراف والمراقبة اإلجتماعية داخل المؤسسات
اإلجتماعية والرعاية اإلجتماعية .

- قدرة على إعداد التقارير في مجال العمل.

- قدرةعلى تقييم حاالت األفراد.

- قدرةعلى إقامة عالقات عمل فعالة تحت إشرافه ومراقبته مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الثانوية العامة .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

4( الثانوية العامة )الثانوية العامةالثانوية1

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس2

6( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة البكالوريوس3

6( تربية خاصة )تربيةدرجة البكالوريوس4

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس5

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس6

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس7

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس8

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس9

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس10
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6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس11

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس12

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير13

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير15
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير16
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير17
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( تربية خاصة (مسارعوق سمعي) )تربيةدرجة الماجستير18

8( تربية خاصة )تربيةدرجة الماجستير19

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير20

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير21

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير22

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير23

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير24

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير25

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير26

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير27

درجة الماجستير28
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير29
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير30
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير31

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير32

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير33

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير34

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير35

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه36
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9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه37

درجة الدكتوراه38
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه39
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه42

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه43

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه44

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه45

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه46

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه47
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه48
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه49
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
وظائف الحاضنات

رمز سلسلة الفئات
60307

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

26030702حاضنة

36030703حاضنة

46030704حاضنة

56030705حاضنة

66030706حاضنة

76030707حاضنة

86030708حاضنة

96030709حاضة مشرفة

106030710حاضة مشرفة

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بحضانة األطفال في الدور والمراكز اإلجتماعية والمدارس وما يتبع ذلك
من مراقبة سلوكهم في جيمع األوقات وتوجيههم وإرشادهم إلى األساليب والعادات والسلوك السليمة والقيام

باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- اإلشراف على نظافة سكن األطفال وترتيب األسرة وتنظيم وترتيب المالبس في األماكن المخصصة لها.

- تنظيم مواعيد المذاكرة والتحصيل لألطفال ومراقبتهم وإعداد البرنامج الترفيهي لهم.

- القيام بالعناية الصحيحة لإلطفال ومباشرة المرضى فيهم.

- القيام بتوجيه األطفال وإرشادهم والعمل على إكسابهم العادات الحسنة والصفات الحميدة.

- القيام بحياكة المالبس الخاصة باألطفال وتنظيفها والعمل على إظهارهم ,.بالمظهر الالئق لهم.

سلم الموظفين العام
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- القيام بإعداد التقارير عن حالة األطفال وتوضيح سلوك كل منهم وإتجاهاتهم وعرضها على األخصائييات
اإلجتماعيات.

أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة باألسس واألساليب المتعلقة برعاية األطفال صحياً وإجتماعياً وتربوياً.

- معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلقة بالرعاية اإلجتماعية.

- قدرةعلى تطبيق األسس واألساليب المتعلقة برعاية األطفال.

- قدرةعلى تطبيق إجراءات أسلوب تنفيذ العمل المتعلق بالرعاية اإلجتماعية.

- قدرةعلى توجيه األطفال والتقرب اليهم.

- قدرةعلى ترتيب وتنظيم حاجيات األطفال وإبراز مظاهر الحب والحنان.

- قدرةعلى إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الكفاءة المتوسطة .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

4( الثانوية العامة )الثانوية العامةالثانوية1

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس2

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس3

درجة البكالوريوس4
علوم األسرة
6( علوم األسرة والمستهلك )والمستهلك

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس5

6( أسرة ونمو طفل )إقتصاددرجة البكالوريوس6

6( تربية أسرية )إقتصاددرجة البكالوريوس7

6( دراسات الطفولة )إقتصاددرجة البكالوريوس8

6( األسرة والطفولة )إقتصاددرجة البكالوريوس9

6( االقتصاد المنزلي التربوي )إقتصاددرجة البكالوريوس10

6( فنون إسالمية )إقتصاددرجة البكالوريوس11

6( اإلسكان وإدارة المنزل )إقتصاددرجة البكالوريوس12
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6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس13

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس14

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس15

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس16

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس17

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس18

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير19

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير20
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير21
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير22
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير23

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير24
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

درجة الماجستير25
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير26
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير27
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير28

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير29

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير30

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير31

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير32

درجة الدكتوراه33
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه34
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه35

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه36
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( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارةخدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه37
المؤسسات االجتماعية )

9

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه38
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه39

2( الكفاءة المتوسطة )الكفاءة المتوسطةالكفاءة المتوسطة40
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
وظائف مشرفي االسكان

