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الخخصصاث الخعليميت حسب ألاكسام السئيسيت

الخخصصاث الخعليميت حسب البرامج

(1)ملحم إلالازهت الخخصصاث حسب ألاكسام زكم 

(2)ملحم إلالازهت الخخصصاث حسب البرامج زكم 

البيان 

الحالت الخعليميت

اث العلميت أمثلت جىضيحيت للمسخٍى

دليل الحالت الخعليميت دون الابخدائيت

ت  دليل الخخصص العلمي إلاسخىي الابخدائيت وؤلاعدادًت والثاهٍى

اث العلميت  ت، جامعي، دبلىم عالي، ماجسخير  )دليل اإلاسخٍى (دهخىزاه - دبلىم فىق الثاهٍى
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 تقديم
 

 التعليم بيانات جمع نحو أولى خطوة الدولي التصنيف مع ومتسق للتعليم وطني تصنيف توّفير يعتبر

 الرئيسةي المصةدر للسةاان العامةة التعةدادات أن ،وحية  والدوليةة الوطنيةة للمقارنات قابلة والتدريب

 زمنيةةة فتةةرة فةةي بالدولةةة واالقتصةةادية واالجتماعيةةة الديموغرافيةةة السةةاان خصةةائ  علةةى للتعةةرف

 القطاعةةات حسةةب وللتخطةةيط العامةةة التنميةةة فةةي ابيةةرة أهميةةة مةةن البيانةةات لهةة   لمةةا ونظةةرا   معينةةة،

 الحاجةة علةى بنةا  الةدلي  ه ا اعداد تم فقد ، وغيرها البشرية والقوى التعليم في وخصوصا   المختلفة

 واالحصةةا ات العاملةةة القةةوى بإحصةةا ات لربطهةةا التعليميةةة االحصةةا ات وتنسةةيق تبويةةب فةةي اليةة 

. العاملةةةة القةةةوى وتخطةةةيط التعليمةةةي التخطةةةيط خدمةةةة الةةةى يةةة د  ممةةةا. واالقتصةةةادية الديموغرافيةةةة

 السةاان، من المتعلمين فئة بيانات على الحصو  يمان للساان العام التعداد في الدلي  ه ا وباستخدام

 ياةون ان الةدلي  هة ا اعةداد عنةد يروعة فقةد التعليميةة لإلحصةا ات الدوليةة المقارنةة لعملية وتسهيل  

( إساد) للتعليــم المقنـن الدولي التصنيف في التعليميــة والمجــــاالت والبرامج المستويــات مع متفقا  

 التةي التعليميةة المجةاالت حة ف أو اضافة باالعتبار االخ  مع 3102 اليونساو منظمة عن والصادر

 . الدولة في التعليمية والمتطلبات تتناسب

 فائةدة  ات ياةون ان آمةل  . قطةر دولةة فةي للتعلةيم المقةنن التصةنيف دلية  اصةدار اقدم ان ويسرني   

 يحقق وان التعليمية، االحصا ات في والمتخصصين المهتمين ولا  االحصائي للعم  ابيرين وعون

 .بالدولة الشاملة للتنمية للوصو  المنشودة األهداف

 .الدلي  ه ا إلنجاز ب لت التي الطيبة للجهود والتقدير الشار بخال  أتوج  وختاما    

 التوفيق،،، ولي وهللا                            

 

 النابت محمد بن صالح. د

 اإلحصا  و التنمو  التخطيط وزير
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 عليهيا يقيا  التي  الرئيسيية العناصر أحد من وهو بالدولة، الشاملة التنمية ركائز أهم من التعليم ٌيعد

 نسي  ارتفيا  خيلل مين يكيون ذلي  و المسيتدامة والتنميية البشيرية التنميية مؤشيرا  في  الدول تقدم

 .بالدول األمية مستويا  وانخفاض التعليم

 وفق المختلفة والتعليم المعرفة مجاال  ف  المتسار  التقن  التقدم ومواكبة والتطوير للتحديث وسعيا

 لمنظمية التياب  اإلحصيا  مكتي  ومنها المختصة الدولية المنظما  قام  فقد الحديثة، العلمية األس 

 للتعلييم المقنن الدول  التصنيف دليل ومنها التصنيفية، األدلة من العديد وتطوير بإعداد المتحدة األمم

 .7991 عام ف ( اليونسكو) والثقافة للعلوم المتحدة األمم منظمة عن صدر الذي( إسكد)

 علي  كيان سيوا  وتنسييقها، التعلييم إحصيائيا  لتجميي  مناسيبة أداة ليكيون اليدليل هيذا تصميم تم كما

 هيذا يلغي  ال أن علي  الدوليية المنظمية حرصي  وقيد اليدول ، المسيتوى عل  أو الواحد البلد مستوى

 تقيوم بحييث مرنيا   تركتي  بيل متطلباتها، لتلبية ذاتها الدولة ف  بها المعمول الوطنية التصنيفا  الدليل

 ضمن يكون أن و" اإلسكد" متطلبا  يف  أن عل  شريطة المحلية، ظروفها يناس  لما بتكييف  الدول

 .الدول بين من  االستفادة و إلي  والرجو  استخدام  يسهل مما الدولية المقارنا  بغية اطاره

 العيال  والتعلييم التعلييم وزارة و واإلحصيا  التنميوي التخطييط وزارة مين فن  فريق تشكيل تم قد و

 اغسييط  فيي  واإلحصييا  التنمييوي التخطيييط وزارة ميين الصييادر التعليييم دليييل بتحييديث للقيييام وذليي 

 و 9077 إسيكد للتعلييم المقينن اليدول  التصينيف بيدليل مسترشيدا  7991 إسيكد مين والمنبثق 9009

  العلمي  التقسييم في  الدقية و الشيمولية و بالمرونية المحيدث اليدليل تمييز حيث ، 9072 إسكد ملحقات 

 . المستقبل ف  تظهر قد جديدة تخصصا  إضافة خلل من للتوس  قابل   أن  كما

 مختلفة مجاال  برمجة ف  التعليمية  اإلحصا ا  استخدام سيتيح التصنيف هذا أن الذكر عن وغن 

 بيين التيرابط و العاملية القيوى تخطييط مثيل المجياال  مين وغيرهيا التعليمية الناحيية مين اليبلد تخدم

 . االقتصادي والنشاط التعليمية والمستويا  المهن



البرامج غلى معخىي ألاكعام الشئيعت للخخففاثالشمض

 البرامج واإلاؤهالث ؾحر اإلاخخففت00

 الخػليم01

 الفىىن و الػلىم ؤلاوعاهيت02

 الػلىم الاحخماغيت و الصخافت وؤلاغالم03

 ألاغماٌ و ؤلاداسة واللاهىن04

 الػلىم الىبيػيت والشيالياث و ؤلاخفاء05

 جىىىلىحيا الاجفاالث و اإلاػلىماث06

 الهىذظت والخفييؼ و البىاء07

 الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان والبيىشة 08

 الصخت والشفاه09

 الخذماث10

 ؾحر مػشوف99

 الرئيسة األقسام حسب التعليمية التخصصات
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00

البرامج واإلاؤهالث ألاظاظيت001

ؤلاإلاام باللشاءة والىخابت والخعاب002

جىميت اإلاهاساث والخىميت الصخفيت003

01

الخػليم011

02

 الفىىن021

 الذساظاث ؤلاوعاهيت022

اللؿاث023

03

 الػلىم الاحخماغيت والعلىهيت031

 الصخافت وألاغالم032

04

 ألاغماٌ وؤلاداسة041

 اللاهىن042

05

الػلىم البيىلىحيت والػلىم اإلاخفلت بها051

البيئت052

ائيت053 الػلىم الفحًز

 الشيالياث وؤلاخفاء054

06

 جىىىلىحيا الاجفاالث واإلاػلىماث061

07

الهىذظت والخشف الهىذظيت071

الخفييؼ واإلاػالجت072

الهىذظت اإلاػماسيت والبىاء073

البرامج حسب التعليمية التخصصات

مجاالث الذساظتالبرامج

البرامج واإلاؤهالث ؾحر اإلاخخففت

الخػليم

الفىىن و الػلىم ؤلاوعاهيت

الػلىم الاحخماغيت و الصخافت وؤلاغالم

ألاغماٌ و ؤلاداسة واللاهىن

الػلىم الىبيػيت والشيالياث و ؤلاخفاء

جىىىلىحيا الاجفاالث و اإلاػلىماث

الهىذظت والخفييؼ و البىاء
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مجاالث الذساظتالبرامج

