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 تقديم
 

على عاتقه مهمة بناء النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي في فلسطين،  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني منذ أن أخذ
وبمـــا يخـــص االحتياجـــات  ،نشـــط علـــى أكصـــر مـــن صـــعيد إلرســـاء فواعـــد هـــذا النظـــام وفـــد ا ســـ  والمعـــايير الدوليـــة الســـائد 

 .الفلسطينية
 

لسطيني الرسمي، التـزم الجهـاز بكـل مـا يصـدر مـن توصـيات دوليـة فيمـا يتعلـد بتوحيـد وعلى صعيد بناء الرفم اإلحصائي الف
إحــدأ أهــم التوصــيات فــي مجــال  ،كافــة وتعتبــر التصــنيفات اإلحصــائية بانواعهــا وأشــكالها  .المفــاهيم والمعــايير اإلحصــائية

وبمــا يــتمءم مــت  ،تلــا التوصــياتوفــد مــا نصــت عليــه  كافــة ، لــذا ال بــد مــن التعامــل مــت التصــنيفاتات الرســميةاإلحصــاء
 .خصوصية االفتصاد الفلسطيني

 
إحصـائية فلســطينية  تصــنيفاتومحاولــة إيجـاد  ،فـام الجهـاز المركــزي لإلحصـاء الفلســطيني بدراسـة معمقــة للتصـنيفات الدوليـة

 .المتحد  في هذا المجال ا مم ا دلة الصادر  عن متينة ووفد أحدثو  علمية مبنية على أس 
 

التـي أعـدها الجهـاز، وفـد مـا صـدر ومـا اسـتجد مـن  التصـنيفاتن تصـنيف التخصصـات ومجـاالت التـدريب أحـد أهـم لقد كـا
وعلى ضوء إصدار التصنيف الدولي المعياري للتخصصات  ،توصيات دولية بشان تصنيف التخصصات ومجاالت التدريب

يعتمــد عليهـــا بشــان تصـــنيف وتبويـــب  لتكــون مرجعيـــة   ،تــم إنجـــاز هــذة النســـخة مــن التصـــنيفو  . 7143ومجــاالت التـــدريب 
 .التخصصات ومجاالت التدريب في فلسطين بما يتناسب وخصوصية االفتصاد الفلسطيني

 
هــذا بكافــة المهتمــين  علــىبمــا ســيعود بالفائــد  الكبيــر   ،نامــل أن نكــون فــد وفقنــا فــي تبويــب التخصصــات ومجــاالت التــدريب

 .المجال
 

 واهلل الموفد،،
 
 
 

  

 عال عوض 7102، آذار
 رئيس الجهاز

 المدير الوطني للتعداد
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 مقدمة
 

 International"          يعرف ،بإيجاد تصنيف معياري للتعليم لتجميت اإلحصاءات( UIS)فام معهد اليونسكو لإلحصاء 
Standard Classification of Education: Fields of Education and Training 2013 Detailed field 

descriptions" .التعليم وتنسيقها،  ليكون ا دا  المناسبة لتجميت إحصاءات 7142في شهر أيار  هذا التصنيف وصدر
جراء المقارناتالتجميت سهولة جل أوذلا من   لوصف رئيسية بصور  يفالتصن هذا صمم لقد  .الدولية إلحصاءات التعليم وا 
 هو كماو  ،لنظاميا التعليم والعالي من ،الصانوي وما بعد الصانوي، التعليم مستويات على والتدريب التعليم مجاالت وتبويب
 ويمكن .مستويات ُأخرأ على المقدمة والمؤهمت البرامج لتصنيف ُيستخدم أن يمكن بانه علما   ،7144 إسكد في محدد

أو  ،والمستمر ا ولي المهني التدريب أو النظامي، غير التعليم مواضيت لتصنيف أخرأ سيافات في ،أيضا   ،استخدامه
 ومجاالت ،)ا على المستوأ(واسعة  مجاالت يضم المستويات صمصي تراتبي بشكل التصنيف مُصمّ  وفد  .المنّظم غير التعّلم
 11على تنطوي وهي .أرفام أربعة من ترميز نظام وتستخدم ،)الصالث المستوأ)تفصيلية  ومجاالت ،(الصاني المستوأ)ضيقة 

 .والتدريب للتعليم مجاال  تفصيليا   80 وحوالي ،ضيقا   مجاال   79و واسعا ، مجاال   
 

 التعليم مستوأ على لمستخدام ،رئيسية بصور  ،(التصنيف من الصالث التراتبي المستوأ(التفصيلية  المجاالت وفد خصصت
 .الجامعي غير الصانوي بعد ما والمستوأ ،الصانوي التعليم مستوأ على المهني والتدريب التعليم ومؤهمت الجامعي، وبرامج

 إالّ   .المواضيت أحد في تخصص على تنطوي التي العام التعليم ومؤهمت لبرامج ،أيضا   ،هذا التصنيف ُيستخدم أن ويمكن
 مجال في ،تخصص بدون أو ،التخصص فليلة المواضيت من واسعة مجموعة تغطي العام التي التعليم ومؤهمت برامج أن
 ".المتخصصة غير البرامج والمؤهمت "00 الواست في المجال العاد  في ُتصنف ،محدد  مجاالت أو
 

 ،باالعتماد على التصنيف أعمة، فام الجهاز بترميز التخصصات على الحد الساد  بشكل متسلسل ضمن المستوأ الصالث
وفامت دائر  إحصاءات  ،من خمل مترجم وطني ،إلى اللغة العربية اإلنجليزيةفام بترجمة التخصصات من اللغة  كما

ومن صم تم عرض الماد  المترجمة على المختصين في وزار  التربية والتعليم  ،التعليم والصقافة في الجهاز بمراجعة الترجمة
 .اجعتها من فبل عمداء الكليات في جامعة بيرزيتمر  توكذلا تم ،وهيئة االعتماد والجود  ،العالي

 
 :يهدف هذا التصنيف إلى تحقيد ا هداف اآلتية

 .إيجاد تصنيف معياري لتجميت إحصاءات التعليم في فلسطين .4
 .استخدام تصنيف متعارف عليه وطنيا  لمعدي ومستخدمي إحصاءات التعليم في فلسطين .7
 .باالستناد إلى التصنيف الدولي المعياري ،ةالدولي  غراض المقارناتاستخدام التصنيف  .3
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 آلية االستخدام
 

نقدم في هذا البند خطوط توجيهية واضحة بشان كيفية تطبيد تصنيف اسكد لمجاالت التعليم والتدريب، ويتم ذلا بتحديد 
بتوفير فوائم بشمولية واستصناءات كل مجال من مجاالت التعليم والتدريب،  عدد من المعايير التي ينبغي التقّيد بها وكذلا

 .وسيتم عرض أمصلة على المواضيت المشمولة والمستصنا  ضمن كل مجال للمساعد  على تعيين حدود كل مجال
 

 وحدات التصنيف
، ويعتمد تصنيف اسكد 7144د وحدات التصنيف ا ساسية في اسك" المؤهمت المتصلة بها"و" البرامج التعليمية"تشكل 

 .لمجاالت التعليم والتدريب تلا الوحدات لتصنيف مجاالت التعليم والتدريب
 

البرنامج التعليمي هو مجموعة متسقة أو متتالية من أنشطة التعليم المصممة والمنظمة لتحقيد أهداف للتعّلم مقرر  مسبقا  أو 
تعّرف ا نشطة التعليمية بانها أنشطة . متد  على فتر  زمنية مستدامةإلتمام مجموعة محدد  من المهمات التعليمية الم

 .متعّمد  تنطوي على شكل معّين من االتصاالت التي تهدف إلى تحقيد التعّلم
 

في نطاد اسكد ال تعتبر . المؤهل هو تاكيد رسمي، ياخذ في العاد  شكل وصيقة مصادفة على اإلتمام الناجح لبرنامج تعليمي
في هذة . بنجاح بمصابة مؤهمت( كوحدات أو مواضيت الدراسة)لتعليمية الممنوحة لقاء إتمام مقررات دراسية فردية ا رصد  ا

أو تغطي منهاجا  دراسيا  لبرنامج كامل /الحاالت، يمكن  عداد كافية من ا رصد  أو المواضيت التعليمية توازي في مدتها و
 .أن تشكل مؤهم  

 
 كيفية اختيار التصنيف

يصنف اسكد مجاالت برامج التعليم والمؤهمت ذات الصلة حسب مجاالت الدراسة، والمجال هو أوست حقل أو فرع أو 
يتبت التصنيف نهجا  يقوم على محتوأ المواضيت، وهو ذات النهج الذي . نطاد لمحتوأ البرامج أو المؤهمت التعليمية

، وعندما تكون الصلة وصيقة في المحتوأ، يتم تجميت (7144، 4992، 4924)استخدم في إصدارات اسكد السابقة 
يقضي الهدف . المواضيت معا  على أسا  التشابه فيما بينها لتصّنف تدريجيا  في مجاالت واسعة وضّيقة وتفصيلية

  بتصنيف برامج التعليم والمؤهمت العائد  لها حسب مجاالت التعليم والتدريب على أسا  محتوأ البرامج ولي  على أسا
 .خصائص المشاركين المستهدفين

 
. إّن الموضوع الرئيسي هو الذي يقرر مجال التعليم والتدريب الذي ينبغي أن يتم فيه تصنيف البرنامج أو المؤهل

فالموضوع هو المعرفة الفعلية والعملية والنظرية التي يجري تعّلمها من خمل البرنامج ويتم االعتراف بها بالمؤهل ذات 
وعملية ( كالفلسفة)ول هذة المعرفة أنواعا  عملية من المسائل أو مواضيت محدد  يمكن أن تكون نظرية تتنا. الصلة

 غراض عملية، يتم تحديد الموضوع الرئيسي  حد البرامج أو (. كالهندسة المعمارية)أو كليهما معا  ( كالهندسة المدنية)
أكصر من )الجزء ا كبر من أرصد  أو وفت التعّلم المقرر للطلبة المؤهمت بالمجال التفصيلي الذي تخصص له الغالبية أو 

، وينبغي استخدام أرصد  التعّلم كلما كانت متاحة، وبخمف ذلا، ينبغي القيام بتقييم تقريبي (على سبيل المصال ةبالمائ 21
تشمل أوفات التعّلم الوفت المخصص للمحاضرات والندوات، كذلا الوفت الذي يتم فضاؤة في . لوفت التعّلم المقرر
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وتصّنف (. بالنظر لصعوبة فياسها والختمفها بين الطلبة)ة الخاصة ويستصنى من ذلا أوفات الدراس. المختبرات أو المشاريت
 .البرامج والمؤهمت في المجال التفصيلي الذي يتضّمن موضوعها الرئيسي

 
حيصما تكون المعلومات غير كافية لتحديد الحصص النسبية  رصد  التعّلم أو الوفت المقرر للتعّلم، ينبغي أن يصّنف 

وحيصما يتعّذر تحديد موضوع رئيسي  ن البرنامج أو المؤهل يغطي . ي أول مجال مدرج يحمل عنوانهالبرنامج أو المؤهل ف
دون أن يكون أي من تلا المجاالت مهيمنا ، يصّنف ( حتى لو كانت مجاالت ضيقة أو واسعة)عد  مجاالت تفصيلية 

