
 

 

  



 

 دمةــمق
 

أصبحت اإلحصاءات الرسمية تشكل مظهرًا من مظاهر الحياة العصرية، وبرزت حاجة ماسة إلى توفير إحصاءات متكاملةة 
الةةنين يسةةهمون بوطةةا  نةةن التاميةةة، حيةة  تشةةكل اهعاة اهساسةةية لهةةنا   لتكةةون فةةد أيةةعي صةةااعد الخةةرارات و اصةةة أول ةة 

 .العمل
 

إحصةاءات ومششةرات التعلةيي فةد أي بلةع إلةى إجابةة لكايةر مةن اهسة لة  بةل  ويمية، ومسةت عميحتاج الم ننون للعملية التعل
 :ومن أمالة هنه اهس لة التد يحتاج إليها الم ننون.  وطا  ننهي وات ان  راراتهي

ة فةةد ومةةا هةةد اسةةبة النةةحق الملتحخةةين فةةد البةةرام  المهايةة.  مةةا هةةو معةةعل ا اتخةةال مةةن مسةةتو  تعليمةةد إلةةى مسةةتو    ةةر 
مةةن هاةةا بةةرزت الحاجةةة إلةةى . وكيةةي يمكةةن مخاراةةة هةةنه المعةةع ت والاسةةق مةةا مايحتهةةا فةةد الةةعول اه ةةر  . مسةةتو  معةةين 

 .إيجاع تصايي فلسنياد معياري للتعليي يطمن تصايي وتجميا اإلحصاءات الرسمية، ويحخق المخاراة العولية
 

 (ISCED-1997)يعةةةةةةةري باسةةةةةةةي  اإلحصةةةةةةةاءاتتجميةةةةةةةا فبعةةةةةةةع أن  امةةةةةةةت اليواسةةةةةةةكو بتيجةةةةةةةاع تصةةةةةةةايي معيةةةةةةةاري للتعلةةةةةةةيي ل
(International Standard Classification of Education -1997)  ليكةةون اهعاة المااسةةبة لتجميةةا إحصةةاءات

ارتةة   الجهةةاز المركةةزي ل حصةةاء .  التعلةةيي وتاسةةيخها، ونلةة  مةةن اجةةل تيسةةير التجميةةا والمخاراةةة العوليةةة إلحصةةاءات التعلةةيي
 Palestinian Standard Classification of)يجةةاع تصةةايي فلسةةنياد معيةةاري للتعلةةيي يعةةري باسةةي الفلسةةنياد إ

Education – 1997) يستاع إلى المباعئ اهساسية للتصايي العولد للتعليي وي عي ا حتياجات الوناية. 
 

 :يهعي التصايي الفلسنياد المعياري للتعليي إلى تحخيق اههعاي التالية
 .ي فلسنياد معياري لتجميا إحصاءات التعلييإيجاع تصاي .1
 .إيجاع تصايي فلسنياد متعاري عليه لمععي ومست عمد إحصاءات التعليي .2
 .إيجاع تصايي فلسنياد يحخق المخاراة العولية ويستاع إلى المباعئ اهساسية للتصايي العولد المعياري للتعليي .3
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 التخصصات العلمية لمستوى ثانوي
 
 

 المستوى العلمي والتخصص
 

 الرمز 

 متر /اااوي عاي 
 

1 

 أعبد/ اااوي 
 

2 

 علمد/ اااوي 
 

3 

 تجاري/ اااوي 
 

4 

 تمريطد/ اااوي 
 

5 

 صااعد/ اااوي 
 

6 

 زراعد/ اااوي 
 

7 

 تعبير مازلد/ اااوي 
 

8 

 بريعي/ اااوي 
 

9 

 فاع د /اااوي 
 

11 

 أ ر / اااوي 
 

11 

 غير مبين/ اااوي 
 

99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (10) العامة/األساسية البرامج

 الرمز التخصص

 0101 المستوى صفر برامج

 010101 (اهنفالرياض /اهساسدسن ما  بل التعليي  هنفال)عامة فد تعليي المستو  صفر  برام 

 0102 ولاأل المستوى  برامج

 010201 (اهساسدمرحلة التعليي ) اهولعامة فد تعليي المستو   برام 

 010202 (ا بتعا د/اهساسد التعلييمن  اهولىالمرحلة ) اهولعامة فد تعليي المستو   برام 

 0103 المستوى الثاني برامج

 010301 (اإلععاعي/ساسداه التعلييالمرحلة الاااية من )عامة فد تعليي المستو  الاااد  برام 

 0104 المستوى الثالث برامج

 010401 (العايمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010402 (اهعبدمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010403 (لعلمدامرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010404 (التجاريمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010405 (التمريطدمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010406 (الصااعدمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010407 (البريعيمرحلة التعليي الاااوي )عليي المستو  الاال  عامة فد ت برام 

 010408 (الفاع دمرحلة التعليي الاااوي )عامة فد تعليي المستو  الاال   برام 

 010499 (مرحلة التعليي الاااوي)أ ر  فد تعليي المستو  الاال   برام 

 0105 المستوى الرابع برامج

مراكةز التةعريق /مسةتو  التعلةيي العةالد  الىمن الاوع الني   يشعي )الرابا  عامة فد تعليي المستو  برام 
 (المهاد

010501 

 0106 المستوى الخامس برامج

 010601 (العالد التعلييمن  اهولىالمرحلة )عامة فد تعليي المستو  ال امس  برام 

عالد الني يشعي الى الحصول علةى ال التعلييمن  اهولىالمرحلة )عامة فد تعليي المستو  ال امس  برام 
 (عرجة العبلوي المتوسن

010602 

العالد الني يشعي الى الحصول علةى  التعلييمن  اهولىالمرحلة )عامة فد تعليي المستو  ال امس  برام 
 (عرجة البكالوريوس

010603 

عي الى الحصول علةى العالد الني يش  التعلييمن  اهولىالمرحلة )عامة فد تعليي المستو  ال امس  برام 
 (عرجة العبلوي العالد

010604 

العالد الني يشعي الى الحصول علةى  التعلييمن  اهولىالمرحلة )عامة فد تعليي المستو  ال امس  برام 
 (عرجة الماجستير

010605 



 

 
 (10) العامة/األساسية البرامج -تابع 

 الرمز التخصص

 0107 المستوى السادس برامج

الحصةول  إلةىالعةالد الةني يةشعي  التعلةييالمرحلةة الااايةة مةن )فد تعليي المستو  السةاعس عامة  برام 
 (العكتوراهعلى عرجة 

010701 

 0199 العامة/األساسيةأخرى في البرامج  برامج

 019901 أوليةعامة  برام 

 019902 عامة تتطمن  ليًح من التعليي التخاد او   تتطماه برام 

 019903 ن الت هيل العاي والتعريق المهادفد مه عامة برام 

 019904 فد التعليي المستمر عامة برام 

 019999 العامة/اهساسيةأ ر  فد البرام   برام 



 

 

 (10)األمية  محو  برامج

 الرمز التخصص

 0801 (البسيطة األبجديةبرامج ) األميةالبسيطة لمحو  البرامج

 080101 العاعية اهمية محو 

 0802 الوظيفية األميةمحو  برامج

 080201 الوظيفية اهمية محو 

 0899 األميةأخرى في برامج محو  برامج

 089999 اهميةأ ر  فد برام  محو  برام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (10) (تطوير الذات)المهارات الشخصية  برامج

