دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
(بنين)

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية

المرحلة االبتدائية
المادة

التربية
اإلسالمية

اللغة العربية

اللغة اإلنجليزية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
كليات إعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 التربية اإلسالمية تعليم ابتدائي تعليم ابتدائي في الدراسات االسالمية دراسات إسالمية وعلوم القران الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية وعلومها دراسات قرآنية علوم إسالمية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية القرآن الكريم وعلومه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية لغة عربية /دراسات اسالمية معلم صف /فصل معلم صفوف أولية مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائيدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اعداد معلم في اللغة العربية والدراسات االسالمية. تعليم ابتدائي تعليم ابتدائي في الدراسات االسالمية اللغة العربية والدراسات االسالمية لغة عربية  /دراسات اسالمية معلم صف /فصل معلم صفوف اولية مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائيإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 اعداد معلم في اللغة العربية والدراسات االسالمية تعليم ابتدائي تعليم ابتدائي باللغة العربية اللغة العربية اللغة العربية وادابها اللغة العربية والدراسات االسالمية لغة عربية  /دراسات إسالمية معلم صف /فصلدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 اللغة العربية والدراسات االسالمية اللغة العربية والعلوم االجتماعية تربية خاصة ــ لغة عربية تعليم ابتدائي في اللغة العربية لغة عربية  /دراسات إسالمية معلم صف /فصل معلم صفوف أولية مناهج وطرق تدريس التعليم االبتدائيإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اداب وتربية تخصص تدريس اللغة االنجليزية اساليب تدريس اللغة االنجليزية االدب االنجليزي الترجمة الترجمة –لغة انجليزية الترجمة الكتابية والشفهية من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية اللغات االوروبية  /اللغة االنجليزية اللغات االوروبية  /لغويات انجليزي -اللغات والترجمة  /اللغة االنجليزية
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متطلبات قياس

عام  +اختبار التربية
اإلسالمية

عام  +اختبار اللغة العربية

عام  +اختبار اللغة اإلنجليزية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية االجتماعية
والوطنية

العلوم

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 اللغة االنجليزية  -لغويات تطبيقية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية (اللغة) اللغة االنجليزية (اللغويات) اللغة االنجليزية واالدب اللغة االنجليزية والترجمة اللغة االنجليزية وآدابها اللغويات اللغويات التطبيقية والترجمة المناهج وطرق التدريس  /تدريس االنجليزية بوصفها لغة ثانية تدريس اللغة االنجليزية تعليم اللغة االنجليزية علوم اللغويات التطبيقية لغات اجنبية لغويات تطبيقية مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزيةإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 االجتماعيات اللغة العربية والعلوم االجتماعيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التاريخ التاريخ ـــ مسار العالم الحديث التاريخ القديم التاريخ واالرشاد السياحي التاريخ والجغرافيا التاريخ والحضارة التاريخ والحضارة اإلسالمية الجغرافيا الجغرافيا (دراسات بيئية) الجغرافيا االقتصادية والتنمية االقليمية الجغرافيا مسار جغرافية السكان والعمران الجغرافيا والنظم الجغرافية الجغرافيا ونظم المعلومات الحضارة والنظم الحضارة والنظم اإلسالمية تاريخ إسالمي تاريخ حديث جغرافيا ـــ التقنيات الجغرافية والخدمات جغرافيا ـــ الخرائط جغرافيا  /تخطيط حضري  /نظم معلومات جغرافيا بشريه جغرافيا تاريخية جغرافيا طبيعية جغرافيا موارد وتنمية اقليمية جغرافيا نظم معلومات جغرافية وخرائط جغرافيا ونظم معلومات ــــ جغرافية تنمية اقليمية التقنيات الجغرافية والخدمات علوم اجتماعية مسار الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 العلوم تعليم ابتدائي في العلوم علوم ورياضيات مسار االحياء -مسار الفيزياء
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متطلبات قياس

عام  +اختبار تاريخ أو جغرافيا

عام +اختبار العلوم

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

الرياضيات

التربية الفنية

التربية البدنية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 مسار الكيمياءدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 العلوم تعليم ابتدائي في العلوم علوم ورياضياتإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 الرياضيات تعليم ابتدائي في الرياضيات علوم ورياضياتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 تعليم ابتدائي في الرياضيات علوم ورياضياتإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التربية الفنية التربية الفنية ـــ التصميمات المطبوعة واإلعالن باإلضافة الي دبلوم عام فيالتربية لمدة عام دراسي
 التصميمات المطبوعة واإلعالن فنون تشكيلية /التربية الفنية والثقافة البصريةإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 ادارة رياضية االدارة والتدريب الرياضي التدريب الرياضي التربية البدنية التربية البدنية (التدريب الرياضي) التربية البدنية وعلوم الحركة التربية الرياضية تربية بدنية وصحية علم التمارين الرياضية علوم التمارين علوم الحركة العلوم الرياضة والنشاط  /التدريب الرياضي علوم الرياضة والنشاط البدني  -االدارة الرياضية والترويحية علوم الرياضة والنشاط البدني  /تدريس التربية البدنية -علوم الرياضة والنشاط البدني اللياقة البدنية
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متطلبات قياس

عام  +اختبار المستوى األول
الرياضيات (ابتدائي)

عام  +اختبار التربية الفنية

عام  +اختبار التربية البدنية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية

المرحلة المتوسطة
المادة
التربية اإلسالمية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
إعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 -مسار قراءات

متطلبات قياس
عام  +اختبار التربية
اإلسالمية

درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اصول الدين (شعبة العقيدة والمذاهب المعاصرة) اصول الدين الكتاب والسنة اصول الدين والمذاهب الفكرية المعاصرة اصول الدين /التفسير وعلومه اصول الفقه اصول دين التربية اإلسالمية التفسير وعلوم القرآن التفسير وعلومه الثقافة اإلسالمية الثقافة اإلسالمية مسار التفسير والحديث الثقافة اإلسالمية مسار العقيدة الثقافة اإلسالمية مسار الفقه وأصوله الحديث الحديث وعلومه دراسات إسالمية  /آداب وتربية مسار مقررات دراسات اسالمية وعلوم القران الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية وعلومها الدراسات اإلسالمية/حديث وتفسير دراسات اإلسالمية/عقيدة الدراسات اإلسالمية/فقه وأصوله دراسات قرآنية الدعوة -الدعوة اإلسالمية
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دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية اإلسالمية

اللغة العربية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 دعوة واحتساب الدعوة وأصول دين الدعوة والثقافة اإلسالمية السنة السنة وعلومها السنة ومصادرها الشريعة الشريعة وأصول الدين الشريعة والدراسات اإلسالمية العقيدة العقيدة واألديان العقيدة والدعوة العقيدة والمذاهب المعاصرة الفقه فقه مقارن القراءات القرآن الكريم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية القرآن الكريم وعلومه القضاء الكتاب والسنة مسار التفسير والحديث مسار قراءاتكليات إعداد المعلمات في التخصصات التالية:
 مسار لغة عربيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 االدب والبالغة االدب االدب العربي االدب العربي الحديث االدب والبالغة والنقد االداب البالغة والنقد البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي اللغة العربية اللغة العربية مساند اجتماعيات اللغة العربية وآدابها اللغة العربية وآدابها ـــ البالغة والنقد اللغة والنحو والصرف النحو النحو والصرف النحو والصرف العروض النحو والصرف وفقه اللغة ادب ونقد -مسار لغة عربية

إعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
اللغة اإلنجليزية

-

اداب وتربية تخصص تدريس اللغة االنجليزية
اساليب تدريس اللغة االنجليزية
االدب االنجليزي
الترجمة
الترجمة –لغة انجليزية
الترجمة الكتابية والشفهية من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية
اللغات االوروبية  /اللغة االنجليزية
اللغات االوروبية  /لغويات انجليزي
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متطلبات قياس

عام  +اختبار اللغة العربية

عام +اختبار اللغة
اإلنجليزية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية االجتماعية
والوطنية

العلوم

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 اللغات والترجمة  /اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية  -لغويات تطبيقية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية (اللغة) اللغة االنجليزية (اللغويات) اللغة االنجليزية واألدب اللغة االنجليزية والترجمة اللغة االنجليزية وآدابها اللغويات اللغويات التطبيقية والترجمة المناهج وطرق التدريس  /تدريس االنجليزية بوصفها لغة ثانية تدريس اللغة االنجليزية تعليم اللغة االنجليزية علوم اللغويات التطبيقية لغات اجنبية لغويات تطبيقية مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزيةإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 االجتماعيات اللغة العربية والعلوم االجتماعيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التاريخ التاريخ ـــ مسار العالم الحديث التاريخ القديم التاريخ واالرشاد السياحي التاريخ والجغرافيا التاريخ والحضارة التاريخ والحضارة اإلسالمية التقنيات الجغرافية والخدمات الجغرافيا الجغرافيا (دراسات بيئية) الجغرافيا االقتصادية والتنمية االقليمية الجغرافيا مسار جغرافية السكان والعمران الجغرافيا والنظم الجغرافية الجغرافيا ونظم المعلومات الحضارة والنظم الحضارة والنظم اإلسالمية تاريخ إسالمي تاريخ حديث جغرافيا ـــ التقنيات الجغرافية والخدمات جغرافيا ـــ الخرائط جغرافيا  /تخطيط حضري  /نظم معلومات جغرافيا بشريه جغرافيا تاريخية جغرافيا طبيعية جغرافيا موارد وتنمية اقليمية جغرافيا نظم معلومات جغرافية وخرائط جغرافيا ونظم معلومات ــــ جغرافية تنمية اقليمية علوم اجتماعية مسار الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 االحياء وتخصصاتها الفيزياء وتخصصاتها -الكيمياء وتخصصاتها
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متطلبات قياس