 . البرنامج أو المؤهل ضمن فئة متعدد  التخصصات
 

ويصّنف برنامجان أو مؤهمن في نف  المجال إذا كانا يحتويان على نف  المواضيت الرئيسية للدراسة أو على درجة كافية 
، لتحديد درجة تشابه وقد استخدمت المعايير اآلتية حسب ترتيب األولوية لدى إعداد هيكلية التصنيف. من التشابه

 :يب، بين مجاالت واسعة وضيقة وتفصيليةالمواضيت، من أجل تصنيف مجاالت التعليم والتدر 
 (.أي ا فكار والمفاهيم المطروحة واستخدامها في تفسير الوفائت وتوفت النتائج)المحتوأ النظري للمعرفة  .4
 (.أي االستخدام المتوّخى للمعرفة، والمهارات والكفاءات المكتسبة)هدف التعّلم  .7
 (.ات التي تتم دراستهاأي الظواهر والمشاكل أو الكيان)مواضيت االهتمام  .3
 (.أي إجراءات التعّلم وتطبيد المهارات والمعرفة المكتسبة)ا ساليب والتقنيات  .1
 (.أي ا دوات والتطبيقات التي يتعلم المرء استعمالها أو تشغيلها)ا دوات والمعدات  .2

 
مستوأ الدولي،  بما يعني أن ال يكون ومن الناحية المصلى، يكون التصنيف متوازنا  إلى حٍد كبير بين مجاالت واسعة على ال

جيها يعلى سبيل المصال، عند احتساب عدد الملتحقين بالبرامج التعليمية أو خر . مجال وحيد مهيمنا  على صعيد العالم أجمت
إاّل أنه، . ينبغي أاّل نتوفت ترّكز أعداد غير متناسبة من الملتحقين والخريجين في مجال عريض واحد دون مجال آخر

نظر التساع أوجه التفاوت في نظم التعليم وكذلا في مستويات التعليم بين البلدان يتعّذر وضت تصنيف واحد متوازن بال
 .لكافة البلدان أو لجميت مستويات التعليم

 
ليست مشمولة ضمن هيكلية التصنيف " غير المصّنفة في مكان آخر"و " دون تحديد إضافي"من الجدير ذكرة بان الرموز 

أو " دون تحديد إضافي"رموز إضافية يمكن استخدامها عند معالجة بيانات غير موصوفة بشكٍل واٍف أو كاٍف  ولكنها
 " غير مصنفة في مكان آخر"بيانات غير مشمولة صراحة في هيكلية التصنيف 

 

 عدا  يمكن للجدول اآلتي أن يكون مسا". 9"و " 8"و " 1"وفد يكون من الصعب التمييز بين استخدام الرموز 
 

 لمزيد من اإليضاح االستعمال الوصف الرمز
ال توجد معلومات إضافة إلى ما هو معروف  دون تحديد إضافي 1

 على مستوأ أعلى من التصنيف
 (49)و( 48)المصالين 

برامج أو مؤهمت متعدد   8
 التخصصات

       (41)و( 44)ا مصلة  برامج أو مؤهمت دون مجال تفصيلي مهيمن
 (44)و( 42)و

المجال التفصيلي معروف ولكنه غير وارد في  غير مصّنف في مكان آخر 9
 التصنيف

 (71)مصال 
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من أرصد  التعلم % 21يضم أكصر من )الجدير بالممحظة أن البرامج والمؤهمت التي تشتمل على مجال تفصيلي مهيمن 
 ((.42)و( 43)و( 47)و( 9)انظر ا مصلة )تصّنف في ذلا المجال المهيمن ( أو وفت التعلم

 
 بعض األمثلة: تطبيق معايير التصنيف

وتتحدد هذة الفئات إلى حٍد بعيد . 4992تتشابه فئات المجاالت الواسعة والضيقة في هذا التصنيف بتلا الوارد  في إسكد 
. فئة من المجاالتبتشابه في المعرفة النظرية وهدف التعّلم، وبدرجة أفل على أسا  مواضيت االهتمام التي تشملها كل 

وتعرض في بقية هذا القسم أمصلة . ويتم تمييز معظم المجاالت التفصيلية باالعتماد على أساليب وتقنيات وأدوات ومعدات
 . البرامج والمؤهمت المهنية وتدريب المعلمين: محددين واستصناءينعن تطبيد هذة المعايير، والحاالت المحاذية لمجالين، 

 
  (:0)مثال 
ج لصنت ا دوات يشتمل على بعض الرياضيات والمعرفة الوافعية والنظرية الهندسية المستخدمة في الهندسة برنام

 .الميكانيكية
 

 :اإلجابة
على الرغم ( 1242)ينبغي أن يكون مجال تعليم صنت ا دوات والهندسة الميكانيكية واحدا  وهو الميكانيا والحرف المعدنية 

لفة من التعليم أو التحصيل العلمي حيث يعتبر برنامجان أو مؤهمن على مستوأ تعليم من كونهما على مستويات مخت
مختلف أنهما ينتميان إلى مجال تعليم وتدريب واحد إذا اشتمم على أنواع متشابهة من المعرفة أو المهارات النظرية 

 .  والوافعية والعملية حتى ولو اختلف التركيز النسبي المعطى لكل منها
 

 (: 7)ل مثا
 "الطب"وبرامج " التوليد/التمريض والقبالة"برامج 

 
  :اإلجابة

حيث على ( 1947)فتصّنف في المجال " الطب"أما برامج ( 1943)في المجال " التوليد/التمريض والقبالة"تصّنف برامج 
ناحية هدف التعّلم، إذ يتوفت من الرغم من وجود ترابط وصيد بين المجالين إاّل انه توجد اختمفات في المواضيت خاصة من 

 .ا طباء والممرضين اكتساب وتطبيد معارف ومهارات وكفاءات مختلفة، وا ساليب والتقنيات وحتى ا دوات والمعدات
 

  (:3)مثال 
 الدراسات البيطرية 

 
  :اإلجابة

دراسات البيطرية بين كل من على الرغم من تشابه ال( 184414)تصّنف الدراسات البيطرية في مجال تربية الحيوانات 
مواضيت االهتمام )ومجال تربية الحيوانات ( بالنسبة للمعرفة النظرية بوجه خاص وكذلا هدف التعليم)مجال الطب 

يعود السبب في اختيار مجال تربية الحيوانات لتصنيف الدراسات البيطرية حفاظا  (. وا ساليب والتقنيات وا دوات والمعدات
مصل مجاالت العلوم والتصنيف )ن اإلصدارات السابقة لتصنيف اسكد مت التصنيفات الرئيسية ذات الصلة على التطابد بي
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له ( البشرية)وللحفاظ على مجال واست خاص بالصحة والرعاية ( ISIC)الصناعي الدولي الموّحد لألنشطة االفتصادية 
 .أهميته بالنسبة لتحليل السياسات الوطنية

 
  (:4)مثال 

 الطبية والعناية غير الطبّية العناية 
 

 : اإلجابة
، أما العناية غير الطبّية فيتم تصنيفها في المجال الضّيد (194)يصّنف برنامج العناية الطبية في المجال الضّيد الصحة 

 .على أسا  االختمف الكبير في المعرفة النظرية المزمة بين المجالين( 092)الرفاة 
 

  (:5)مثال 
المتخصصة التي تشمل مجموعة واسعة من المواضيت، مصل اللغات واآلداب والعلوم االجتماعية والطبيعية البرامج غير 

 .أو التربية البدنية/والرياضيات والفنون و
 

  :اإلجابة
ويتم التصنيف كذلا حتى لو حصل بعض التركيز في فئة ( 0011)يتم التصنيف في مجال البرامج والمؤهمت ا ساسية 

تمصل هذة البرامج نوعا  محددا  من . المواضيت مصل العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية والعلوم الطبيعية وغيرهامعينة من 
لذلا ينبغي أاّل تصنف في . البرامج المتعدد  التخصصات أو البرامج الواسعة التي تم تخصيص مجال واست من أجلها

 .صات أو مجاالت البرامج الواسعةمجاالت واسعة أخرأ كمجاالت البرامج متعدد  التخص
 

  (:6)مثال 
 برامج ومؤهمت المهندسين

 
  :اإلجابة

، أو ضمن مجال البناء والهندسة المدنية (071)ينبغي أن تدرج في المجاالت التفصيلية تحت الهندسة والحرف الهندسية 
 . للمهندسين المدنيين أو مهندسي البناء( 0732)

الحوسبة وتقنيات اإلعمم والنسيج وا غذية وغيرها وكان التركيز منصّبا  على تصميم وبناء  إذا كانت الدراسة موجهة نحو
اآلليات والمحركات وا جهز  الكهربائية وااللكترونيات والحواسب وأجهز  االتصاالت وغيرها فيتم التصنيف ضمن مجال 

 (.124)الهندسة والحرف الهندسية 
 (.0732)المباني والطرفات والجسور فيتم التصنيف ضمن مجال البناء والهندسة المدنية أما إذا كان التركيز منصّبا  على 
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  (:2)مثال 
 برامج التصنيت وبرامج ومؤهمت التصنيت ا خرأ

 
 : اإلجابة

إذا كان التركيز موجها  نحو ( 124)تصّنف برامج التصنيت في المجاالت التفصيلية تحت الهندسة والحرف الهندسية 
 . الهندسة، أي نحو المعادن والميكانيا واآلليات والمحركات وا جهز  الكهربائية وغيرها

ة والورد والمفروشات والزجاج والبمستيا أما إذا كان التركيز على تصنيت منتجات محدد  مصل ا غذية والنسيج وا حذي
ويستصنى من ذلا تصنيت المنتجات ( 127)وغيرها فينبغي أن تصّنف برامج ومؤهمت التصنيت ضمن التصنيت والمعالجة 

 (.0715)المعدنية حيث تصّنف في مجال العلوم الميكانيكية والحرف المعدنية 
 

  (:1)مثال 
 اللغات

 
  :اإلجابة

( 0232)أو المجال التفصيلي ا دب وعلوم اللغات ( 0231)اللغات إما في المجال التفصيلي اكتساب اللغات يتم تصنيف 
 . باالستناد إلى خصائص المشاركين المستهدفين سواء كان المتعلمون بارعين في اللغة التي سيدرسونها أم ال

يتم التصنيف ضمن المجال التفصيلي ا دب وعلوم إذا كانت معد  للسكان ا صليين أو الذين يتكلمون اللغة بطمفة ف
 .  نه يتم عاد   التركيز على اآلداب وعلم اللغة ولي  على فواعدها ومفرداتها( 0232)اللغات 

 نه يتم عاد   ( 0231)أما إذا كانت معد  للذين يسعون الكتساب لغة معينة فيتم التصنيف ضمن مجال اكتساب اللغات 
 .اللغة ومفرداتها وربما على الصقافة وبقدر أفل على اآلداب وعلم اللغةالتركيز على فواعد 

 
  (:9)مثال 

برنامج التمريض للعناية الصحية مت تخصيص وفت للمواضيت الفرعية يفود في اإلجمال الوفت المخصص للموضوع 
 .الرئيسي لمهنة التمريض

 
  :اإلجابة

حتى لو كان مجموع وفت التعلم مخصصا  لمواضيت أخرأ ( 1943)ليد التو /يصّنف في المجال التفصيلي التمريض والقبالة
حيث ينبغي أن يتم التصنيف للبرامج والمؤهمت المهنية في المجال المهني المرتبط بالحرفة ويشكل ذلا . غير التمريض