08

 الضساغت081

الخشاحت082

مفائذ ألاظمان083

 البيىشة084

09

 الصخت091

الشفاه092

10

 الخذماث الصخفيت101

خذماث الىظافت الػامت والصخت اإلاهىيت102

 خذماث ألام103ً

 خذماث الىلل104

99

ؾحر مػشوف999

ؾحر مػشوف

الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان و البيىشة

الصخت والشفاه

الخذماث
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ما ًلابله في إظىذسمض الذليل الخاليسمض الذليل العابماإلاعخىي

-0101 ؤمي

-0202 ًلشؤ فلي

-0203 ًلشؤ ويىخب

040-(سياك ألاوفاٌ)ماكبل ؤلابخذائي 

03051 مدى ؤميت

04061 ابخذائي

05072 إغذادي

06082 جذسيب منهي

07093زاهىي

08104(الخػليم مابػذ الثاهىي ؾحر الػالي) دبلىم فىق الثاهىيت 

ـــــــــــيــــت 
ّ
115-(الخػليم الػالي كفحر ألامذ)هــــــــــــلــ

09126 حامعي

10137 دبلىم غالي

11148 ماحعخحر

12159 دهخىساه

131610 ؾحر مبحن

  :    اإلافاهيم 

هي حالت الفسد مً حيث حصىله على مؤهل حعليمي مً عدمه ، وجكىن إحدي الحاالث :  الخالت الخػليميت

: آلاجيت 

هى الفسد الري ال ٌسخطيع اللساءة والكخابت بأًت لغت مً اللغاث : ؤمي • 

هى الفسد الري ٌسخطيع اللساءة والكخابت بأًت لغت مً اللغاث ولكىه لم ًحصل على مؤهل :  ًلشؤ ويىخب• 

كخب ما لم ًحصل على . حعليمي معترف به لت بساًل على أهه ًلسأ ٍو كخب بطٍس صىف الكفيف الري ًلسأ ٍو ٍو

.مؤهل حعليمي وإال دخل ضمً اإلاؤهالث 

.هى اسم آخس شهادة حصل عليها مع ذهس الخخصص :  ؤغلى مؤهل حػليمي خاـل غليه• 

التعليمية الحالة
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:للخاـلحن غلى دسحت اإلااحعخحر واإلاؤهالث ألاغلى جخفق جىىىلىحيا الخػليم، ظيىىن الشمض هما ًلي 

اإلاعخىياث الخػليميت

: لخىليذ وشيلت الخػامل مؼ هزا الذليل وهيفيت اظخخذامه 

: للخاـلحن غلى مؤهل الثاهىيت اإلاهىيت جخفق ـىاعي فعيىىن الذليل هما ًلي 
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البرهامجالخللاإلاجاٌ

00

0

1

غام000101

00

0

2

غام000201

دًني000202

منهي000203

ججاسة000204

جمشين000205

ؤخشي000209

00

0

3

غام000301

ؤدبي000302

غلمي000303

ؼشغيت000304

الابخذائيت

ؤلاغذادًت

ؤلاغذادًت

ؤلاغذادًت

الثاهىي

زاهىي

زاهىي

دليل الخالت الخػليميت دون الابخذائيت (ؤ

الخالت الخػليميتالشمض

ؤمي000001

ًلشؤ فلي000002

ًلشؤ ويىخب000003

(سياك الاوفاٌ  )ماكبل ؤلابخذائي 000004

مدى الاميت000005

دليل الخخفق الػلمي إلاعخىي  دون الذبلىم فىق الثاهىيت (ب

الخخفق

الابخذائيت

الابخذائيت

التعليمية الحالة دليل     
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البرهامجالخللاإلاجاٌ

ججاسة000305

جمشين000306

ـىاغت000307

صساغت000308

ههشباء000309

ميياهي000310ً

بشيذ000311

فىذكت000312

ؤخشي000319

البرهامجالخللاإلاجاٌ

00

001

0011

البرامج ألاظاظيت كبل اإلاشخلت الابخذائيت001101

البرامج ألاظاظيت للمشخلت الابخذائيت001102

ؤخشي001109

002

0021

البرامج ألاظاظيت في حػليم الىباس002101

بشامج مدى ألاميت002102

ؤخشي002109

003

0031

 جىميت اللذساث العلىهيت003101

 جىميت اإلاهاساث الػلليت003102

 جىميت اللذساث الخىظيميت الصخفيت003103

 جىميت مهاساث جىظيم الخياة003104

ؤخشي003109

01

011

2013إظىذ ( دهخىساه- دبلىم فىق الثاهىيت ، حامعي ، دبلىم غالي ، ماحعخحر )دليل اإلاعخىياث الػلميت  (ج

الخػليم

الخػليم

ؤلاإلاام باللشاءة والىخابت والخعاب

ؤلاإلاام باللشاءة والىخابت والخعاب

جىميت اإلاهاساث والخىميت الصخفيت

جىميت اإلاهاساث والخىميت الصخفيت

البرامج واإلاؤهالث ؾحر اإلاخخففت

البرامج واإلاؤهالث ألاظاظيت

البرامج واإلاؤهالث ألاظاظيت

الخخفق

الخخفق
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

0111

(الخذسيغ )غلم الخػليم011101 

 غلم التربيت011102

 اللياط والاخخباساث التربىيت011103

 البدث والخلىيم التربىي011104

 الػلىم البيذاؾىحيت011105

 ؤلاؼشاف التربىي011106

 اإلاىاهج011107

 جىىىلىحيا الخػليم011108

 ؤلاسؼاد التربىي011109

 التربيت الخاـت011110

الليادة التربىيت011111

ؤخشي011119

0112

 جشبيت الىفل011201

 سياك ألاوفا011202ٌ

 مػلم جشبيت وحػليم الىفل011203

ؤخشي011209

0113

ابخذائيت/ بشامج إغذاد مػلمي جشبيت 011301

بشامج إغذاد مػلمي جشبيت خاـت011302

بشامج إغذاد مػلمي ـف011303

بشامج إغذاد مػلمي حػليم هباس011304

جشبيت دًييت/  جشبيت جخفق 011305

لؿت غشبيت/   جشبيت جخفق011306

لؿت ؤحىبيت إهجلحزي/   جشبيت جخفق 011307

لؿت ؤحىبيت/   جشبيت جخفق 011308

إوعاهياث ؤخشي/   جشبيت جخفق 011309

غلىم احخماغيت/   جشبيت جخفق 011310

غلىم وبيػيت/   جشبيت جخفق 011311

غلىم وسيالياث/   جشبيت جخفق 011312

خاظىب حػليمي/   جشبيت جخفق 011313

جشبيت فىيت/   جشبيت جخفق 011314

غلم التربيت

جذسيب اإلاػلمحن دون مىلىع جخفص ي

جذسيب مػلمي ما كبل اإلاذسظت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

ؤخشي/   جشبيت جخفق 011319

0114

جشبيت دًييت/  وشق جذسيغ 011401 

لؿت غشبيت/   وشق جذسيغ011402

لؿت ؤحىبيت إهجلحزي/   وشق جذسيغ 011403

لؿت ؤحىبيت/   وشق جذسيغ 011404

إوعاهياث ؤخشي/   وشق جذسيغ 011405

غلىم احخماغيت/   وشق جذسيغ 011406

غلىم وبيػيت/   وشق جذسيغ 011407

غلىم وسيالياث/  وشق جذسيغ 011408

خاظىب حػليمي/  وشق جذسيغ011409

جشبيت فىيت/   وشق جذسيغ 011410

ؤخشي/   وشق جذسيغ 011419

0115

 إغذاد مػلمي التربيت اإلاهىيت011501

ـىاعي/  إغذاد مػلم منهي 011502

 إغذاد مذسب منهي011503

 إغذاد مذسب جمشين011504

ججاسي/  إغذاد مػلم منهي 011505

فىذقي/  إغذاد مػلم منهي 011506

 إغذاد مذسب مىظيلى011507

اكخفاد مجزلي/  إغذاد مػلم منهي011508

ؤخشي/  إغذاد مػلم منهي011519

02

021

0211

 ججليذ الىخب021101 

 الخفىيش الخلفضيىوي021102

 إهخاج ؤفالم الىباغت021103

 الخفميم الجشافييي021104

 ؤلاهخاج الجشافييي021105

 جلىياث وظائل الاجفا021106ٌ

*إغذاد اإلاػلمحن لخذسيغ الخخففاث اإلاهىيت 

مً الذليل اللىشي *

 الفىىن

الفىىن و الػلىم ؤلاوعاهيت

 جذسيب اإلاػلمحن مؼ مىلىع جخفص ي

البفشيت و ؤلاهخاج ؤلاغالمي- الخلىياث العمػيت 
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 إهخاج وظائل الاجفاٌ اإلاخػذد021107

