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 تقديم

 
منذ أن أخذ على عاتره مهمة بنا  النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، نشط الجهاز 
المركزي لإلحصا  الفلسطيني على أكثر من صعيد إلرسا  قواعد هذا النظام وف  األسس والمعايير الدولية السائدة وبما 

 .ياجات الفلسطينيةيخص االحت
 

وعلى صعيد بنا  الرقم اإلحصائي الفلسطيني الرسمي، التمزم الجهماز بكمل مما يصمدر ممن توصميات دوليمة فيمما يتعلم  بتوحيمد 
أهممم التوصممميات فممي مجمممال  إحمممد  عهممما واشممكالهاالتصممنيفات اإلحصمممائية بكافممة أنوا وتعتبمممر.  المفمماهيم والمعمممايير اإلحصممائية

لتعامممل مممع كافممة التصممنيفات وفمم  ممما نصممت عليممه تلممال التوصمميات وبممما يممتال م مممع خصوصممية اإلحصمما ، لممذا ال بممد مممن ا
 .االقتصاد الفلسطيني

 
قممام الجهمماز المركممزي لإلحصمما  الفلسممطيني بدراسممة معمرممة للتصممنيفات الدوليممة ومحاولممة إيجمماد تصممانيف إحصممائية فلسممطينية 

 .في هذا المجال مبنية على أسس متينة ووف  أحدث اإلصدارات لألمم المتحدة

 
 ومما اسمتجد ممن توصميات دوليمة ، وف  مما صمدرالجهاز اعدهأحد أهم التصانيف الذي  الفلسطيني المهنيلرد كان التصنيف 

 ه النسمخة المحدثمة ممنإنجماز همذ تمم  .1000بشأن التصنيف المهني وعلى ضو  اصدار التصمنيف المدولي المعيماري للمهمن 
مد عليها بشأن تصنيف وتبويب المهن في االراضمي الفلسمطينية بمما يتناسمب وخصوصمية بمثابة مرجعية يعتكون تالتصنيف ل

  .االقتصاد الفلسطيني

 .سيعود بالفائدة الكبيرة لكافة المهتمين في هذا المجال المهن بمانأمل أن نكون قد وفرنا في تبويب 

 

 واهلل الموف ،،

 

 عال عوض  1034 كانون ثاني

 رئيس الجهاز 
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 مقدمة
 
 التصنيف المهني تعريف -1

محددة وواضحة وفرا لمهامها  ي مجموعاتالتصنيف المهني هو أداة لتنظيم جميع الوظائف في مؤسسة أو صناعة او بلد، ف
 :تكون عادة من مكونين يو . وواجباتها التي تمت في هذا الوظيفة

 للمجموعات،ظائف إلى الفئات األكثر تفصيال تصنيف الو  ، الذي يعطي مبادئ توجيهية بشأن كيفية نظام التصنيف نفسه• 
هو يتضمن العناوين والرموز المهنية، ويمثل الريمة و . في مجموعات أوسع نطاقا المجموعات يتم تفصيل هذه وكيف 
 .للوظيفةالذي يصف مختلف المهام والواجبات  والمتغير للوظيفة،المحددة 

، الذي يتألف عادة من أوصاف المهام والواجبات فضال عن الجوانب األخر  من الوظائف التي تنتمي إلى مكون وصفي• 
 ي ذلال السلع والخدمات المنتجة ومستو  المهارة والتخصص، وتشمل المهنكل مجموعة من المجموعات المحددة، بما ف

 .تشكل قاموس المهنمجتمعة،  األوصافهذه ، وعليه فان إلخ ... ةوالمستبعد الداخلة
 وهيكل التصنيف  للمهنمفصلة الوصاف األ كما ان .مصممة لخدمة أغراض عدة ،عادة ما تكون التصنيفات المهنية الوطنية

مختلف لدرجات مختلفة من االهتمام  يؤدي الى وان اختالف مجاالت االستخدام، متكاملينجزأين نظر اليه كيجب ان ي
 .العناصر 

فرص  وعن المهام والواجبات وظروف  ةمن قبل أولئال الذين هم بحاجة إلى معرف للمهنة استخدام األوصاف المفصلةيتم  •
بيل المثال أولئال المسئولين عن التوظيف والتدريب والتوجيه المهني، على س)في الغالب موجهة للمستخدمين  يوه. العمل

في المرام األول لتلبية احتياجات هؤال  المستخدمين، ولكن  ةوينبغي تصميم أوصاف المهن(. السيطرة على الهجرة ، الخو 
 .يجب أن تشمل أيضا العناصر الوصفية الالزمة لتطبي  خطط التجميع ذات الصلة

ينبغي أن تكون مصممة أساسا و ، ا  جمالية أكثر تدريجيامفصلة معا في مجموعات الالمهن  يتم تجميع،  يفهيكل التصن• 
 من أجل التوفي  بين طالبي العمل والوظائف الشاغرة، أو وذلاللتسهيل الفرز فرص العمل واألشخاص إلى مجموعات، 

 .واالقتصادية للمجتمع سو  العمل والتركيبة االجتماعيةلحصائي اإلتحليل اللوصف و ا بغرض
 
 المبادئ األساسية للتصنيف المهني -2

 :أساسية تشمل على مبادئ يتصنيف المهناليستند 
 تصنيفال وحدة ( أ)
 تصنيفالتغير م  ( ب)

 معايير تشابه ال  ( ج)
 تصنيف ال وحدة -أ
 : عادة ما تكون يالت تصنيف الوظائفبالتصنيفات المهنية عموما تعمل  
 لحاضر، أو في المستربل في الماضي وا الوظائف •
  وظائف العمالة باجر• 
 وظائف التشغيل الذاتي • 
 الشاغرةالوظائف • 
 (تراسم العمل)كثر من شخص واحد أل وظائف• 
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 وظائف العمالة بأجر
ساسية ال تعتمد بشكل مباشر أمنحهم مكافأة  تمي ،( مكتوبة أو شفهية)عرود عمل واضحة  وف  التي تتمهي تلال الوظائف  
حدة و  وأمؤسسة ال تبغي الربح  أو ،ربحية مؤسسة هذه الوحدة يمكن أن تكون)لى عائدات الوحدة التي يعملون فيها ع