رمز سلسلة الفئات
60309

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

66030906مشرف إسكان

76030907مشرف إسكان

86030908مشرف إسكان

96030909مشرف إسكان

106030910مشرف إسكان

116030911كبير مشرفي إسكان

تعريف موجز لسلسة الفئات
تمشل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف على الطلبة في الوحدات السكنية وبحث مشاكلهم ومحاولة
حلها ومساعدتهم في ممارسة االنشطة الرياضية االجتماعية والثقافية للمحافظة على سالمتهم النفسية والقيام

باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
االشراف على الطلبة في الوحدات السكنية وبحث مشاكلهم ومحاولة حلها ومساعدتهم في ممارسة االنشطة

الرياضية واالجتماعية والثقافية للمحافظة على سالمتهم النفسية وشغل فراغهم بطريقة مفيدة

الرعاية النفسية للطلبة ومساعدتهم على سرعة التأقلم مع الحياة الجديدة في السكن الجديد

خلق روح االسرة الواحدة بين الطلبة

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باالسس والمفاهيم المتلعقة بمجال االشراف السكني

معرفة باالنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بمجال االشراف السكني

معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بهذا المجال

سلم الموظفين العام
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قدرةعلى تطبيق االسس واالنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بمجال االشراف السكني

قدرةعلى تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلقة بمجال االشراف السكني

قدرة على االشراف والتوجيه واعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بمجال العمل

قدرةعلى اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرةعلى تطبيق المعارف اعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الفنادق

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي الفنادق

سلسلة فئات: وظائف مفتشي الفنادق

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على العالقات العامة

سلسلة فئات: وظائف مأموري وأخصائيي العالقات العامة

مجموعة عامة: الوظائف التعليمية

مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أحد التخصصات العلمية المحددة في الفقرة (1) أدناه .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس1

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس2

6( االقتصاد المنزلي التربوي )إقتصاددرجة البكالوريوس3

6( اإلسكان وإدارة المنزل )إقتصاددرجة البكالوريوس4

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس5

درجة البكالوريوس6
علوم األسرة
6( علوم األسرة والمستهلك )والمستهلك

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس7

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس8

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس9

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس10

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس11
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6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس12

6( فنون إسالمية )إقتصاددرجة البكالوريوس13

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير15
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير16
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير17
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير18
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير19

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير20

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير21

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير22

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير23

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير24

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير25

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير26

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير27

درجة الماجستير28
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير29
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير30
جامعة نايف العربية

8( التأهيل والرعاية االجتماعية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير31
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير32

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير33

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير34

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير35

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه36
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9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه37

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه38

درجة الدكتوراه39
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه40
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه42

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه43

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه44

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه45

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه46

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه47
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه48
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه49
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
وظائف مراقبي االسكان

رمز سلسلة الفئات
60310

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

46031004مراقب إسكان

56031005مراقب إسكان

66031006مراقب إسكان

76031007مراقب إسكان

86031008مراقب إسكان

96031009مراقب إسكان

106031010كبير مراقبي إسكان

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتلعق باإلشراف والمراقبة على المباني والوحدات السكنية للتأكد من سالمتها
وصيانتها ونظافتها وحسن إستخدام الساكنين لها والقيام بالجوالت على المواقف والمساكن واألعمال التي تحقق

لهم الراحة ومعالجة مشاكل الساكنين وخالفاتهم مع بعضهم أو مع إدارة اإلسكان كما تشمل أعمال المراقبة
الليلية على الطلبة والطالبات في السكن الداخلي ودارسة مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها وإعداد التقارير

ورفع المالحطات إلى المسئولين والقيام باألعمال االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- مراقبة المباني والوحدات السكنية للتأكد من سالمتها وصيانتها ونظافتها وحسن إستخدام الساكنين لها.

- القيام بجوالت على المواقف والمساكن واألعمال التي تحقق للساكنين الراحة ومعالجة مشاكلهم وخالفاتهم مع
بعضهم أومع إدارة اإلسكان.

- إعداد التقارير وتقديم التوصيات ذات العالقة.

أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة باألنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بمراقبة الوحدات أوالمباني السكينة.

سلم الموظفين العام
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- معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في مجال الرقابة على المباني والوحدات السكنية.

- معرفة بمعالجة مشاكل الساكنين وإيجاد الحلول لها.

- قدرةعلى تطبيق األنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بمراقبة الوحدات والمباني السكنية.

- قدرةعلى تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل في مجال الرقابة على المباني والوحدات السكنية.

- قدرةعلى الرقابة والمتابعة والتعامل مع األفراد والجماعات بفعاليه.

