
التخصص المؤهل العلمي عدد الوظائفالمسمى الوظيفي
تموين/ امداد -  إدارة اعمال بكالوريوس6اخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين

ميكانيكابكالوريوس3اخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية

موارد بشريةبكالوريوس1اخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية

الكترونياتبكالوريوس1اخصائي جودة ونوعية فحص  اجهزة بحرية

علم المكتبات والمعلوماتبكالوريوس1امين مكتبة فنيـة

اإلنتاج المرئي والمسموع/اإلخراج والتصميمبكالوريوس1أخصائي انتاج مرئي ومسموع

ميكانيكابكالوريوس1أخصائي تخطيط وتنظيم أجهزة ومعدات

هندسة بحريةبكالوريوس2أخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن

اإلنتاج المرئي والمسموع/اإلخراج والتصميمبكالوريوس1أخصائي تصوير سينمائي

المالية- إدارة اعمال بكالوريوس1أخصائي عقود

محاسبةبكالوريوس1أخصائي ميزانية

موارد بشريةبكالوريوس1باحث موارد بشرية

تموين/ امداد -  إدارة اعمال دبلوم9فني تموين

تموين/ امداد -  إدارة اعمال دبلوم1فني قطع غيار

مطابعدبلوم4فني مطبعة

علمي/ ادبي  )ثانوي1فني مناولة مواد  )

إدارة اعمال بكالوريوس1مأمور مشتريات

محاسبةبكالوريوس1محاسب

اإلنتاج المرئي والمسموع/اإلخراج والتصميمبكالوريوس1مخرج تلفزيوني

علمي/ ادبي  )ثانوي2مساعد طاهي  )

اتصاالتبكالوريوس1مهندس اتصاالت حاسب الي

نظم حاسب آليبكالوريوس1مهندس نظم

التخصص المؤهل العلمي عدد الوظائفالمسمى الوظيفي

امداد تموين- إدارة اعمال بكالوريوس1اخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين

ميكانيكابكالوريوس1اخصائي تخطيط وتنظيم ميكانيكا بحرية

كهرباءبكالوريوس1اخصائي جودة ونوعية فحص اجهزة بحرية

علم اجتماعبكالوريوس1أخصائي اجتماعي

مناهج وطرق تدريسبكالوريوس1أخصائي اختبارات

موارد بشريةبكالوريوس1أخصائي موارد بشرية

اإلنتاج المرئي والمسموع/اإلخراج والتصميمبكالوريوس1أخصائي مونتاج

أنظمة/قانونبكالوريوس1باحث قانوني

(علمي / ادبي  )/ حالقة دبلوم/  ثانوي 2حالق

علمي/ ادبي  )ثانوي1طاهي  )

علمي/ ادبي  )ثانوي1سفرجي/عامل مطبخ  )

علمي/ ادبي  )ثانوي1عامل مغسلة  )

تقنية التجهيز والتحميلدبلوم3فني الرفع والربط

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم12فني الكترونيات

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم1فني الكترونيات اجهزة القياس

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم1فني الكترونيات نظم تحكم

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم2فني اليكترونيات اجهزة مصغرة

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم3فني اليكترونيات االتصاالت

كهرباءدبلوم1فني بوصلة كهربائية

تثبيت انابيبدبلوم4فني تثبيت انابيب سفن

علمي/ ادبي  )ثانوي1فني تغليف مواد  )