 الخفىيش الفىجىؾشافي021108

 إخشاج وباعي021109

 وباغت اإلاىابؼ021110

 اإلاىهخاج الخلفضيىوي021111

 إهخاج جلفضيىوي021112

 إهخاج مىظيلي021113

 جلىياث الفىث021114

ؤخشي021119

0212

 جفميم ألاصياء021201

 جفميم مىخجاث ـىاغيت021202

 الذًىىس الذاخلي021203

 جفميم معشحي021204

 جفميم مػاسك021205

جفميم مجىهشاث021206

جفميم ؤخزًت021207

جفىيش اإلاىلت021208

ؤخشي021219

0213

غام/  الفىىن 021301

 خفش اليليؽيهاث021302

 الشظم الدؽىيلي021303

 الىدذ والخفش الدؽىيلي021304

 الفىىن ؤلاظالميت021305

ؤخشي021309

0214

 الخشف اليذويت الترازيت021401

 ؤؼؿاٌ اإلاػادن الضخشفيت021402

 الخىشيض اليذوي021403

 ؤؼؿاٌ الضحاج الخشفيت021404

 ؤؼؿاٌ الخؽب الخشفيت021405

 ـياؾت الخلي الزهبيت واإلاجىهشاث021406

الخشف اليذويت

الفىىن الجميلت

اإلاىلت والخفميم الذاخلي والفىاعي
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 ـياؾت الخلي الفميت021407

 الخفييؼ اليذوي لألدواث اإلاىظيليت021408

ياهتها021409  لبي ألادواث اإلاىظيليت ـو

 ؤؼؿاٌ الجلىد الخشفيت021410

 ؤؼؿاٌ الخياهت اليذويت021411

 ؤؼؿاٌ الىداط الخشفيت021412

 الخضف021413

 ؤؼؿاٌ الجبغ021414

 الفىىن الخشفيت ؤلاظالميت021415

ؤخشي021419

0215

 الخمثيل وؤلاخشاج021501

 الخمثيل021502

 الخلخحن021503

 الػضف021504

 الذساما021505

 اإلاىظيلى021506

 اإلاعشح021507

 إخشاج معشحي021508

ؤخشي021519

022

 0221

 ؤـٌى الذ022101ًً

 الفله وؤـىله022102

 الذساظاث ؤلاظالميت022103

 الىغظ وؤلاسؼاد022104

 اللماء الؽشعي022105

 الؽشيػت واللاهىن022106

 الفله اإلالاسن022107

 الذًً اإلالاسن022108

 غلم الالهىث022109

 الػليذة والذغىة022110

 الذغىة وؤـٌى الذ022111ًً

الذًً و غلىم ألادًان

اإلاىظيلى والفىىن اإلاعشخيت

الذساظاث ؤلاوعاهيت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

غلىم اللشآن/  ؼشيػت 022112

غلىم الخذًث/  ؼشيػت 022113

 غلىم الؽشيػت022114

ؤخشي022119

0222

 جاسيخ022201

 آزاس022202

 آزاس وظياخت022203

 غلم اإلادافظت غلى آلازاس022204

 ألاهثروبىلىحيا022205

آزاس الجضيشة الػشبيت و الخليج022206

الفً و غلم آلازاس  في الػالم ؤلاظالمي022207

آزاس الػالم الػشبي و ؤلاظالمي022208

ؤخشي022219

0223

 الفلعفت022301

 غلم ألاخالق022302

 اإلاىىم022303

ؤخشي022309

023

0231

 اللؿت الػشبيت023101

ت023102   اللؿت ؤلاهجلحًز

 اللؿت الفشوعيت023103

 الترحمت023104

 الترحمت الفىسيت023105

 لؿاث ؤحىبيت ؤخشي023106

ؤخشي023109

0232

 اللعاهياث023201

 الىدى والفشف023202

 ؤدب وهلذ023203

 ألادب والذساظاث الثلافيت023204

الخاسيخ و غلم آلازاس

الفلعفت و غلم ألاخالق

ألادب وغلىم اللؿاث

اهدعاب اللؿاث

اللؿاث
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

ؤخشي023209

03

031

0311

 الخاسيخ الاكخفادي031101

 الاكخفاد031102

 الاكخفاد العياس ي031103

 الاكخفاد الضساعي031104

ؤخشي031109

0312

 الػلىم العياظيت031201

  الخاسيخ العياس ي031202

 دساظاث العالم وألاصماث الذوليت031203

 الػالكاث الذوليت031204

 التربيت اإلاذهيت031205

 خلىق ؤلاوعان031206

 الػالكاث الذوليت والذساظاث الاظتراجيجيت031207

دساظاث الخليج031208

ؤخشي031219

0313

 غلم الىفغ031301

 غلم الىفغ الخدليلي031302

 غلم الىفغ ؤلاولييييي031303

 غلم الىفغ التربىي031304

 ؤلاسؼاد الىفس ي031305

 اللياط الىفس ي031306

 غلم الىفغ الاحخماعي031307

 غلم الىفغ الفىاعي031308

 الصخت الىفعيت031309

ؤخشي031319

0314

 غلم الاحخماع031401 

 ألاهثروبىلىحيا الاحخماغيت031402

غلم الاكخفاد

 الػلىم الاحخماغيت والعلىهيت

الػلىم الاحخماغيت و الصخافت وؤلاغالم

غلم الاحخماع والذساظاث الثلافيت

غلم الىفغ

الػلىم العياظيت وغلم التربيت اإلاذهيت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 الجؿشافيا الاحخماغيت031403

 الذساظاث العياهيت031404

 دساظاث اإلاشؤة031405

 الذساظاث الثلافيت031406

 غلم ؤلاوعان031407

ؤخشي031409

032

0321

  الصخافت032101

 الصخافت ؤلاراغيت032102

 الصخافت الخلفضيىهيت032103

 الخلاسيش الصخفيت032104

 الخلاسيش ؤلاخباسيت032105

 الخلاسيش ؤلاغالميت032106

 الخدشيش الصخفي032107

 ؤلاغالم032108

 الاجفاٌ الجماهحري032109

ؤخشي032119

0322

 ألاسؼفت واإلادفىظاث032201

 الخىزيم032202

 الفهشظت والخفييف032203

 جىزيم اإلاخاخف032204

 اإلاػلىماث032205

 اإلاىخباث وجىىىلىحيا اإلاػلىماث032206

(مىخباث)اليؽش ؤلالىترووي 032207

(مىخباث)دساظت اإلادفىظاث 032208

ؤخشي032219

04

041

0411

 اإلاداظبت041101

 جذكيم الخعاباث041102

اإلاداظبت و المشائب

 ألاغماٌ وؤلاداسة

ألاغماٌ و ؤلاداسة واللاهىن

اإلاىخباث، و اإلاػلىماث والذساظاث الخىزيليت

الصخافت و إغذاد الخلاسيش

 الصخافت وؤلاغالم
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 مداظبت المشائب041103