- قدرةعلى إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرةعلى تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الفنادق

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي الفنادق

سلسلة فئات: وظائف مفتشي الفنادق

سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على العالقات العامة

سلسلة فئات: وظائف مأموري وأخصائيي العالقات العامة

مجموعة عامة: الوظائف التعليمية

مجموعة نوعية: الوظائف االدارية المتنوعة

مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الثانوية العامة .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

4( الثانوية العامة )الثانوية العامةالثانوية1

6( إدارة الضيافة )إدارة السياحة والفندقةدرجة البكالوريوس2

6( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس3

6( علم النفس التربوي والمهني )علم نفسدرجة البكالوريوس4

6( اإلسكان وإدارة المنزل )إقتصاددرجة البكالوريوس5

6( االقتصاد المنزلي التربوي )إقتصاددرجة البكالوريوس6

6( فنون إسالمية )إقتصاددرجة البكالوريوس7

6( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس8

6( خدمة إجتماعية (تربوي) )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس9
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6( إدارة فندقية )إدارة فندقيةدرجة البكالوريوس10

درجة البكالوريوس11
علوم األسرة
6( علوم األسرة والمستهلك )والمستهلك

6( علم نفس (تربوي) )علم نفسدرجة البكالوريوس12

6( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس13

6( إجتماع (تربوي) )إجتماعدرجة البكالوريوس14

6( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس15

6( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس16

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير17

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير18
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير19
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير20
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير21
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير22

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير23

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير24

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير25

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير26

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير27

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير28

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير29

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير30

درجة الماجستير31
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير32
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير33
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير34
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8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير35

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير36

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير37

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه38

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه39

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

درجة الدكتوراه42
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الدكتوراه43
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه44

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه45

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه46

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه47

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه48
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه49

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه50

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه51
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الدينية

اسم المجموعة النوعية
الوظائف القضائية المعاونة

اسم سلسلة الفئات
وظائف المصلحين

رمز سلسلة الفئات
70312

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

77031207مصلح مساعد

87031208مصلح

97031209مصلح متقدم

107031210مصلح متقدم

117031211مصلح خبير

127031212إستشاري مصالحة

137031213إستشاري مصالحة

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق بإعداد عملية الصلح و ادارة جلسات التفاوض بين األطراف المتنازعة و
تقديم الطرق المبتكرة و تحفيز األطراف للوصول الى حل مرضى لجميع اطراف النزاع و التوصل الى اتفاق نهائي

حول موضوع النزاع و توثيقه.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
تقييم وتحليل محاور الخالف وطرح بدائل مبتكرة لتسوية النزاع

اختيار الممارسة المناسبة لعملية المصالحة

عقد وإدارة جلسات المصالحة بحسب طبيعة كل قضية مع أطراف الخالف.

إطالع أطراف الخالف مميزات المصالحة كبديل مناسب للتقاضي وحفظ الحقوق.

االستماع لتفاصيل الخالف بشكل فعال للتعرف على طبيعة الخالف واطرافه ومخاوف واهتمامات ومتطلبات كل
طرف من أطراف الخالف.

التوضيح ألطراف الخالف بإجراءات المصالحة وسرية الجلسات والعمليات التي تحتاجها والجدول الزمني الالزم

سلم الموظفين العام
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لتنفيذها.

التنسيق مع المصلحين االخرين للمساهمة في إجراءات المصالحة بحسب طبيعة كل قضية واختصاصها وتشعبها
وبموافقة المسؤول المباشر.

كتابة محاضر الصلح والتوقيع عليها واعتمادها من قبل مركز المصالحة بعد التأكد من توافقها مع القوانين
والسياسات واإلجراءات النظامية.

اإلشراف والمتابعة على اعتماد محاضر الصلح.

تقديم الدعم الفني و تنمية القدرات و نقل المعرفة داخل و خارج الجهة في مجال تسوية النزاعات

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة المهارات األساسية في المصالحة والوساطة.

معرفة باألسس واألساليب المرتبطة بمحال المصالحة.

معرفة إجراءات المصالحة وقواعد المصالحة.

معرفة باألنظمة والتعليمات والتوجيهات المتعلقة العمل.

القدرة على تطبيق أسس وإجراءات العمل بمكاتب المصالحة.

قدرة على تذكر التعليمات والتوجيهات واألنظمة المتعلقة العمل.

القدرة على ضبط مخاضر الصلح.

القدرة على إعداد التقارير والدراسات الالزمة.

القدرة على تحليل الشخصيات ومعرفة كاملة بأنماط الشخصيات.

الحفاظ على سرية ما يحدث في جلسة الصلح.

مهارات الحياد.

مهارات إدارة الوقت.

مهارات التحليل والتدقيق.