عام  +اختبار تاريخ أو
جغرافيا

عام  +اختبار في تخصص
االحياء
الفيزياء
الكيمياء

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

الرياضيات

الحاسب اآللي

الحاسب اآللي

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
كليات إعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 مسار رياضياتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 الرياضيات التطبيقية الرياضيات الحاسبة والتطبيقية الرياضيات المالية الرياضيات واالحصاء الرياضيات واالحصاء شعبة االحصاء الرياضيات واالحصاء شعبة الرياضيات العلوم الرياضية تعليم الرياضيات تعليم المرحلة المتوسطة (رياضيات وعلوم) رياضيات  -مسار اإلحصاء رياضيات /فيزياء رياضيات بحته مسار الرياضيات واالحصاء مسار رياضياتكليات إعداد المعلمين او درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية
 االتصاالت وشبكات الحاسب االلي احصاء /علوم الحاسبات ادارة البيانات ادارة تقنية المعلومات ادارة نظم المعلومات امن الحاسب اآللي امن الحاسب اآللي والمعلومات والشبكات امن الشبكات والمعلومات والحاسب اآللي امن المعلومات والشبكات امن تقنية المعلومات امن نظم المعلومات انظمة الحاسب اآللي والشبكات انظمة معلومات الحاسب اآللي البرمجة برمجة الحاسب اآللي ونظم المعلومات البرمجة وعلوم الحاسب البرمجة ونظم المعلومات التربية في الحاسب تطبيقات الحاسب اآللي تطبيقات علوم الحاسب االلي تطوير التطبيقات تعليم الحاسب اآللي تقنيات الحاسب وادارة النظم تقنيات المعلومات والحوسبة تقنية االتصاالت والمعلومات تقنية البرمجة تقنية البرمجيات تقنية الحاسب اآللي تقنية الحاسب اآللي (الحاسب) تقنية الشبكات تقنية الشبكات وإدارة النظم تقنية المعلومات تقنية المعلومات  -الشبكات واألمن تقنية المعلومات  /تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة تقنية المعلومات إدارة البيانات تقنية المعلومات المتكاملة -تقنية المعلومات والبرمجيات
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متطلبات قياس
عام  +اختبار رياضيات
المستوى الثاني (متوسط
وثانوي)

عام  +اختبار الحاسب اآللي

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

الحاسب اآللي

الحاسب اآللي

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
-

تقنية المعلومات والحاسوب
تقنية المعلومات والحوسبة /االتصاالت
تقنية تطبيقات الحاسب اآللي
تقنية شبكات الحاسب االلي
تقنية شبكات الحاسب االلي وأنظمة التشغيل
تقنية علوم الحاسب اآللي
تقنية علوم الحاسب االلي التطبيقية
تقنية معلومات االعمال والحاسب اآللي
تقنية معلومات الحاسب اآللي
تقنية نظم الحوسبة
تقنية نظم المعلومات
تقنية هندسة الحاسب اآللي
تقنية هندسة إلكترونية  /حاسب آلي
تقنية هندسة نظم الحاسب اآللي
تقنية وبرمجة الحاسب االلي
التقنية ونظم المعلومات
الحاسب اآللي
الحاسب اآللي  /تقنية المعلومات والحاسوب
الحاسب اآللي التربوي
الحاسب اآللي وأمن الشبكات
الحاسب االلي وتطبيقاته
الحاسب االلي وتقنية المعلومات
حاسب آلي  /نظم الشبكات الحاسوبية
حاسب آلي ونظم المعلومات
الحاسب وتقنية المعلومات
الحاسب ونظم المعلومات /الرسوم والوسائط المتعددة
الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات (نظم المعلومات)
حاسوب تربية
الحاسوبية في تطوير البرمجيات
حوسبة
الحوسبة (هندسة البرمجيات)
دراسات تقنية المعلومات
شبكات الحاسب اآللي
شبكات الحاسب اآللي وتصميم الشبكة العنكبوتية
شبكات الحاسب اآللي وتصميم الويب
الشبكات واالمن
الشبكات واالنترنت
الشبكات وأنظمة االتصال
علم الحاسب اآللي والمعلومات
علم الحاسوب
علوم الحاسب ــ التعليم التعاوني
علوم الحاسب اآللي
علوم الحاسب اآللي المتقدمة وإدارة تقنية المعلومات
علوم الحاسب اآللي والتقنية
علوم الحاسب اآللي والمعلومات
علوم الحاسب اآللي والمعلومات /إدارة البيانات
علوم الحاسب اآللي والمعلومات :هندسة برمجيات وإدارة بيانات
علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
علوم الحاسب االلي-تقنية الشبكات
علوم الحاسب تطوير البرمجيات
علوم الحاسب مسار شبكات الحاسب
علوم الحاسب مسار نظم المعلومات
علوم الحاسب نظم المعلومات
علوم الحاسبات
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متطلبات قياس

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية الفنية

التربية البدنية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 علوم الحاسب-شبكات الحاسب علوم الحوسبة المتقدمة العلوم في نظم المعلومات العلوم والتربية في الحاسب اآللي علوم وتقنية المعلومات علوم وهندسة الحاسب اآللي علوم وهندسة الحاسبات اللغات الحاسوبية المعلومات وعلوم الحاسب اآللي  /الشبكات والحماية المعلومات وعلوم الحاسب اآللي  /هندسة البرمجيات نظم الحاسب االلي نظم الحاسب اآللي (تقنية النظم المدمجة) نظم الحاسب االلي واالتصاالت نظم الحاسب االلي وااللكترونيات نظم الحوسبة نظم المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية نظم تقنية المعلومات نظم معلومات الحاسب اآللي نظم معلومات الحاسب اآللي (تصميم وتطوير البرمجيات) هـ 0الكهربائية وهـ 0الحاسبات (هندسة الحاسبات) هندسة االتصاالت والبرمجيات هندسة اإللكترونيات والحاسب اآللي هندسة البرمجيات الهندسة التقنية  /حاسب آلي الهندسة التقنية في الحاسب اآللي هندسة الحاسب اآللي هندسة الحاسب اآللي التطبيقية هندسة الحاسب اآللي والشبكات هندسة الحاسب اآللي والشبكات  -هندسة الشبكات هندسة الحاسب اآللي والمعلومات هندسة الحاسب -التعليم التعاوني هندسة أنظمة الحاسب اآللي هندسة برمجيات مع شبكات هندسة حاسبات هندسة شبكات هندسة كمبيوتر هندسة كهربائية/حاسب الي – الكترونيات واتصاالت هندسة نظم البرمجيات هندسة نظم المعلومات هندسه وعلوم والحاسب اآلليإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التربية الفنية التصميمات المطبوعة واإلعالن التربية الفنية ـــ التصميمات المطبوعة واإلعالن باإلضافة الي دبلوم عام فيالتربية لمدة عام دراسي
 فنون تشكيلية /التربية الفنية والثقافة البصريةإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 ادارة رياضية االدارة والتدريب الرياضي التدريب الرياضي التربية البدنية التربية البدنية (التدريب الرياضي) التربية البدنية وعلوم الحركة -التربية الرياضية
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متطلبات قياس