أو المباني المستخدمة من / قد تكون بعض أو كل األدوات والمعدات الرأسمالية ، ونظم المعلومات و و (. حكومية أو منزلية
أصحاب شراف المباشر ، أو وفرا لمبادئ توجيهية صارمة حددها مالال أو تعمل تحت اإل وقد يعمل المشتغل قبل اآلخرين،

 . العمل
 وظائف التشغيل الذاتي

المستمدة من السلع والخدمات ( أو إمكانات لتحري  أرباح)هي تلال الوظائف حيث األجر يعتمد بشكل مباشر على األرباح  
اتخاذ الررارات التنفيذية التي تؤثر على ب يروم المشتغلونو  (. حيث يعتبر االستهالال الخاص جز ا من األرباح)المنتجة 

 . المؤسسة ، أو تفويض هذه الررارات مع االحتفاظ بالمسؤولية عن رعاية المؤسسة
على أساس التشابه في نوع  في فئات مهنية (.تجميعها معا)يتم تجميع الوظائف التي لها نفس المهام الرئيسية والواجبات 

على مستو  . )وصفها في قاموس المهن والفئات المهنية التي يتم الوحداتو . والواجبات التي يؤدونهابالمهام  والعمل، 
 .(وصف الوظائف الفردية تساعد فيألجور والمرتبات ، فان مستو  االمؤسسات

فهناال لذا (. أو كان من المتوقع أن يكون)أكثر من وظيفة  اومهن مختلفة  اذا كان يمارسويمكن تصنيف شخص واحد  
 على باالعتمادعادة ما تصاغ هذه الرواعد و . ليتم تصنيفه بنا  عليها ،الختيار وظيفة واحدة اساسيةحاجة إلى صياغة قواعد 

 .خالل الفترة المرجعية منها أو الدخل المتحر  التي يرضيها في المهنة الواحدة  ساعات العمل
 متغيرات التصنيف  -ب

 .المنجزة المهام والواجبات نوع العمل المنجز، أو ما يكون ادةالمتغير في التصنيف المهني هو ع
 تشابه المعايير -ج

وترديم توجيهات بشأن  ،موقع الفئاتل وهي تحدد اإلطار المفاهيمي. معايير من األمور األساسية لتصنيف المهنتشابه ال
. رئيسية، وكيفية تنظيم المهن في التصنيف، وكيفية تأسيس التشابه في السمة الةفو حذالمجديدة أو الكيفية تصنيف المهن 

 .والتخطيط والتعليم البشرية الموارد وميزانية تكون مفيدة إليجاد فرص العمل، حتى ،المهارات أفضل معياريجب ان تكون 
 .هيبة المهنية ستكون معيارا أكثر مال مةال فان التصنيف مفيد لتحليل الطبرات االجتماعية  حتى يكون  ولكن

ليس  ،متطلبات مختلفة ممختلف المستخدمين لديه ولسو  الحظ فان. أي مستخدم تاحتياجا تشابه المعايير تلبين ينبغي أ
 فان ،بالنسبة لبعض المستخدمين. األكثر مال مة المتشابهةفرط على مستو  مناسب من التجميع ولكن أيضا للمعايير 

 نللمستخدمي .لطل  أو في الداخل، أو ما إذا كان يلزم السفر أم الالمعايير الهامة هو ما إذا كان العمل يجري في الهوا  ا
اآلخرين، فان الوضع االجتماعي للعمل قد يكون اكثر اهمية، او قد يطلبون تسليط الضو  على المواد التي يتم العمل بها، 

 .ائنوالسلع والخدمات المنتجة، او ما اذا كان العمل يتطلب االتصال المباشر مع العمال  والزب
المطورين لها ضمنا أو صراحة إعطا  األولوية على  ،معايير في التصنيف المهنياستخدام ال قبل اتخاذ قرار بشأن 

االستخدام العام  عندترييم دقي  على اآلثار المترتبة  إجرا  ولذلال يجب. الحتياجات بعض المستخدمين على اآلخرين
  .للتصنيف
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 ةاستخدامات التصنيفات المهني -3
أوصاف المهنة  الى تفصيليجب أن ينظر  . لخدمة أغراض عدة هاالتصنيفات المهنية الوطنية وقواميس تصميم يتمعادة ما 

 . وان استخدامات التصنيف تتخذ درجات مختلفة  من االهتمام في العناصر المتنوعة، متكاملينجزأين كوهيكل التصنيف 
فرص و عن المهام والواجبات وظروف  فةولئال الذين هم بحاجة إلى معر من قبل أ للمهنةاستخدام أوصاف مفصلة يتم • 

على سبيل المثال أولئال المسئولين عن التوظيف والتدريب ) الذين يسلطون الضو  على العميلوهم في الغالب . العمل
ية احتياجات هؤال  وينبغي تصميم أوصاف المهنة في المرام األول لتلب(. والتوجيه المهني ، السيطرة على الهجرة ، الخ

 .المستخدمين ، ولكن يجب أن تشمل أيضا العناصر الوصفية الالزمة لتطبي  خطط التجميع ذات الصلة
ينبغي أن تكون مصممة أساسا لتسهيل  وعليه معا في مجموعات إجمالية، تجميع المهن المفصلة يتم ، هيكل التصنيف• 

 الغراض التوفي  بين طالبي العمل والوظائف الشاغرة، أو فرز فرص العمل واألشخاص إلى مجموعات، أي من أجل
 .سو  العمل والتركيبة االجتماعية واالقتصادية للمجتمعلوصف وتحليل إحصائي 

 
المهام مجموعة من   ، بانهاالتصنيف المهني ألغراض الوظيفة وتعرف .الوظائف فيتصن يعمل التنصيف المهني على  
 .لحسابه الخاص من يعملأو صاحب العمل بما في ذلال  شخص واحد، من قبلتي تؤد  او ال ابه الواجبات التي يرومو 
 