أو الحرف المستهدفة استصناء لقاعد  التصنيف وفد الموضوع الغالب أو المهيمن  نه من المهم التمكن من تحديد الحرفة 
 .للبرامج والمؤهمت بشكل منفصل
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  (:01)مثال 
 برنامج تدريب المعلمين على تعليم موضوع تخصصي 

 
  :اإلجابة

( 0114)ينبغي أن تصنف على أنها تدريب معلمين أي ضمن المجال التفصيلي تدريب معلمين مت موضوع تخصصي 
التخصصي ويشكل ذلا استصناء لقاعد  الموضوع الغالب أو المهيمن لتصنيف حتى لو كان المحتوأ الرئيسي الموضوع 

البرامج والمؤهمت  نه من ا همية بمكان التمكن من تحديد تدريب المعلمين بشكل منفصل عن المجاالت التفصيلية 
 .ا خرأ

 
  (:00)مثال 

بحيث ( 1773)والفلسفة ( 1777)لتاريخ وا( 1774)علوم ا ديان : برنامج متعدد التخصصات مكون من صمصة أجزاء
 .يشكل كل جزء الصلث

 
  :اإلجابة

حيث تستخدم فاعد  ( 1788)يصّنف في مجال برامج ومؤهمت متعدد  التخصصات تشمل الفنون والعلوم اإلنسانية 
المعتمد لتحديد الموضوع الموضوع المهيمن لتحديد المجال الواست الذي يصّنف فيه الدراسة المتعدد  التخصصات، والمعيار 

 .المهيمن هو الحصة من ا رصد  التعليمية أو من وفت الطلبة المقرر للتعّلم
 

  (:07)مثال 
 .تاريخ% 71فلسفة و% 71علوم ا ديان و% 41برنامج مؤلف من 

 
  :اإلجابة

 .كونه يشكل الموضوع المهيمن( 1774)يصّنف في مجال الدين وعلوم ا ديان 
 

  (:03)مثال 
 .نامج تخصص في الرياضيات مت دراسة اللغة الفرنسية كموضوع صانويبر 
 

  :اإلجابة
 . نها تشكل الموضوع المهيمن( 0541)تصنف في مجال الرياضيات 

 
 
 
 
 
 



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  (:04)مثال 
دار  % 31و( 124)هندسة % 11برنامج يتكون من نسبة   (.173)لغات % 31و( 114)أعمال وا 

 
 : اإلجابة

بالنظر لعدم وجود مجال ( 1288)ومؤهمت متعدد  التخصصات تشمل الهندسة والتصنيت والبناء  يصّنف في مجال برامج
 .يشكل المجال الواست الرئيسي( 12)مهيمن ولكن المجال 

 
  (:05)مثال 

دار  % 11و( 124)هندسة % 11برنامج يتكون من نسبة   (.173)لغات % 71و( 114)أعمال وا 
 

 : اإلجابة
يصّنف إما في مجال البرامج والمؤهمت متعدد   وا عمال متساويتان في ا همية وتفوفان أهمية اللغات،بما أّن الهندسة 

أو في مجال البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات تشمل ( 1288)التخصصات التي تشمل الهندسة والتصنيت والبناء 
أو ( )114)أو ا عمال ( 124)في عنوان البرنامج الهندسة  تبعا  للبرنامج المدرج أوال  ( 1188)ا عمال واإلدار  والقانون 

 (.في المنهاج إذا لم يكن مذكورا  في عنوان البرنامج
 

  (:06)مثال 
 (.1347)سياسة % 31و( 1344)افتصاد % 31و( 1777)تاريخ % 11برنامج مؤلف من 

 
  :اإلجابة

حيث أن ( 1388)م االجتماعية والصحافة واإلعمم يصّنف في مجال البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات تشمل العلو 
 .االفتصاد والسياسة تقعان في نف  المجال الواست

 
  (:02)مثال 

اللغة والرياضيات والعلوم الطبيعية وغيرها يفود الوفت المقرر : برنامج تركيبات كهربائية يخّصص وفتا  للمواضيت الفرعية
 .للموضوع المهني

 
  :اإلجابة

ولي  كبرنامج متعدد التخصصات حيث أنه ال تعتبر البرامج والمؤهمت ( 1243)مجال الكهرباء والطافة يصّنف في 
الموّجهة نحو مجال مهني واحد محدد والمكّونة أيضا  من مجاالت أخرأ برامج ومؤهمت متعدد  التخصصات وينبغي أن 

 .تصّنف وفد المجال المهني المحدد
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  (:01)مثال 
 .دون معلومات إضافية برنامج هندسة

 
  :اإلجابة

حيث أنه إذا كان البرنامج ال يوجد به معلومات ( 12411)يصّنف في مجال الهندسة والمهن الهندسية دون تحديد إضافي 
إضافية عن برنامج أو مؤهل معّين غير تلا المعروفة على مستوأ أعلى من التصنيف تعّرف هذة الحالة بانها دون تحديد 

حسب )ز بصفر واحد أو أكصر في نهاية الرموز على مستوأ مجاالت التصنيف التراتبية الضّيقة أو الواسعة إضافي وتتميّ 
 (.االفتضاء

 
  (:09)مثال 

 .برنامج خدمات دون معلومات إضافية
 

  :اإلجابة
حيث أنه إذا كان البرنامج ال يوجد به معلومات إضافية عن برنامج ( 4111)يصّنف في مجال خدمات دون تحديد إضافي 

أو مؤهل معّين غير تلا المعروفة على مستوأ أعلى من التصنيف تعّرف هذة الحالة بانها دون تحديد إضافي وتتمّيز 
 (.حسب االفتضاء)ت التصنيف التراتبية الضّيقة أو الواسعة بصفر واحد أو أكصر في نهاية الرموز على مستوأ مجاال

 
  (:71)مثال 

 .برنامج في حقل جديد من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال ينتمي  ي مجال تفصيلي آخر
 

  :اإلجابة
التفصيلي حيث أن المجال ( 144999)يصّنف في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير المصّنفة في مكان آخر 

وتعرف هذة الحاالت بانها غير مصنفة في . المعني معروفا  وموصوفا  بشكٍل واٍف ولكنه غير مذكور صراحة في التصنيف
 (.كرفم أخير)على مستوأ المجال التفصيلي للتصنيف " 9"مكان آخر ويشار إليها باستخدام رفم 
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  التخصصات العلمية لمستوى ثانوي
 

 والتخصصالمستوى العلمي 
 

 الرمز
 مترا/صانوي عام

 
4 

 أدبي/صانوي
 

7 
 علمي/صانوي

 
3 

 تجاري/صانوي
 

1 
 تمريضي/صانوي

 
2 

 صانوي صناعي
 

4 
 زراعي/صانوي

 
2 

 تدبير منزلي/صانوي
 

8 
 بريدي/صانوي

 
9 

 فندفي/صانوي
 

41 
 أخرأ/صانوي

 
44 

 نغير مبيّ /صانوي
 

99 
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 (110) األساسيةالبرامج والمؤهالت 

 الرمز التخصص
 0011 البرامج والمؤهالت األساسية

 001101 البرامج والمؤهمت ا ساسية
 001102 (غير المتخصصة)البرامج والمؤهمت ا ساسية 
 001103 بدون أي تركيز على موضوع معين( غير المتخصصة)البرامج والمؤهمت ا ساسية 

 001104 برامج ومؤهمت في المرحلة االبتدائية
 0019 غير المصّنفة في مكان آخر البرامج والمؤهالت األساسية

 001999 في مكان آخر ةمصّنفالغير  البرامج والمؤهمت ا ساسية
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 (002)اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب 
 الرمز التخصص

 0021 بالقراءة والكتابة والحساب اإللمام
 002101 أو البالغينبرامج ا مية ا ساسية للشباب 

 002102 محو ا مية الوظيفية
 002103 محو ا مية

 002104 الحساب
 002105 (برامج ا بجدية البسيطة)البرامج البسيطة لمحو ا مية 

 0029 المصّنفة في مكان آخر اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب غير
 002999 في مكان آخر ةمصّنفال غيراإللمام بالقراء  والكتابة والحساب 
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 (003)تنمية المهارات والتنمية الشخصية 
 الرمز التخصص

 0031 تنمية المهارات والتنمية الشخصية
 003101 مهارات االتصال والتفاوض

 003102 التدريب التاكيدي
 003103 مهارات االتصال

 003104 التعاون
 003105 تنمية القدرات السلوكية

 003106 المهارات العقليةتنمية 
 003107 (الشخصي)تنمية فدرات التنظيم الذاتي 
 003108 تعزيز المهارات الشخصية

 003109 ا سريةالتدريب على تحسين الحيا  
 003110 برامج البحث عن عمل

 003111 برامج توجيهية وتحضيرية للحيا 
 003112 مسافات ا مومة وا بو 

 003113 الوظيفيمهارات التخطيط 
 003114 تطوير الذات

 003115 التفكير اإليجابي
 003116 تقنيات العرض

 003117 (العامة)مخاطبة الجمهور 
 003118 الصقة بالنف 

 003119 مهارات تقدير الذات
 003120 (الجدار )الكفاية االجتماعية 
 003121 العمل بروح الفريد

 003122 إدار  الوفت
 0039 مصّنف في مكان آخرتنمية المهارات والتنمية الشخصية غير 

 003999 مصّنف في مكان آخرغير تنمية المهارات والتنمية الشخصية 
 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (100) التعليم
 الرمز التخصص

 0111 علم التربية
 011101 (نظرية)تطوير المناهج الدراسية 
 011102 دراسات المناهج الدراسية

 011103 التعليمفنون 
 011104 منهجية التعليم عن بعد

 011105 علم التربية/ علوم
 011106 االختبار والقيا /التقييم التربوي

 011107 التقييم والبحث التربوي
 011108 (التعليم)علوم تربوية تدريسية 

 0112 تدريب معلمي ما قبل المدرسة
 011201 (اإلعدادات المدرسية الرسميةضمن )التعليم في مرحلة الطفولة المبكر  

 011202 تدريب المعلمين لمعلم ما فبل االبتدائي
 0113 تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي

 011301 القراء  والحساب للكبار/محو أميةلتدريب المعلمين 
 011302 تدريب المعلمين لمعلم الصف

 011303 تدريب المعلمين لمعلم المرحلة االبتدائية       
 011304 تدريب المعلمين لمعلمي السكان ا صليين

 011305 تدريب المعلمين للتعليم الصانوي ا دنى
 011306 تربية ابتدائية -تدريب معلمين 
 011307 تربية خاصة -تدريب المعلمين 

 0114 تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي
 011401 الفنون وا شغال اليدوية -تدريب المعلمين 
 011402 المواضيت التجارية -تدريب المعلمين 
 011403 تخصص الموسيقى -تدريب المعلمين 
 011404 تخصص التمريض -تدريب المعلمين 
 011405 تخصص التربية الرياضية -تدريب المعلمين 
 011406 .....(مصل اللغة االنجليزية، الفرنسية، )تخصص اللغات ا جنبية  -تدريب المعلمين 
، إســممية، تربيــة تكنولوجيــة، تربيــة التــاريخ، ياتمصــل الرياضــ)مــواد نظريــة محــدد   -تــدريب المعلمــين 