 الرمز التخصص

 0901 (تطوير الذات)الشخصية  المهارات 

 090101 (العرض)ا تصال  مهارات 

 090102 احتراي الافس مهارات 

 090103 إعارة الو ت مهارات 

 090104 البح  عن عمل مهارات 

 090105 البراعة 

 090106 الاخاش أسلوق 

 090107 الت نين الوظيفد مهارات 

 090108 تنوير الاخة للفرع مهارات 

 090109 (الش صية )النات  تنوير 

 090110 التعاون 

 090111 اإليجابدالتفكير  تنوير 

 090112 التكيي ما الحياة مهارات 

 090113 (الش صد)الناتد  التاظيي 

 090114 (اهسرية)الحياة العا لية  تحسين 

 090115 السلوكيات 

 090116 العمل الجماعد مهارات 

 090117 (الجعارة)الكفاية ا جتماعية مهارات 

 090118 (العامة)الجمهور  م انبة 

 090119  ا تصال مهارات 

 090120 المهارات الش صية اكتساق 

 090121 العخلية المهارات 

 0999 (تطوير الذات)أخرى في برامج المهارات الشخصية  برامج

 099999 (تنوير النات)أ ر  فد برام  المهارات الش صية  برام 

 

 

 

 



 

عداد المعلمينالعلوم التربو  برامج  (14) ية وا 

 الرمز التخصص

 1401 عامة في إعداد المعلمين برامج

 140101 عامة فد إععاع المعلمين برام 

 140102 المعلمين إععاع 

 140103 المعلمين فد الت هيل التربوي إععاع 

 1402 متخصصة في إعداد المعلمين برامج

 140201 المعلمين لمعلي الصي إععاع 

 140202 المعلمين لمعلي المجال إععاع 

 140203 المعلمين ة تربية ابتعا ية إععاع 

 140204 المعلمين ة تربية  اصة إععاع 

 1403 إعداد المعلمين مع التخصص في المواد غير المهنية برامج

 140301 فد مواع غير مهاية ت صصالمعلمين ما  إععاع 

 140302 المواع العلمية لمعلمدالمعلمين  إععاع 

 140303 فد مواع علمية ت صصالمعلمين ما  إععاع 

 140304 اإلسحميةالمعلمين فد التربية  إععاع 

 1404 إعداد المعلمين مع التخصص في المواد المهنية برامج

 140401 المواع المهاية لمعلمدالمعلمين  إععاع 

 140402 فد مواع مهاية ت صصالمعلمين ما  إععاع 

 140403 المهاية المواععلمين فد الم إععاع 

 140404 المعلمين فد التربية المازلية إععاع 

 140405 المعلمين فد التربية المهاية إععاع 

 140406 ل اا المعلمين فد التربية المهاية  إععاع 

 140407 المعلمين فد التربية المهاية للنكور إععاع 

 140408 المعلمين فد التربية الموسيخية إععاع 

 140409 المعلمين فد التربية الفاية والموسيخية إععاع 

 140410 الرياطية التربيةالمعلمين فد  إععاع 



 

 
 
 
 

 

عداد المعلمين  –تابع   (41)برامج العلوم التربوية وا 

 الرمز التخصص

 1405 المبكرةالحضانة والرياض والطفولة  ألطفالإعداد المعلمين  برامج

 140501 ما  بل التعليي بالمعرسة هنفالين المعلم إععاع 

 140502 معارس الحطااة ورياض اهنفال لمعلمدالمعلمين  إععاع 

 140503 إلععاع معرسد عور الحطااة برام 

 140504 إلععاع معرسد رياض اهنفال برام 

 140505 مت صصة فد تربية النفولة المبكرة برام 

 1406 ألساسيةاإعداد المعلمين للمرحلة  برامج

 140601 اهساسيةالمعلمين لتعليي المرحلة  إععاع 

 140602 أساسد -المعلمين لتعليي اللغة العربية  إععاع 

 140603 أساسد - اإلاجليزيةالمعلمين لتعليي اللغة  إععاع 

 140604 أساسد –المعلمين لتعليي العلوي  إععاع 

 140605 دأساس -المعلمين لتعليي الرياطيات  إععاع 

 1407 إعداد المعلمين للمرحلة الثانوية برامج

 140701 المعلمين لتعليي المرحلة الاااوية إععاع 

 140702 اااوي –المعلمين لتعليي اآلعاق  إععاع 

 140703 اااوي -المعلمين لتعليي اللغة العربية  إععاع 

 140704 اااوي - اإلاجليزيةالمعلمين لتعليي اللغة  إععاع 

 140705 اااوي –المعلمين لتعليي العلوي  إععاع 

 140706 اااوي -المعلمين لتعليي الرياطيات  إععاع 

 1408 إعداد المعلمين لتعليم الكبار والتخصص في تعليم الكبار برامج

 140801 الكبار لتعلييالمعلمين  تعريق 

 140802 مت صصة فد تعليي الكبار برام 

 140803 المعلمين لتعليي الكبارأ ر  فد إععاع  برام 

 1409 المعوقينإعداد معلمي األطفال المعوقين والتخصص في تعليم  برامج

 140901 اهنفال المعو ين لمعلمدالمعلمين  إععاع 

 



 

 

 
 

عداد المعلمين برامج العلوم الت –تابع   (41)ربوية وا 

 الرمز التخصص

 140902 مت صصة فد تعليي المعو ين برام 

 1410 إعداد المعلمين لمدربي المعلمين برامج

 141001 المعلمين لمعربدالمعلمين  إععاع 

 1411 العلوم التربوية برامج

 141101 عامة فد علي التربية برام 

 141102 التربية 

 141103 التربية علي 

 141104 التربية أصول 

 141105 لتعريسا ممارسة 

 141106 التعريس أساليق 

 141107 تعريس الرياطيات أساليق 

 141108 تعريس العلوي أساليق 

 141109 تعريس اللغة اإلاجليزية أساليق 

 141110 تعريس اللغة العربية أساليق 

 141111 التعليي تكاولوجيا 

 141112 عن بعع التعليي 

 141113 التعليمية الوسا ل 

 141114 التعليمية والمكتبات مصاعرال 

 141115 التربوي الت نين 

 141116 المااه  ت نين 

 141117 البح   مااه  

 141118 المعرسية المااه  

 141119 والتخويي الخياس 

 1499 أخرى في برامج العلوم التربوية وتدريب المعلمين برامج

 149901 أ ر  فد إععاع المعلمين برام 

 149902  التربويةأ ر  فد العلوي  برام 



 

 (10) الفنون برامج

 الرمز التخصص

 2101 عامة في الفنون الجميلة والفنون التطبيقية برامج

 210101 التشكيلية الفاون 

 210102 التنبيخية الفاون 

 210103 الجميلة الفاون 

 210104 النبيعية الفاون 

 2102 عامة في الدراسات الفنية برامج

 210201 عامة فد عراسات الفاون برام 

 210202 العامةالفاون  عراسات 

 2103 الفن وفلسفته تاريخ 

 210301 الفن تاريخ 

 210302 الفن فلسفة 

 2104 الزيتيوالتصوير  الرسم 

 210401 التصوير الزيتد فاون 

 210402 الرسي 

 2105 والترميموالنحت  الحفر 

 210501 الاحت 

 210502  ترمييال 

 2106 الفنون البصرية والتشكيلية برامج

 210601 البصرية والتشكيلية الفاون 

 2107 اليدوية األشغال برامج

 210701 اليعوية اهشغال 

 210702 اليعويةبالصااعة  الجواهرجية 

 210703 اليعوية بالصااعةعلى ال شق  الحفر 

 210704 اليعويةبالصااعة  ال زي 

 210705 اليعويةبالصااعة  سي الا 

 211716 إطافة أشغال على الزجاج

 2108 الموسيقى برامج

 210801 الموسيخى تاريخ 

 210802 (غااء) الصوت 

 210803 الصوت او الغااء 

 210804 الموسيخى 



 