 .التشابه بدرجة عالية من التي تتميز المهام والواجبات تمثل التي الرئيسية الوظائفمجموعة من فهي  ،المهنة تعريف اما 

 .سابرا عمل بهاوظيفة في  او راهن،في الوقت ال التي يؤديها ةالرئيسي وظيفته خالل بمهنة واحدة يرتبط الشخصقد 
 لتحديد األساسية المستخدمة المعاييرو  .الذي سينجزأو  نوع العمل المنجزوبنا  على  الوظائف حسب المهن وتصنف 

 المهام المطلوبة ألدا  "المهارة في التخصص"و " مستو  المهارة"هي  والفرعية والثانوية والفئات، المجموعات الرئيسية نظام
 .لهذه المهن بكفا ة جباتوالوا

سو   تحليل مجاالت مثل لالستخدام في على سبيل المثال) حسب المهنة المصنفة اإلحصا اتتجهيز جمع و  خالل عملية
ينبغي لكل بلد أن ، ( الخ األجور،السالمة وتحليل و التخطيط التربوي وتخطيط الموارد البشرية، والصحة المهنية العمل، و 
 ماتستخداااللتسهيل ،  8002 -التصنيف الدولي المعياري للمهن إلى نظام تحويلها انات التي يمكنالبي تجميع يسعى إلى
 .المهنيةمرارنة المعلومات الدولية و 

 مستخدمو اإلحصاءات المهنية -4
إلنتاج إحصا ات عن التوزيع المهني لألشخاص العاملين  ،شخاصلألتصنيف الوظائف والمهن  يعمل االحصا  على 

، ومن اهم المستخدمين لالحصا ات المهنية ما طلين عن العمل، واألجور وظروف العمل واإلصابات المهنية وغيرهاوالعا
 :يلي
 سلطات الهجرة   -

 .وتأشيرات العمل تخاذ قرارات بشأن تصاريح حيث تعمل على فرز األشخاص ال  
 والتوظيف خدمات العمالة -

 .الوظائف والباحثين عن الوظائف الشاغرة ما بين بهدف التنسي األشخاص والوظائف  على فرز تعمل
 مدراء المشاريع  -
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واألشخاص للتخطيط واتخاذ قرار بشأن األجور وغيرها من السياسات المتعلرة بشؤون الموظفين ، ومراقبة الوظائف فرز 
 .صناعة وأسوا  العمل ذات الصلةالظروف العمل في المؤسسة أو في 

 المستشارون المهنيون  -

تاركي المدارس والباحثين عن عمل حول أنواع العمل، وللتوجيه المهني لالمستشارين  من قبل ام المعلومات المهنيةاستخد
 .ومتطلبات التدريب، وآفا  التطور الوظيفي وظروف العمل وغيرها من أنواع مختلفة من الوظائف

 المتخصصون في التدريب المهني -
 .ت المهنية كأساس لتخطيط وتصميم برامج التدريب المهنيالمعلوما يستخدم المتخصصونالمتخصصين  
 المشرعون ومسئولي القطاع العام -

استخدام اإلحصا ات المهنية في دعم صياغة وتنفيذ السياسات االقتصادية واالجتماعية ورصد التردم ب يروم المشرعون
 .ملة والتخطيط للتعليم والتدريب المهنيالمحرز فيما يتعل  بتطبيرها، بما فيها تلال التي تشمل تخطيط الرو  العا

 المنظمات المهنية/ مدراء المؤسسات  -
للتخطيط واتخاذ قرار بشأن األجور وغيرها  ،واألشخاص فرز وترتيب الوظائف المهنية من خالل استخدام اإلحصا ات 

صناعة وأسوا  العمل ذات الوكذلال في  اتمن السياسات المتعلرة بشؤون الموظفين، ومراقبة ظروف العمل في المؤسس
 الصلة

 علماء النفس -
 .العمال واهتمامات تشخصياالو  ةبدراسة العالقة بين المهنيرومون  
 الوبائياتالمتخصصون في  -

 .ذات الصلة في معدالت االعتالل والوفيات واالختالفات لعمللاستخدام المهن في دراستهم ب يرومون
 
 علماء االجتماع -

 .مهن كمتغير مهم في دراسة االختالفات في أنماط الحياة والسلوال والمواقف االجتماعيةاستخدام الب يرومون
 االقتصاديون -

في تحليل الفرو  في توزيع الدخل واألرباح على مر الزمن، وبين الجماعات، وكذلال في تحليل  المهناستخدام  
 .االختالالت بين العرض والطلب في أسوا  العمل المختلفة

 مهورعامة الج -
 .استخدام اإلحصا ات المهنية لتحليل ووصف ومعرفة ما يجري في بلدانهم 
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 لتعليم المعياري ل يالدول تصنيفالالعالقة بين التصنيف المهني و  -5
بحيث يأخذ بنظر االعتبار تصنيف الحالة التعليمية والتخصص عند تبويب المجموعات المكونة لهذا  بني التصنيف المهني

وعليه فوجود ارتباط ما بين التصنيفين كان من الضروري في تبويب المهن، اذ ان بعض المهن تتطلب تدريب .  التصنيف
 . ومهارة معينة، وبعضها يحتاج الى مستويات تعليمية معينة او تخصصات تعليمية محددة

 والجدول التالي يوضح العالقة ما بين مستو  المهارة والمجموعات الرئيسية
 

 مستوى المهارة ئيسيةالمجموعة الر 
-  المدرا  -1

 4 االختصاصيون -2

 3 الفنيون ومساعدو االختصاصيين -3

 2 الكتبة -4

 2 العاملون في البيع والخدمات -5

 2 األسماال  دالعاملون المهرة في الزراعة والغابات وصي -6

 2 والمهن ذات الصلة( الحرفيون) العاملون في الحرف  -7

 2 مشغلو ومجمعو اآلالت والمعدات -8

 1 هن األوليةالم -9

-  العاملون في الروات المسلحة -0

 
 :ومستو  المهارة تم تحديده من خالل ربطه  بتصنيف التعليم كما يلي

 ، ويعادل المرحلة االبتدائية او ما يعادلها (1)المستو  األول من المهارة  -

 لة الثانوية وما يعادلها ، ويعادل المرحلة اإلعدادية او ما يعادلها، والمرح(2)المستو  الثاني من المهارة  -