 (اجتماعيات، علوم عامة
011407 

 011408 ضيت التقنيةاالمو  -تدريب المعلمين 
 011409 المواضيت المهنية -تدريب المعلمين 
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 (100)التعليم  -تابع 
 الرمز التخصص

 011410 تدريب معلمي الجامعات دورات
 011411 تدريب مدربي فياد  المركبات/إعداد

 0100 دون تحديد إضافي التعليم
 014000 دون تحديد إضافي التعليم

 0188 البرامج والمؤهالت التي تشمل على تعليم متعدد التخصصات
 018888 البرامج والمؤهمت التي تشمل على تعليم متعدد التخصصات

 1009 مصّنف في مكان آخرالتعليم غير 
 144999 مصّنف في مكان آخرغير التعليم 
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 (170)الفنون 
 الرمز التخصص

 0211 البصرية واإلنتاج اإلعالمي-التقنيات السمعية
 021101 الرسوم المتحركة
خراج   021102 (الطباعة)تجليد وا 
 021103 تجليد الكتب

 021104 العمليات التصويرية
 021105 تصوير سينمائي

 021106 صف وتنضيد وتركيب الحروف 
 021107 تشغيل معدات صف وتنضيد وتركيب الحروف

 021108 الحاسوبلعاب أإنتاج 
 021109 الرسم باستخدام الحاسوب 

 021110 صف وتنضيد وتركيب الحروف بالحاسوب
 021111 بالحاسوب/لكترونياإلالنشر المكتبي 
 021112 (DJ)فنون التحكم باجهز  التحكم بالموسيقى التدريب على 

 021113 تحرير ا فمم التلفزيونية والسينمائية
 021114 إنتاج ا فمم السينمائية والفيديو

 021115 التصميم الجرافيكي
 021116 (لكترونيإ)إعاد  إنتاج الصور الجرافيكي 

 021117 الرسم التوضيحي/الرسم
 021118 اإلعمم التفاعليةتصميم وسائل 

 021119 والمونتاج التنسيد
 021120 التقنيات اإلعممية

 021121 إنتاج الوسائط اإلعممية المتعدد 
 021122 تحميض ا فمم والصور

 021123 التصوير
 021124 عمليات ما فبل النشر

 021125 التشطيب النهائي للطباعة والتجليد
 021126 الطباعة

 021127 الطباعة اآللية
 021128 تصميم النشر

 021129 اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني
 021130 إنتاج الموسيقى المسجلة
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 (170)الفنون  -تابع 
 الرمز التخصص

 021131 الصوت والصور 
 021132 تقنيات الصوت

 021133 تحديد النمط
 0212 الموضة والتصميم الداخلي والصناعي

 021201 ا زياء للعاملين في المسرح أو التلفزيون والشخصيات العامةتصميم  
 021202 التصميم

 021203 (فني)تصميم المنتجات الصناعية 
 021204 (الممب ، ا حذية، اإلكسسوارات)تصميم الموضة  

 021205 (الفني)التصميم الصناعي 
 021206 هندسة العمار  الداخلية

 021207 الديكور الداخلي
 021208 التصميم الداخلي
 021209 تصميم المسرح

 021210 التصميم صمصي ا بعاد
 021211 تزيين وزخرفة واجهات العرض

 0213 الفنون الجميلة
 021301 الجماليات/علم الجمال

 021302 تاريخ ا عمال الفنية
 021303 الدراسات الفنية

 021304 الفننظرية 
 021305 فن الخط

 021306 فنون الرسم
 021307 فنون النقش

 021308 طباعة الفنون الجميلة
 021309 تاريخ الفنون اإلنسانية

 021310 النحت الحجري
 021311 التشكيلية رسم اللوحاتفنون 

 021312 فلسفة الفن
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 (170)الفنون  -تابع 
 الرمز التخصص

 021313 النحت
 021314 (فنون)الرسم االنطباعي 

 0214 الحرف اليدوية
 021401 الفخاريات/السيرامياحرفة 

 021402 الصقافية قتنياتالمحافظة على الم
 021403 برامج تعليم ا شغال اليدوية 

 021404 ا شغال اليدوية والفنون الشعبيةو الحرف 
 021405 حرف وأشغال زخرفة المعادن

 021406 التطريز حرفة
 021407 ا فمشة وفنون النسيج غزل الخيوط وا لياف ونسيج

 021408 التزيين بالزهور
 021409 حرف وفنون ا شغال الزجاجية

 021410 صياغة الذهب
 021411 الحرف وا شغال اليدوية
 021412 الحرف التقليدية المحلية

 021413 تصميم المجوهرات
 021414 صناعة وصياغة الجواهرفن 

 021415 والمجوهراتصقل ا حجار الكريمة والحلي 
 021416 الصناعة اليدوية لآلالت الموسيقية

 021417 اآلالت الموسيقيةإصمح 
 021418 حرف أشغال اإلبر 

 021419 إطارات الصور
 021420 صياغة الفضة

 021421 الحفر على الحجرحرفة 
 021422 النسيجحرفة 

 021423 الحفر على الخشب
 0215 الموسيقى والفنون المسرحية

 021501 التمصيل واإلخراج
 021502 رفص الباليه
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 (170)الفنون  -تابع 
 الرمز التخصص

 021503 تصميم الرفص
 021504 السيرا

 021505 كتابة ا لحان الموسيقية
 021506 فياد  فرفة موسيقية أو جوفة

 021507 فنون اإلبداع وا داء
 021508 الرفص

 021509 (المسرحي)اإلخراج 
 021510 دراما

 021511 طريقة اإللقاء والخطابة
 021512 عرض ا زياء

 021513 تاريخ السينما والمسرح
 021514 تاريخ الموسيقى

 021515 الموسيقى
 021516 الموسيقى والمسرح

 021517 تاليف وتوزيت ا لحان الموسيقية
 021518 (موسيقى)عزف 

 021519 علم الموسيقى
 021520 التمصيليةالفنون 

 021521 علوم المسرح
 0219 فنون غير مصنفة في مكان آخر

 021999 فنون غير مصنفة في مكان آخر
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 (177) (باستثناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 
 الرمز التخصص

 0221 الدين وعلوم األديان
 022101 الدين

 022102 التاريخ الديني
 022103 دراسات دينية

 022104 ا ديان المختلفة دراسة
 022105 دراسة الكتب المقدسة

 022106 علم التوحيد
 0222 التاريخ وعلم اآلثار

 022201 علم اآلصار
 022202 التاريخ الصقافي

 022203 دراسات الفولكلور
 022204 التاريخ

 022205 تاريخ وفلسفة العلوم والتكنولوجيا
 022206 (أو الشعر النصر)التطور التاريخي للكتابات 

 022207 تاريخ الطب
 022208 تاريخ العلوم وا فكار

 022209 تاريخ التكنولوجيا
 022210 تاريخ ا دب

 022211 دراسات العصور الوسطى وعصر النهضة
 022212 الحفاظ على التراث الفني

 0223 الفلسفة وعلم األخالق
 022301 ا خمد
 022302 المنطد

 022303 علم ا خمد
 022304 الفلسفة

 0229 مصّنفة في مكان آخرغير  (باستثناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 
 022999 في مكان آخر ةمصّنفغير  (باستصناء اللغات)الدراسات اإلنسانية 
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 (173) اللغات
 الرمز التخصص

 0231 اكتساب اللغات
 023101 اللغات الكمسيكية
 023102 اللغات الخارجية
 023103 ........(مصل اللغة االنجليزية، الفرنسية، ا لمانية، ) اللغات ا جنبية

 023104 برامج الترجمة الشفوية الفورية
نتاجهاأصوات الكمم )علم الصوتيات   023105 (وا 

 023106 اللغات ا جنبية كلغات صانية
 023107 لغات أجنبية، دراسة معاني الكلمات ودالالت ا لفاظ
 023108 الترجمة الفورية الشفوية بلغة اإلشار 

 023109 لغات اإلشار 
 023110 برامج الترجمة

 0232 األدب وعلوم اللغات
 023201 ا دب المقارن

 023202 الكتابة اإلبداعية
 023203  برامج اللغة ا ولى

 023204 لغات السكان ا صليين
 023205 اللغويات، عام

 023206 .....(مصل أدب اللغة العربية،) ا دب
 023207 (اللغة العربية) (ا صلية)برامج اللغة ا م 

 023208 اللغات ا م ا صلية ا ولى
 023209 (اللغة ا ولى)فقه اللغة 

 023210 (لغة ا م ا صلية ا ولى)دراسة معاني الكلمات ودالالت ا لفاظ 
 023211 الخطابة والدراسات البمغية

 1739 مصّنفة في مكان آخراللغات غير 
 173999 في مكان آخر ةمصّنفغير اللغات 

 0200 دون تحديد إضافي اإلنسانيةالفنون والعلوم 
 020000 دون تحديد إضافي اإلنسانيةالفنون والعلوم 

 0288 البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل على الفنون والعلوم اإلنسانية 
 028888 البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل على الفنون والعلوم اإلنسانية 
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 (130) السلوكيةالعلوم االجتماعية و 
 الرمز التخصص

 0311 االقتصادعلم 
 031101 االفتصاد القياسي

 031102 تاريخ علم االفتصاد
 031103 االفتصادعلم 

 031104 االفتصاد العالمي
 031105 االفتصاد الكلي

 031106 الحسابات القومية
 031107 االفتصاد السياسي

 0312 العلوم السياسية وعلم التربية المدنية
 031201 علم التربية المدنية

 031202 حقود اإلنسان
 031203 العمفات الدولية

 031204 دراسات السمم والنزاعات
 031205 التاريخ السياسي

 031206 السياسيةالعلوم 
 031207 السياسة

 031208 دراسات السياسة العامة
 0313 علم النفس

 031301 العلوم المعرفية
 031302 العمج بالتخاطب

 031303 علم نف  الطفل وتنميته
 031304 التحليل النفسي

 031305 (عام) علم النف 
 031306 العمج النفسي

 0314 الثقافيةعلم االجتماع والدراسات 
 031401 علم الجريمة

 031402 الجغرافيا الصقافية
 031403 دراسات صقافية

 031404 علم الدراسات السكانية
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 (130)العلوم االجتماعية والسلوكية  -تابع 
  

 031405 علم ا عراد البشرية
 031406 علم المستقبل

 031407 دراسات النوع االجتماعي
 031408 االجتماعيةالجغرافيا 

 031409 الجغرافيا البشرية
 031410 الصقافات اإلفليمية

 031411 ا نصروبولوجيا االجتماعية/علم اإلنسان االجتماعي
 031412 الصراع االجتماعي/نظرية النزاع

 031413 جغرافيا ا جنا 
 031414 علم االجتماع
 031415 دراسات المرأ 

 0319 صّنفة في مكان آخروالسلوكية غير مالعلوم االجتماعية 
 031999 في مكان آخر ةصّنفغير مالعلوم االجتماعية والسلوكية 
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 (137)الصحافة واإلعالم 
 الرمز التخصص