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف األخصائيين النفسيين

مجموعة عامة: الوظائف الدينية

مجموعة نوعية: وظائف اإلستشارات الشرعية والقانونية والنظامية

مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية حسب التخصصات المحددة على نفس السلسة

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

2020/5/15، 4:50 ص
حة 2 من 4 ص)'



7( علم نفس )علم نفسدرجة البكالوريوس1

7( قانون )قانوندرجة البكالوريوس2

7( قضاء )قضاءدرجة البكالوريوس3

7( أصول فقه )أصول فقهدرجة البكالوريوس4

7( علم النفس العيادي )علم نفسدرجة البكالوريوس5

7( حقوق )حقوقدرجة البكالوريوس6

7( أخصائي نفسي )علم نفسدرجة البكالوريوس7

7( فقه )فقهدرجة البكالوريوس8

شريعةدرجة البكالوريوس9
( الشريعة اإلسالمية من معهد الحرم

7المكي )

7( شريعة )شريعةدرجة البكالوريوس10

7( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة البكالوريوس11

7( إجتماع )إجتماعدرجة البكالوريوس12

7( الدراسات القضائية )الدراسات القضائيةدرجة البكالوريوس13

8( أصول الفقه )فقهدرجة الماجستير14

8( فقه )فقهدرجة الماجستير15

8( انظمة -القانون والممارسة المهنية )قانوندرجة الماجستير16

8( فقه النظام التجاري )قانوندرجة الماجستير17

8( القانون العام )قانوندرجة الماجستير18

8( قانون )قانوندرجة الماجستير19

8( القانون الجنائي )قانوندرجة الماجستير20

8( القانون الخاص )قانوندرجة الماجستير21

8( القانون التجاري )قانوندرجة الماجستير22

درجة الماجستير23
السياسة الشرعية (

8( السياسة الشرعية (شعبة االنظمة) )شعبة االنظمة )

درجة الماجستير24
السياسة الشرعية
8( السياسة الشرعية (الشعبة العامة) )"الشعبة العامة "

8( الفقه المقارن )الفقه المقارندرجة الماجستير25

8( االنظمة )االنظمةدرجة الماجستير26

8( القضاء )القضاءدرجة الماجستير27

8( القضاء اإلداري )القضاءدرجة الماجستير28
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8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير29

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير30

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير31

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير32

8( شريعة )شريعةدرجة الماجستير33

8( العلوم السياسية )سياسةدرجة الماجستير34

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير35

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير36
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير37
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير38
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير39
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

8( حقوق )حقوقدرجة الماجستير40

8( القضاء التجاري )قضاء تجاريدرجة الماجستير41

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير42
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اسم المجموعة العامة
الوظائف الثقافية واإلجتماعية

اسم المجموعة النوعية
وظائف الشئون االجتماعية

اسم سلسلة الفئات
الوظائف اإلشرافية على أعمال االسكان

رمز سلسلة الفئات
60308

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

76030807رئيس قسم

86030808رئيس قسم

96030809مدير شعبة

106030810مدير اداره

116030811مدير اداره

126030812(@) مدير

136030813مدير عام

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باإلشراف على أقسام وشعب وإدارت اإلسكان في الجامعات والمراكز
والمدارس المعاهد والمجمعات السكانية واإلشراف على الموظفين وتوجيههم وتوزيع العمل بينهم واألعمال

االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

الضوابط التصنيفية السلسلة
- يدخل ضمن هذه السلسلة فئات الوظائف التي بمسمى رئيس قسم داخلي م7 و م8 . (@) تكون المرتبة الثانية

عشرة بمسمى مديرإدارة أو مديرعام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
- تنظيم أعمال اإلدارة وتوزيعها على الشعب واإلقسام الخاصة بشؤون الطالب باإلسكان الداخلي.

- دراسة ومناقشة جميع التقارير التي ترفع من الشعب واألقسام الخاصة بتوجيه الطالب إجتماعيا أو ثقافيا ودينيا
والتي تتعلق أيضا بمساعداتهم على التأقلم مع الحياة الجديدة للسكن الداخلي.

- اإلشراف على إعداد اإلجابات على اإلستفسارات التي ترد من الشعب واألقسام في مجال العمل.

سلم الموظفين العام
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- إعداد تقارير عن سير العمل في اإلدارة وعن القائمين بها وعلى تطوير ورفع مستوى األداء الوظيفي.

أمثلة للمعارف و القدرات
- معرفة باألنظمة واللوائح المتعلقة بشؤون الطالب باإلسكان الداخلي.

- معرفة أوجه النشاطات الدينية والثقافية واإلجتماعية لشؤون الطالب.

- معرفة بإجراءات وأسلوب تنفيذ العمل المتعلق بشؤون الطبلة في اإلسكان الداخلي.

- قدرةعلى تطبيق النظم واللوائح المتعلقة بشؤون الطالب بالسكن الداخلي.