 (10) الفنون برامج -تابع 

 الرمز التخصص

 210805 الموسيخىوتوزيا الحان  ت ليي 

 210806 سيخى موال اظرية 

 210807 الموسيخىفد  الهارمواد 

 2109 التمثيل برامج

 210901 التمايل 

 210902 لعمال المسارح برام 

 210903 المسرح توجيه 

 210904 والتمايل المسرح 

 2110 التصوير الفوتوغرافي والسينمائي برامج

 211001 السياما دالتصوير  علي 

 211002 دالفوتوغرافالتصوير  علي 

 211003  اإلطاءة 

 211004  أفحي تحميض 

 2111 التصميم  برامج

 211101 العا لد التصميي 

 211102 العا لية الز اري 

 211103 اهزياء تصميي 

 211104 اهاا  تصميي 

 211107 الاسي  تصميي 

 2199  الفنونأخرى في برامج  برامج

 219901 الر ص والمسرح صا ت 

 219902  والباليه  صالر  

 219903 أ ر  فد الفاون التنبيخية برام 

 219904 أ ر  فد الفاون الجميلة برام 

 219999  الفاونأ ر  فد برام   برام 



 

 

 (11)اإلنسانية العلوم  برامج

 الرمز التخصص

 2201 اإلنسانيةعامة في العلوم  برامج

 220101 اإلاسااياتعامة فد  برام 

 2202 الدينية وعلم الالهوت البرامج

 220201 العين أصول 

 220202 اإلاساايات 

 220203  التجويع 

 220204 الخران  تفسير 

 220205 وعلومه الحعي  

 220206 اإلسحمية العراسات 

 220207 اإلسحمية والخر ن العراسات 

 220208 العين 

 220209 اإلسحمد العين 

 220210  هوت-المسيحد العين 

 220211 اليهوعي العين 

 220212 الشرعد الخطاء 

 220213 اإلسحمية الشريعة 

 220214 والخااون الشريعة 

 220215 العياية وعلي الحهوت العلوي 

 220216 اإلسحمد الفخه 

 220217 والتشريا الفخه 

 220218 والساة الكتاق 

 220219 واإلرشاع الوعظ 

 2203 المترجمين برامج

 220301 للمترجمين برام 

 2204 الجاريةاو  األصلية اللغة 

 220401 العامية اواللغات السا عة  أعق 

 220402 أساسد –اللغة العربية  تعليي 

 220403 العاميةالسا عة او  اللغات 

 220404 العربية و عابها اللغة 

 2205 وآدابهاالحية األخرى  اللغات 

 



 

 (11)اإلنسانية م العلو  برامج -تابع 

 الرمز التخصص

 220501 اهجابية اللغات 

 220502 اللغة السا عة او العامية ععااللغات الحية  أعق 

 220503 اه ر  ععا العربية اللغات 

 220504 اه ر  و عابها اللغات 

 220505 العامية أوالسا عة  اللغةالحية ععا  اللغات 

 220506 اهلمااية اللغة 

 220507 اإلاجليزية للغةا 

 220508 العبرية اللغة 

 220509 الفراسية اللغة 

 2206 وآدابها القديمةالميتة او  اللغات 

 220601 الخعيمة اواللغات الميتة  أعق 

 220602 الخعيمةالميتة او  اللغات 

 2207 علم اللغة برامج

 220701 الصوتيات 

 220702 اللغويات 

 2208 الدولي واألدبالمقارن  األدب 

 220801 العولد اهعق 

 220802 العالمد اهعق 

 220803 المخارن اهعق 

 2209 التاريخ 

 220901 علي ا جتماع تاريخ 

 220902 التاريخ 

 220903 ا جتماعد التاريخ 

 220904 السياسد التاريخ 

 220905 السياسة تاريخ 

 2210 اآلثارالقديمة وعلم  اآلثار 

 221001 اإلسحمية اآلاار 

 221002 اآلاار علي 

 2211 الفلسفة برامج

 221101 الفلسفة 

 221102 المانق 

 2299 اإلنسانيةأخرى في برامج العلوم  برامج

 229999 اإلاساايةأ ر  فد برام  العلوي  برام 



 

 

 (10) العلوم االجتماعية والسلوكية برامج

 الرمز التخصص

 31 االجتماعية والسلوكية العلوم برامج

 3101 السلوكية والعلوماالجتماعية  العلوم 

 310101 والسلوكيةا جتماعية  العلوي 

 310102 ا جتماعيات 

 310103  ا جتماعية التامية 

 310104 اهسرية التامية 

 3102 االقتصادوعلم  االقتصاديات 

 310201 ا  تصاع 

 310202 ا  تصاع تاريخ 

 310203 واإلحصاء ا  تصاع 

 310204 والعلوي السياسية ا  تصاع 

 310205  ا  تصاعيات 

 310206 العولد ا  تصاع 

 310207 العولية التجارة 

 310208 التجارية اهعمال حركة 

 310209 التمويل علي 

 310210 ا  تصاعية الرياطيات 

 310211 الخومية الحسابات 

 311212 عيةالتامية ا  تصا

 3103 العلوم السياسية برامج

 310301 الوناية التربية 

 310302 السياسية العلوي 

 310303 السياسية المحافل 

 310304 السياسية المعاهع 

 310305 الماظمات  برام 

 310306 الازاعات عراسات 

 310307 العولية العح ات 



 

 

 (10) كيةالعلوم االجتماعية والسلو  برامج -تابع 

 الرمز التخصص

 3104 االجتماعية والعلوماالجتماع  علم 

 310401 ا اتعاش 

 310402 ا جتماعد ا احراي 

 310403 ا جتماعد التغير 

 310404 عدا جتما التاظيي 

 310405 المجتما تاظيي 

 310406 ا جتماعد الطبن 

 310407 العخوبة إصحح 

 310408 ا جتماع علي 

 310409 ا جتماعية المشسسات 

 3105 العلوم السكانية برامج

 310501 (علي السكان)  العيموغرافيا 

 310502 ا جتماعية ال عمة 

 310503 ا جتماعية  العراسات 

 310504 البشرية الخو  

 3106  اإلنسانعلم  برامج

 310601 (اااروبولوجيا) اإلاسان علي 

 3107 لنفسا علمالنفس وبرامج  علم 

 310701 الافسية ا  تبارات 

 310702 وعلي الافس التربية 

 310703 الش صية عراسة 

 310704 الافسية الصحة 

 310705 الافس علي 

 310706 علي الافس تاريخ 

 310707 الافس ا جتماعد علي 

 310708 الافس التربوي علي 

 310709 الافس التنبيخد علي 

 310710 انالافس الشو  علي 

 310711 الافس الصااعد علي 

 310712 الافس المهاد علي 

 310713 الافسية العياعات 

 310714 علي الافس مخاييس 



 

 

 (10) العلوم االجتماعية والسلوكية برامج -تابع 

 الرمز التخصص

 3108 الجغرافياوعلم  الجغرافيا 

 310801 الجغرافيا 

 310802 اهجااس جغرافيا 

 310803 ا  تصاعية الجغرافيا 

 310804 البشرية الجغرافيا 

 310805 الاخافية الجغرافيا 

 310806 السياسية الجغرافيا 

 310807 النبيعية الجغرافيا 

 310808 المعاية الجغرافيا 

 3109 اإلقليميةالثقافات  دراسات 

 310901 اإل ليمية الاخافات 

 310902 اإل ليمية العراسات 

 310903 العولية العراسات 

 310904 العربية المعاصرة العراسات 

 3110 اإلنسانحقوق  برامج

 311001 اإلاسان حخوق 

 311112 العيمو رانية

 3199 أخرى في برامج العلوم االجتماعية والعلوم السلوكية برامج

 319999 أ ر  فد برام  العلوي ا جتماعية والعلوي السلوكية برام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (11) واإلعالمالصحافة  برامج