 ، ويعادل الدبلوم المتوسط ما قبل الجامعة (3)المستو  الثالث من المهارة  -

 ، ويعادل الشهادة الجامعية والدراسات العليا  (4)المستو  الرابع من المهارة  -

العاملون في  :0المدرا ، والمجموعة : 1ويالحظ في الجدول عدم اشتراط مستو  مهارة معين للمهن في المجموعة 
 .الروات المسلحة

 . أميين اأو قد يكونو . كما يجب المالحظة أن المستو  األول من المهارة قد يشمل مهنيين غير حاصلين على مؤهل
من المستويات  من الثالثة حتى التاسعة، حاصلين على مؤهالت أعلى: كذلال مالحظة ان هناال مهنيين في المجموعات

 .ي هذه الحالة المهام المذكورة في وصف المهنةالمذكورة، ويكون الفيصل ف
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 منهجية ترميز الدليل  -6
تم استخدام منهجية الترميز المستخدمة في الترميز الدولي، حيث اعطيت المجموعات الرئيسية رموزا مكونة من رقم واحد 

 (9)الى رقم ( 0)ابتدا   من الرقم 
قم األيسر على رمز المجموعة الرئيسية والرقم التالي لليمين، على ترتيب الفرعية من رقمين، يدل الر  توتم ترميز المجموعا

ولترميز المجموعة الثانوية داخل المجموعة الفرعية يضاف رقم ثالث يمين رقم . المجموعة الفرعية داخل المجموعة الرئيسية
يز الفئة يضاف رقم رابع يمين رقم وعليه فان رمز المجموعة الثانوية يتكون من ثالثة أرقام ولترم المجموعة الفرعية،

 : يعني 1234وعلى سبيل المثال فان الرقم   .المجموعة الفرعية،  وعليه فان رمز الفئة يتكون من أربعة أرقام 
 .123وفي المجموعة الثانوية رقم  12وفي المجموعة الفرعية رقم  1ترع في المجموعة الرئيسية رقم  1234أن الفئة 

 .99وحتى  01تم اضافة رقمين على يمين رمز الفئة، تبدأ من  وعند ترميز المهنة،
، من حيث اعداد المجموعات الرئيسية  2001وبين تصنيف عام  8811مقارنة بين التصنيف المهني عام  -7

 .والفرعية والثانوية والفئات والمهن
 

المجموعات  المجموعات الرئيسية
 (2حد )الفرعية

المجموعات 
 (3حد ) الثانوية

 ئاتالف
 (4حد )

 المهن 
 (5حد )

 22 02 22 02 22 02 22 02 

 852 - 32 33 28 2 4 3 المدرا  -1

 525 - 28 55 82 22 6 4 االختصاصيون -2

 684 - 24 23 80 54 5 4 نالفنيون ومساعدو االختصاصيي -3

 233 - 82 83 2 2 4 8 الكتبة -4

 260 - 40 83 23 2 4 8 العاملون في البيع والخدمات -5

مهرة في الزراعة العاملون ال -6
 األسماال  دوالغابات وصي

8 3 6 2 22 22 - 254 

( الحرفيون)العاملون في الحرف  -7
 والمهن ذات الصلة

4 5 26 24 20 65 - 504 

 362 - 40 20 25 80 3 8 مشغلو ومجمعو اآلالت والمعدات -8

 226 - 33 85 22 20 6 3 المهن األولية -9

 3 - 3 2 3 2 3 2 العاملون في الروات المسلحة -0

 2191 - 434 313 132 141 43 22 المجموع
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 2082أهم المالحظات على نسخة  -1

من التجربة في العمل ميدانيا من خالل  (2072خالل عام ) في النسخة المحدثة من التصنيف وبعد إخضاعه لسنة كاملة
عادة تسكين بعض المهن ضمن األقسام  والفروع األنسب بالرجوع للتصنيف الترميز للمسوح تم حذف بعض المهن المكررة وا 

، وتجب اإلشارة هنا إلى أن المستخدم سيواجه انرطاع في تسلسل الرموز لبعض المهن نتيجة لحذفها أو المعياري الدولي
 .نرلها، وذلال لضمان احتفاظ المهنة برمزها بشكل دائم وتسهيال لعمليات المرارنة مستربال
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 المدراء: 8المجموعة الرئيسية 
 الرؤساء التنفيذيون وكبار المسئولين والمشرعين         11
 المشرعون وكبار المسئولين       111  
 المشرعون     1111    
 رئيس الوزرا  111102      
 عضو مجلس االعيان 111103      
 (التشريعي) عضو مجلس النواب  111104      
 الناط  الرسمي للحكومة 111105      
 حاكم اداري  111106      
 وزير دولة/ وزير 111107      
 رئيس مجلس االعيان 111108      
 (التشريعي) رئيس مجلس النواب  111109      
 تشريعي اومستشار رئيس الدولة/ مستشار 111110      
 رئيس مجلس اعلى 111111      
 رئيس ديوان التشريع  111112      
 قاضي الرضاة 111113      
 رئيس جهاز 111114      
 كبار المسئولين الحكوميين     1112    
 امين عام وزارة 111201      
 وكيل وزارة 111202      
 (ادارة حكومية ) مدير عام  111203      
 (منظمة دولية)مدير عام  111204      
 (ادارة حكومية ) مدير دائرة  111205      
 قائد الشرطة 111206      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مفوض الشرطة 111207      
 مفتش عام الشرطة  111208      
 سفير 111209      
 اكم المدينة مدير او ح 111210      
 مدير عام  الخدمة المدنية 111211      
 الرنصل العام  111212      
 مدير عام او رئيس االطفا  111213      
 (ديوان الموظفين) رئيس ديوان الخدمة المدنية 111214      
 رئيس ديوان المحاسبة 111215      
 محافظ 111216      
 نائب محافظ 111217      
 ملح  ثرافي 111218      
 ملح  تجاري 111219      
 ملح  عمالي 111220      
 ملح  اعالمي 111221      
 سكرتير سفارة 111222      
 مدير احوال مدنية 111223      
 مدير احصا ات 111224      
 رئيس هيئة  111225      
 رئيس مصلحة حكومية 111227      
 لزعماء التقليديون  ورؤساء القرى ا    1113    
 رئيس مجلس قروي 111301      
 عمدة 111302      
 (رئيس بلدية) رئيس مجلس بلدي  111303      
 مدير مخيم   111304      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 رئيس طائفة دينية 111305      
 مختار 111306      
 شيخ عشيرة 111307      
 رئيس لجنة اصالح 111308      