- قدرةعلى تطبيق إجراءات وأسلوب تنفيذ العمل بنشاطات الطالب بالسكن الداخلي دينيا وثقافيا وإجتماعيا.

- قدرةعلى اإلشراف وعلى توجيه اآلخرين والتصرف والبت في األمور المتعلقة بشؤون الطالب في السكن الداخلي.

- قدرةعلى إقامة عالقات عمل فعالة مع اآلخرين والمحافظة عليها.

- القدرةعلى تطبيق المعارف أعاله بمهارة.

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: الوظائف اإلشرافية على أعمال الفنادق

سلسلة فئات: وظائف باحثي وأخصائيي الفنادق

سلسلة فئات: وظائف مفتشي الفنادق

مجموعة عامة: الوظائف التعليمية

مجموعة نوعية: الوظائف المالية

مجموعة نوعية: وظائف اإلعالم والعالقات العامة

مجموعة نوعية: وظائف الشئون االجتماعية

الحد االدنى للدرجة العلمية
الكفاءة المتوسطة .

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

8( إجتماع )إجتماعدرجة الماجستير1

درجة الماجستير2
جامعة نايف العربية

8( علم اجتماع - علم الجريمة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير3
جامعة نايف العربية

8( اإلدارة العامة )للعلوم االمنية

درجة الماجستير4
جامعة نايف العربية

8( التأهيل والرعاية االجتماعية )للعلوم االمنية

درجة الماجستير5
جامعة نايف العربية

8( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية
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8( علم النفس االجتماع والشخصية )علم نفسدرجة الماجستير6

8( علم النفس الصناعي والتنظيمي )علم نفسدرجة الماجستير7

8( علم نفس )علم نفسدرجة الماجستير8

8( اإلرشاد النفسي )علم نفسدرجة الماجستير9

درجة الماجستير10
جامعة نايف العربية

8( الصحة النفسية )للعلوم االمنية

8( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الماجستير11

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير12
( الخدمة االجتماعية مسار عالج اجتماعي

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير13
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي )

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير14
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط وإدارة

(8

خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير15
( الخدمة االجتماعية مسار تخطيط

8اجتماعي وإدارة مؤسسات )

8( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الماجستير16

8( علم نفس اإلدمان )علم نفسدرجة الماجستير17

9( علم نفس )علم نفسدرجة الدكتوراه18

درجة الدكتوراه19
جامعة نايف العربية

9( علم النفس الجنائي )للعلوم االمنية

9( خدمة إجتماعية )خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه20

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه21
( الخدمة االجتماعية مسار الممارسة

9المباشرة )

9( إجتماع )إجتماعدرجة الدكتوراه22

درجة الدكتوراه23
جامعة نايف العربية

9( اإلدارة العامة )للعلوم االمنية

9( إدارة عامة )إدارة عامةدرجة الدكتوراه24

درجة الدكتوراه25
جامعة نايف العربية

9( علم اجتماع الجريمة )للعلوم االمنية

خدمة إجتماعيةدرجة الدكتوراه26
( الخدمة االجتماعية مسار الرعاية وإدارة

9المؤسسات االجتماعية )

2020/5/15، 4:57 ص
حة 3 من 4 ص)'



2020/5/15، 4:57 ص
حة 4 من 4 ص)'



اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف إدارة التعليم

اسم سلسلة الفئات
وظائف المشرفين التربويين

رمز سلسلة الفئات
10011

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

81001108مشرف تربوي

91001109مشرف تربوي

101001110مشرف تربوي

111001111كبير مشرفين تربويين

121001112كبير مشرفين تربويين

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتلعق بالمشاركة في إعداد ومتابعة تطبيق الخطط والمناهج التعليمية داخل
المدارس ومتابعة كفاءة أداء المدرسين وذلك بالزيارات الميدانية داخل المدرسه أو متابعة التقارير التي تعد في هذا
المجال من قبل مديري المدراس وإعداد البحوث والدراسات في هذا المجال والقيام باألعمال األخرى ذات العالقة بهذا

المجال.

الضوابط التصنيفية السلسلة
- تم تطبيق الئحة الوظائف التعليمية على فئات هذه السلسلة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (590) في 1401/11/10 هـ

ورقم (687) في 1402/5/7 اعتبار من 1402/7/1هـ .