 التخصص الرمز
 االتصال الجماهيري والتوثيق برامج 3201

 والتوايقالجماهيري  ا تصال  320101

 اإلعحي  320102

 التربوي اإلعحي  320103

 الصحافة  برامج 3202

  الصحافة  320201

 اه بارتخارير  وطا  320202

 ه بارا تحرير  320203

 للممارسين الصحافة  320204

 اه بار كتابة  320205

 والتلفزيون اإلذاعة  3203

 والتلفزيون اإلناعة  320301

 والتلفزيون باإلناعة اإلعحن  320302

 السياما د والتلفزيواد واإل راج اإلاتاج  320303

 التلفزيون فاون  320304

 العامة العالقات  3204

 العامة  اتالعح  320401

 المكتبات وألمناءالمكتبات  علم  3205

 المكتبات همااء برام  320501

 ( زن) التسجيل  320502

 السجحت استرجاع  320503

 السجحت ت زين  320504

 المكتبات علي  320505

 المكتبات فهرسة  320506

 وفنيي المتاحف وما شابهها من مستودعات ألمناء برامج 3206

 اهرشيي أمااء إععاع  320601

 الفاون وتاظيمها عرضصا ت  أمااء تعريق  320602

 المتاحي أمااءلفاد او  برام  320603

 التوثيق فنون  3207

 التوايق  320701

 واإلعالمأخرى في برامج الصحافة  برامج 3299

 واإلعحيأ ر  فد برام  الصحافة  برام  329999
 



 

 (13)اإلدارية  عمالواألالتجارية  البرامج

 التخصص الرمز
 البيع بالجملة والتجزئة برامج 3401

 عامة فد التجارة برام  340101

 ت صصية فد التجارة برام  340102

 والمشتريات المبيعات  340103

 المبيعات  340104

 تجارة التجز ة برام  340105

 تجارة الجملة برام  340106

 الممتلكات بيا  340107

 المبيعات تامية  340108

 المشتريات  340109

 المشتريات عخوع  340110

 العرض تخايات  340111

 المستهل   عمات  340112

 لماعوق المبيعات برام  340113

 التجارية واإلعالناتالتسويق  برامج 3402

 التسويق  340201

 اهسواق بحو   340202

 التجارية اإلعحاات  340203

 (تسويق)العامة  العح ات  340204

 واألسواق المالية والبنوك والتأمين األموال برامج 3403

 والت مينوالباو   اهموال  340301

 تعاى بالتمويل برام  340302

 اهموال اظرية  340303

 المالية اإلعارة  340304

 اهسواقوتحليل  تمويل  340305

 ا ستامار تحليل  340306

 السوق للتمويل ليلتح  340307

 المالية اهعمال  340308

 الصكو  المالية  تخويي  340309

 واهموال الباو   340310

 العلوي المالية والمصرفية 340311

 الت مين  340312

 التخاعع ت مين  340313



 

 (13)اإلدارية  واألعمالالتجارية  البرامج -تابع 

 التخصص الرمز
 ماعدا جت الت مين  340314

 والطمااات ا ستامار  340315

 ا سواق المالية 341316
 المحاسبة والضرائب برامج 3404

 العامة المحاسبة  340401

 مت صصة فد المحاسبة برام  340402

 الحسابات تع يق  340403

 الحسابات الرسمية التجارية لمراجعد برام  340404

 العفاتر مس   340405

 لتكلفةا حسابات  340406

 اإلاتاج تكلفة  340407

 المخااة التكلفة  340408

 الطريبية المحاسبة  340409

 التحليل المالد 341411
  اإلدارة  3405

 العامة اإلعارة  340501

 اإلعارة علي  340502

 اإلعارة اظرية  340503

 اهعمال إعارة  340504

 المحليةالعامة  اإلعارة  340505

 اإلعارية عمالاه  340506

 المالية اهوراقاستامار  إعارة  340507

 والبياالتسويق  أعمال إعارة  340508

 اإلعارية المهارات  340509

 الممتلكات  إعارة  340510

 العمل إعارة  340511

 اهفراعششون  إعارة  340512

 الموظفين إعارة  340513

 البشريةالموارع  إعارة  340514

 اهعاء خيييت  340515

 اإلعاري التعريق  340516

 السياسة ا  تصاعية إعارة  340517

 اهعمال إعارةعامة فد  برام  340518



 

 (13)اإلدارية  واألعمالالتجارية  البرامج -تابع 

 التخصص الرمز
 بها من برام  يتصلوما  اهعمال إعارة  340520

 فد التسويق ت صصما  اهعمال إعارة  340521

 فد التمويل وا ستامار ت صصما  اهعمال إعارة  340522

 فد الحسابات ت صصما  اهعمال إعارة  340523

 أ ر  ت صصاتما  اهعمال إعارة  340524

 المشسسات إعارة  340525

 العولة إعارة  340526

 التربوية اإلعارة  340527

 المعرسية اإلعارة  340528

 الفااعق إعارة  340529

 اللوازي والمستوععات إعارة  340530

 المزارع إعارة  340531

 المستشفيات إعارة  340532

 السياحيةالمكاتق  إعارة  340533

 المناعي إعارة  340534

 المكاتق والسكرتاريا إعارة  340535

 إيواء إعارة  340536

 فد التمريض اإلعارة  340537

 يةال ير  اهعمالمكاتق  إعارة  340538

 ا جتماعيةهي ات الرعاية  إعارة  340539

 السكرتارية واعمال المكاتب برامج 3406

 فد السكرتاريا عامة برام  340601

 والسجل النبد السكرتاريا  340602

 السكرتارية تعريق  340603

 الكتابية اهعمال  340604

 ا  تزال  340605

 وا  تزالعلى اآللة  الكتابة  340606

 الكتابية لألعمالعلى اآللة  الكتابة  340607

 النباعة مهارات  340608

 البيااات إع ال  340609

 المراسحت  340610

 السكرتاريا  عمات  340611

 المكاتق استخبال  340612



 

 (13)اإلدارية  واألعمالالتجارية  البرامج -تابع 

 التخصص الرمز
 التجارية ياتالعملالمست عمة فد  اآل ت  340613

   ت المكتق تشغيل  340614

 فد العمليات التجارية المست عمةاآل ت  تشغيل  340615

 اإلدارية واألعمالأخرى في البرامج التجارية  برامج 3499

 اإلعارية واهعمالأ ر  فد البرام  التجارية  برام  349999

  
  



 

 

 (10) القانون برامج

 التخصص الرمز
 القانونية والتشريع رامجالب 3801

 والشريعة الخااون  380101

 الخااون  380102

 للخطاة المحليين برام  380103

 عامة في القانون برامج 3802

 عامة فد الخااون برام  380201

 التشريع وتاريخ القانون برامج 3803

 الخااون تاريخ  380301

 والشريعةالخااون  تاريخ  380302

 التشريا سفةفل  380303

 الخااواية الممارسة  380304

 الخااواية العراسات  380305

 القانون  برامج 3804

 العولد الخااون  380401

 العمل  ااون  380402

 البحري الخااون  380403

 التجاري الخااون  380404

 اإلعاري الخااون  380405

 ال اصة الخوااين  380406

 البي ة  وااين  380407

 السير  وااين  380408

  ااون معاد 381419
  ااون شرعد 381411

 أخرى في برامج القانون برامج 3899

 أ ر  فد برام  الخااون برام  389999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (31) علوم الحياة برامج