   
 عضو مجلس قروي 222302

    1114   
كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات  

 الخاصة

 رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية 111401      
 المدير العام  لمنظمات ارباب العمل  111402      
 رئيس حزب سياسي 111403      
 يامين عام  حزب سياس 111404      
 األمين العام  لمنظمة حماية البيئة  111405      
 االمين العام لمنظمة حرو  اإلنسان 111406      
 رئيس اتحاد عمال  111407      
 رئيس غرفة تجارية 111408      
 رئيس غرفة صناعية 111409      
 رئيس اتحاد نسائي 111410      
 امين عام اتحاد نسائي 111411      
 امين عام منظمة تعاونية 111412      
 رئيس نرابة مهنية 111413      
 رئيس جمعية خيرية 111414      
 سكرتير عام منظمة دولية 111415      
 مدير عام منظمة انسانية 111416      
 مدير عام اتحاد رياضي 111417      

   
 رئيس مجلس اتحاد طلبة 222422
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

   
 جمعية خيريةعضو  222422

   
 عضو لجنة زكاة 222480

 مدراء االدارة  والمدراء التنفيذيين  في ادارة االعمال      112  
 مدراء االدارة  والمدراء التنفيذيين  في ادارة االعمال    1120    
 رئيس تنفيذي 112001      
 منظمة /منشأة/شركة/ مدير عام 112002      
 قليممدير ا 112003      
 رئيس مجلس ادارة 112004      
 مدير اداري 112005      
 مدير شؤون ادارية 112006      

 المدراء اإلداريين والتجاريين         12
 مدراء اإلدارة  وخدمات االعمال      121  
 مدراء المالية     1211    
 مدير عام مالي لشركة  121102      
 ماليمدير  121103      
 مدير حسابات 121104      
 مدير تدقي  حسابات 121105      
 مدير موازنة 121106      
 مدير رقابة مالية 121107      
 مدير بنال  121109      
 مدير شركة تأمين 121110      
 مدراء الموارد البشرية     1212    
 مدير شؤون موظفين 121201      
 دير التوظيف او االستخدامم 121202      
 مدير عالقات صناعية 121203      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير موارد بشرية 121204      
 مدراء التخطيط والسياسات    1213    
 مدرا  السياسات  121301      
 مدرا  التخطيط واالستراتيجيات  121302      
 مدرا  تخطيط الشركات 121303      

    1219   
دارة وخدمات األعمال  غير المصنفة في مدراء اإل 

 مكان آخر

  نائب مدير اداري / مدير الخدمات االدارية  121901      
 مدير خدمات التنظيف 121902      
 مدير خدمات في الشركة 121903      
 مدير  المراف  121904      
 مدير انتاج وتشغيل في خدمات االعمال 121905      
 مدير عام  للرعاية الشخصية 121906      
 مدير استخدام 121907      
 مدراء المبيعات والتسويق والتطوير       122  
 مدراء المبيعات ومدراء التسويق     1221    
 مدير تسوي  122101      
 مدير مبيعات 122102      
 مدير تجاري 122103      
 مدير مشاريع 122104      
 مدير استثمار 122105      
 مدراء دوائر اإلعالن والعالقات العامة     1222    
 مدير دعاية واعالن  122201      
 مدير عالقات عامة 122202      
 مدراء البحوث ومدراء التنمية     1223    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير دراسات 122301      
 مدير تطويرانتاج  122302      
 تنظيم وتدريب  مدير عام 122303      

 مدير متابعة 122304      

 مدير مركز دراسات 122305      

 مدراء اإلنتاج ومدراء الخدمات المتخصصة         13

 مدراء االنتاج  في الزراعة ، والغابات وصيد األسماك      131  

 مدراء اإلنتاج الزراعي والغابات    1311    
 انيةمدير مزرعة حيو  131101      
 مدير مزرعة نباتية 131102      
 مدير غابات 131103      
 مدير دائرة انتاج وعمليات ثروة نباتية 131104      
 مدير دائرة انتاج وعمليات ثروة حيوانية 131105      

    1312   
مدراء اإلنتاج  في تربية األحياء المائية وصيد 

 األسماك 

 انتاج االحيا  المائيةمدير دائرة  131201      
 مدير عمليات صيد االسماال 131202      
 (صيد السمال)كابتن لسفينة شواطي   131203      
 مدير السفينة 131204      
 مدراء الصناعة والتعدين والبناء، ومدراء التوزيع      132  
 مدراء الصناعة     1321    
 ات صناعية مدير دائرة انتاج وعملي 132101      
 مدير مصنع 132102      
 صاحب مصنع او معمل  132103      
 مدير عام في الصناعة التحويلية 132104      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدراء التعدين     1322    
 مدير انتاج وعمليات محاجر  132201      
 مدير محجر او مرلع 132202      
 مدير منجم  132203      
 انتاج منجم مدير  132204      
 (استخراج النفط او الغاز) مدير انتاج 132205      
 مدير عام في منجم او محجر 132206      
 مدراء التشييد     1323    
 مدير او مراول مشروع بنا  132301      
 مديرعمليات انشا  مباني 132302      
 صاحب عمل ويعمل في التشييد والبنا  132303      
 مدير عام في مؤسسة تشييد  132304      
 مدير عمليات انشا  طر  وجسور 132305      
 مدير عمليات انشا  شبكات مياه ومجاري 132306      
 مدير عمليات انشا ات معدنية 132307      