عداد التقارير  0321 الصحافة وا 
 032101 الصحافة المسموعة اإلذاعية

 032102 فياالصح التحرير
 032103 (الصياغة والمضمون) اإلعمم
 032104 الصحافة

 032105 (الصياغة والمضمون)االتصال الجماهيري 
 032106 التقارير اإلخبارية

 032107 نشر الرسائل
 0322 المكتبة والمعلومات والدراسات التوثيقية

 032201 علوم ا رشفة والتوصيد
 032202 دراسات تنظيم المعارض

 032203 التوصيد
 032204 علم المعلومات

 032205 البحث عن المعلومات
 032206 تدريب أمناء المكتبات

 032207 دراسات المكتبات
 032208 توصيد وصائد المتاحف

 032209 دراسات المتاحف
 032210 علم المتاحف

 0300 إضافيدون تحديد العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم 
 030000 إضافيدون تحديد العلوم االجتماعية والصحافة واإلعمم 

 0388 برامج ومؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل العلوم االجتماعية والصحافة واإلعالم
 038888 برامج ومؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل العلوم االجتماعية والصحافة واإلعمم

 0329 غير المصنفة في مكان آخر واإلعالمالصحافة 
 032999 غير المصنفة في مكان آخر واإلعممالصحافة 

 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

12 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (140)األعمال واإلدارة 
 الرمز التخصص

 0411 المحاسبة والضرائب
 041101 المحاسبة

 041102 تدفيد الحسابات
 041103 مسا دفاتر

 041104 المحاسبة الضريبية
 041105 إدار  الضرائب

 0412 مينأوالت ،المالية، والمصارف
 041201 البنكيدراسات الصراف 

 041202 العلوم المالية والمصرفية
 041203 تمويل ا عمال التجارية

 041204 العلوم المالية والمصرفية والتامين
 041205 نظرية المالية
 041206 (اإلدار  المصرفية) اإلدار  المالية

 041207 التامين
 041208 تحليل االستصمار

 041209 االستصمارات وا وراد المالية
 041210 تامين التقاعد

 041211 التامين االجتماعي
 041212 وساطة تداول ا سهم
 0413 اإلدارة والشؤون اإلدارية

 041301 اإلدار 
 041302 إدار  ا عمال
 041303 اإلدار  التربوية

 041304 إدار  العمالة والتشغيل
 041305 رياد  ا عمال

 041306 التدريب المؤسسي
 041307 اإلدار  الصحية

 041308 إدار  الموارد البشرية
 041309 اإلدار  العامة المحلية

 041310 إدار  النقل واإلمدادآليات 
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 (140)األعمال واإلدارة  -تابع 
 الرمز التخصص

 041311 اإلدار  المدرسية
 041312 علم اإلدار 

 041313 المهارات اإلدارية
 041314 إدار  المكاتب

 041315 الوظيفي دراسات النظرية التنظيمية والسلوا
 041316 تقييم ا داء

 041317 إدار  شؤون الموظفين
 041318 إدار  شؤون ا فراد

 041319 اإلدار  العامة
 041320 اإلدار  العامة والمؤسسات

 041321 إدار  الجود 
 041322 توظيف الكوادر والتعيينات

 041323 "الخاص ابدأ عملا"مسافات 
 041324 إدار  التغير في المعروض

 041325 إدار  التدريب
 0414 التسويق واإلعالن

 041401 اإلعمن
 041402 سلوا المستهلا
 041403 بحوث السود

 041404 التسويد
 041405 الترويج

 041406 العمفات العامة
 041407 المبيعات والتسويد
 0415 المكتبيةالسكرتاريا واألعمال 

 041501 الخدمات اإلدارية والسكرتارية
 041502 المراسمت التجارية

 041503 الكتابيةالبرامج 
 041504 تسجيل محاضر وتقارير المحكمة

 041505 إدخال البيانات
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 (140)األعمال واإلدارة  -تابع 
 الرمز التخصص

 041506 ا جنبيةبرامج سكرتارية باللغة 
 041507 إدخال البيانات/المعلوماتمعالجة 

 041508 مهارات لوحة المفاتيح
 041509 برامج سكرتاريا فانونية

 041510 اإلداري واإلسنادخدمات الدعم 
 041511 برامج سكرتاريا طبية

 041512 أتمتة المكاتب
 041513 تشغيل آالت المكتب

 041514 تدريب موظف االستقبال
 041515 برامج السكرتارية

 041516 االختزال
 041517 الكتابة على اآللة واالختزال
 041518 تشغيل لوحة مفاتيح الكهرباء

 041519 مهارات الطباعة
 0416 مبيعات الجملة والتجزئة
 041601 البيت بالمزاد العلني

 041602 الشراء والبيت
 041603 خدمات المستهلكين

 041604 تجار  التجزئة لمنتجات ا لبان
 041605 تقنيات العرض
 041606 بيت الممتلكات

 041607 المشتريات
 041608 المشتريات والعقود
 041609 ا عمال العقارية

 041610 تجار  التجزئة
 041611 المبيعات ومندوب

 041612 حفظ ا سهم أو ا وراد المالية
 041613 البيت عبر الهاتف

 041614 المستودعات
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (140)األعمال واإلدارة  -تابع 
 الرمز التخصص

 041615 تجار  الجملة
 0417 مهارات العمل

 041701 احتياجات الزبائن
 041702 معلومات الشركة

 041703 برامج تدريب خدمة الزبائن
 041704 العمفات الصناعية
 041705 مقدمة لدورات العمل
 041706 التنظيم في العمل

 041707 ضمان الجود 
 041708 الدورات النقابية المهنية

 041709 تطوير العمل
 041710 مهارات مكان العمل

 041711 الحيا  العملية
 0419 فة في مكان آخرغير المصنّ  واإلدارةاألعمال 

 041999 فة في مكان آخرغير المصنّ  واإلدار ا عمال 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (147)القانون 
 الرمز التخصص

 0421 القانون
 042101 التجاريالقانون 

 042102 دراسات العدالة الجنائية
 042103 تاريخ القانون

 042104 فانون السكان ا صليين
 042105 اإلسمميةالشريعة 

 042106 الفقه
 042107 فانون العمل

 042108 القانون
 042109 الممارسة القانونية
 042110 الدراسات القانونية

 042111 العدلممارسة كتاب /كاتب العدل
 042112 الدراسات شبه القانونية

 0400 دون تحديد إضافيوالقانون  واإلدارةاألعمال 
 040000 دون تحديد إضافيوالقانون  واإلدار ا عمال 

 0488 برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تشمل األعمال واإلدارة والقانون
 048888 واإلدار  والقانونبرامج ومؤهمت متعدد  التخصصات تشمل ا عمال 

 0429 مصّنف في مكان آخرغير القانون 
 042999 مصّنف في مكان آخرغير القانون  

 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (150) العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها
 الرمز التخصص

 0511 (علم األحياء)البيولوجيا 
 051101 البيولوجيا

 051102 علم ا حياء القياسي
 051103 علم النبات

 051104 بيولوجيا الخلية
 051105 علم الحشرات
 051106 علم الوراصة
 051107 علوم الحيا 

 051108 علم البحيرات
 051109 علم ا حياء الدفيقة
 051110 ا حياء الجزيئية
 051111 علم الفطريات
 051112 علم الطيور

 051113 علم الطفيليات
 051114 علم الحيوان

 0512 الحيوية الكيمياء
 051201 الكيمياء البيولوجية
 051202 التكنولوجيا الحيوية
 051203 تكنولوجيا الخميا

 051204 علوم الطب الشرعي
 051205 دراسات الشيفر  الوراصية

 051206 الهندسة الوراصية
 051207 علم العقافير

 051208 تقنية زراعة ا نسجة
 051209 علم السموم

 051210 الفيروساتعلم 
 0519 العلوم البيولوجيه والعلوم المتصلة بها غير المصنفة في مكان آخر

 051999 العلوم البيولوجيه والعلوم المتصلة بها غير المصنفة في مكان آخر 
 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (157)البيئة 
 الرمز التخصص

 0521 علوم البيئة
 052101 نظام البيئة
 052102 علم البيئة

 0522 الطبيعية والحياة البريةالبيئة 
دار  ا راضي  052201 حفظ وا 

دار  الحيا  البرية  052202 المتنزهات الوطنية وا 
 052203 المحافظة على الطبيعة

 052204 إدار  الحيا  البرية
 052205 دراسات حار  الحيا  البرية

 0529 البيئة غير مصنفة في مكان آخر
 052999 آخرالبيئة غير مصنفة في مكان 

 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

12 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (153)العلوم الفيزيائية 
 الرمز التخصص

 0531 الكيمياء
 053101 الكيمياء التحليلية

 053102 الكيمياء
 053103 الكيمياء غير العضوية

 053104 الكيمياء العضوية
 053105 علم البترول

 053106 الكيمياء الفيزيائية
 053107 كيمياء البوليمرات

 0532 علوم األرض
 053201 علوم الغمف الجوي

 053202 أبحاث المناخ
 053203 علوم ا رض

 053204 علم شكل ا رض ومساحتها
 053205 نظم المعلومات الجغرافية

 053206 (الطبيعة)الجغرافيا 
 053207 (المادية الفيزيائية)الجغرافيا 

 053208 المعلومات الجغرافية
 053209 علم طبقات ا رض

 053210 العلوم والتقنيات المتعلقة بالبيانات العمرانية بهيئتها الرفمية
 053211 علم طبيعة ا رض
 053212 (علوم ا رض)العلوم الجيولوجية 

 053213 تكنولوجيا الجغرافيا المكانية
 053214 علم دراسة المياة الجوفية

 053215 علم المياة
 053216 العلوم البحرية

 053217 الجويةا رصاد 
 053218 علم المعادن واستخراجها

 053219 علوم الحيا  في المحيطات
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (153)العلوم الفيزيائية  -تابع 
 الرمز التخصص

 053220 علم دراسة المحيطات
 053221 علم المتحجرات

 053222 علم الزالزل
 053223 علم البراكين

 0533 الفيزياء
 053301 علم الصوت

 053302 الفلاعلم 
 053303 الفيزياء الفلكيةعلم 
 053304 حيويةالفيزياء علم ال
 053305 الفيزياء الكيميائيةعلم 
 053306 الفيزياء الطبيةعلم 
 053307 نوويةالفيزياء علم ال
 053308 بصرياتعلم ال

 053309 فيزيائيةالعلوم ال
 053310 علوم الكواكب
 053311 علم الفضاء

 0539 الفيزيائية غير المصنفة في مكان آخرالعلوم 
 053999 العلوم الفيزيائية غير المصنفة في مكان آخر

 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (154)الرياضيات واإلحصاء 
 الرمز التخصص

 0541 الرياضيات
 054101 الجبر

 054102 الرياضيات التطبيقية
 054103 الرياضيات التحليلية/تحليل البيانات

 054104 الهندسة الفراغية
 054105 الرياضيات

 054106 التحليل العددي
 054107 بحوث العمليات

 054108 الرياضيات النظرية/الرياضيات البحتة
 0542 اإلحصاء

 054201 علم التخمين
 054202 اإلحصاء التطبيقي

 054203 اإلحصاءات الرياضيةنظرية 
 054204 نظرية االحتماالت

 054205 تصميم المسوح
 054206 تصميم عينات المسوح
 0549 مصنف في مكان آخرغير الرياضيات واإلحصاء 

 054999 مصنف في مكان آخرغير الرياضيات واإلحصاء 
 0500 دون تحديد إضافيالعلوم الطبيعية، والرياضيات واإلحصاء 