 التخصص الرمز
 والكيمياء الحيوية األحياء برامج 4201

 اهحياء علي  420101

 حيوانال  علي  420102

 اهجاة علي  420103

 (ميكروبيولوجد)الع يخة  اهحياء علي  420104

 الحشرات علي  420105

 العخا ير  علي  420106

 الابات علي  420107

 الورااة علي  420108

 البيولوجية العلوي  420109

 البيولوجية الفيزياء  420110

 الحيوية الفيزياء  420111

 لحيويةا الكيمياء  420112

 المياه العنبة علي  420113

 النفيليات علي  420114

 السموي علي  420115

 علي الحيوااات البحرية 421116
 علم البيئة برامج 4202

 البي ة علي  420201

 أخرى في برامج علوم الحياة برامج 4299

 أ ر  فد برام  علوي الحياة برام  429999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (33)العلوم الطبيعية  برامج

 التخصص الرمز
 العلوم الطبيعية برامج 4401

 النبيعية العلوي  440101

 عامة فد العلوي النبيعية برام  440102

 علم الكيمياء برامج 4402

 الكيميا ية الفيزياء  440201

 الكيمياء  440202

 عامة فد الكيمياء برام  440203

 العطوية الكيمياء  440204

 التحليلية الكيمياء  440205

 األرضالعلوم الجيولوجية وعلوم  برامج 4403

 الجيولوجيا  440301

 (نبيعة) الفيزيا ية الجيولوجيا  440302

 (وتوزيا تطاريسها اهرضتشكل  عراسةأي ) الجيومورفولوجيا  440303

 الجيولوجيا علي  440304

 الجيولوجيةالحفا ر  علي  440305

 واست راجهاالمعاعن  علي  440306

 اهرضنبخات  علي  440307

 الجيولوجيا علوي  440308

 الص ور علي  440309

 اهرضنبخات  علي  440310

 اهرض علي  440311

 المياه علي  440312

 اهرضشكل  علي  440313

 الز زل علي  440314

 البراكين علي  440315

 العلوم الفيزيائية برامج 4404

 الفيزيا د التععين  440401

 النا ة  440402

 الاووية النبيعة  440403

 والفيزياء النبيعيات  440404

 بالحرارة العحج  440405

 عامة فد الفيزياء برام  440406

 التععين فيزياء  440407



 

 

 (33)العلوم الطبيعية  برامج -تابع 

 التخصص الرمز
 النرة فيزياء  440408

 الفيزياءطمن  لميكاايكاا  440409

 الاسبية  440410

 الصوت  440411

 الحرارية العيااميكا  440412

 الاووية الفيزياء  440413

 الفيزياء علي  440414

 البصريات علي  440415

 الفطاء علي  440416

 (اهرضعلي نبيعة ) الجيوفيزياء  440417

 علم الفلك برامج 4405

 الفل  علي  440501

   اإلشعاعدالفل   علي  440502

 الفلكية الفيزياء  440503

 الكواكق علي  440504

 الكواكق تصايي  440505

 الكواكق تنور  440506

 علم الظواهر الجوية برامج 4406

 الجوية اهرصاع  440601

 النخس تابشات  440602

 الظواهر الجوية علي  440603

 اتعلوم البحار والمحيط برامج 4407

 والمحيناتالبحار  علي  440701

 والمحينات للبحارالنبيعية  العلوي  440702

 عامة المحينات علوي  440703

 والبحارفيزياء المحينات  علي  440704

 والمحيناتعلي البحار  كيمياء  440705

 أخرى في برامج العلوم الطبيعية برامج 4499

 العامة العلوي  449901

 العلوي اتم تبر   449902

 أ ر  فد العلوي النبيعية برام  449999



 

 

 (34)الرياضيات واإلحصاء  برامج

 التخصص الرمز
 الرياضيات برامج 4601

 الرياطيات  460101

 والتكامل التفاطل  460102

 الجبر  460103

 الحسابات  460104

 عامة فد الرياطيات برام  460105

 (الرياطيات)لهاعسة متخعمة فد علي ا برام  460106

 التنبيخية الرياطيات  460107

 التحليلية الرياطيات  460108

 الحخيخد التحليل  460109

 العمليات بحو   460110

 الرياطد اإلحصاء  460111

 الاظرية الرياطيات  460112

 الرياطيات اظرية  460113

 اإلحصاء برامج 4602

 اإلحصاء  460201

 التنبيخد اإلحصاء  460202

 التباين تحليل  460203

 الزمايةالسحسل  تحليل  460204

 التجارق تصميي  460205

 العياات اظرية  460206

 (المباية على ا حتما ت)الت مياات  علوي  460207

 واإلحصاءأخرى في برامج الرياضيات  برامج 4699

 أ ر  فد الرياطيات برام  469901

 اإلحصاء أ ر  فد برام  469902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (30)الحاسوب  برامج

 التخصص الرمز
 علم الحاسوب برامج 4801

 البرمجة  480101

 و واعع البيااات البرمجيات  480102

 الاظي تحليل  480103

 الحاسوق تكاولوجيا  480104

 الحاسوق  علي  480105

 الحاسوق تشغيل  480106

 الحاسوق لغات  480107

 أاظمة الحاسوق مييتص  480108

 الشبكات إعارة  480109

 الحاسوق برام   480110

 البرمجيات فحص  480111

 حاسوباستخدام ال برامج 4802

 الحاسوق است عاي  480201

 الحاسوق تنبيخات  480202

 الكترواياً البيااات  معالجة  480203

 اإلاترات است عاي  480204

 الحسابية البرام   480205

 النباعة برام   480206

 أخرى في برامج علم الحاسوب واستخدام الحاسوب برامج 4899

 أ ر  فد علي الحاسوق برام  489901

 أ ر  فد است عاي الحاسوق برام  489902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (21)برامج الهندسة والمهن الهندسية 

 التخصص الرمز
 عامة في الهندسة والمهن الهندسية برامج 5201

 واآل ت اإلاتاج  520101

 الصااعة  520102

 الهاعسة علي  520103

 المبع يةالمشروعات  إععاع  520104

 الهاعسية المهن  520105

 عامة فد الهاعسة برام  520106

 الهندسة الكيميائية والنواحي التكنيكية للمواد برامج 5202

 المواع تكاولوجيا  520201

 اعسيةاله الكيمياء  520202

 التكاولوجية المواع  520203

 الكيميا ية الصااعية الهاعسة  520204

 الهندسة النووية برامج 5203

 الاووية الهاعسة  520301

 هندسة الطاقة برامج 5204

 النا ة وتوزيعها اخل  520401

 النا ة هاعسة  520402

 الصحية  الهندسة  5205

 النبية الهاعسة  520501

 (المياه والمجاري) الصحية  الهاعسة  520502

 هندسة النقل والمواصالت واالتصاالت برامج 5206

 الاخل والمواصحت هاعسة  520601

 المواصحتوصيااة مععات  تركيق  520602

 ا تصا ت هاعسة  520603

   واإللكترونيةالكهربائية  المهنوبرامج  واإللكترونيةالكهربائية  الهندسة  برامج 5207

 اإللكترواية الهاعسة  520701

 الحاسوق هاعسة  520702

 الكهربا ية الهاعسة  520703

  واإللكترواياتالكهربا ية  الهاعسة  520704

 أاظمة الحاسوق هاعسة  520705

 أاظمة المعلومات هاعسة  520706

 الصااعية اإللكتروايات مهن  520707



 

 