    1324   
مدراء التوريد  والنقل والتوزيع واالمدادات وما  

 (ء االقسام ويشمل مديرو و رئسا)يتصل بها 

 مدير مشتريات 132401      
 مدير لوازم وتوريدات 132402      
 مدير توزيع وامدادات 132403      
 مدير مخازن 132404      
 مدير محطة باصات 132405      
 مدير عمليات لوجستية 132406      
 مدير محطة قطارات  132407      
 اتمشرف محطة قطار  132408      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير شركة مواصالت 132409      
 مدير نظام النرل في المدن 132410      
 مدير انتاج وتشغيل في وسائل النرل 132411      
 مدير عام في شركة نرل بري 132412      
 مدير عام في شركة تخزين 132413      
 مدير عام في شركة نرل جوي 132414      
 ائرة المبيعاتمدير د 132415      
 مدير دائرة استيراد وتصدير السلع 132416      
 مدير دائرة عمليات النرل والشحن 132417      
 مدراء خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت      133  

    1330   
مدراء خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 (ويشمل رئيس القسم)

 ات تكنولوجيا المعلوماتمدير خدم 133001      
 مدير نظام المعلومات 133002      
 مدير تطوير التطبيرات 133003      
 مدير موظفي المعلومات  133004      
 مدير عمليات البيانات   133005      
 مدير تجهيز ومعالجة البيانات  133006      
 التصاالت  مدير تنمية تكنولوجيا المعلومات وا  133007      
 مدير شبكة   133009      
 مدير ادارة خدمات الحاسب االلي 133010      
 (مدير مكتب البريد)مدير عام في االتصاالت  133011      
 االتصال مدير مركز 133012      
 مدراء الخدمات المهنية المتخصصة       134  
 مدراء خدمات رعاية الطفل     1341    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير مركز رعاية االطفال 134101      
 مدير مركز اجتماعي 134102      
 مدراء الخدمات الصحية     1342    
 مدير مستوصف 134201      
 مسؤول المراف  الصحية 134202      
 رئيس قسم الصحة العامة  134203      
 منس  الرعاية الصحية  المجتمعية  134204      
 مدير التمريض  134205      
 رئيسة الممرضات 134206      
 مدير طبي 134207      
 مدير مركز صحي 134208      
 مدير الخدمات الطبية 134209      
 مدير مختبرات تحاليل طبية 134210      
 مدير مستشفى بيطري 134211      
 مدير عام مستشفى 134212      
 مدير مستشفى 134213      
 مدراء خدمات  رعاية المسنين    1343    
 مدير دار رعاية مسنين  134301      
 منس  رعاية المسنين في المجتمع  134302      
 مدير التمريض المنزلي  134303      
 منس  نادي او قرية متراعدين  134304      

    1344   
الرفاه واالنعاش / مدراء الرعاية االجتماعية  
 الجتماعيا

 مدير مركز رعاية اجتماعية 134401      
 مدير مركز خدمات مجتمع  134402      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير خدمات األسرة 134403      
 مدير خدمات اإلسكان  134404      
 مدير مركز رعاية احداث  134405      
 مدير عمليات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة 134406      
 دراء المؤسسات التعليميةم    1345    
 رئيس جامعة 134501      
 عميد كلية 134502      
 مدير مدرسة 134503      
 نائب مدير مدرسة / رئيس مدرسين  134504      
 كلية متوسطة/ مدير معهد 134505      
 (نظام تعليمي) مدير مركز تدريب  134506      
 المالية والتأمين مدراء فروع خدمات      1346    
 نائب مدير بنال  134601      
 مدير فرع بنال  134602      
 مدير جمعية اسكان 134603      
 مدير اتحاد االئتمان  134604      
 مدير وكالة التأمين  134605      
 مدير فرع شركة تأمين  134606      

    1349   
المصنفة  مدراء الخدمات التخصصية االخرى  غير

 في مكان آخر 

 مدير محفوظات او ارشيف 134901      
 مدير معرض فني  134902      
 (اصالحية) مدير  مركز خدمات اصالح  134903      
 مدير الخدمات الرانونية   134904      
 مدير  مكتبة  134905      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير متحف   134906      
 مدير سجن 134908      
 مدير خدمات االطفا  134909      

14       
مدراء الضيافة، وتجارة الجملة  والتجزئة وغيرهم  

 من مدراء الخدمات

 مدراء  الفنادق والمطاعم      141  
 مدراء الفنادق     1411    
 مدير فند  141101      
 مدير عام في فند  141102      
 مدير موتيل 141103      
 (لالقامة) مدير نزل لمبيت الشباب 141104      
 مدير دائرة االستربال الفندقي 141105      
 مدير انتاج في فند   141106      
 مدراء المطاعم  والمقاهي    1412    
 مدير مطعم 141201      
 مدير مرهى 141202      
 مدير تموين  مطعم او مرهى 141203      
 ارة التجزئة والجملة مدراء تج      142  
 مدراء محالت  تجارة التجزئة والجملة     1420    
 مدير شركة بيع بالجملة 142005      
 مدير عام في شركة تجارة جملة 142006      
 مدير عام في شركة تجارة تجزئة 142007      
 مدير فرع شركة تجارية 142008      
 مدراء خدمات أخرى        143  
 مدراء المراكز الثقافية والرياضية والترفيهية    1431    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدير حديرة للعرض 143101      
 مدير صالة بلياردو  143102      
 مدير كازينو  143103      
 مدير سينما 143104      
 مدير مركز ترفيه 143105      
 مدير مدرسة  ركوب خيل  143106      
 دير مركز رياضيم  143107      
 مدير منتزه  143108      
 مدير مسرح 143109      
 مدير نادي رياضي 143110      
 مدير مركز ثرافي 143111      
 مدير مسبح 143112      
 مدير انتاج مسرح، اذاعة، تلفزيون، سينما 143113      
 مدير حديرة ترفيهية والعاب 143114      
 دراء خدمات اخرى غير المصنفة في مكان آخر م    1439    
 مدير وكالة سفر 143901      
 مدير مركز مؤتمرات  143902      
 مدير مركز التسو   143904      
 مدير موقع مخيم  143905      
 مدير حديرة لعربات التخييم  143906      
 مدير حديرة حيوانات 143907      
 ر معرض كتابمدي 143909      
 (معارض انتاج شركات متعددة) مدير معرض عام  143910      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 اإلختصاصيون: 2المجموعة الرئيسية 
21     