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
دراسة المناهج التربوية المتعلقة بالمرحلة الدراسية وابدء الرأي فيها من حيث مالئمتها لمستوى الطلبة

دراسة الكتب المدرسية وإبداء المالحظات عليها

دراسة الوسائل المعينة والمختصة ألهداف المناهج التربوية وإبداء المقتراحات حولها

تزويد المدارس بالتوجيهات والمالحظات التربوية المتعلقة بسير العملية التربوية في المدارس وتطويرها نحو االفضل

متابعة العملية التربوية في المدارس واألنشطة والمتعلقة بها وتقويم المدرسين القائمين عليها من خالل الزيارات
للمدارس ووضع التقارير المتعلقة بذلك وإبداء المالحظات وتقديم التوصيات الالزمة بشأن تطوير العملية التربوية

سلم الموظفين العام
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في المدارسة بجميع مقوماتها

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باألسس والمفاهيم المتعلقة بالعملية التعليمية

معرفة بسياسات وأنظمة التعليم

معرفة بأساليب وطرق التدريس

قدرة على إعداد التقارير ودراسات وتقديم التوصيات في مجال العمل

قدرة على إقامة عالقات عمل فعالة مع األخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
سلسلة فئات: وظائف المشرفين التربويين

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية التربوية

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

درجة الماجستير1
التوجيه واإلرشاد

8( التوجية واالرشاد التربوي )التربوي

دراسات الطفولةدرجة الماجستير2
( القيادة التربوية في الطفولة المبكرة

(8

درجة الماجستير3
التوجيه واإلرشاد

التربوي
( علم نفس تربوي- التوجيه واإلرشاد

8التربوي )

درجة الماجستير4
التوجيه واإلرشاد

8( التوجيه واإلرشاد التربوي )التربوي

دراسات الطفولةدرجة الماجستير5
( صعوبات التعلم في الطفولة المبكرة

(8

دراسات الطفولةدرجة الماجستير6
( التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة

(8

دراسات الطفولةدرجة الماجستير7
( الموهبة والنبوغ في الطفولة المبكرة

(8

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير8

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير9

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير10
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8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير11

8( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير12

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير13

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير14

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير15

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه16

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه17

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه18

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه19

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه20

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه21

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه22

9( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه23
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف إدارة التعليم

اسم سلسلة الفئات
الوظائف اإلشرافية على إدارات التعليم

رمز سلسلة الفئات
10001

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

81000108مساعد مدير

91000109مساعد مدير

101000110مساعد مدير

111000111مدير

121000112مدير

131000113مدير عام

141000114مدير عام

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشمل هذه السلسلة الوظائف التي تتولى االشراف على كافة النشاطات التعليمية في منطقة محدده أو محافظة

وما يتبع ذلك من االشراف على النواحي االدارية والخدمات التسهيلية والقيام باالعمال االخرى ذات العالقة بهذا
المجال.

الضوابط التصنيفية السلسلة
- يكون المسمى التنظيمي وفق حاجة الجهه ومقر الوظيفة مساعد مدير تعليم أو مدير تعليم بمنطقة أو محافظة ..

الخ . - تكون المرتبة الثانية عشرة بمسمى مدير إدارة أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل.

- أن يكون المرشح لشغل المرتبة الرابعة عشرة حاصالً على الشهادة الجامعية.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
االدارة والتوجيه واالشراف على كافة النشاطات التعليمية في المنطقة أو المحافظة

دراسة التقارير المعدة من قبل مديري المدارس والموجهين التربويين واالداريين وحل المشكالت وتذليل الصعوبات
التي تعترض نمو المدارس وسير الدراسة فيها

سلم الموظفين العام
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متابعة تنقيذ أعمال االمتحانات وتطوير االسلوب المتبع فيها

وضع الخطط والبرامج الالزمة لنشر التعليم في المنطقة

االشراف على تنفيذ اللوائح واالنظمة االدارية والمالية

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باالساليب والطرق التربوية الحديثة وباالنظمة والتعليمات ذات العالقة بمجال التعليم (نظام االمتحانات

ونظام القبول والتسجيل)

معرفة بسياسة الدولة في مجال التعليم

معرفة باالنظمة والتعليمات االدارية والمالية المعمول بها

قدرة على وضع الخطط والبرامج الالزمة لنشر التعليم حسب سياسة الدولة

قدرة على التوجيه واالشراف على االخرين

قدرة على البت في االمور واتخاذ قرار واضح

قدرة على اعداد التقارير والدراسات في مجال العمل

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

القدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهاراة

الخبرات المناسبة
مجموعة نوعية: وظائف إدارة التعليم

مجموعة نوعية: وظائف التدريس

مجموعة نوعية: وظائف شؤون الطالب القبول والتسجيل واالختبارات

مجموعة نوعية: وظائف التدريب

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أي من التخصصات التربوية وغير التربوية المالئمة للمناهج الدراسية

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

8( االدارة التربوية )تربيةدرجة الماجستير1

تدريس اللغةدرجة الماجستير2
( اللغويات التطبيقية - تدريس اللغة

8اإلنجليزية كلغة أجنبية )