 مداظبت الخياليف041104

 مبادئ اإلاداظبت وجىظيم سجالث الػمل اإلاالي041105

ؤخشي041109

0412

 الػلىم اإلااليت041201

 الػلىم اإلافشفيت041202

  الخإمحن041203

 ؤلاداسة اإلااليت041204

 جدليل الاظدثماساث041205

 الىظاوت اإلااليت041206

 الخمىيل041207

 اكخفاد اإلااٌ وألاغما041208ٌ

 الػلىم اإلااليت واإلافشفيت041209

 الذساظاث اإلافشفيت واإلااليت ؤلاظالميت041210

ؤخشي041219

0413

 ؤلاداسة الػامت041301

 إداسة ألاغما041302ٌ

 إداسة ألاغماٌ الذوليت041303

 إداسة اإلاخاوش والخإمحن041304

 إداسة اإلاىاسد الترازيت واإلاخاخف041305

 إداسة الفىادق041306

 إداسة اإلاىخباث واإلاػلىماث041307

 إداسة مىاسد اإلاياه والبيئت041308

 إداسة ؤغماٌ واكخفاد041309

 إداسة مؽاسيؼ041310

 إداسة ؼؤون اإلاىظفحن041311

 ؤلاداسة التربىيت041312

إداسة اإلاعخىدغاث041313

الىاكت و اإلاىاسد041314

ؤخشي041319

 الدعىيم وؤلاغالن0414

الدعيحر وؤلاداسة

اإلااليت و مفاسيف الخإمحن
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 الذغاًت وؤلاغالن041401

 دساظاث العىق041402

 الدعىيم041403

 الترويج041404

 الػالكاث الػامت041405

حعىيم اإلاىلت041406

ؤخشي041409

0415

 العىشجاسيت والىباغت041501

 العىشجاسيت041502

 الىباغت041503

 اظخػالماث واظخلبا041504ٌ

 العىشجاسيت الىبيت041505

 اإلاشاظالث الخجاسيت041506

خاظىب/  إدخاٌ بياهاث 041507

 خذماث الذغم ؤلاداسي041508

 العىشجاسيت وإداسة اإلاياجب041509

 الىباغت وؤغماٌ اإلاياجب041510

ؤخشي041519

0416

 خذماث اإلاعتهلىحن041601

 جلىياث الػشك041602

 اإلابيػاث041603

 فً البيؼ والدعىيم041604

ؤخشي041609

0417

 ؤلاحشاءاث ؤلاداسيت041701

 جبعيي ؤلاحشاءاث041702

 غالكاث الػمل041703

ؤخشي041709

042

0421

 الخلىق042101

اللاهىن

 اللاهىن

مهاساث الػمل

مبيػاث الجملت و الخجضئت

العىشجاسيت وألاغماٌ اإلاىخبيت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 اللاهىن والدؽشيؼ042102

 اللاهىن الذظخىسي042103

 اللاهىن الذولي042104

 اللاهىن اإلاذوي042105

 اللاهىن ؤلاداسي042106

 اللاهىن الؽشعي042107

 كاهىن ألاخىاٌ الصخفيت042108

 كاهىن الػمل042109

 كاهىن البداس واإلاالخت042110

 جإهيل اللماة042111

 جإهيل اإلاعاغذًً الػذليحن042112

 كاهىن الػلىباث042113

 اللاهىن الجىائي042114

 اللاهىن الخاؿ042115

 الخذماث اللاهىهيت042116

اللاهىن البيئي042117

اللاهىن الىبي042118

اللاهىن الخجاسي042119

كاهىن اإلالىيت الفىشيت042120

كاهىن اإلاشافػاث الخجاسيت042121

كاهىن ؤلاحشاءاث الجىائيت042122

الػذالت الجىائيت042123

ؤخشي042129

05

051

0511

 غلم الخيبؤ051101

 الػلىم البيئيت051102

ؤخشي051109

0512

 الػلىم الخياجيت051201

 غلم اإلاىاغت051202

 غلم الىسازت051203

الىيمياء الخيىيت

البيىلىحيا

الػلىم البيىلىحيت والػلىم اإلاخفلت بها

الػلىم الىبيػيت والشيالياث و ؤلاخفاء
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 غلم الػلاكحر051204

 غلم العمىم051205

وبيت/  ؤخياء 051206

 جىىىلىحيا خيىيت051207

 هيمياء خيىيت051208

 جىىىلىحيا الىيمياء الخيىيت051209

 غلم ألاخياء الذكيلت051210

ؤخشي051219

052

0521

غلم البيئت052101

الػلىم البيئيت052102

ؤخشي052109

0522

ت052201  إداسة الخياة البًر

 اإلادمياث الىبيػيت واإلاخجزهاث052202

ؤخشي052209

053

0531

 الىيمياء053101

 الىيمياء الػمىيت053102

 الىيمياء الالغمىيت053103

 الىيمياء الخدليليت053104

 الىيمياء الخىبيليت053105

 الىيمياء الفىاغيت053106

ؤخشي053109

0532

 حيىلىحيا053201

 حيىلىحيا مياه053202

اء053203  حيى فحًز

 حيى هيمياء053204

ذ الجىي053205  الـش

ذ الضلضالي053206  الـش

غلىم ألاسك

 الىيمياء

غلىم البيئت

البيئت

ائيت الػلىم الىيميائيت و غلىم ألاسك والػلىم الفحًز

ت البيئت الىبيػيت والخياة البًر
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 الجؿشافيا الىبيػيت053207

 غلم البداس053208

 غلم ألاسك053209

 ألاساض ي واإلاياه والبيئت053210

 الجيىلىحيا البيئيت والخىبيليت053211

 غلىم ألاسك والبيئت053212

 اإلاػلىماث الجىيت053213

ؤخشي053219

0533

اء053301  فحًز

اء خيىيت053302  فحًز

اء هىويت053303  فحًز

اء 053304 بفشياث/  فحًز

اء 053305 إؼػاع/  فحًز

اء 053306 إلىتروهياث/  فحًز

اء 053307 ههشومؿىاويعيت/  فحًز

اء جىبيليت053308  فحًز

 غلم الفل053309ً

 غلىم الفماء053310

 الاظدؽػاس غً بػذ053311

ؤخشي053319

054

0541

 الشيالياث054101

 الشيالياث الخىبيليت054102

الجبر/ الشيالياث054103

الهىذظت/  الشيالياث 054104

 الخدليل الشكمي054105

 سيالياث اكخفادًت054106

 سيالياث وخاظىب054107

 بدىر الػملياث الشياليت054108

 الشيالياث وؤلاخفاء054109

ؤخشي054119

الشيالياث

الشيالياث وؤلاخفاء

اء  الفحًز
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

0542

 الػلم ؤلاهخىاسي054201

 إخفاء سياض ي054202

 هظشيت الاخخماالث054203

 إخفاء جىبيلي054204

 جفميم اإلاعىح ؤلاخفائيت054205

 الػيىاث اإلاسخيت054206

ؤخشي054209

06

061

0611

 بشمجياث الػملياث الخعابيت061101

 بشمجياث مػالجت البياهاث061102

 بشمجياث الىاؼش الصخفي061103

 بشمجياث مػالجت هفىؿ061104

 بشامج اظخخذام ؤلاهترهذ061105

ؤخشي061109

0612

 جىبيلاث خاظىبيت غامت061201

 جفميم هظم الخاظىب061202

 إداسة ؼبياث الخاظىب061203

 جىىىلىحيا اإلاػلىماث061204

 هظم اإلاػلىماث ؤلاداسيت061205

 غلم الخاظىب وجىبيلاجه061206

 هىذظت البرمجياث061207

 الخاظىب الخػليمي061208

ؤخشي061219

0613

 بشمجت الخاظىب061301

غلىم الخاظىب061302

 جدليل هظم الخاظىب061303

 هظم الدؽؿيل061304

 لؿاث البرمجت061305

اظخخذام الىمبيىجش

  جىىيش و جدليل البرمجياث و الخىبيلاث

جفميم وإداسة كىاغذ وؼبياث البياهاث

 جىىىلىحيا الاجفاالث واإلاػلىماث

جىىىلىحيا الاجفاالث و اإلاػلىماث

 ؤلاخفاء
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 ؤهظمت اإلاػلىماث الخاظىبيت061306