 المتخصصون في العلوم والهندسة    

  211   
 المتخصصون في الفيزياء وعلوم األرض    

    2111 
 علماء الفيزياء وعلماء الفلك   

 المتخصصون في الفيزيا  الطبية 211101      

 المتخصصون في الفيزيا  النووية 211102      

 المتخصصون في الفلال 211103      

 فيزيائي عام 211104      

 فيزيائي ميكانيكا 211105      

 فيزيائي حرارة 211106      

 فيزيائي ضو  211107      

 فيزيائي صوت 211108      

 فيزيائي كهرومغناطيسية 211109      

 فيزيائي الكترونيات 211110      

 فيزيائي مواد صلبة 211111      

 فيزيائي حيوي 211112      

    2112 
 الراصدون الجويون   

 راصد جوي عام 211201      

 راصد أحوال مناخية 211202      

 عالم مناخ 211203      

 عالم أحوال جوية مائية 211204      

 أخصائي هزات أرضية 211205      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    2113 
 الكيميائييون    

 أخصائي كيميا  عام 211301      

 أخصائي كيميا  صناعات كيماوية 211302      

 أخصائي كيميا  عضوية  211303      

 منتجات بترولية أخصائي كيميا  211304      

 أخصائي كيميا  غير عضوية 211305      

 أخصائي كيميا  أدوية وتحاليل 211306      

    2114 
 الجيولوجيين والجيوفيزيائيين    

 جيولوجي محيطات 211401      

 جيوفيزيائي محيطات 211402      

 جيولوجي عام 211403      

 جيوفيزيائي 211404      

 جيولوجي نفط 211405      

 جيولوجي مياه 211406      

 جيوكيميائي 211407      

  212   
 علماء الرياضيات، واالكتواريون واإلحصائيون    

    2120 
 علماء الرياضيات، واالكتواريون واإلحصائيون    

 عالم الرياضيات 212001      

 إختصاصي إحصا  عام  212002      

 اكتواري 212003      

 محلل بحوث عمليات 212004      

 عالم السكان 212005      

 إختصاصي رياضيات تحليلية  212006      

 إختصاصي رياضيات تطبيرية  212007      

 إختصاصي رياضيات اكتوارية  212008      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي رياضيات بحتة  212009      

 إختصاصي إحصا  تطبيري 212010      

 إختصاصي إحصا  رياضي 212011      

 إختصاصي إحصا  سكاني 212012      

 إختصاصي إحصا  تربوي 212013      

 إختصاصي إحصا  اقتصادي 212014      

 إختصاصي إحصا  زراعي 212015      

 إختصاصي إحصا  صحي 212016      

 إختصاصي إحصا  تعليم 212017      

  213   
 صصون في علوم الحياة المتخ   

    

2131 

اإلختصاصيون في األحياء، والنبات، والحيوان وما    
 يتصل بها من مختصين

 إختصاصي أحيا  دقيرة 213101      

 إختصاصي خاليا حية 213102      

 إختصاصي علم النبات 213103      

 إختصاصي سلوال الحيوان 213104      

 لم األحيا إختصاصي ع 213105      

 إختصاصي أحيا  مائية 213106      

 إختصاصي عام البكتيريا 213107      

 إختصاصي علم الترنية الحيوية 213108      

 إختصاصي علم األحيا  الجزيئي 213109      

 إختصاصي علم الوراثة الجزيئية 213110      

 إختصاصي في علم العراقير 213111      

 إختصاصي في علم الحيوان 213112      

 إختصاصي جينات 213113      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي أنسجة 213114      

 المستشارون  في الزراعة والغابات وصيد األسماك      2132    

 المهندس الزراعي 213201      

 مستشار الثروة السمكية 213202      

 عالم الغابات 213203      

 الغابات مستشار 213204      

 عالم حراجة  213205      

 عالم التربة 213206      

 محاصيل حرلية/ إختصاصي زراعة 213207      

 خضراوات/ إختصاصي زراعة 213208      

 بذور/ إختصاصي 213209      

 إرشاد زراعي/ إختصاصي 213210      

 وقاية نبات وآفات زراعية/ إختصاصي 213211      

 بستنة/ إختصاصي 213212      

 حدائ / إختصاصي 213213      

 ثروة حيوانية عام/ إختصاصي 213214      

 تربية نحل/ إختصاصي 213215      

 تربية أحيا  مائية عام/ إختصاصي 213216      

 أراضي زراعية/ إختصاصي 213217      

 زراعة غابات ومراعي/ إختصاصي 213218      

 مشاتل/ إختصاصي 213219      

 نباتات زينة/ إختصاصي 213220      

 ري وتسميد/ إختصاصي 213221      

 مشرف مزارع  213222      

 مشرف مزارع ثروة حيوانية 213223      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 المتخصصون في حماية البيئة      2133    

 محللو تلوث الهوا   213301      

 لى الموارد الطبيعيةأخصائي الحفاظ ع 213302      

 عالم الحفاظ على الموارد الطبيعية 213303      

 (العالقة بين البيئة والكائنات الحية)عالم التبيؤ  213304      

 مستشار بيئي 213305      

 مدق  وفاحص البيئة 213306      

 خبير بيئي 213307      

 عالم أبحاث البيئة 213308      

 عالم البيئة 213309      

 مختص تنسي  غابة أو محمية أو حدائ  213310      

 محلل جودة المياه 213311      

  