 (21)سية برامج الهندسة والمهن الهند –تابع 

 التخصص الرمز
 اإللكترواية المععاتوتشغيل  تركيق  520708

 الصااعية الكهرباء  520709

 الراعيو والتلفزيون  تكاولوجيا  520710

 الراعيو والتلفزيون هاعسة  520711

 اإللكتروايةاهجهزة  صيااة  520712

 اإللكترواية النبيةاهجهزة  صيااة  520713

 اإللكترواية المكتبيةاهجهزة  صيااة  520714

 اهجهزة النبية تكاولوجيا  520715

 والطائراتوالسفن  المركبات  5208

 تجليس وعهان السيارات مهن  520801

 سمكرة السيارات مهن  520802

 كهرباء السيارات مهن  520803

 السيارات والمحركات ميكااي   520804

 الميكاايكد اإلصحح مهن  520805

   ت النيران هاعسة  520806

 البحرية الهاعسة  520807

 علوي النيران هاعسة  520808

 المنارات هاعسة  520809

 الهندسة الصناعية والبرامج التكنيكية للهندسة الصناعية برامج 5209

 اهتمتة الصااعية هاعسة  520901

 الصااعية الهاعسة  520902

 الاسي  هاعسة  520903

 مهن المعادن برامج 5210

 اهلمايوي مهن  521001

 واللحاي  الحعاعة مهن  521002

 ال رانة مهن  521003

 السباكة مهن  521004

 المعاعن مهن  521005

 اهكسجين لحاي  521006

 والبرامج التكنيكية للهندسة الميكانيكية الميكانيكية الهندسة  برامج 5211

 ةالميكاايكي الهاعسة  521101

  اهفران هاعسة  521102

 



 

 

 

 (21)برامج الهندسة والمهن الهندسية  –تابع 

 التخصص الرمز
 الميكاايكيةاآل ت  صيااة  521103

 الميكاايكد الرسي  521104

 الميكاايكية المهن  521105

 الهيعرولوجية الهاعسة  521106

   ت إاتاج هاعسة  521107

 فئة وتكيف الهواء والتبريدهندسة ومهن التد برامج 5212

 التعف ة وتكيي الهواء والتبريع هاعسة  521201

 التعف ة وتكيي الهواء والتبريع مهن  521202

 أخرى في برامج الهندسة والمهن الهندسية برامج 5299

 الجيولوجية الهاعسة  529901

 العيكور والتصميي العا لد هاعسة  529902

 الرياطيات هاعسة  529903

 الفيزياء هاعسة  529904

 الهاعسية الرياطيات  529905

 الهاعسة فيزياء  529906

 الصيااة  529907

 أ ر  فد الهاعسة والمهن الهاعسية برام  529999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (23)برامج التصنيع والمعالجة 

 التخصص الرمز
 والمشروبات األطعمة برامج 5401

 ونرق معالجتها والمشروبات اهنعمة مهن  540101

 والشراقالنعاي  معالجة  540102

 النعاي  540103

 النعاي علي  540104

 النعاي معالجة  540105

 النعاي صحة  540106

 على النعاي اهشراي  540107

 النعاي إععاع  540108

 اهنعمة حفظ  540109

 الغنا ية الصااعات  540110

 ال بز  540111

 ال بز صااعة  540112

 الحلويات صااعة  540113

 اهلبان علي  540114

 اهلبان صااعة  540115

 الجبن إاتاج  540116

 وسل هاالحيوااات  نبح  540117

 اللحوي معالجة  540118

 المشروبات معالجة  540119

 التخنير  540120

 ال فيفةالمشروبات  صااعة  540121

 ال مور صااعة  540122

 النسيج والمالبس والجلود برامج 5402

 الاسي  مهن  540201

 الاسي  تكاولوجيا  540202

 الغزل  540203

 الغزل مهن  540204

 اهصواي علي  540205

 الاياق إاتاج  540206

 المحبس صااعة  540207

 المحبس مهن  540208

 والتفصيل ال يانة  540209



 

 (23)لجة برامج التصنيع والمعا -تابع 

 التخصص الرمز
 ال يانة  540210

 الحب   540211

 اإلبرة أعمال  540212

 الجلوع مهن  540213

 الجلوع صااعة  540214

 الجلوع إاتاج  540215

 الجلوع معالجة  540216

 للعاملين فد مهن الجلوع برام  540217

 للعاملين فد مهن الفراء برام  540218

 حنيةاه إاتاج  540219

 اهحنية صااعة  540220

 والجلوع اهحنية إصحح  540221

 التاجيع مهن  540222

 السراجة مهن  540223

 والزجاج والبالستيكالخشب والورق  مواد  5403

 والاجارةال شق  أعمال  540301

 اه شاق تكاولوجيا  540302

 ال شبية اهعمال مهن  540303

 (اآلليةغير )السفن  بااء  540304

 اهاا  مهن  540305

 اهاا  صااعة  540306

 (النوبارغير ) الاجارة  540307

 ال زا ن عمل  540308

 ال يزران أعمال  540309

 اهلياي صااعة  540310

 ومعالجة الورق صااعة  540311

 الكتق تجليع  540312

 النباعة  540313

 البحستي  صااعة  540314

 الزجاج إاتاج  540315

 الزجاج صااعة  540316

 الماس صااعة  540317

 السيرامي  صااعة  540318



 

 

 (23)برامج التصنيع والمعالجة  -تابع 

 التخصص الرمز
 المنان معالجة  540319

 الحجارةواعمال  تخنيا  540320

 المعادنواستخراج  التعدين  5404

 التععين تكاولوجيا  540401

 المعاعن ياتكاولوج  540402

 التععين هاعسة  540403

 الفحي تععين  540404

 والغازالبترول  هاعسة  540405

 والغازالبترول  است راج  540406

 المااجي هاعسة  540407

 الما ية الهاعسة  540408

 حفر اآلبار هاعسة  540409

 ال ايالمواع  است راج  540410

 المعالجةأخرى في برامج التصنيع و  برامج 5499

 أ ر  فد برام  التصايا والمعالجة برام  549999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (20) العلوم المعمارية والبناء برامج

 التخصص الرمز
 فن العمارة وتخطيط المدن برامج 5801

 المعن وت نينالمعماري  الت نين  580101

 المعمارية العلوي  580102

 دالمباا تصميي  580103

 المعن والمجمعات ت نين  580104

 النبيعيةتاظيي المااظر  عمارة  580105

 النبيعية والشوارع المااظروتجميل  العمارة  580106

 اإل ليمد الت نين  580107

 الحطري الت نين  580108

 المجتما تامية  580109

 المعمارية الهاعسة  580110

 المساحة  580111

 لمساحيةا الهاعسة  580112

 المعماري الرسي  580113

 الهاعسد الرسي  580114

 الرسي المعماري هاعسة  580115

 الجوي  التصوير  580116

 ال را ن رسي  580117

 ال را ن صااعة  580118

 عمارة المباني والهندسة المدنية برامج 5802

 المبااد عمارة  580201

 اإلاشاءات  580202

 بايةاه مرا بة  580203

 المعاية الهاعسة  580204

 اإلاشاءات هاعسة  580205

 النرق هاعسة  580206

 المبااد هاعسة  580207

 الجسور هاعسة  580208

 السك  الحعيعية هاعسة  580209

 البحرية العمارة  580210

 السفن وأحواضالمواائ  إاشاء هاعسة  580211

 البااء حري  580212



 

 

 
 

 (20) العلوم المعمارية والبناء برامج -تابع 

 التخصص الرمز
 ( المازلية)عات اهعوات الصحية تمعي مهن  580213

 البحن مهن  580214

 (المازلية)الكهربا ية  التمعيعات  580215

 الحعيع المسلح  عمال البااء مهن  580216

 النوبار وبااء الحجر مهن  580217

 الخصارة مهن  580218

 عهان المبااد مهن  580219

 أخرى في برامج العلوم المعمارية والبناء برامج 5899

 أ ر  فد برام  العلوي المعمارية والبااء برام  589999



 

 