عام  +اختبار التربية الفنية

عام  +اختبار التربية البدنية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات

المادة
-

-

متطلبات قياس

العلوم الرياضة والنشاط  /التدريب الرياضي
تربية بدنية وصحية
علم التمارين الرياضية
علوم التمارين
علوم الحركة
علوم الرياضة والنشاط البدني  -االدارة الرياضية والترويحية
علوم الرياضة والنشاط البدني  /تدريس التربية البدنية
علوم الرياضة والنشاط البدني اللياقة البدنية

المرحلة الثانوية
المادة
التربية اإلسالمية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
إعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 مسار قراءاتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اصول الدين (شعبة العقيدة والمذاهب المعاصرة) اصول الدين الكتاب والسنة اصول الدين والمذاهب الفكرية المعاصرة اصول الدين /التفسير وعلومه اصول الفقه اصول دين التربية اإلسالمية التفسير وعلوم القرآن التفسير وعلومه الثقافة اإلسالمية الثقافة اإلسالمية مسار التفسير والحديث الثقافة اإلسالمية مسار العقيدة الثقافة اإلسالمية مسار الفقه وأصوله الحديث الحديث وعلومه دراسات إسالمية  /آداب وتربية مسار مقررات دراسات اسالمية وعلوم القران الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية وعلومها الدراسات اإلسالمية/حديث وتفسير دراسات اإلسالمية/عقيدة الدراسات اإلسالمية/فقه وأصوله دراسات قرآنية الدعوة الدعوة اإلسالمية دعوة واحتساب الدعوة وأصول دين الدعوة والثقافة اإلسالمية السنة السنة وعلومها -السنة ومصادرها
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متطلبات قياس
عام  +اختبار التربية اإلسالمية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية اإلسالمية

اللغة العربية

التربية االجتماعية
والوطنية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 الشريعة الشريعة وأصول الدين الشريعة والدراسات اإلسالمية العقيدة العقيدة واألديان العقيدة والدعوة العقيدة والمذاهب المعاصرة الفقه فقه مقارن القراءات القرآن الكريم القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية من الجامعة اإلسالمية القرآن الكريم وعلومه القضاء الكتاب والسنة مسار التفسير والحديث مسار قراءاتكليات إعداد المعلمات في التخصصات التالية:
 مسار لغة عربيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 االدب والبالغة االدب االدب العربي االدب العربي الحديث االدب والبالغة والنقد االداب البالغة والنقد البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي اللغة العربية اللغة العربية مساند اجتماعيات اللغة العربية وآدابها اللغة العربية وآدابها ـــ البالغة والنقد اللغة والنحو والصرف النحو النحو والصرف النحو والصرف العروض النحو والصرف وفقه اللغة ادب ونقد مسار لغة عربيةإعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 االجتماعيات اللغة العربية والعلوم االجتماعيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التاريخ التاريخ ـــ مسار العالم الحديث التاريخ القديم التاريخ واالرشاد السياحي التاريخ والجغرافيا التاريخ والحضارة التاريخ والحضارة اإلسالمية التقنيات الجغرافية والخدمات الجغرافيا الجغرافيا (دراسات بيئية) -الجغرافيا االقتصادية والتنمية االقليمية
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متطلبات قياس