 050000 دون تحديد إضافيالعلوم الطبيعية، والرياضيات واإلحصاء 
 0588 متعددة التخصصات تشمل العلوم الطبيعية، الرياضيات واإلحصاءبرامج ومؤهالت 

 058888 برامج ومؤهمت متعدد  التخصصات تشمل العلوم الطبيعية، الرياضيات واإلحصاء
 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (116)تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
 الرمز التخصص

 0611 استخدام الحاسوب
 061101 استخدام برامج الحاسوب

 061102 استخدام الحاسوب
 061103 استخدام اإلنترنت

 061104 (جداول)استخدام البرامج الحسابية 
 061105 استخدام برامج معالجة البيانات
 061106 استخدام برامج النشر المكتبي

 061107 عالجة النصوصماستخدام برنامج 
دارةتصميم   0612 قواعد وشبكات البيانات وا 

 061201 اآلليإدار  الحاسوب 
 061202 الحاسوبية اإلعممتطبيقات وسائط 

 061203 تركيب وصيانة شبكات الحاسوب
 061204 الدعم الفني للحاسوب

 061205 فاعد  البيانات إدار دراسات 
 061206 إدار  تكنولوجيا المعلومات
 061207 أمن تكنولوجيا المعلومات

 061208 الشبكات إدار 
 061209 تصميم الشبكات
 061210 اإللكترونيةتصميم الموافت 

 0613 تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات
 061301 برمجة الحاسوب
 061302 علم الحاسوب

 061303 تحليل أنظمة الحاسوب
 061304 تصميم أنظمة الحاسوب

 061305 المعلوماتية
 061306 أنظمة التشغيل

 061307 البرمجة
 061308 تطوير لغات البرمجة

 061309 تطوير البرمجيات
 061310 تعريب البرمجيات

 



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (116)تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  -تابع 
 الرمز التخصص

 061311 برمجة البرمجيات
 061312 اختبار البرمجيات

 0600 دون تحديد إضافيبرامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
 060000 دون تحديد إضافيبرامج تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 

تكنولوجيا )برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي تنطوي على تقنيات المعلومات واالتصاالت 
 (المعلومات واالتصاالت

0688 

تكنولوجيا )برامج متعدد  التخصصات والمؤهمت التي تنطوي على تقنيات المعلومات واالتصاالت 
 (المعلومات واالتصاالت

068888 

 0619 مصّنف في مكان آخرتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات غير 
 144914 الذكاء الصناعي

 061999 مصّنف في مكان آخر رغيتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (120) الهندسة والحرف الهندسية
 الرمز التخصص

 0711 الكيميائيةالهندسة والمعالجات 
 071101 الهندسة الكيميائية

 071102 هندسة المعالجات الكيميائية
 071103 برامج مساعدي مختبر

 071104 برامج فني مختبر
 071105 تكنولوجيا المختبرات

 071106 البتروكيماوياتو  الغازو  معالجات النفط
 071107 تكرير النفط

 071108 تشغيل المصانت واآلالت
 071109 تكنولوجيا العمليات
 0712 تكنولوجيا حماية البيئة

 071201 تحكم وضبط تلوث الهواء
 071202 تكنولوجيا البيئة
 071203 كفاء  الطافة
 071204 التحكم البيئي
 071205 هندسة بيئية

 071206 تكنولوجيا حماية البيئة
 071207 مرافبة وضبط تصريف المخلفات الصناعية

 071208 وضبط التلوث الضوضائيمرافبة 
 071209 التدوير

 071210 مرافبة وضبط تلوث الماء
 0713 الكهرباء والطاقة

 071301 (تركيب وصيانة)مهن تكييف الهواء 
 071302 هندسة المناخ

 071303 إصمح ا جهز  الكهربائية
 071304 الهندسة الكهربائية

 071305 تركيب وتمديدات كهربائية
 071306 توليد الطافة الكهربائية

 071307 حرف كهربائية
 071308 دراسات الطافة

 



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (120)الهندسة والحرف الهندسية  -تابع 
 الرمز التخصص

 071309 توزيت الغاز
 071310 حرف تركيب وصيانة التدفئة

 071311 الطافة النووية، الهيدروليكية والحرارية
 071312 تركيب وصيانة خط الكهرباء

 071313 إنتاج الطافة
 071314 التبريد

 071315 الطافة الشمسية
 071316 (كهرباءتحويل أشعة الشم  إلى )الطافة الشمسية 
 071317 توربينات الرياح

 0714 اإللكترونيات واألتمتة
 071401 ا تمتة

 071402 البثلكترونيات إ
 071403 نظم االتصاالت

 071404 تركيب معدات االتصاالت
 071405 صيانة معدات االتصاالت

 071406 هندسة الحاسوب
 071407 صيانة الحاسوب

 071408 هندسة السيطر  أو هندسة التحكم
 071409 تكنولوجيا معالجة البيانات

 071410 التقنية الرفمية
 071411 الهندسة اإللكترونية

 071412 لكترونيةاإلخدمة المعدات 
 071413 تقنية الشبكات
 071414 اإلنسان اآللي

 071415 تكنولوجيا االتصاالت
 071416 صيانة الراديو والتلفزيون
 0715 الميكانيك والحرف المعدنية

 071501 صناعة الدراجات
 071502 صيانة الدراجات

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (120)الهندسة والحرف الهندسية  -تابع 
 الرمز التخصص

 071503 النحاسة واللحام
صمحتصميم وبناء   071504 البنادد وا 

 071505 علم السوائل المتحركة
 071506 تركيب وصيانة آمنة لألففال

 071507 ميكانيكيةهندسه 
 071508 حرف ميكانيكية

 071509 صب المعادن والقوالب والهياكل
 071510 تركيب وتحويل وتشكيل المعادن

 071511 برامج الحرف المعدنية
 071512 المعادنهندسة 

 071513 تكنولوجيا تكرير المعادن
نشاءتصميم   071514 اآلالت الدفيقة الصغير  وا 

 071515 (آليات القيا  والتحكم في تصميم اآلالت الدفيقة)ميكانيكا الدفة 
 071516 فطت سميكة ومسطحة إلىتشكيل المعادن 
 071517 إنتاج الصلب

 071518 (مفصمت، أدوات فطت، أدوات فيا )أدوات وفطت معدنية تستخدم في عملية التصنيت  إنتاج
 071519 صناعة الساعات

 071520 اللحام
 0716 السيارات والسفن والطائرات
 071601 هندسة الممحة الجوية
 071602 هندسة الطيران والفضاء
 071603 ميكانيكا اآلالت الزراعية

 071604 الطائراتهندسة 
 071605 صيانة الطائرات

 071606 ا نظمة الكهربائية للسيارات
 071607 هندسة السيارات

 071608 الطيرانلكترونيات إ
 071609 هيكل العربة

 071610 (الطائر  العمودية أو الطّوافة)إنشاء الطائر  المروحية 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

12 
 

 (120)الهندسة والحرف الهندسية  -تابع 
 الرمز التخصص

 071611 البحرية الموانئبناء 
 071612 هندسة المعدات البحرية

 071613 الهندسة البحرية
 071614 هندسة الدراجة النارية

 071615 ميكانيكا الدراجات النارية
 071616 هندسة البحرية العسكرية

 071617 لمركباتإصمح هياكل ا
 071618 إنشاء السفن

 071619 إصمح وصيانة القطارات
 071620 هندسة المركبات والمحركات

 071621 بناء مركبات
 071622 فحص المركبات

 071623 ا نظمة الكهربائية للمركبات
 071624 المركبات/ميكانيكا السيارات

 071625 دهان المركبات بعد تصليحها 
 071626 إصمح المركبات

 071627 تفص المركبا
 071628 طمء المركبات في المصانت

 0719 مصّنف في مكان آخرالهندسة والحرف الهندسية غير 
 124914 (تقنية الجزيئات متناهية الصغر)تقنية النانو 

 071999 مصّنف في مكان آخرغير الهندسة والحرف الهندسية 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (127)التصنيع والمعالجة 
 الرمز التخصص

 0721 الصناعات الغذائية
 072101 إعداد الخبز

 072102 الجعة تخمير
 072103 الجزار 

 072104 إنتاج الجبن
 072105 صناعة الحلويات
 072106 صناعات ا لبان الغذائية(/الصناعية)منتجات ا لبان 

 072107 علوم ا لبان
 072108 التقطير

 072109 تصنيت الطعام والشراب
 072110 با غذيةالعناية 

عداد الطعام  072111 تجهيز وا 
 072112 ا طعمةحفظ 

 072113 الصناعات الغذائية
 072114 علم الطعام

 072115 علوم وتكنولوجيا ا غذية
 072116 تقنيات الغذاء
 072117 إنتاج الدفيد/مخبز صناعي
 072118 تصنيت اللحوم

 072119 صناعة المعجنات
 072120 معالجة التبغ
 072121 إنتاج النبيذ
 072122 علم النبيذ

 072123 النضج/تخزين النبيذ
 0722 (الزجاج، والورق، والبالستيك، والخشب)المواد 

 072201 غير اآللية بناء السفن
 072202 صناعة الخزائن

 072203 أشغال القصب، والصفصاف والخيزران
 072204 (ا صاث)النجار  

 072205 (باستخدام الورد)فص وتفصيل الخياطة 



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (127)والمعالجة التصنيع  -تابع 
 الرمز التخصص

 072206 حرف ا صاث
 072207 صناعة ا صاث
 072208 إنتاج الزجاج

 072209 (صناعي)صناعة الزجاج 
 072210 إنتاج ا لما  الصناعي
 072211 صناعة ومعالجة الورد

 072212 صناعة البمستيا
 072213 معالجة المطاط
 072214 تقطيت الحجار 

 072215 ا لياف االصطناعيةصناعة 
 072216 تكنولوجيا ا خشاب المنشور 

 072217 تقطيت وتحويل ا خشاب
 072218 تكنولوجيا ا خشاب

 072219 حرف ا عمال الخشبية
 072220 أشغال الخشب والنجار 

 0723 (المالبس، واألحذية، والجلود)النسيج 
 072301 الممب  والكسو  وأعمال النسيج

 072302 صناعة الممب 
 072303 مهن وحرف الممب 

 072304 خياطة وتفصيل الممب 
 072305 (باستخدام الورد)فص وتفصيل الخياطة  

 072306 الخياطة النسائية
 072307 (صناعي)التطريز وأشغال اإلبر  

 072308 صناعة ا حذية باستخدام اآلالت
 072309 صناعة الفراء

 072310 بائت الفراء
 072311 إنتاج الممب  الجاهز 

 072312 (صناعي)الحياكة 
 072313 إنتاج المنتجات الجلدية

 072314 معالجة الجلود



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
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 (127)التصنيع والمعالجة  -تابع 
 الرمز التخصص

 072315 مهن أشغال الجلود
 072316 عامل الفرو 

 072317 السروج/حرفة السراجة
 072318 (صناعي)الخياطة 

 072319 إصمح ا حذية والجلود
 072320 صناعة ا حذية يدويا  
نتاج الجلود  072321 الجلود وا 