8( القيادة التربوية )تربيةدرجة الماجستير3

8( التربية والتنمية البشرية )تربيةدرجة الماجستير4

الماجستيردرجة الماجستير5
( الماجستير ) أي من التخصصات غير
8التربوية المالئمة للمناهج الدراسية
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8( الماجستير ) أي من التخصصات التربويةالماجستيردرجة الماجستير6

8( إدارة وإشراف تربوي )تربيةدرجة الماجستير7

8( األصول اإلسالمية للتربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير8

8( التربية المقارنة )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير9

8( أصول التربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير10

8( السياسات التعليمة )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير11

8( مسار اجتماعيات التربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير12

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير13

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير14

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير15

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير16

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير17

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير18

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير19

8( مناهج وطرق تدريس )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير20

8( تقويم المناهج والبرامج التعليمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير21

8( التعليم االلكتروني )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير22

8( المناهج وتقنيات التعليم )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير23

8( مناهج وطرق تدريس التربية الفنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير24

8( مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير25

8( مناهج وطرق تدريس رياض أطفال )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير26

8( مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير27

8( مناهج وطرق تدريس التربية البدنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير28

8( مناهج وطرق تدريس االجتماعيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير29

8( التربية الخاصة- الموهبة واإلبداع )التربية الخاصةدرجة الماجستير30

8( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير31

8( مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير32

8( مناهج وطرق تدريس اللغة العربية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير33

8( مناهج وطرق تدريس الرياضيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير34

8( مناهج وطرق تدريس العلوم )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير35
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8( مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير36

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه37

( دكتوراه ) أي من التخصصات التربوية ,دكتوراهدرجة الدكتوراه38
وغير التربوية المالئمة للمناهج الدراسية

9

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه39

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه41

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه42

9( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه43

9( مناهج وطرق تدريس رياض أطفال )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه44

9( مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه45

9( مناهج وطرق تدريس التربية البدنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه46

9( مناهج وطرق تدريس االجتماعيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه47

9( مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه48

9( مناهج وطرق تدريس العلوم )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه49

9( مناهج وطرق تدريس الرياضيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه50

9( مناهج وطرق تدريس اللغة العربية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه51

9( مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه52

9( مناهج وطرق تدريس التربية الفنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه53

9( المناهج وتقنيات التعليم )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه54

9( مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه55

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه56

9( تربية الموهوبين )تربية الموهوبيندرجة الدكتوراه57

9( األصول اإلسالمية للتربية )التربية االسالميةدرجة الدكتوراه58

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه59
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اسم المجموعة العامة
الوظائف التعليمية

اسم المجموعة النوعية
وظائف إدارة التعليم

اسم سلسلة الفئات
الوظائف االشرافية على القطاعات

التعليمية

رمز سلسلة الفئات
10002

المراتب ومسميات الفئات
رمز الفئةالمرتبة - المستويمسمي الفئة

81000208رئيس قسم

91000209مدير شعبه

101000210مدير اداره

111000211مدير اداره

121000212مدير

131000213مدير عام

141000214مدير عام

تعريف موجز لسلسة الفئات
تشتمل هذه السلسلة الوظائف التي تتعلق باالشراف على البحوث والدراسات والتخطيط والتطوير في مجال التوجيه
والتطوير التربوي وادراة المناهج والمواد والوسائل التعليمية واالشراف على الموظفين وتوجههم والقيام باالعمال

االخرى ذات العالقة بهذا المجال.

الضوابط التصنيفية السلسلة
- تكون المرتبة الثانية عشرة بمسمى مدير إدارة أو مدير عام حسب المتطلبات التنظيمية وحجم العمل. - تحدث مثل

هذه الوظائف داخل الوزارة , أو الرئاسة وإدارات التعليم مثل الوظائف االشرافية على التطوير التربوي والمناهج ,
والمواد ,أو الكتب الدراسية ...ألخ .

- أن يكون المرشح لشغل المرتبة الرابعة عشرة حاصالً على الشهادة الجامعية.