 (41)األسماك الزراعة والغابات ومصائد  برامج

 التخصص الرمز
 والمواشي الدواجنوتربية  الزراعة  6201

 الزراعة  620101

 فد الزراعة عامة برام  620102

 الزراعة فد اهساسية المهارات  620103

 الزراعة علي  620104

 الزراعة هاعسة  620105

 الزراعد اإلرشاع  620106

 الزراعد اإلاتاج  620107

 الاباتد اإلاتاج  620108

 الزراعد اإل راض  620109

 والتامية الزراعية الت نين  620110

 الزراعد التعاون  620111

 اهراطد استصحح  620112

 اهسمعة  620113

  الزراعية اآلفات  620114

 الحشرية المبيعات  620115

 الاباتات و اية  620116

 المحاصيل تامية  620117

 الفواكه زراعة  620118

 الزيتون زراعة  620119

 الحبوق زراعة  620120

 ال طراوات زراعة  620121

 الكروي زراعة  620122

 الحيوان تربية  620123

 والماعز اهغااي تربية  620124

 ال يول تربية  620125

 اهبخار تربية  620126

 اهليفةالحيوااات  تربية  620127

 الحيوااات ترويض  620128

 والنيورالعواجن  تربية  620129

 الزراعة ا تصاعيات  620130

 التربة والمياه علوي  620131

 والتربة الري  620132



 

 

 (41)األسماك الزراعة والغابات ومصائد  برامج -تابع 

 التخصص الرمز
 الري هاعسة  620133

 التربة  علي  620134

 المياهاو اساليق فاية  فاون  620135

 التربة والمياه دلفاي برام  620136

 البستنة والحدائق برامج 6202

 البستاة  620201

 البستاة تخايات  620202

 الزراعيةا شتال  إاتاج  620203

 الزراعيةالحبوق  إاتاج  620204

 الحعا ق  620205

 اباتات الزياة إاتاج  620206

 والبحستيكيةالزجاجية  البيوت  620207

 (الحراجة)الغابات والتشجير  برامج 6203

 اه شاقو نا  أ امتهاالغابات  إاتاج  620301

 ريأو التشج الغابات  620302

 رأو التشجيعامة فد الغابات  برام  620303

 والتشجيرالغابية  الهاعسة  620304

 والمراعد الحراج  620305

 األسماكمصايد  برامج 6204

 اهسما عامة فد مصايع  برام  620401

 اهسما  مصايع  620402

 اهسما مصايع  هاعسة  620403

 اهسما تربية  علوي  620404

 األسماكأخرى في برامج الزراعة والغابات ومصائد  برامج 6299

 اهسما أ ر  فد برام  الزراعة والغابات ومصا ع  برام  629999



 

 

 (43) البيطرية البرامج

 التخصص الرمز
 البيطرية البرامج 6401

 الحيوااد اإلاتاج علي  640101

 الحيوان تهجين  640102

 البينرة علي  640103

 الحيوان صحة  640104

 البينري النق  640105

 (المساععين)فايد النق البينري  برام  640106

 أخرى في البرامج البيطرية برامج 6499

 أ ر  فد البرام  البينرية برام  649999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (21)الصحية  البرامج

 التخصص الرمز
 الطب برامج 7201

 فد النق عامة برام  720101

 اهنباءلتعريق  برام  720102

 الصحة علي  720103

 النق   علي  720104

 (بااولوجد) اهمراض علي  720105

 اهمراض صا ص  علي  720106

 السمعية اهمراض علي  720107

 العيون علي  720108

 الفي علي  720109

 المععة أمراض  720110

 الورااة علي  720111

 اهاسجة ليع  720112

 الوظا ي علي  720113

 اهوراي علي  720114

 (بكتريولوجد)الجراايي  علي  720115

 (دفارماكولوج) اهعوية علي  720116

 المااعة علي  720117

 اهوب ة علي  720118

 الشي و ة علي  720119

 النق تكاولوجيا  720120

 عامة فد النق والجراحة برام  720121

 الجراحة  720122

 التعويطية الجراحة  720123

 النق ت صصات  720124

 العاي النق  720125

 والحاجرة واهاي اهنن نق  720126

 اهشعة نق  720127

 اهنفال نق  720128

 اهعصاق نق  720129

 البولية اهمراض نق  720130

 الجلعية اهمراض نق  720131

 الصعرية اهمراض نق  720132



 

 (21)الصحية  البرامج -بع تا

 التخصص الرمز
 الباناد النق  720133

 الت عير وا اعاش نق  720134

 التشريح نق  720135

  النبيعدالعحج  نق  720136

 الرياطد النق  720137

 الشرعد النق  720138

 الصااعية واهنرايالعظاي  نق  720139

 العيون نق  720140

 الهرموااتالغعع و  نق  720141

 الفي والشفة واللاة نق  720142

 الاسا د والتوليع والعخي النق  720143

 الم بري النق  720144

 الاووي النق  720145

 الافسد النق  720146

 الو ا د النق  720147

 الجهاز التااسلد أمراض نق  720148

 الجهاز الهطمد أمراض نق  720149

 الخلق أمراض نق  720150

 جراحة التجميل نق  720151

 جراحة الخولون والمستخيي نق  720152

 الخدمات الطبية برامج 7202

 فد الصحة العامة أولية برام  720201

 العامةفد الصحة  التفتيش  720202

 الصحية الر ابة  720203

 العامة السحمة  720204

 لحاتشار الخابلة اهمراضفد  التحكي  720205

 الماء الصحد إمعاع  720206

 للافاياتالصحد  اإليعاع  720207

 المجاري لم لفاتالصحد  اإليعاع  720208

 النبد الت هيل  720209

 النبيعد العحج  720210

 المساج عحج  720211

 والعحجالنبد  التش يص  720212



 

 (21)الصحية  البرامج -تابع 

 التخصص الرمز
 اتعملي لمشري برام  720213

 العمل عحج  720214

 النبية المهن  720215

 النبية المساععة المهن  720216

 النق تكاولوجيا  720217

 اكس أشعة تكاولوجيا  720218

 النبيةاكس  أشعة تخايات  720219

 المياى اكس أشعةععا  اهشعةلفاد  برام  720220

 اإلسعاي تكاولوجيا  720221

 ارئالنو  تكاولوجيا  720222

 الو ا دالنق  تكاولوجيا  720223

 السما تكاولوجيا  720224

 الم بريالنق  تكاولوجيا  720225

 الاوويالنق  تكاولوجيا  720226

 التجميليةالجراحة  تكاولوجيا  720227

 الصيعلة  720228

 الصيعلة لمساععي برام  720229

 البصريات  720230

 وفحص الاظر  ياس  720231

 النبيةععسات الاظر  صااعة  720232

 تعاى بالتغنية برام  720233

 الحمية  720234

 اهنعمة صحة  720235

 الصحد الماء  720236

 المازل نعايفد بح   تعاد  برام  720237

 التنعيي  720238

 التحاليل النبية ت هيل  720239

 النبية الم تبرات  720240

 الصحية المساععة  720241

 مساععة النق أعمال  720242

 التمريض والرعاية برامج 7203

 الصحية الرعاية  720301

 التمريض  720302



 

 (21)الصحية  البرامج -تابع 

 التخصص الرمز
 لمساععي الممرطين برام  720303

 التمريض ت هيل  720304

 الصحة تمريض  720305

 الرطا صحة  720306

 الافسد التمريض  720307

 (الخبالة)التوليع  فن  720308

 الو عة تمريض  720309

 نق اهنفال تمريض  720310

 ال عاج  720311

 المجتمعد التمريض  720312

 الشي و ة تمريض  720313

 المعو ين تمريض  720314

 العامةفد الصحة  التمريض  720315

 األسنانطب وخدمات  برامج 7204

 اهساان علي  720401

 اهساانصحة  علي  720402

 اهساانتخويي  علي  720403

 اهساان نق  720404

 السريري اهساان نق  720405

  اهساانجراحة  نق  720406

 اهساانلمساععي نق  برام  720407

 اهساان تكاولوجيا  720408

 اهساانصااعة  برام  720409

 اهساان م تبرات  720410

 اهسااننق لممارس  برام  720411

 اهساان صااعةفد فن  أ ر   برام  720412

 أخرى في البرامج الصحية برامج 7299

 أ ر  فد البرام  الصحية برام  729999



 