عام  +اختبار اللغة العربية

عام  +اختبار تاريخ أو جغرافيا

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية االجتماعية
والوطنية

الرياضيات

مكتبات

المهارات النفسية
واالجتماعية -
الدراسات النفسية
واالجتماعية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 الجغرافيا مسار جغرافية السكان والعمران الجغرافيا والنظم الجغرافية الجغرافيا ونظم المعلومات الحضارة والنظم الحضارة والنظم اإلسالمية تاريخ إسالمي تاريخ حديث جغرافيا ـــ التقنيات الجغرافية والخدمات جغرافيا ـــ الخرائط جغرافيا  /تخطيط حضري  /نظم معلومات جغرافيا بشريه جغرافيا تاريخية جغرافيا طبيعية جغرافيا موارد وتنمية اقليمية جغرافيا نظم معلومات جغرافية وخرائط جغرافيا ونظم معلومات ــــ جغرافية تنمية اقليمية علوم اجتماعية مسار الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةكليات إعداد المعلمين في التخصصات التالية:
 مسار رياضياتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 الرياضيات التطبيقية الرياضيات الحاسبة والتطبيقية الرياضيات المالية الرياضيات واالحصاء الرياضيات واالحصاء شعبة االحصاء الرياضيات واالحصاء شعبة الرياضيات العلوم الرياضية تعليم الرياضيات تعليم المرحلة المتوسطة (رياضيات وعلوم) رياضيات  -مسار اإلحصاء رياضيات /فيزياء رياضيات بحته مسار الرياضيات واالحصاء مسار رياضياتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 المعلومات ومصادر التعلم المكتبات والمعلومات المكتبات والمعلومات  /اجتماعيات المكتبات والمعلومات  /دراسات إسالمية المكتبات والمعلومات /لغة عربية علم المعلومات علم المكتبات علم المكتبات والمعلومات مكتباتدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 اجتماع االجتماع والخدمة االجتماعية االجتماع والخدمة االجتماعية  -شعبة االجتماع االجتماع والخدمة االجتماعية – شعبة الخدمة االجتماعية االجتماع والخدمة االجتماعية (االجتماع) تدريس علم النفس خدمة اجتماعية وعلم اجتماع -خدمة اجتماعية -علم اجتماع
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متطلبات قياس

عام  +اختبار رياضيات المستوى
الثاني (متوسط وثانوي)

عام  +اختبار مكتبات

عام

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

اللغة اإلنجليزية

الكيمياء

األحياء

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 علم االجتماع علم االجتماع والخدمة االجتماعية علم النفس -مسار علم النفس التربوي والمهني علم النفس علم النفس المدرسي علم النفس مسار تدريس علم النفس علم نفس ـــ توجيه تربوي ومهني علم نفس تربوي علوم اجتماعية علوم االجتماع مناهج الدراسات االجتماعيةإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اداب وتربية تخصص تدريس اللغة االنجليزية اساليب تدريس اللغة االنجليزية االدب االنجليزي الترجمة الترجمة –لغة انجليزية الترجمة الكتابية والشفهية من اللغة االنجليزية إلى اللغة العربية اللغات االوروبية  /اللغة االنجليزية اللغات االوروبية  /لغويات انجليزي اللغات والترجمة  /اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية  -لغويات تطبيقية اللغة االنجليزية اللغة االنجليزية (اللغة) اللغة االنجليزية (اللغويات) اللغة االنجليزية واألدب اللغة االنجليزية والترجمة اللغة االنجليزية وآدابها اللغويات اللغويات التطبيقية والترجمة المناهج وطرق التدريس  /تدريس االنجليزية بوصفها لغة ثانية تدريس اللغة االنجليزية تعليم اللغة االنجليزية علوم اللغويات التطبيقية لغات اجنبية لغويات تطبيقية مناهج وطرق تدريس اللغة االنجليزيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 تقنية حيوية  -كيمياء حيوية علوم/كيمياء كيمياء الكيمياء البحتة الكيمياء البحرية الكيمياء التطبيقية الكيمياء التطبيقية وت  .كيمياء الكيمياء الحيوية الكيمياء الصناعية الكيمياء العامة كيمياء /فيزياء مسار الكيمياء الهندسة الكيميائيةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية
 احياء احياء-كيمياء -احياء  /حيوان
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متطلبات قياس

عام  +اختبار اللغة اإلنجليزية

عام +اختبار كيمياء

عام +اختبار أحياء

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

األحياء

الفيزياء

علم األرض

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 احياء  /نبات احياء  /نبات ــ حيوان احياء برنامج تقنية حيوية احياء تطبيقية احياء جزيئية وتقنية حيوية احياء دقيقة احياء عامة احياء :احياء نبات االحياء-االحياء الدقيقة والتقنية الحيوية االحياء  -احياء دقيقة وتقنية االحياء (احياء دقيقة) االحياء (الجيونوميا والتقنية الحيوية) االحياء (تقنية حيوية) االحياء البحرية االحياء مسار احياء جزيئية وتقنية حيوية االحياء مسار االحياء الدقيقة االحياء مسار العلوم البيئية البيولوجيا التقنية الحيوية البيئية الجيونوميا والتقنية الحيوية العلوم البيولوجية تقنية حيوية علم االحياء علم االحياء الجزئية علم االحياء الدقيقة علم الحياة نبات (احياء دقيقة) علم الحيوان علم النبات علوم البيئة علوم التقنية الحيوية علوم الحياة علوم/حيوان مسار االحياء نبات نبات واحياء دقيقةدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 العلوم الفيزيائية علوم/فيزياء الفيزياء الفيزياء /والرياضيات الفيزياء البحرية الفيزياء التطبيقية الفيزياء الطبية الفيزياء الطبيعية مسار الفيزياءدرجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 بيولوجي/جيولوجي جيو فيزياء جيو كيمياء جيو هيدرولوجيا الجيولوجيا االقتصادية جيولوجيا البترول والترسبات الجيولوجيا البحرية الجيولوجيا البنائية واالستشعار عن بعد -الجيولوجيا التطبيقية
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متطلبات قياس

عام +اختبار فيزياء

عام

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات

المادة
اإلدارة

اإلدارة

متطلبات قياس

جيولوجيا الثروة المعدنية والصخور
الجيولوجيا العامة
الجيولوجيا الفيزيائية
الجيولوجيا الكيميائية
جيولوجيا المياه
جيولوجيا المياه والبيئة
الجيولوجيا الهندسية
الجيولوجيا الهندسية والبيئية
الجيولوجيا تطبيقية  /بترول
جيولوجيا تطبيقية الجيولوجيا الهندسية
جيولوجيا عامة  -بنائية واستشعار
جيولوجيا عامة  -جيولوجيا هندسية
جيولوجيا عامة الثروة المعدنية

درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 ادارة االدارة  -مسار ادارة الموارد البشرية ادارة (ادارة عامة) وإدارة موارد بشرية االدارة (شعبة ادارة االعمال) االدارة (شعبة المحاسبة) ادارة (نظم وتقنية المعلومات) ادارة اعمال ادارة اعمال – مالية ادارة اعمال ـ مسار ادارة تسويق ادارة أعمال ( اعمال دولية ) ادارة اعمال (ادارة شركات وادارة موارد بشرية) ادارة اعمال (اعمال دولية وادارة سلسل التمويل) ادارة اعمال (اعمال دولية) ادارة اعمال (االدارة) ادارة اعمال (تسويق) ادارة اعمال (تقنية اعمال ومعلومات) ادارة اعمال (مالية وادارة) ادارة اعمال  /ادارة العمليات والجودة ادارة اعمال  /ادارة المنشآت ادارة اعمال  /ادارة الموارد البشرية ادارة اعمال  /ادارة تسويق ادارة اعمال  /ادارة مالية ادارة اعمال  /ادارة وتنظيم الموارد البشرية ادارة اعمال  /المالية واالستثمار ادارة اعمال  /تمويل ادارة اعمال  /مسار المحاسبة ادارة اعمال  /مسار الموارد البشرية ادارة اعمال  /نظم ادارية ادارة اعمال تسويق دولي ادارة اعمال تنظيمية ادارة اعمال مسار االدارة ادارة اعمال /الموارد البشرية ادارة االعمال  /اعمال ادارة االعمال /نظم معلومات إدارية ادارة االعمال التنفيذي ادارة االعمال الدولية إدارة االعمال الدولية واإلدارة ادارة االعمال مع المالية ادارة االعمال واالدارة ادارة التمويل واالستثمار -االدارة العامة
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عام

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

اإلدارة

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
-

االدارة العامة (ادارة عامة عام)
ادارة الموارد البشرية
ادارة تسويق
ادارة تطبيقية
ادارة عامة  /التنظيم والتطوير االداري
ادارة مالية
ادارة مالية ومحاسبة
االدارة واالعمال
ادارة ونظم معلومات إدارية
اداره وتسويق
اعمال
االعمال الدولية واالدارة
اعمال العامة
اعمال دولية
اعمال عامة
اعمال عامة وادارة موارد بشرية
اعمال عامة واعمال دولية
اعمال وادارة
اعمال ومالية
االقتصاد
اقتصاد (ادارة اعمال)
اقتصاد (اقتصاد مالي)
االقتصاد االسالمي
اقتصاد واعمال
االقتصاد والعلوم االدارية
االقتصاد والمالية
اقتصاد ومالية (مالية)
التجارة واالدارة
تسويق
التسويق واالعمال الدولية
التسويق والتجارة االلكترونية
تسويق وسلوك اداري وتنظيمي
التسويق ومبيعات
التمويل
التمويل االسالمي
تمويل واستثمار
التمويل واالعمال البنكية
التمويل والمؤسسات المصرفية
التنمية البشرية
تنمية الموارد البشرية
دراسات االعمال
دراسات االعمال مع االدارة المالية
علوم اإلدارة
العلوم االدارية
العلوم المالية والمصرفية
علوم في نظم المعلومات االدارية
مالية
مالية ( إدارة مالية )
مالية وادارة
المالية والمحاسبة
المحاسبة
المحاسبة ــــ المراجعة
المحاسبة االدارية والتكاليف
محاسبة عام
محاسبة وادارة موارد بشرية
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متطلبات قياس

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

الحاسب اآللي

الحاسب اآللي

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 محاسبة ومالية محاسبه واداره المراجعة مسار ادارة الموارد البشرية الموارد البشرية نظم المعلومات اإلداريةكليات إعداد المعلمين او درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية
 االتصاالت وشبكات الحاسب االلي احصاء /علوم الحاسبات ادارة البيانات إدارة تقنية المعلومات إدارة نظم المعلومات امن الحاسب اآللي امن الحاسب اآللي والمعلومات والشبكات امن الشبكات والمعلومات والحاسب اآللي امن المعلومات والشبكات امن تقنية المعلومات امن نظم المعلومات انظمة الحاسب اآللي والشبكات انظمة معلومات الحاسب اآللي البرمجة برمجة الحاسب اآللي ونظم المعلومات البرمجة وعلوم الحاسب البرمجة ونظم المعلومات التربية في الحاسب تطبيقات الحاسب اآللي تطبيقات علوم الحاسب االلي تطوير التطبيقات تعليم الحاسب اآللي تقنيات الحاسب وادارة النظم تقنيات المعلومات والحوسبة تقنية االتصاالت والمعلومات تقنية البرمجة تقنية البرمجيات تقنية الحاسب اآللي تقنية الحاسب اآللي (الحاسب) تقنية الشبكات تقنية الشبكات وإدارة النظم تقنية المعلومات تقنية المعلومات  -الشبكات واألمن تقنية المعلومات  /تقنيات االنترنت والوسائط المتعددة تقنية المعلومات إدارة البيانات تقنية المعلومات المتكاملة تقنية المعلومات والبرمجيات تقنية المعلومات والحاسوب تقنية المعلومات والحوسبة /االتصاالت تقنية تطبيقات الحاسب اآللي تقنية شبكات الحاسب االلي تقنية شبكات الحاسب االلي وأنظمة التشغيل تقنية علوم الحاسب اآللي تقنية علوم الحاسب االلي التطبيقية تقنية معلومات االعمال والحاسب اآللي تقنية معلومات الحاسب اآللي تقنية نظم الحوسبة -تقنية نظم المعلومات
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متطلبات قياس