امداد تموين- إدارة اعمال دبلوم2فني تموين

انتاج ميكانيكيدبلوم1فني حدادة سفن

انتاج ميكانيكيدبلوم4فني خراطة

 (رأس مشعاب / الدمام / الجبيل  ) االسطول الشرقي 

الرياض



دهانثانوي صناعي1فني دهان سفن

شبكاتدبلوم2فني شبكات حاسب آلي

صفائح معدنيةدبلوم2فني صفائح معدنية 

مضخات وصماماتدبلوم1فني صمامات ومضخات

انتاج ميكانيكيدبلوم2فني صيانة بدن زوارق

دعم فنيدبلوم1فني صيانة حاسب الي

ميكانيكادبلوم3(غواص)فني صيانة سفن 

الكترونياتدبلوم1فني صيانة طوربيدات

موارد بشريةبكالوريوس1باحث توظيف  موارد بشرية

ميكانيكادبلوم1فني صيانة أجهزة مساندة

ميكانيكادبلوم3فني صيانه ميكانيكية

ميكانيكادبلوم3فني ميكانيكا بحري

ميكانيكادبلوم1فني ميكانيكا صالة البولنج

ميكانيكادبلوم2فني ميكانيكا محركات سفن

هياكل- صيانة طائرات دبلوم1فني صيانة هياكل طائرات

صفائح معدنيةثانوي صناعي1فني صيانة هيكل سفينة

كهرباءدبلوم2فني فحص أجهزة كهربائية

كهرباءدبلوم7فني كهرباء سفن

كهرباء طائراتدبلوم2فني كهرباء طائرات

انتاج ميكانيكيدبلوم4فني لحام سفن

علمي/ ادبي  )ثانوي3فني مناولة مواد  )

ميكانيكادبلوم3فني ميكانيكا أسلحة بحرية

تبريد وتكييفدبلوم3فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد

ميكانيكا طائراتدبلوم2فني ميكانيكا طائرات

ميكانيكا عرباتدبلوم2فني ميكانيكا عربات

هايدروليك- ميكانيكا دبلوم1فني هيدروليك

برمجياتبكالوريوس1مبرمج

ترجمةبكالوريوس2مترجم

محاسبةبكالوريوس1محاسب

تربية بدنيةبكالوريوس1مدرب رياضي

كهرباءبكالوريوس1مدرب كهرباء سفن

ميكانيكابكالوريوس1مدرب مضخات وصمامات

علوم بحريةدبلوم/ بكالوريوس  1مدرب هندسة أسلحة بحرية

محاسبةبكالوريوس1مدقق حسابات

سالمة األغذيةدبلوم1مراقب إعاشة

علمي/ ادبي  )ثانوي2مساعد طاهي  )

معدات- تشغيل رافعات دبلوم1مشغل كرين

تصميم جرافيكبكالوريوس1مصمم جرافيك

علوم بحريةبكالوريوس1العمليات التكتيكية مطور سيناريو محاكاة 

اتصاالتبكالوريوس2معلم اتصاالت

الكترونياتبكالوريوس3معلم الكترونيات

حرب الكترونية/ الكترونيات دبلوم1حرب الكترونية/ معلم الكترونيات 

علوم بحريةدبلوم/ بكالوريوس  1مشبه التكتيك البحري/ معلم تحكم 

عمليات/العلوم البحرية دبلوم/ بكالوريوس  1معلم تحليل عمليات

شريعة واصول دينبكالوريوس1معلم دراسات إسالمية

رياضياتبكالوريوس1معلم رياضيات

كهرباءبكالوريوس1معلم كهرباء

لغة انجليزيةبكالوريوس4معلم لغة انجليزية

ميكانيكابكالوريوس1معلم ميكانيكا محركات سفن

علوم بحريةدبلوم/ بكالوريوس  1معلم هندسة اسلحة بحرية

شبكاتبكالوريوس1مهندس شبكات

ميكانيكابكالوريوس1مهندس ميكانيكا



كهرباءبكالوريوس2مهندس  كهرباء بحري

الكترونياتبكالوريوس1مهندس الكترونيات

التخصص المؤهل العلمي عدد الوظائفالمسمى الوظيفي

هندسة بحريةبكالوريوس1اخصائي تخطيط وتنظيم تصاميم سفن

صناعيةبكالوريوس1اخصائي جودة ونوعية فحص اجهزة 

امداد تموين- إدارة اعمال بكالوريوس1أخصائي تخطيط وتنظيم امداد وتموين

علمي/ ادبي  )ثانوي1خباز  )