 ؤهظمت مػلىماث ألاغما061307ٌ

هىذظت هظم الخاظىب061308

 هظم اإلاػلىماث اإلاداظبيت061309

ؤخشي061319

07

071

0711

 الهىذظت الىيميائيت071101

غملياث/  الهىذظت الىيميائيت 071102

بيئت/  الهىذظت الىيميائيت 071103

 الهىذظت الىبيت والخيىيت071104

 الهىذظت الىبيت071105

 جىىىلىحيا البتروهيماوياث071106

 هىذظت هفي وؾاص071107

 هىذظت الفىاغاث الىيميائيت071108

 جىىىلىحيا الػملياث الىيميائيت071109

 حؽؿيل مفافي البترو071110ٌ

 ـىاغت اإلاىظفاث071111

ؤخشي071119

0712

جىىىلىحيا البيئت071201  

  لبي الخلىر البيئي071202

 لبي الضجيج071203

الهىذظت البيئيت071204

ؤخشي071209

0713

 هىذظت ههشبائيت غامت071301

كىي/  هىذظت ههشبائيت 071302

جىليذ- كىي /  هىذظت ههشبائيت 071303

هلل وجىصيؼ- كىي /  هىذظت ههشبائيت 071304

اظخػماٌ- كىي /  هىذظت ههشبائيت 071305

ـياهت ههشبائيت غامت/  هىذظت ههشبائيت 071306

جىىىلىحيا خماًت البيئت

الهىذظت واإلاػالجاث الىيميائيت

الهىذظت والخشف الهىذظيت

الهىذظت، والخفييؼ و البىاء

الىهشباء والىاكت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

جدىم/  هىذظت ههشبائيت 071307

 ـياهت آالث ههشبائيت071308

 ـياهت ههشبائيت غامت071309

 جمذًذاث ههشبائيت غامت071310

 جمذًذاث ههشبائيت مجزليت071311

 جمذًذاث ههشبائيت ـىاغيت071312

 ـياهت ؤحهضة مجزليت ههشبائيت071313

 ههشباء اإلاشهباث071314

 اللياط والخدىم071315

 خذماث اإلاؽترهحن071316

ياهت/  ههشباء مدىاث الخىليذ 071317 حؽؿيل ـو

 ههشباء خىىه الىلل والخىصيؼ071318

 ههشباء هىابل الىلل والخىصيؼ071319

ياهت/  ههشباء مدىاث الخدىيل 071320 جشهيب ـو

ههشباء/  الشظم الهىذس ي 071321

 الىظم الىهشبائيت في اإلاىاساث071322

 هظم اللىي الىهشبائيت071323

 الىظم الىهشبائيت ألاسليت071324

 الىظم الىهشبائيت وألاحهضة الذكيلت في الىائشاث071325

الهىذظت في غلم الىاكت071326

ؤخشي071329

0714

 هىذظت إلىتروهيت071401

جدىم/  هىذظت إلىتروهيت 071402

بث وإسظاٌ إراعي/  هىذظت إلىتروهيت 071403

إسظاٌ جلفضيىوي/  هىذظت إلىتروهيت 071404

ؤحهضة وبيت/  هىذظت إلىتروهيت 071405

 هىذظت خاظىب071406

هظم اجفاٌ/  هىذظت اجفاالث 071407

جشهيب مػذاث اجفاٌ/  هىذظت اجفاالث 071408

ـياهت ؤحهضة اجفاٌ/  هىذظت اجفاالث 071409

 جىىىلىحيا مػالجت البياهاث071410

 جىىىلىحيا الخدىم الشكمي071411

ؤلالىتروهياث و ألاجمخت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 جىىىلىحيا الؽبياث الخاظىبيت071412

 جىىىلىحيا الاجفاالث071413

 ـياهت ؤحهضة الشادًى والخلفضيىن071414

 ـياهت آالث مىخبيت071415

 ـياهت ؤحهضة وبيت071416

 ـياهت الخاظىب071417

 ـياهت ؤحهضة اللياط والخدىم071418

 هىذظت اإلايياجشوهيىغ071419

هىذظت ألاوجىجشوهيىغ071420

إلىتروهيً/  الشظم الهىذس ي 071421

 إلىتروهيً الىحران ألاظلخت اإلاىحهت071422

 جىىىلىحيا ألاحهضة الذكيلت071423

 هىذظت الاجفاالث الجىيت071424

 ؤلالىتروهياث الفىاغيت071425

هىذظت الفىث071426

ؤخشي071429

0715

غام/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071501

إهخاج/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071502

مىاد جفييؼ/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071503

هيذسوليً/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071504

ذ/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071505 جىييف وجبًر

جذفئت/  الهىذظت اإلايياهيىيت071506

جىييف وجمذًذاث صخيت/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071507

ـياهت غامت/  الهىذظت اإلايياهيىيت 071508

 جىىىلىحيا اإلاػامالث الخشاسيت071509

ذ والخذفئت071510  هظم الخىييف والخبًر

 جىىىلىحيا ؤلاهخاج071511

 جىىىلىحيا اللخام071512

 جىىىلىحيا الخشاوت071513

العىب)ـب اإلاػادن  )071514

 آالث الدؽؿيل071515

 الخشاوت والدعىيت071516

اإلايياهيً والخشف اإلاػذهيت

27



الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 الخذادة وحؽىيل اإلاػادن071517