 072322 المفروشات الناعمة المنزلية
 072323 الغزل

 072324 الخياطة والحياكة والتفصيل
 072325 النسيج والممب  وا حذية

 072326 تقنيات النسيج
 072327 مهن النسيج

 072328 تنجيد
 072329 (صناعي)النسيج 

 072330 علوم الصوف
 0724 المناجم والتنقيب
 072401 تعدين الفحم

 072402 الحفر والتنقيب
 072403 تكنولوجيا استخراج وفصل المعادن

 072404 هندسة التعدين
 072405 تعدين المعادن

 072406 تعدين واستخراج المعادن
 072407 التنقيب عن النفط والغاز

 072408 استخراج النفط والغاز
 072409 اإلشراف على المحاجر
 072410 استخراج المواد الخام

 0729 التصنيع والمعالجة غير مصنفة في مكان آخر
 072999 التصنيت والمعالجة غير مصنفة في مكان آخر
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 (123)الهندسة المعمارية والبناء 
 الرمز التخصص

 0731 المعمارية وتخطيط المدنالهندسة 
 073101 التصميم والتخطيط المعماري الحضري

 073102 هندسة معمارية
 073103 تصميم المباني
 073104 مسح ا رض/رسم الخرائط
 073105 تخطيط المدن
 073106 تنمية المجتمت

 073107 التخطيط المجتمعي
 073108 عمار  تنظيم المناظر الطبيعية

 073109 الريفيةالتنمية 
 073110 العمار  الهيكلية
 073111 علم المساحة

 073112 الرسم والتمصيل البياني لتضاري  ا رض
 073113 تخطيط المدن والريف

 073114 تخطيط المدن والتخطيط اإلفليمي
 073115 (أصغر من المدن وأكبر من القرأ)تخطيط البلدات 

 073116 التخطيط العمراني الحضري
 073117 الدراسات الحضرية

 0732 البناء والهندسة المدنية
 073201 البناء الحجري

 073202 أشغال الطوب ومواد البناء
 073203 بناء وتشييد الجسور
 073204 بناء وتشييد المباني

 073205 هندسة المباني
 073206 صيانة المباني
 073207 ترميم المباني

 073208 البناء تقنيات
 073209 (بناء)النجار  ومزود نجار  

 073210 سمنتاإلمهن أعمال 
 073211 هندسة مدنية

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
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 (123)الهندسة المعمارية والبناء  -تابع 
 الرمز التخصص

 073212 معدات البناء
 073213 تشغيل محطات البناء

 073214 تكنولوجيا البناء
 073215 الهندسة اإلنشائية
 073216 اإلنشائيةا شغال المعدنية 

 073217 هدم المباني
 073218 السفن والموانئ أحواضهندسة 

 073219 الرسم التقني الفني
 073220 هندسة الحفرالتنقيب و 

 073221 تبليط ا رضيات والجدران
 073222 تغطية ا رضيات

 073223 التزجيج
 073224 بناء المنازل

 073225 الهبوط من فمم الجبال الصناعية
 073226 العزل

 073227 الري ومياة الصرف
 073228 نجار  وهياكل

عداد ا حجار والبمط  073229 ضبط وا 
 073230 الرسم والدهان وطمء الجدران

صمحتركيب   073231 ا نابيب وا 
 073232 (الجب )أعمال الجص 

 073233 السباكة أو السمكر 
 073234 المسح الكمي
 073235 بناء الطرد

 073236 ا سقفإصمح وتصبيت 
 073237 بناء شبكات الصرف الصحي

 073238 أعمال السقاالت
 073239 فطت وتشكيل الحجار 

 073240 الهندسة الهيكلية
 073241 على الحاسوبالرسم الهندسي التقني 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
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 (123)الهندسة المعمارية والبناء  -تابع 
 الرمز التخصص

 073242 والصرف الصحيهندسة إمدادات المياة 
 073243 هندسة وتكنولوجيا المياة

 073244 تهوية المباني
 0739 مصّنف في مكان آخرالهندسة المعمارية والبناء غير 

 073999 مصّنف في مكان آخرالهندسة المعمارية والبناء غير 
 0700 دون تحديد إضافيالهندسة والتصنيع والبناء 

 070000 إضافيدون تحديد الهندسة والتصنيت والبناء 
 0788 البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل الهندسة والتصنيع والبناء 

 078888 البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل الهندسة والتصنيت والبناء 
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 (110)الزراعة 
 الرمز التخصص

 0811 والمواشيإنتاج المحاصيل 
 081101 ا عمال التجارية الزراعية

 081102 االفتصاد الزراعي
 081103 العلوم الزراعية

 081104 الزراعة
 081105 الهندسة الزراعية وعلوم المحاصيل

 081106 تربية الحيوانات
 081107 تربية حيوانات المزرعة إدار 

 081108 تدريب الحيوانات
 081109 في مجال الزراعةالمهارات ا ساسية 
 081110 زراعة المحاصيل

 081111 تربية الكمب
 081112 المزرعة إدار 

 081113 صيانة مزرعة
 081114 الزراعةالعمل ب

 081115 زراعة الفاكهة
 081116 إنتاج الفاكهة

 081117 اإلوزتربية 
 081118 زراعة الحبوب

 081119 تربية وتكاصر الخيول
 081120 وتحسين الخيول بهدف إنتاج سمالت محسنةتربية 

 081121 تقنيات الري
 081122 زراعة الزيتون

 081123 بناء البساتين والبيارات
 081124 تربية الخنازير
 081125 تربية الدواجن

 081126 رعاية سباد الخيل
 081127 زراعة القمح والشعير

 081128 تربية ا غنام
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 (110) الزراعة -تابع 
 الرمز التخصص

 081129 برامج فني التربة والمياة
 081130 خصوبة التربة

 081131 علم التربة
 081132 زراعة فصب السكر
 081133 زراعة الخضروات

 081134 العنب/زراعة الكروم
 081135 بناء الكروم

 081136 زراعة ومعدات الكروم
 0812 البستنة

 081201 زراعة الزهور
 081202 الحدائد

 081203 الحفاظ على الخضر 
 081204 زراعة الدفيئات
 081205 تقنيات البستنة

 081206 البستنة
 081207 تصميم الحدائد

دار  الحضانة والمشاتلالبستنة و   081208 ا 
 081209 إنتاج نباتات الزينة

 081210 صيانة الممعب الرياضية
دارتها  081211 زراعة ا عشاب الصناعية وا 

 0819 مصّنف في مكان آخرالزراعة غير 
 081999 مصّنف في مكان آخرغير الزراعة 

 
  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
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 (117)الحراجة 
 الرمز التخصص

 0821 الحراجة
 082101 النباتي صناعة الفحم

 082102 المحافظة على الغابات
 082103 تقنيات منتجات الغابات
 082104 الحدود اإلدارية للغابات

 082105 الحراجة
 082106 الصيد

 082107 فطت ا شجار
 082108 نقل ا شجار

 0829 مصّنف في مكان آخرالحراجة غير 
 082999 مصّنف في مكان آخرغير الحراجة 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
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 (113)مصائد األسماك 
 الرمز التخصص

 0831 مصائد األسماك
 083101 تربية ا حياء المائية

 083102 الصيد في أعماد البحر
 083103 ا سماا تكاصر

 083104 مزارع ا سماا
 083105 منزليا   تربية ا سماا
 083106 الصرو  السمكية

 083107 علوم وتكنولوجيا الصرو  السمكية
 083108 ا خرأ تربية ا حياء البحرية

 083109 زراعة اللؤلؤ
 083110 تربية الماكوالت البحرية

 083111 تربية المحار
 0839 مصّنف في مكان آخرمصائد األسماك غير 
 083999 مصّنف في مكان آخرغير مصائد ا سماا 
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 (114)البيطرة 
 الرمز التخصص

 0841 البيطرة
 084101 الرعاية الصحية للحيوانات

 084102 علم تكاصر الحيوانات
 084103 التلقيح االصطناعي للحيوانات

 084104 مساعدي الطب البيطري
 084105 الطب البيطري

 084106 التمريض البيطري
 084107 علم البيطر 
 0849 مصّنف في مكان آخرالبيطرة غير 

 084999 مصّنف في مكان آخرالبيطر  غير 
 0800 دون تحديد إضافيالزراعة والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة 

 080000 إضافيدون تحديد الزراعة والحراجة ومصائد ا سماا والبيطر  
 0888 البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل الزراعة والغابات ومصايد األسماك والبيطرة 

 088888 البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل الزراعة والغابات ومصايد ا سماا والبيطر  
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 (091)الصحة 
 الرمز التخصص

 0911 دراسات طب األسنان
 091101 طب ا سنان السريري

 091102 طب ا سنان ومساعد
 091103 صحة ا سنان

 091104 تكنولوجيا مختبرات طب ا سنان
 091105 تمريض طب ا سنان

 091106 علم طب ا سنان
 091107 جراحة ا سنان

 091108 تكنولوجيا طب ا سنان
 091109 طب ا سنان
 091110 علم ا سنان

 091111 الفمجراحة 
 091112 علم تقويم ا سنان

 0912 الطب
 091201 التخدير
 091202 التشريح

 091203 علوم السمت
 091204 علم الجراصيم
 091205 طب القلب
 091206 علم الخميا/علم الخلية

 091207 طب الجلد وا مراض الجلدية
 091208 علم ا وبئة

 091209 الطب الشرعي
 091210 الجنائيعلم ا مراض 

 091211 الطب العام
 091212 علم الشيخوخة

 091213 الطب النسائي والتوليد/علم أمراض النساء والتوليد
 091214 علم أمراض الدم

 091215 علم ا نسجة
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 (091)الصحة  -تابع 
 الرمز التخصص

 091216 علم المناعة
 091217 الطب الباطني

 091218 علم الطب
 091219 الطبي التدريب

 091220 طب عام وجراحة
 091221 الطب الطبيعي

 091222 ا عصاب وأمراضعلم طب 
 091223 أمراض الحمل والوالد 

 091224 علم ا ورام
 091225 أمراض وجراحة العيون

 091226 طب العيون
 091227 طب ا طفال
 091228 علم ا مراض

 091229 علم وظائف ا عضاء
 091230 تجميليةجراحة 

 091231 الطب الوفائي واالجتماعي
 091232 الطب النفسي
 091233 أمراض الفم

 091234 العمليات الجراحية
 091235 لطبيب العامتدريب ا

 091236 تدريب ا طباء ا خصائيين
 0913 التوليد/التمريض والقبالة

 091301 التمريض ومساعد
 091302 التمريض ا ساسي

 091303 المجتمت تمريض
 091304 تمريض عام

 091305 خدمات علم الشيخوخة
 091306 الرعاية الصحية للمسنين

 091307 الرعاية الصحية لذوي اإلعافة
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 (091)الصحة  -تابع 
 الرمز التخصص

 091308 برامج الرعاية الصحية
 091309 الطبية ،النظافة الصحية

 091310 (التمريض)النظافة الشخصية لألطفال الرضت 
 091311 القبالة

 091312 أساسيات مهنة التمريض
 091313 التمريض
 091314 التمريض المرخصين ومساعد

 091315 تمريض ا مراض النفسية
 091316 التمريض المتخصص

 0914 التشخيص الطبي وتكنولوجيا العالج
 091401 خدمة اإلسعاف

 091402 تكنولوجيا اإلسعاف
 091403 ا طراف وا عضاء التعويضية السمعية االصطناعية

 091404 التقنيات شبه الطبية في حاالت الطوارئ/التقنيات المساعد  الطبية في حاالت الطوارئ
 091405 تكنولوجيا الطب الشرعي