 

 (24) الخدمات االجتماعية برامج

 التخصص الرمز
 الرعاية االجتماعية برامج 7601

 ا جتماعية الرعاية  760101

 والنفولة اهمومة  760102

 النفل رعاية  760103

 كبار السن رعاية  760104

 المعو ين رعاية  760105

 اهحعا  رعاية  760106

 االجتماعي واإلرشادالعمل  برامج 7602

 ا جتماعد الرفاه  760201

 ا جتماعيةوالسياسة  البرام   760202

 ا جتماعية ال عمات  760203

 ا جتماعية المهن  760204

 ا جتماعد إلرشاعا  760205

 الكحول حولوالتوعية  اإلرشاع  760206

 الم عرات حولوالتوعية  اإلرشاع  760207

 التع ين حولوالتوعية  اإلرشاع  760208

 والزواج اهسر  اإلرشاع  760209

 اهسرة تاظيي  760210

 المهاد اإلرشاع  760211

 وا جتماعيةال يرية  اهعمال  760212

 أخرى في برامج الخدمات االجتماعية جبرام 7699

 أ ر  فد برام  ال عمات ا جتماعية برام  769999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 (00) الخدمات الشخصية برامج

 التخصص الرمز
 خدمات الفنادق وتقديم الطعام والشراب برامج 8101

  الفااعق  810101

 المناعي  810102

 الفااعق   عمات  810103

 المناعي   عمات  810104

 الحااات  عمات  810105

 والمناعيللفااعق  النبخ  810106

 الموا عو عمة  السفرجية  810107

 والشراقالنعاي  تخعيي  810108

 الزبا ن رعاية  810109

 الفااعقا ستخبال فد  تعريق  810110

 السفر والسياحة برامج 8102

 السياحة  810201

 السياحة مهن  810202

 الرححت تاظيي  810203

 وكالة السفر  عمات  810204

 السفر استشارات  810205

 على الرححت اهشراي  810206

 الحجاج هع ء برام  810207

 السياحد اإلرشاع  810208

 للعاملين فد صا ت المنارات برام  810209

 برام  لحع ء السياحيين 811211
 الرياضة برامج 8103

 الرياطة  810301

 الرياطد التعريق  810302

 لمعرق الرياطة برام  810303

 للحكي الرياطد برام  810304

 الرياطية اهلعاق  810305

 العلوم المنزلية برامج 8104

 عامة فد ا  تصاع المازلد برام  810401

 (للمازل) اهغنيةتعاى بالنبخ وال بيز وحفظ  برام  810402

 نيةوالتغ اهنعمةاى بششون المازل والبحو  واستهح  تع برام  810403

 للعاملين فد البيوت برام  810404



 

 

 (00) الخدمات الشخصية برامج -تابع  

 التخصص الرمز
 الجلوع تاظيي  810405

 الجاي والتاظييغسيل المحبس  مهن  810406

 وتلميا الفراء تاظيي  810407

 خبعاتالعاعة تشكيل ا  و  تاظيي  810408

 (المازلفد ) اإلبرة أعمال  810409

 (فد المازل) ال يانة  810410

 تجارة التجز ة برام  810411

 التجميل وتصفيف الشعر برامج 8105

 والحح ة التجميل  810501

 التجميل  810502

 التجميل علي  810503

 التجميل مستحطرات  810504

 الصالواات  عمات  810505

 مكياجال  810506

 البشرة عحج  810507

 اهظافر تخليي  810508

 بالخعي العااية  810509

 للتجميل المساج  810510

 التاحيي  810511

 الحح ة  810512

 الشعر تصفيي  810513

 أخرى في برامج الخدمات الشخصية برامج 8199

 أ ر  فد برام  ال عمات الش صية برام  819999



 

 

 (03) نقلخدمات ال برامج

 التخصص الرمز
 خدمات النقل برامج 8401

 الاخل  840101

 ا تصا ت  840102

 العرباتمحركات  تشغيل  840103

 لفاحصد المركبات برام  840104

 الشوارع أعمال  840105

 المواصحت تعلييمعرسين او  إععاع  840106

 الخياعة  840107

 السيارات  ياعة  840108

 الشحن الاخيل هنم  840109

 والباصات الاخيلةالمركبات   ياعة  840110

 الشاحاات  ياعة  840111

 الرافعات  ياعة  840112

 المححة علوي  840113

 الجوية المححة  840114

 النا رات مححة  840115

 الجوي النيران  840116

 النا راتبحركة  التحكي  840117

 الشراعية النا رات  840118

 لمطيفد ال نون الجوية برام  840119

 البحارة  840120

 البحرية علوي  840121

 السفن أعمال  840122

 لربان السفياة برام  840123

 لمهاعس السفن برام  840124

 لوكيل ربان السفن برام  840125

 الحعيعيةتشغيل السك   مهن  840126

 البريعية العلوي  840127

 البريعية اهعمال  840128

  عمات البريع برام  840129

 أخرى في برامج خدمات النقل برامج 8499

 أ ر  فد برام   عمات الاخل برام  849999



 

 

 (02) حماية البيئة برامج

 التخصص الرمز
 العامة في حماية البيئة البرامج 8501

 البي ية حماية  850101

 البي ية العراسات  850102

 النبيعيةالمصاعر  لاستعما  850103

 النبيعيةالمصاعر  حماية  850104

 والتربةالمياه  حماية  850105

 التحكم وتكنولوجيا البيئة برامج 8502

 تلو  الهواء حماية  850201

 تلو  المياه حماية  850202

 البي ة تكاولوجيا  850203

 المصااافد م لفات  التحكي  850204

 التصايا إعاعة  850205

 فد الطجي  التحكي  850206

 والحياة البرية  الطبيعيةالبيئة  برامج 8503

 النبيعة حماية  850301

 اهراطد حماية  850302

 النبيعية المحميات  850303

 خدمات صحة المجتمع برامج 8504

 المجتما صحة  850401

 والخانوراتمن الفطحت  الت لص  850402

 الشوارع تاظيي  850403

 تزويع المياه  عمات  850404

 أخرى في برامج حماية البيئة برامج 8599

 أ ر  فد برام  حماية البي ة برام  859999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (04)األمن خدمات  برامج

 التخصص الرمز
 واألشخاصحماية الممتلكات  برامج 8601

 المعاد اهمن  860101

 المعاد العفاع  860102

 ريقالح إنفاء  860103

 الحريق إنفاء تكاولوجيا  860104

 من الغاز الو اية  860105

 الشرنية العلوي  860106

 الشرنية العراسات  860107

 الشرنة عمل  860108

 الخااونوتععيي  تافين  860109

 السجون أعمال  860110

 الجريمة علي  860111

 اهمن ال اص 861112
 صحة وسالمة العاملين برامج 8602

 وسحمة العاملين صحة  860201

 العمل إصاباتمن  السحمة  860202

 فد العمل الترفيه  860203

 المسلحةوالقوات  الدفاع  8603

 العسكري التعريق  860301

 العسكرية العلوي  860302

 العسكري اهمن  860303

 العفاع عراسات  860304

 الحروق اظريات  860305

 األمني برامج خدمات أخرى ف برامج 8699

 اهمنأ ر  فد برام   عمات  برام  869999

 