العمىشة)ؤؼؿاٌ الففيذ اإلاػذوي  )071518

 حؽىيل الفاج071519

 ؤلاوؽاءاث اإلاػذهيت071520

 اللخام071521

 ـىاغت اللىالب071522

 العباهت وحؽىيل اإلاػادن بالىشق071523

 حؽىيل اإلاػادن بالذسفلت والسخب071524

 الخذادة واللخام071525

ذ071526  ـياهت ؤحهضة الخىييف والخبًر

 جمذًذاث صخيت وجذفئت مشهضيت071527

فىالر وؤإلاىيىم/  خذادة مباوي 071528

 الخفميم اإلايياهييي071529

ميياهيً/ الشظم الهىذس ي071530

ؤخشي071539

0716

كىي خشاسيت وواكت/  هىذظت ميياهيىيت 071601

 هىذظت آالث خشاسيت وهيذسوليىيت071602

 ـياهت وائشاث071603

 ـياهت مدشن وائشة071604

 ـياهت مدشواث ظف071605ً

 ـياهت مدشواث كىاساث071606

 ـياهت اإلاشهباث071607

 ـياهت اإلاشهباث الخفيفت071608

 ـياهت الخافالث والؽاخىاث071609

 ـياهت آلالياث الثليلت071610

 ـياهت اإلاػذاث الضساغيت071611

 ـياهت اإلادشواث الثابخت071612

 ـياهت ؤحعام اإلاشهباث071613

 هياول الىائشاث071614

(ـياهت )ؤظلخت الىائشاث 071615

ؤخشي071619

العياساث والعفً والىائشاث
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

0717

 الهىذظت الفىاغيت071701

جخىيي مفاوؼ/  الهىذظت الفىاغيت 071702

 إداسة ولبي الجىدة071703

 إداسة ؤلاهخاحيت071704

 جخىيي وإداسة الفياهت071705

 إغذاد مؽشفي العالمت اإلاهىيت071706

 إغذاد ولبي اإلاخضون071707

ؤلاداسة الهىذظيت071708

الىاكت اإلاعخذامت071709

ؤخشي071719

072

0721

ىاغاث ؾزائيت072101  حؿزًت ـو

 الخؿزًت وجىىىلىحيا الؿزاء072102

 جىىىلىحيا ألاؾزًت072103

 الخفييؼ الؿزائي072104

 جفييؼ مىخجاث ألالبان072105

 خفظ ألاؾزًت072106

ؤخشي072109

0722

 هجاسة ودًىىس072201

 الىجاسة072202

 جىجيذ ألازار072203

 هجاسة اإلاباوي072204

 ـىاغت الىسق واإلاىخجاث الىسكيت072205

 جفييؼ اإلاىخجاث البالظديىيت072206

 جفييؼ اإلاىخجاث الضحاحيت072207

 جفييؼ اإلاىخجاث الخضفيت072208

  جفييؼ حجش البىاء072209

 جفييؼ الباله072210

 جفييؼ الىابىق072211

(الضحاج، والىسق، والبالظديً، والخؽب)اإلاىاد 

الفىاغاث الؿزائيت

الخفييؼ واإلاػالجت

*الهىذظت الفىاغيت 

مً الذليل اللىشي *

29



الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 ـىاغت اإلاىظفاث072212

 ـىاغت البالظدي072213ً

 ـىاغت الذهان072214

ؤخشي072219

0723

  جىىىلىحيا الؿٌض واليعيج072301

  جىىىلىحيا الفىاغاث اليعيجيت072302

 جىىىلىحيا ـىاغت اإلاالبغ072303

 جىىىلىحيا ـىاغت ألاخزًت072304

  الؿٌض072305

 اليعيج072306

 الخياوت الفىاغيت072307

 الخياهت الفىاغيت072308

 الخىشيض آلالي072309

 الفىاغاث الجلذًت072310

 جفييؼ ألاخزًت072311

ؤخشي072319

0724

 هىذظت اإلاىاحم072401

 هىذظت الخػذ072402ًً

 جىىىلىحيا الخػذ072403ًً

 اظخخشاج الىفي والؿاص072404

 جىىىلىحيا ججهحز الخاماث اإلاػذهيت072405

 الخػذ072406ًً

ؤخشي072409

073

0731

 الهىذظت اإلاػماسيت073101

جفميم داخلي/  هىذظت مػماسيت 073102

جخىيي إكليمي/  هىذظت مػماسيت 073103

جخىيي مشوسي/  هىذظت مػماسيت 073104

ظاخاث ومخجزهاث)مىاظش / هىذظت مػماسيت  )073105

جخىيي مذن/  هىذظت مػماسيت 073106

الهىذظت اإلاػماسيت وجخىيي اإلاذن

الهىذظت اإلاػماسيت والبىاء

اإلاىاحم والخىليب

(اإلاالبغ، و ألاخزًت، والجلىد)اليعيج 
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 هىذظت معاخت073107

 معاخت ألاساض ي073108

 اإلاعافت الجىيت والخشائي073109

 الشظم اإلاػماسي073110

الخفميم الػمشاوي والهىذظت اإلاػماسيت في اإلاجخمػاث ؤلاظالميت073111

ؤخشي073119

0732

 الهىذظت اإلاذهيت073201

 الهىذظت ؤلاوؽائيت073202

ؤبييت/  هىذظت مذهيت 073203

وشق/  هىذظت مذهيت 073204

مىاساث/  هىذظت مذهيت 073205

مىاوئ/  هىذظت مذهيت 073206

ظذود/  هىذظت مذهيت 073207

شف ـحي/  هىذظت مذهيت 073208 مياه ـو

إوؽاءاث خاـت/  هىذظت مذهيت 073209

ميياهييا التربت ومىاد البىاء/  هىذظت مذهيت 073210

 خعاب الىمياث073211

 جىىىلىحيا البىاء073212

 إوؽاء ؤبييت073213

 إوؽاء وشق073214

 بىاء اإلايؽأث الخشظاهيت073215

 خذادة حعليذ اإلاباوي073216

 هجاسة البىاء073217

إوؽائي/  الشظم الهىذس ي 073218

ؤخشي073219

08

081

0811

 الضساغت081101

 الىكاًت الىباجيت081102

 الاكخفاد الضساعي وإداسة ألاغماٌ الضساغيت081103

 ؤلاهخاج الىباحي081104

إهخاج اإلاداـيل واإلاىاش ي

 الضساغت

الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان والبيىشة

البىاء والهىذظت اإلاذهيت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 التربت واإلااء والبيئت081105

 جىىىلىحيا الضساغت الخيىيت081106

 ؤلاسؼاد الضساعي081107

 الضساغت اإلادميت081108

 الهىذظت الضساغيت081109

 ؤلاهخاج الخيىاوي081110

 جشبيت ألابلاس واإلاىاش ي081111

 جشبيت الذواحً والىيىس081112

 جشبيت الىدل081113

ؤخشي081119

0812

 البعدىت واإلاداـيل081201

 اإلاؽاجل الضساغيت081202

 هباجاث الضيىت081203

ؤخشي081209

082

0821

 اإلاشاعي والؿاباث082101

 إهخاج ألاؼخاٌ الخشحيت082102

ؤخشي082109

083

0831

 ألاخياء اإلاائيت083101

 جشبيت ألاظمان083102

 مفائذ ألاظمان083103

 جشبيت ؤظمان الضيىت083104

ؤخشي083109

084

0841

 الىب البيىشي084101

صخت غامت/  الىب البيىشي 084102

حشاخت/  الىب البيىشي 084103

مفائذ ألاظمان

مفائذ ألاظمان

الخشاحت

الخشاحت

البعدىت

*البيىشة واإلاعاغذة الىبيت البيىشيت 

 البيىشة

مً الذليل اللىشي *
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 اإلاعاغذة البيىشيت084104