خواص السلسلة - امثلة على اعمال السلسلة
االداره والتوجية والتخطيط والتنظيم واالشراف على عمل ادارة تعليمية تعنتي باحد فروع العملية التعليمية

سلم الموظفين العام
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دراسة التقارير المعدة من العاملين

اعداد التعليمات والتنظيمات التي تكفل سير العمل على الوجه المطلوب في االدارة التي تشرف عليها وظائف هذه
السلسلة

العمل على تأمين المستلزمات واحتياجات القسم أو الشعبه أو االدارة

اعداد التقارير الالزمة عن العمل والعاملين

أمثلة للمعارف و القدرات
معرفة باالسس والمبادىء والمفاهيم المتعلقة بالعملية التعليمية

معرفة بالمناهج التعليمية وباالنظمة والتعليمات المتعلقة بالنواحي التعليمية(حسب اختصاص الوظيفة)

قدرة على اعداد الدراسات والبحوث

قدرة على التوجيه واالشراف على عمل االخرين

قدرة على التصرف والبت في االمور والمتعلقة بالعمل

قدرة على اعداد التقارير والدراسات في مجال العمل

قدرة على اقامة عالقات عمل فعالة مع االخرين والمحافظة عليها

قدرة على تطبيق المعارف أعاله بمهارة

الخبرات المناسبة
مجموعة نوعية: وظائف إدارة التعليم

مجموعة نوعية: وظائف التدريس

مجموعة نوعية: وظائف شؤون الطالب القبول والتسجيل واالختبارات

مجموعة نوعية: وظائف التدريب

الحد االدنى للدرجة العلمية
الدرجة الجامعية في أحد من التخصصات التربوية وغير التربوية المالئمة للمناهج الدراسية

المؤهالت العلمية المحددة للدخول و مستوياتها
المرتبةالتخصص الفرعيالتخصص الرئيسيالدرجة العلمية#

8( االدارة التربوية )تربيةدرجة الماجستير1

تدريس اللغةدرجة الماجستير2
( اللغويات التطبيقية - تدريس اللغة

8اإلنجليزية كلغة أجنبية )

8( القيادة التربوية )تربيةدرجة الماجستير3

8( التربية والتنمية البشرية )تربيةدرجة الماجستير4

الماجستيردرجة الماجستير5
( الماجستير ) أي من التخصصات التربوية

, وغير التربوية المالئمة للمناهج
الدراسية .
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8( إدارة وإشراف تربوي )تربيةدرجة الماجستير6

8( األصول اإلسالمية للتربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير7

8( التربية المقارنة )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير8

8( أصول التربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير9

8( السياسات التعليمة )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير10

8( مسار اجتماعيات التربية )التربية اإلسالميةدرجة الماجستير11

8( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الماجستير12

8( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الماجستير13

8( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الماجستير14

8( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الماجستير15

8( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الماجستير16

8( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير17

8( اإلرشاد النفس المدرسي )علم النفس التربويدرجة الماجستير18

8( تقويم المناهج والبرامج التعليمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير19

8( التعليم االلكتروني )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير20

8( المناهج وتقنيات التعليم )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير21

8( مناهج وطرق تدريس التربية الفنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير22

8( مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير23

8( مناهج وطرق تدريس رياض أطفال )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير24

8( مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير25

8( مناهج وطرق تدريس التربية البدنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير26

8( مناهج وطرق تدريس االجتماعيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير27

8( مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير28

8( التربية الخاصة- الموهبة واإلبداع )التربية الخاصةدرجة الماجستير29

8( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير30

8( مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير31

8( مناهج وطرق تدريس اللغة العربية )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير32

8( مناهج وطرق تدريس الرياضيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير33

8( مناهج وطرق تدريس العلوم )مناهج وطرق تدريسدرجة الماجستير34

9( إحصاء وبحوث )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه35
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دكتوراهدرجة الدكتوراه36
( دكتوراه ) أي من التخصصات التربوية ,
وغير التربوية المالئمة للمناهج الدراسية

.
9

9( علم نفس النمو )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه37

9( االرشاد التربوي والمهني )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه38

9( الشخصية وعلم النفس االجتماعي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه39

9( االرشاد النفسي التربوي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه40

9( المناهج واالشراف التربوي )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه41

9( مناهج وطرق تدريس الحاسب اآللي )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه42

9( مناهج وطرق تدريس التربية البدنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه43

9( مناهج وطرق تدريس االجتماعيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه44

9( مناهج وطرق تدريس اللغة اإلنجليزية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه45

9( مناهج وطرق تدريس العلوم )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه46

9( مناهج وطرق تدريس الرياضيات )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه47

9( مناهج وطرق تدريس اللغة العربية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه48

9( مناهج وطرق تدريس التربية اإلسالمية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه49

9( مناهج وطرق تدريس التربية الفنية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه50

9( المناهج وتقنيات التعليم )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه51

9( مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه52

9( مناهج وطرق تدريس رياض أطفال )مناهج وطرق تدريسدرجة الدكتوراه53

9( االرشاد النفسي )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه54

9( تربية الموهوبين )تربية الموهوبيندرجة الدكتوراه55

9( األصول اإلسالمية للتربية )التربية االسالميةدرجة الدكتوراه56

9( علم النفس التعلم )علم النفس التربويدرجة الدكتوراه57
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