 091406 تكنولوجيا مساعدات السمت
 091407 تكنولوجيا المختبرات الطبية

 091408 التكنولوجيا الطبية
 091409 تقنيات الطب النووي

 091410 صناعة عدسات بصرية
 091411 ا طراف االصطناعية البصرية

 091412 التكنولوجيا البصرية
 091413 تقويم العظام/ا طراف االصطناعية

 091414 تكنولوجيا ا طراف الصناعية التعويضية
 091415 التصوير با شعة
 091416 تكنولوجيا ا شعة
 091417 المعالجة باإلشعاع

 091418 تكنولوجيا ا شعة السينية
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 (091)الصحة  -تابع 
 الرمز التخصص

عادة التأهيل  0915 العالج وا 
 091501 العمج بتقويم العمود الفقري
 091502 برامج اختصاصي التغذية

 091503 التدليا الطبي
 091504 العقليةو خدمات الصحة النفسية 

 091505 علم التغذية والحميات الغذائية
 091506 العمج الوظيفي
 091507 فحص النظر

 091508 وهشاشتها عمج تخلخل العظام
 091509 العمج الطبيعي

 091510 علم المنعكسات أو المعالجة االنعكاسية
 091511 إعاد  تاهيل

 091512 أمراض النطد والعمج
 091513 التاهيل المهني

 0916 الصيدلة
 091601 صرف ا دوية في المستشفيات والمراكز الطبية

 091602 علم تركيب ا دوية
 0917 األدوية والعالج التقليدي والتكميلي

 091701 الوخز باإلبر والطب الشرفي
 091702 العمج بالروائح العطرية

 091703 الطب الهندي القديم
 091704 العمج با عشاب الطبية

 091705 طب ا عشاب
 091706 الطب الشمولي

 091707 الطب والمعالجة المصلية
 091708 الطب التقليدي، على سبيل المصال الطب الصيني

 0919 في مكان آخر ةصّنفغير مالصحة 
 091999 في مكان آخر ةصّنفغير مالصحة 
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 (197)الرفاه 
 الرمز التخصص

 0921 االحتياجات الخاصةرعاية كبار السن والبالغين ذوي 
 092101 رعاية كبار السن غير الطبية

 092102 البالغين اإلعافةالرعاية غير الطبية لذوي 
 092103 الرعاية الشخصية للبالغين

 0922 رعاية األطفال وخدمات الشباب
 092201 (تربية طفل) رعاية ا طفال غير الطبية

 092202 برامج الترفيه لألطفال
 092203 الرعاية النهارية لألطفال

 092204 اإلعافةالرعاية غير الطبية لألطفال ذوي 
 092205 برامج الترفيه للشباب

 092206 خدمات الشباب
 092207 برامج العمال الشباب

 0923 الخدمات االجتماعية واإلرشاد
 092301 لمدمني الكحول والمخدرات واإلرشادتقديم المشور  

 092302 والتوعية حول الكحول والتبغ والمخدرات اإلرشاد
 092303 مهنة تقديم المشور 

 092304 تقديم المشور  واإلرشاد
 092305 الدعم أصناء ا زمات

 092306 اإلرشاد ا سري والزواج
 092307 والتوعية حول سوء المعاملة اإلرشاد
 092308 البلطجةوالتوعية حول  اإلرشاد

 092309 إخمء السبيل المشروطتدريب ضابط 
 092310 الوضت تحت المرافبةأو موظفي المرافبة /تدريب ضباط

 092311 (الخدمة االجتماعية) الرعاية االجتماعية
 092312 السياسة االجتماعية
 092313 الممارسة االجتماعية

 092314 النظرية االجتماعية التطبيقية
 092315 الرفاةو العمل االجتماعي 

 092316 اإلرشاد المهني
 092317 التوجيه المهني
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 (197)الرفاه -تابع
 الرمز التخصص

 0929 مصّنف في مكان آخرالرفاه غير 
 092999 مصّنف في مكان آخرالرفاة غير 
 0900 دون تحديد إضافيالصحة والرفاه 

 090000 دون تحديد إضافيالصحة والرفاة 
 0988 البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل الصحة والرفاه 

 098888 البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل الصحة والرفاة 
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 (101) الشخصية الخدمات
 الرمز التخصص

 1011 الخدمات المنزلية
 101101 المنزلي، وخدمات المنزل التدبيرو الرعاية، 

 101102 تنظيف المدخنة
 101103 التنظيف
 101104 المنزليالطبخ 
 101105 تصريف ا عمال اية أوالوص

 101106 العلوم المنزلية
 101107 التنظيف الجاف

 101108 وعلم الجنائزخدمات 
 101109 االفتصاد المنزلي

 101110 غسيل ممب 
 101111 المنزليالتطريز 
 101112 المنزليةالخياطة 
 101113 النوافذتنظيف 

 1012 خدمات العناية بالشعر والتجميل
 101201 الحمفة

 101202 عمج الجمال
 101203 الخدمات التجميلية

 101204 فن التجميل
 101205 التحكم بالوزنو  الليافة البدنية والسيطر 
 101206 خدمات الليافة البدنية

 101207 تصفيف الشعر
 101208 الماكياج

 101209 تجميل ا ظافر صباغة أو
 101210 المساج للتجميل

 101211 العناية با فدام وا يدي وا ظافر
 101212 بالصالونات عمج الجمال خدمات

 101213 الباروكة/صنت شعر مستعار
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 (101)الخدمات الشخصية  -تابع 

 الرمز التخصص
 1013 الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز

 101301 خدمات البار
 101302 صانت الكوكتيل/نادل

 101303 التموين وخدمات المطاعم
 101304 في المطاعم والفناددالطبخ 

 101305 تدريب مدير مائد  القمار
 101306 فنون الطهي

 101307 إعداد الوجبات السريعة
 101308 خدمات الطعام والضيافة

 101309 تقديم الطعام
 101310 خدمات الضيافة

 101311 دراسات الفنادد والمطاعم
 101312 تدريب موظفي استقبال الفنادد

 101313 الخدمات الفندفية
 101314 خدمات االنتظار والبار

 1014 الرياضة
 101401 وغيرهامراهنات الخيول 

 101402 الغوصرياضة 
 101403 لعب كر  القدم
 101404 رياضة بدنية

 101405 مسابقات ركوب الخيل
 101406 الرياضيالتدريب البدني 
 101407 فياد  الرياضة

 101408 دراسات مدربي الرياضة
 101409 الرياضة

 101410 التدريب الرياضي
 101411 تدريب معلمي الرياضة

 101412 الرياضيينولين ؤ المسالحكام وغيرهم من 
 1015 السفر والسياحة والترفيه

 101501 (الترفيه)الهبوط من فمم الجبال 
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 (101)الخدمات الشخصية  -تابع 

 الرمز التخصص
 101502 أنشطة مبنية على المغامرات

 101503 في المطاراتتدريب الطافم ا رضي 
 101504 السياحي اإلرشاد

 101505 الترفيه والسياحة
 101506 الترفيه والتسلية

 101507 إدار  الترفيه
 101508 السياحة

 101509 الصفقات السياحية
 101510 خدمات وكاالت السياحة والسفر

 101511 سياحة وسفر
 101512 خدمات السفر

 1019 صّنف في مكان آخرالخدمات الشخصية غير م
 101999 صّنف في مكان آخرغير مالخدمات الشخصية 
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 (102)خدمات النظافة العامة والصحة المهنية 
 الرمز التخصص

 1021 للمجتمعخدمات الصرف الصحي 
 102101 التخلص من القمامة

 102102 النظافة والمجتمت
 102103 معايير النظافة الصحية

 102104 جمت القمامة
 102105 التخلص من نفايات مياة الصرف الصحي

 102106 الصرف الصحي والمجتمت
 102107 تنظيف الشوارع

 102108 المياة إمداداتخدمة 
 102109 إدار  المخلفات

 1022 الصحة والسالمة المهنية
 102201 اإلنسانيةعلم تنظيم العمل أو الهندسة 

 102202 الصحة والسممة في مكان العمل
 102203 الرعاية والرفاهية الصناعية

 102204 السممة المهنية
 102205 العمل أصناءحماية العمال من المخاطر 

 102206 أمن العمل
 102207 (السممة)العمل رعاية ورفاهية 

 102208 الصحة المهنية والصحة الصناعية
 102209 الصحة والسممة المهنية

 102210 والضغط اإلجهاد إدار 
 102211 بيئة العمل

 1029 صّنفة في مكان آخرخدمات النظافة العامة والصحة المهنية غير م
 102999 في مكان آخر ةصّنفم غيرخدمات النظافة العامة والصحة المهنية 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

  



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

 (103)خدمات األمن 
 الرمز التخصص

 1031 الجيش والدفاع
 103101 تدريب الجيش
 103102 دراسات الدفاع
 103103 العلوم العسكرية
 103104 ا من القومي
 103105 تدريب البحرية
 103106 نظرية الحرب

 1032 حماية األفراد والملكية
 103201 ا من المدني

 103202 (علوم جمركية) البرامج الجمركية
 103203 مهنة الغوص

 103204 (مكافحة الحرائد)الحماية من الحرائد 
 103205 تقنيات الحرائد/تكنولوجيا

 103206 تطبيد القانون
 103207 منقذ بحري

 103208 العمل الشرطي
 103209 دراسات شرطية

 103210 العمل في السجن
 103211 ا من العام

 103212 ا من وخدمات الوفاية من الخسائر
 103213 الحراسة ا منية

 1039 صّنفة في مكان آخرخدمات األمن غير م
 103999 في مكان آخر ةصّنفم غيرخدمات ا من 
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 (104)خدمات النقل 
 الرمز التخصص

 1041 خدمات النقل
 104101 (الطيران والممحة)الطافم الجوي 

 104102 الممحة الجوية/الحركةمرافبة 
 104103 سممة وأمان الحركة الجوية

 104104 تشغيل الطائرات
 104105 الطيران

 104106 فياد  الحافمت والعربات
 104107 تدريب طافم الطائر 

 104108 (الجوية والسكا الحديدية، والطرد البرية وما إلى ذلا)االتصاالت 
 104109 الرافعاتالشاحنات ذات فياد  

 104110 السيافة/تدريب القياد 
 104111 رصد ومرافبة حركة الطائرات

 104112 فياد  رافعات شوكية
 104113 عمليات البريد
 104114 علم الممحة

 104115 تكنولوجيا الممحة
 104116 الخدمات البريدية

 104117 عمليات السكا الحديدية
 104118 عمليات تشغيل مركبات الطرد

 104119 فن تشغيل القوارب والسفن
 104120 مؤهمت البحار /برامج

 104121 تشغيل السفن
 104122 الشحن

 104123 (جوي)مضيف /تدريب مضيفة
 104124 دراسات النقل
 104125 فياد  شاحنة

 1049 مصّنف في مكان آخرخدمات النقل غير 
 104999 مصّنف في مكان آخرخدمات النقل غير 

 1000 دون تحديد إضافيخدمات ال
 100000 دون تحديد إضافيخدمات ال



 التعداد الرئيسيألغراض مسودة 
 

11 
 

(014) خدمات النقل -تابع   
 الرمز التخصص

 1088 البرامج والمؤهالت متعددة التخصصات التي تشمل الخدمات 
 108888 البرامج والمؤهمت متعدد  التخصصات التي تشمل الخدمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