 الصخت الخيىاهيت084105

 جمشين بيىشي084106

ؤخشي084109

09

091

0911

  وب ألاظىان091101

جلىيم/   وب ألاظىان 091102

  جىىىلىحيا ـىاغت ألاظىان091103

  غلىم وب ألاظىان اإلاعاهذة091104

  ـىاغت ألاظىان091105

  معاغذو وب ألاظىان091106

  صخت الفم وألاظىان091107

  مخخبراث ألاظىان091108

ؤخشي091119

0912

 الىب091201

 الىب والجشاخت091202

 الىب الػام091203

 وب ؤوفا091204ٌ

وعائيت وجىليذ/  الىب 091205

باوىيت/  الىب 091206

وب سياض ي/  الىب091207

مػالجت خىميت/  الىب 091208

معالً بىليت/  الىب 091209

غيىن/  الىب 091210

ؤهف وؤرن وخىجشة/  الىب 091211

ؤمشاك داخليت/  الىب 091212

ؤمشاك الذم/  الىب 091213

وب هىوي/  الىب 091214

ؤمشاك الللب/  الىب 091215

غظام/  الىب 091216

الصخت والشفاه

الىب

دساظاث وب ألاظىان

 الصخت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

دماؽ وؤغفاب/  الىب 091217

 الجشاخت الػامت091218

كلب/  الجشاخت 091219

دماؽ وؤغفاب/  الجشاخت 091220

معالً بىليت/  الجشاخت 091221

الجهاص الهممي/  الجشاخت 091222

الخجميل/  الجشاخت 091223

ؤخشي091229

0913

 الخمشين الاخخفاص ي091301

 الخمشين اإلاؽاسن091302

 الخمشين الػملي091303

 اللبالت091304

حشاخت/  الخمشين 091305

 ألامىمت والىفىلت091306

 سغاًت روي الاخخياحاث الخاـت091307

 الػىاًت الخثيثت091308

 ججبحر غظام091309

 الخخذًش وؤلاوػاػ091310

ؤخشي091319

0914

ت091401  الػلىم الىبيت اإلاخبًر

 جلىياث ألاؼػت091402

 جلىياث البفشياث091403

 جلىياث العمؼ والىىم091404

 الخفىيش الىبي091405

ت091406  الخداليل اإلاخبًر

 الخداليل الىبيت091407

 اإلاخخبراث الىبيت091408

 فدق البفش وججهحز الىظاساث الىبيت091409

الػلىم الصخيت091410

الىب الؽشعي091411

ؤخشي091419

الدصخيق الىبي وجىىىلىحيا الػالج

الخىليذ/ الخمشين واللبالت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

0915

 اإلاػالجت الخىميت091501

  الخإهيل الىظيفي091502

 الخإهيل الشياض ي091503

ائيت091504  اإلاػالجت الفحًز

 اإلاػالجت باألؼػت الىىويت091505

 الخؿزًت والخميت الؿزائيت091506

 الخؿزًت العشيشيت والخمياث091507

 جفييؼ ؤوشاف اـىىاغيت091508

جإهيل/  جفييؼ معاغذاث وبيت 091509

اإلاػالجت الىبيت091510

الػالج الىبيعي091511

ؤخشي091519

0916

 الفيذلت091601

  دهخىساه الفيذلت091602

 الفيذلت اإلاعاغذة091603

ؤخشي091609

0917

الىخض باإلبش والىب الؽشقي091701

الػالج بالشوائذ الػىشيت091702

الىب الهىذي اللذًم091703

ألاغؽاب الىبيت091704

غلم ألاغؽاب091705

الىب الؽمىلي091706

وب اإلاثلي091707

الىب الخلليذي، مثل الىب الفيني091708

ؤخشي091709

092

0921

سغاًت اإلاعىحن092101

الشغاًت ؾحر الىبيت للبالؿحن اإلاػاكحن092102

الشغاًت الصخفيت للبالؿحن092103

سغاًت هباس العً والبالؿحن وروي الاخخياحاث الخاـت

الشفاه

الىب والػالج الخلليذي والبذًل

 الفيذلت

الػالج وإغادة الخإهيل
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

ؤخشي092109

0922

 سغاًت الىفل092201

 جشبيت وسغاًت الىفل092202

 جشبيت الىفل092203

 سغاًت ألاخذار092204

ؤخشي092209

0923

 الخذمت الاحخماغيت092301

 ؤلاسؼاد الاحخماعي092302

 الخىحيه اإلانهي092303

 ؤلاسؼاد اإلانهي092304

 ؤلاسؼاد ألاظشي092305

ؤخشي092309

10

101

1011

 الاكخفاد اإلاجزلي101101

 الىبخ اإلاجزلي101102

 الخياهت والخىشيض اليذوي101103

ؤخشي101109

1012

 الخالكت الشحاليت101201

 الخالكت اليعائيت101202

 الػىاًت بالبؽشة101203

 الخجميل101204

 اللياكت البذهيت وجخفيف الىصن101205

ؤخشي101209

1013

 الاظخلباٌ الفىذقي101301

 ؤلاًىاء الفىذقي101302

 الخذبحر الفىذقي101303

(الىهي) الىبخ 101304

الفىادق واإلاىاغم والىػام الجاهض

خذماث الػىاًت بالؽػش والخجميل

الخذماث اإلاجزليت

 الخذماث الصخفيت

الخذماث

الخذماث الاحخماغيت وؤلاسؼاد

سغاًت ألاوفاٌ وخذماث الؽباب
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 الخلىياث101305

 خذمت الىػام والؽشاب101306

ؤخشي101309

1014

  اإلاذسبىن الشياليىن101401

 الخيام الشياليىن101402

ؤخشي101409

01015

 اإلاميفىن ألاسليىن101501

 وهالء العياخت101502

  وهالء العفش101503

  ؤدالء العياخت101504

 إداسة الخذماث العياخيت101505

ؤخشي101509

102

1021

 الصخت الػامت102101

 ؤلاصخاح البيئي102102

 جىىىلىحيا مػالجت اإلاياه واإلاياه الػادمت102103

ؤخشي102109

1022

 العالمت اإلاهىيت102201

 ؤلاصخاح اإلانهي102202

 العالمت والصخت اإلاهىيت102203

ؤخشي102209

103

1031

 الػلىم الػعىشيت103101

 دفاع ودساظاث اظتراجيجيت103102

ؤخشي103109

1032

 ميافدت اإلاخذساث103201

 ميافدت التزويش103202

خماًت ألافشاد واإلالىيت

الجيؾ والذفاع

 خذماث ألامً

الصخت والعالمت اإلاهىيت

خذماث الفشف الفحي للمجخمؼ

خذماث الىظافت الػامت والصخت اإلاهىيت

العفش والعياخت والترفيه

الشيالت
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الخخفقالبرهامجالخللاإلاجاٌ

 ألامً الػام103203

 الذفاع اإلاذوي103204

 الػلىم الؽشويت103205

ؤخشي103209

104

1041

 لبي خشهت اإلاشوس الجىي104101

 الىحران104102

 اإلاالخت الجىيت104103

 كيادة العف104104ً

 اإلاالخت البدشيت104105

 كيادة اللىاساث104106

 كيادة اإلاشهباث104107

ؤخشي104109

99

999

9999

ؾحر مػشوف999999

ؾحر مػشوف

ؾحر مػشوف

ؾحر مػشوف

خذماث الىلل

 خذماث الىلل
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فالشمض فالشمضالـى الـى

 البرامج الػامت0البرامج واإلاؤهالث ؾحر اإلاخخففت00

 التربيت1الخػليم01

 الذساظاث ؤلاوعاهيت والفىىن2الفىىن و الػلىم ؤلاوعاهيت02

الػلىم الاحخماغيت و الصخافت وؤلاغالم03

ألاغماٌ، و ؤلاداسة واللاهىن04

الػلىم الىبيػيت، والشيالياث و ؤلاخفاء05

جىىىلىحيا الاجفاالث و اإلاػلىماث06

 الهىذظت والفىاغاث ؤلاهخاحيت والبىاء5الهىذظت، والخفييؼ و البىاء07

 الضساغت6الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان والبيىشة 08

 الصخت والخذماث الاحخماغيت7الصخت والشفاه09

 الخذماث8الخذماث10

 ؤهىاع ؤخشي مً ميادًً الخػليم ؾحر اإلاػشوفت9ؾحر مػشوف99

(1)ملخم سكم  

 الػلىم 4

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 

 الػلىم الاحخماغيت ، وألاغماٌ الخجاسيت واللاهىن3

القطري الدليل مع إسكد في الرئيسة األقسام حسب التعليمية التخصصات مقارنة
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فالشمضم فالشمضالـى الـى

البرامج ألاظاظيت0البرامج واإلاؤهالث ؾحر اإلاخخففت100

الخلل ألاظاس ي1البرامج واإلاؤهالث ألاظاظيت2001

البرامج ألاظاظيت0البرامج و اإلاؤهالث ألاظاظيت30011

بشامج مػشفت اللشاءة والىخابت والخعاب8ؤلاإلاام باللشاءة والىخابت والخعاب4002

البرامج ألاظاظيت0ؤلاإلاام باللشاءة والىخابت و الخعاب50021

بشامج جىميت الصخفيت9جىميت اإلاهاساث والخىميت الصخفيت6003

البرامج ألاظاظيت0جىميت اإلاهاساث والخىميت الصخفيت70031

التربيت1الخػليم801

الػلىم التربىيت14الخػليم9011

 الػلىم التربىيت141غلم التربيت100111

إغذاد اإلاػلمحن إلاشخلت ما كبل الخػليم الابخذائي142جذسيب مػلمي ما كبل اإلاذسظت110112

 إغذاد اإلاػلمحن إلاشخلت الخػليم ألاظاس ي143جذسيب اإلاػلمحن دون مىلىع جخفص ي120113

 إغذاد اإلاػلمحن لخذسيغ مىاليؼ مخخففت144جذسيب الػلمحن مؼ مىلىع جخفص ي130114

 إغذاد اإلاػلمحن لخذسيغ الخخففاث اإلاهىيت145ؤخشي140188

الذساظاث ؤلاوعاهيت2الفىىن و الػلىم ؤلاوعاهيت1502

 الفىىن21 الفىىن16021

213البفشيت و ؤلاهخاج ؤلاغالمي- الخلىياث العمػيت170211
البفشيت وؤلاهخاج /  الفىىن الخفىيشيت العمػيت

ؤلاغالمي

(الجمالي) الخفميم الفني 214اإلاىلت والخفميم الذاخلي والفىاعي180212

 الفىىن الجميلت211الفىىن الجميلت190213

 الخشف اليذويت215الخشف اليذويت200214

 اإلاىظيلى والخمثيل212اإلاىظيلى و الفىىن اإلاعشخيت210215

 الذساظاث ؤلاوعاهيت22 الذساظاث ؤلاوعاهيت23022

 الذ221ًًالذًً و غلىم ألادًان240221

 الخاسيخ وآلازاس224الخاسيخ و غلم آلازاس250222

قطر دولة دليل مع إسكد دليل لملحق والتدريب التعليم مجاالت مقارنة

(2)ملخم سكم  

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 
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فالشمضم فالشمضالـى الـى

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 

 الفلعفت وألاخالق225الفلعفت و غلم ألاخالق260223

22حضء مً  22 اللؿاث27023

 اللؿاث ألاحىبيت222

 اللؿت الػشبيت223

223حضء مً 223 الادب وغلىم اللؿاث290232

الػلىم الاحخماغيت والاغماٌ الخجاسيت واللاهىن3الػلىم الاحخماغيت و الصخافت وؤلاغالم303

 الػلىم الاحخماغيت والعلىهيت31 الػلىم الاحخماغيت والعلىهيت31031

 الػلىم الاكخفادًت314غلم الاكخفاد320311

 الػلىم العياظيت واإلاذهيت313الػلىم العياظيت وغلم التربيت اإلاذهيت330312

غلم الىفغ311غلم الىفغ340313

 غلم الاحخماع والذساظاث الثلافيت312 غلم الاحخماع والذساظاث الثلافيت350314

 الصخافت وألاغالم32 الصخافت وألاغالم36032

 الصخافت والخلاسيش الصخفيت321الصخافت و إغذاد الخلاسيش370321

 اإلاىخباث واإلاػلىماث والخىزيم322اإلاىخبت، و اإلاػلىماث والذساظاث الخىزيليت380322