عام  +اختبار الحاسب اآللي

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

الحاسب اآللي

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
-

تقنية هندسة الحاسب اآللي
تقنية هندسة إلكترونية  /حاسب آلي
تقنية هندسة نظم الحاسب اآللي
تقنية وبرمجة الحاسب االلي
التقنية ونظم المعلومات
الحاسب اآللي
الحاسب اآللي  /تقنية المعلومات والحاسوب
الحاسب اآللي التربوي
الحاسب اآللي وأمن الشبكات
الحاسب االلي وتطبيقاته
الحاسب االلي وتقنية المعلومات
حاسب آلي  /نظم الشبكات الحاسوبية
حاسب آلي ونظم المعلومات
الحاسب وتقنية المعلومات
الحاسب ونظم المعلومات /الرسوم والوسائط المتعددة
الحاسبات وتقنية المعلومات
الحاسبات وتقنية المعلومات (نظم المعلومات)
حاسوب تربية
الحاسوبية في تطوير البرمجيات
حوسبة
الحوسبة (هندسة البرمجيات)
دراسات تقنية المعلومات
شبكات الحاسب اآللي
شبكات الحاسب اآللي وتصميم الشبكة العنكبوتية
شبكات الحاسب اآللي وتصميم الويب
الشبكات واالمن
الشبكات واالنترنت
الشبكات وأنظمة االتصال
علم الحاسب اآللي والمعلومات
علم الحاسوب
علوم الحاسب ــ التعليم التعاوني
علوم الحاسب اآللي
علوم الحاسب اآللي المتقدمة وإدارة تقنية المعلومات
علوم الحاسب اآللي والتقنية
علوم الحاسب اآللي والمعلومات
علوم الحاسب اآللي والمعلومات /إدارة البيانات
علوم الحاسب اآللي والمعلومات :هندسة برمجيات وإدارة بيانات
علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
علوم الحاسب االلي-تقنية الشبكات
علوم الحاسب تطوير البرمجيات
علوم الحاسب مسار شبكات الحاسب
علوم الحاسب مسار نظم المعلومات
علوم الحاسب نظم المعلومات
علوم الحاسبات
علوم الحاسب-شبكات الحاسب
علوم الحوسبة المتقدمة
العلوم في نظم المعلومات
العلوم والتربية في الحاسب اآللي
علوم وتقنية المعلومات
علوم وهندسة الحاسب اآللي
علوم وهندسة الحاسبات
اللغات الحاسوبية
المعلومات وعلوم الحاسب اآللي  /الشبكات والحماية
المعلومات وعلوم الحاسب اآللي  /هندسة البرمجيات
نظم الحاسب االلي
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متطلبات قياس

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

التربية الفنية

التربية البدنية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات
 نظم الحاسب اآللي (تقنية النظم المدمجة) نظم الحاسب االلي واالتصاالت نظم الحاسب االلي وااللكترونيات نظم الحوسبة نظم المعلومات نظم المعلومات الحاسوبية نظم تقنية المعلومات نظم معلومات الحاسب اآللي نظم معلومات الحاسب اآللي (تصميم وتطوير البرمجيات) هـ 0الكهربائية وهـ 0الحاسبات (هندسة الحاسبات) هندسة االتصاالت والبرمجيات هندسة اإللكترونيات والحاسب اآللي هندسة البرمجيات الهندسة التقنية  /حاسب آلي الهندسة التقنية في الحاسب اآللي هندسة الحاسب اآللي هندسة الحاسب اآللي التطبيقية هندسة الحاسب اآللي والشبكات هندسة الحاسب اآللي والشبكات  -هندسة الشبكات هندسة الحاسب اآللي والمعلومات هندسة الحاسب -التعليم التعاوني هندسة أنظمة الحاسب اآللي هندسة برمجيات مع شبكات هندسة حاسبات هندسة شبكات هندسة كمبيوتر هندسة كهربائية/حاسب الي – الكترونيات واتصاالت هندسة نظم البرمجيات هندسة نظم المعلومات هندسه وعلوم والحاسب اآلليإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التربية الفنية التصميمات المطبوعة واإلعالن التربية الفنية ـــ التصميمات المطبوعة واإلعالن باإلضافة الي دبلوم عامفي التربية لمدة عام دراسي
 فنون تشكيلية /التربية الفنية والثقافة البصريةإعداد المعلمين  +درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 ادارة رياضية االدارة والتدريب الرياضي التدريب الرياضي التربية البدنية التربية البدنية (التدريب الرياضي) التربية البدنية وعلوم الحركة التربية الرياضية العلوم الرياضة والنشاط  /التدريب الرياضي تربية بدنية وصحية علم التمارين الرياضية علوم التمارين علوم الحركة علوم الرياضة والنشاط البدني  -االدارة الرياضية والترويحية علوم الرياضة والنشاط البدني  /تدريس التربية البدنية -علوم الرياضة والنشاط البدني اللياقة البدنية
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متطلبات قياس