علمي/ ادبي  )ثانوي2طاهي  )

علمي/ ادبي  )ثانوي3سفرجي/عامل مطبخ  )

صيانة آالت ميكانيكيةدبلوم1فني اختبارات وتجارب

تشغيل رافعات/ تقنية التجهيز والتحميل  دبلوم2فني الرفع والربط

الكترونياتدبلوم2فني الكترونيات

الكترونياتدبلوم2(مشبهات )فني الكترونيات 

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم1فني الكترونيات اجهزة قياس

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم2فني الكترونيات رادار

صناعية وتحكم- الكترونيات دبلوم1(متسلق هوائيات)فني الكترونيات

كهرباءدبلوم1فني بوصلة كهربائية

تثبيت انابيبدبلوم5فني تثبيت انابيب سفن

امداد تموين- إدارة اعمال دبلوم4فني تموين

انتاج ميكانيكيدبلوم1فني خراطة

دهانثانوي صناعي1فني دهان سفن

رسم بالحاسب اآلليدبلوم1فني رسم هندسي

دهانثانوي صناعي1فني سفح بالرمل

شبكاتدبلوم1فني شبكات

صيانة آالت ميكانيكيةدبلوم1فني صيانة أجهزة مساندة

انتاج ميكانيكيدبلوم1(غواص)فني صيانة سفن 

كهرباءدبلوم2فني كهرباء

كهرباءدبلوم3فني كهرباء سفن

صيانة طائراتدبلوم2فني كهرباء طائرات

محركات- صيانة طائرات دبلوم2فني محركات طائرات

معدات- تشغيل رافعات دبلوم2 مشغل كرين

صيانة آالت ميكانيكيةدبلوم2فني ميكانيكا بحري

تبريد وتكييفدبلوم1فني ميكانيكا سفن تكييف وتبريد

صيانة آالت ميكانيكيةدبلوم2فني ميكانيكا صيانة اجهزة مساندة

ميكانيكا عرباتدبلوم1فني ميكانيكا عربات

صيانة آالت ميكانيكيةدبلوم8فني ميكانيكا محركات سفن

هايدروليك او صيانة آالت ميكانيكية- ميكانيكا دبلوم1فني ميكانيكا هيدروليك سفن

ميكانيكا طائراتدبلوم1فني هيدروليك طائرات

طهيدبلوم2مدرب طباخة

علوم بحريةدبلوم1مدرس حرب الكترونية

موانئ او الهندسة البحريةبكالوريوس1مراقب موانئ الحوض  الجاف

علمي/ ادبي  )ثانوي2مساعد طاهي  )

علوم بحريةبكالوريوس2العمليات التكتيكية مطور سيناريو محاكاة 

مناهج وطرق تدريسبكالوريوس1مطور مناهج

هندسة بحريةبكالوريوس2معلم اصالح وبناء سفن

 (جازان/ جدة  ) االسطول الغربي 



التخصص المؤهل العلمي عدد الوظائفالمسمى الوظيفي

 (جازان/ جدة  ) االسطول الغربي 

الكترونياتبكالوريوس2معلم الكترونيات 

امداد تموين- إدارة اعمال دبلوم/ بكالوريوس  1معلم امداد وتموين

عمليات/العلوم البحرية دبلوم/ بكالوريوس  1معلم أخصائي عمليات

مناهج وطرق تدريسبكالوريوس1معلم تطوير مناهج

ميكانيكابكالوريوس1معلم ميكانيكا 

ميكانيكابكالوريوس1معلم هيدروليك

الكترونياتبكالوريوس1مهندس الكترونيات

ميكانيكابكالوريوس2مهندس ميكانيكا بحرية

هندسة بحريةبكالوريوس2مهندس هياكل بحرية