3حضء مً  3 ألاغماٌ، و ؤلاداسة واللاهىن3904

 الخجاسة وإداسة ألاغماٌ وؤلاداسة الػامت34 ألاغماٌ وؤلاداسة40041

 اإلاداظبت والشظىم المشيبيت344اإلاداظبت و المشائب410411

 الػلىم اإلااليت واإلافشفيت والخإمحن343اإلااليت و مفاسيف الخإمحن420412

 ؤلاداسة الػامت وإداسة الاغما345ٌالدعيحر وؤلاداسة430413

 الدعىيم وؤلاغالن342 الدعىيم وؤلاغالن440414

 العىشجاسيا وؤغماٌ اإلاياجب346العىشجاسيا وألاغماٌ اإلاىخبيت450415

 اإلابيػاث بالجملت والخجضئت341مبيػاث الجملت و الخجضئت460416

 بيئت الؽؿل347مهاساث الػمل470417

 اللاهىن38 اللاهىن48042

اللاهىن380اللاهىن490421

الػلىم والشيالياث والخىظبت4الػلىم الىبيػيت، والشيالياث و ؤلاخفاء5005

 الػلىم الخياجيت42الػلىم البيىلىحيت والػلىم اإلاخفلت بها51051

 الػلىم البيئيت422البيىلىحيا520511

 غلم ألاخياء والىيمياء الخيىيت421الىيمياء الخيىيت530512

اهدعاب اللؿاث280231
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فالشمضم فالشمضالـى الـى

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 

62، 42حضء مً   42البيئت54052

422حضء مً  422 غلىم البيئت550521

ت560522 ت852البيئت الىبيػيت و الخياة البًر الخياة الىبيػيت و البًر

ائيت57053 ائيت44الػلىم الفحًز  الػلىم الفحًز

 الىيمياء442 الىيمياء580531

 غلىم ألاسك443 غلىم ألاسك590532

اء600533 اء441 الفحًز  الفحًز

 الشيالياث والاخفاء46 الشيالياث والاخفاء61054

 الشيالياث461 الشيالياث620541

 ؤلاخفاء462 ؤلاخفاء630542

 جىىىلىحيا اإلاػلىماث والخىظبت48جىىىلىحيا الاجفاالث و اإلاػلىماث6406

 جىبيلاث الخاظىب482اظخخذام الىىمبيىجش650611

 غلىم الخاظىب وجىىىلىحيا اإلاػلىماث481جفميم واداسة كىاغذ وؼبياث البياهاث660612

48حضء مً  48جىىيش و جدليل البرمجياث و الخىبيلاث670613

الهىذظت والخفييؼ وؤلاوؽاءاث5الهىذظت، والخفييؼ و البىاء6807

 الهىذظت واإلاهً الهىذظيت52الهىذظت والخشف الهىذظيت69071

 الهىذظت الىيماويت524الهىذظت واإلاػالجاث الىيميائيت700711

جىىىلىحيا خماًت البيئت851جىىىلىحيا خماًت البيئت710712

 الهىذظت الىهشبائيت522الىهشباء والىاكت720713

 الهىذظت ؤلالىتروهيت والاجفاالث وألاجمخت523ؤلالىتروهياث وألاجمخت730714

 الهىذظت واإلايياهيىيت واؼؿاٌ اإلاػادن521اإلايياهيً والخشف اإلاػذهيت740715

 هىذظت العياساث والعفً والىائشاث525العياساث، والعفً والىائشاث750716

 الهىذظت الفىاغيت071526حضء مً 76071

 غملياث الخفييؼ والاهخاج54الخفييؼ واإلاػالجت77072

 الفىاغاث الؿزائيت541الفىاغاث الؿزائيت780721

 جفييؼ الخؽب والىسق واللذائً والضحاج543(الضحاج، والىسق، والبالظديً، والخؽب)اإلاىاد 790722

542(اإلاالبغ، و ألاخزًت، والجلىد)اليعيج 800723
 الفىاغاث اليعيجيت والجلذًت وجفييؼ اإلاالبغ 

وألاخزًت

 الفىاغاث الاظخخشاحيت والخػذ544ًًاإلاىاحم والخىليب810724
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فالشمضم فالشمضالـى الـى

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 

 الػماسة والبىاء58لهىذظت اإلاػماسيت والبىاء82073

 الػماسة وجخىيي اإلاذن581الهىذظت اإلاػماسيت وجخىيي اإلاذن830731

 الهىذظت اإلاذهيت والبىاء582البىاء والهىذظت اإلاذهيت840732

الضساغت والبيىشة6الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان والبيىشة8508

 الضساغت والخشاحت ومفائذ ألاظمان62 الضساغت86081

 ؤلاهخاج الىباحي621

 ؤلاهخاج الخيىاوي622

621حضء مً  621البعدىت880812

62حضء مً  62 الخشاحت89082

 الخشاحت وجلىياث ؤلاهخاج الخشاجي623الخشاحت900821

 62حضء مً  62مفائذ ألاظمان91083

 غلىم وجىىىلىحيا مفائذ ألاظمان624مفائذ ألاظمان920831

 البيىشة64 البيىشة93084

 الىب البيىشي641البيىشة940841

 اإلاعاغذة الىبيت084642حضء مً 95084

الصخت والخذماث الاحخماغيت7الصخت والشفاه9609

 الصخت72 الصخت97091

 الذساظاث العييت723دساظاث وب ألاظىان980911

 الىب721الىب990912

الخمشين والػىاًت واللبالت722الخىليذ/الخمشين واللبالت1000913

 الػلىم الىبيت اإلاعاهذة724الدصخيق الىبي وجىىىلىحيا الػالج1010914

 اإلاػالجت الخىميت والخإهيل725الػالج واغادة الخإهيل1020915

 الفيذلت726 الفيذلت1030916

721حضء مً  721الىب و الػالج الخلليذي و البذًل1040917

 الخذمت الاحخماغيت76الشفاه105092

1060921
سغاًت هباس العً و البالؿحن و روي الاخخياحاث 

الخاـت
761حضء مً 761 

 الشغاًت الاحخماغيت761سغاًت ألاوفاٌ وخذماث الؽباب1070922

 الخذمت الاحخماغيت762الخذماث الاحخماغيت وؤلاسؼاد1080923

إهخاج اإلاداـيل واإلاىاش ي 0811 87
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فالشمضم فالشمضالـى الـى

(1997معخمذ مً إظىذ  )الذليل اللىشي 2013إظىذ 

الخذماث8الخذماث10910

 الخذماث الصخفيت81 الخذماث الصخفيت110101

 الخذماث الفىذكيت وخذماث الىػام والؽشاب811الفىادق واإلاىاغم والىػام الجاهض1111013

 العياخت والعفش812العفش والعياخت والترفيه1121015

 الشيالت813 الشيالت1131014

 الخذماث اإلاجزليت814الخذماث اإلاجزليت1141011

 خذماث الػىاًت بالؽػش والبؽشة والخجميل815خذماث الػىاًت بالؽػش والخجميل1151012

 خذماث الىلل84 خذماث الىلل116104

خذماث الىلل840خذماث الىلل1171041

 خماًت البيئت05285حضء مً  118 052

85حضء مً   85خذماث الىظافت الػامت والصخت اإلاهىيت119102

 خذماث الصخت الػامت853خذماث الفشف الفحي للمجخمؼ1201021

 العالمت والصخت اإلاهىيت862الصخت والعالمت اإلاهىيت1211022

 خذماث ألام86ً خذماث ألام122103ً

 خماًت ألاشخاؿ واإلامخلياث861خماًت ألافشاد واإلالىيت1231032

 الػلىم الػعىشيت والذفاغيت863الجيؾ والذفاع1241031

 ؾحر مبحن9ؾحر مػشوف12599

 ؾحر مبحن99ؾحر مػشوف126999

 ؾحر مبحن999ؾحر مػشوف1279999
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