عام  +اختبار التربية الفنية

عام  +اختبار التربية البدنية

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية

التربية الخاصة:
المادة

تربية فكرية

توحد

عوق سمعي

صعوبات تعلم

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات

متطلبات قياس

تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
 -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التربية الخاصة االعاقة العقلية الفكرية التربية الخاصة االعاقة الفكرية التربية الخاصة شعبة االعاقة العقلية التربية الخاصة مسار اعاقة ذهنية التربية الخاصة مسار اعاقة عقلية التربية الخاصة مسار التخلف العقلي التربية الخاصة /التربية الفكرية التربية الفكرية – االعاقة الفكرية التعليم الخاص اعاقة عقلية -2الدرجة الجامعية في التربية الخاصة  /تربية خاصة عام  +تدريب ميداني
لمدة فصل دراسي في أحد برامج أو معاهد أو مراكز التربية الفكرية
 تربية خاصة ــ دراسات إسالمية تربية خاصة ــ لغة عربية -3الدرجة الجامعية في جميع التخصصات  +دبلوم التربية الخاصة في مجال
التخلف العقلي ال تقل مدته عن سنة
تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
  -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: اضطرابات طيف التوحد التربية الخاصة  /توحد وإعاقات إنمائية التربية الخاصة مسار اضطرابات التوحد التربية الخاصة مسار اضطرابات سلوكية وتوحد التربية الخاصة مسار توحد التوحد واالعاقات النمائية(عربي) -2الدرجة الجامعية في التربية الخاصة  /تربية خاصة عام  +تدريب ميداني
لمدة فصل دراسي في أحد برامج أو معاهد أو مراكز التوحد
 -3الدرجة الجامعية  +دبلوم في التربية الخاصة في مجال التوحد أو
اضطرابات سلوكية وتوحد ال تقل مدته عن سنة
تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
 -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: االعاقة السمعية ــ انجليزي التربية الخاصة مسار اعاقة سمعية التعليم الخاص اعاقة سمعية علوم السمع والنطق -2تعليم ابتدائي  /للطلبة الصم الدرجة الجامعية التربوية مسبوقة بثانوية معهد
أو أحد برامج األمل (العوق السمعي).
-3الدرجة الجامعية في التخصصات في أحد التخصصات التالية (رياضيات،
لغة عربية ،لغة انجليزية ،علوم)  +دبلوم التربية الخاصة في مسار العوق
السمعي ال تقل مدته عن سنة
تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
 -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية: التربية الخاصة  /انجليزي ـــ صعوبات التعلم التربية الخاصة مسار صعوبات التعلم التعليم الخاص صعوبات تعلم صعوبات تعلم -2الدرجة الجامعية في أحد التخصصات باإلضافة إلى دبلوم (صعوبات التعليم)
ال تقل مدته عن سنة

عام +اختبار التربية الفكرية
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عام +اختبار توحد

عام +اختبار اعاقة سمعية

عام +اختبار صعوبات تعلم

دليل التخصصات
لشغل الوظائف التعليمية
المادة

تدريبات نطق

عوق بصري

تدريبات سلوكية

المؤهل المطلوب – الدرجة العلمية والتخصصات

متطلبات قياس

تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
 -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 اضطرابات التخاطب اضطرابات التواصل اضطرابات الكالم اضطرابات اللغة اضطرابات اللغة والتواصل اضطرابات النطق اضطرابات النطق واللغة التربية الخاصة (اضطرابات اللغة والنطق) التربية الخاصة مسار اضطرابات النطق واللغة بكالوريوس العلوم في علوم النطق واللغة والسمع او التربية الخاصةاضطرابات لغة وتواصل
 تربية خاصة (إنجليزي) اضطرابات لغة وتواصل تربية خاصة (دراسات إسالمية) اضطرابات لغة وتواصل تربية خاصة (عربي) اضطرابات لغة وتواصل تربية خاصة /مسار اضطرابات النطق والكالم تقويم اللغة والكالم تقويم النطق والكالم تقويم النطق واللغة عالج النطق عالج علل السمع والنطق عالج علل السمع والنطق والصوتيات علوم التأهيل  /عالج علل النطق والسمع -2الدرجة الجامعية  +دبلوم في تقويم اللغة والكالم ال يقل مدته عن سنة
تقبل المؤهالت مرتبة حسب األفضلية على النحو التالي:
 -1كليات إعداد المعلمين أو درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:
 التربية الخاصة مسار إعاقة بصرية اإلعاقة البصرية -2الدرجة الجامعية في جميع التخصصات مسبوقة بثانوية معهد النور
وبرامج العوق البصري أو شهادة بإجادة طريقة برايل تمنح من قبل اإلدارة
العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم.
 -3الدرجة الجامعية في جميع التخصصات باإلضافة إلى دبلوم التربية
الخاصة في مجال تعليم المكفوفين ال تقل مدته عن سنة
 علم نفس /اخصائي نفسي مع تدريب ميداني لمدة فصل دراسي صادرةوثيقته من الكلية على نفس الدرجة العلمية المطلوبة ويعتبر من متطلبات
التخرج الذي ال يتم بدونه .

عام
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عام  +اختبار اإلعاقة البصرية
(للمبصرين فقط) ،إعفاء
المكفوفين من االختبارين

عام +تدريبات سلوكية