214 

  

بإستثناء التكنولوجيا )المتخصصون في الهندسة    
 ( الكهربائية

    2141 
 مهندسوا الصناعة واإلنتاج الصناعي     

 مهندس صناعي 214101      

 خطيط مصانعمهندس ت 214102      

 مهندس إنتاج 214103      

 مهندس كفا ة صناعية 214104      

 مهندس تصنيع 214105      

 مهندس تركيب معدات صناعية 214106      

 مهندس دراسة الوقت والحركة 214107      

 مهندس سالمة وصحة مهنية وأمن صناعي 214108      

 مهندس مناولة مواد 214109      

 مهندس مواصفات 214110      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مهندس مراقبة جودة 214111      

    2142 
 المهندسون المدنيون     

 مهندس مدني عام 214202      

 مهندس هياكل  214203      

 تصميم إنشائي/ مهندس أبنية 214204      

شراف وصيانة/ مهندس أبنية 214205        تنفيذ وا 

 تصميم/ طر مهندس  214206      

شراف وصيانة/ مهندس طر  214207        تنفيذ وا 

 مهندس مواني  214208      

 تصميم/ مهندس سكال 214209      

شراف وصيانة/ مهندس سكال 214210        تنفيذ وا 

 مهندس مطارات 214211      

 تصميم/ مهندس سدود 214212      

شراف/ مهندس سدود 214213        وصيانة تنفيذ وا 

 أنفا  وجسور/ مهندس 214214      

ختبار مواد/ مهندس مدني 214215        فحص وا 

 تصميم/ مهندس مياه وصرف صحي 214216      

شراف وصيانة/ مهندس مياه وصرف صحي 214217        تنفيذ وا 

    2143 
 مهندسو البيئة    

 موارد طبيعية/ مهندس بيئة 214301      

 مهندس مكافحة التلوث الجوي 214302      

 المحلل البيئي 214303      

 المتخصص في معالجة الخلل البيئي  214304      

 مهندس معاملة المياه العادمة  214305      

 رقابة بيئية/ مهندس بيئة 214306      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    2144 
 مهندسو الميكانيك    

 مهندس ميكانيكي عام  214401      

 مهندس طيران  214402      

 مهندس بحري 214403      

 إنتاج/ مهندس ميكانيكي 214405      

 لحام/ مهندس ميكانيكي 214406      

 سباكة/ مهندس ميكانيكي 214407      

      

214408 
 -تمديدات صحية وتدفئة مركزية/ مهندس ميكانيكي
شراف  تصميم وا 

      

214409 
 -مديدات صحية وتدفئة مركزيةت/ مهندس ميكانيكي

 تنفيذ وتشغيل

شراف -تكييف وتبريد/ مهندس ميكانيكي 214410        تصميم وا 

 تنفيذ وتشغيل -تكييف وتبريد/ مهندس ميكانيكي 214411      

 هيدروليال/ مهندس ميكانيكي 214412      

 صيانة مركبات  -قو / مهندس ميكانيكي 214413      

 صيانة آليات ثريلة -قو / مهندس ميكانيكي 214414      

 صيانة قطارات -قو / مهندس ميكانيكي 214415      

 صيانة آليات زراعية/ مهندس ميكانيكي 214416      

 آالت غزل / مهندس ميكانيكي 214417      

 آالت نسيج / مهندس ميكانيكي 214418      

 توربينات / مهندس ميكانيكي 214419      

 آالت طباعة / مهندس ميكانيكي 214420      

 معدات عسكرية/ مهندس ميكانيكي 214421      

 المهندسون الكيميائيون    2145    

 عام/ مهندس كيميائي 214501      



10 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 تكرير نفط/ مهندس عمليات 214502      

 ترني وقود 214503      

 بالستال/ مهندس كيميائي 214504      

 بتروكيماويات/ مهندس كيميائي 214505      

 صحة وبيئة/ مهندس كيميائي 214506      

 صناعة أسمدة/ مهندس كيميائي 214507      

 صناعة أصباغ/ مهندس كيميائي 214508      

 ألياف صناعية/ مهندس كيميائي 214509      

    2146 
 لة مهندسو التعدين والمعادن والمتخصصين ذوي الص   

 بترول وغاز طبيعي/ مهندس استخراج 214601      

 مناجم/ مهندس تعدين 214602      

 مهندس استخراج المعادن 214603      

 مهندس حفر آبار مياه جوفية 214604      

 مهندس فلزات   214605      

    

2149 

المهنيون في الهندسة الذين لم يصنفوا في مكان    
 آخر 

 مهندس الطب الحيوي 214901      

 مهندس الذخائر المتفجرة 214902      

 مهندس إنراذ البحرية  214903      

 مهندس مواد 214904      

 مهندس بصريات 214905      

 مهندس سالمة 214906      

  215   
 المهندسون في التكنولوجيا الكهربائية واإللكترونية   

    2151 
 الكهرباءمهندسو    

 عام/ مهندس كهربائي 215101      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 توليد / مهندس كهربائي 215102      

 كهروميكانيكي/ مهندس كهربائي 215103      

 نرل/ مهندس كهربائي 215104      

 محطات تحويل/ مهندس كهربائي 215105      

 توزيع/ مهندس كهربائي 215106      

 تمديدات / مهندس كهربائي 215107      

 قو  مراقبة وتحكم/ مهندس كهربائي 215108      

 حماية/ مهندس كهربائي 215109      

 أوتوترونكس/ مهندس كهربائي 215110      

 أجهزة ومعدات منزلية كهربائية/ مهندس كهربائي 215111      

 أجهزة تكييف وتبريد/ مهندس كهربائي 215112      

    2152 
 و اإللكترونيات مهندس   

 عام/ مهندس إلكتروني 215201      

 مهندس كمبيوتر 215202      

 مهندس أجهزة إلكترونية 215203      

 أجهزة طبية/ مهندس إلكتروني 215204      

 نظم إنذار وتحكم ورادار / مهندس إلكتروني 215205      

 تحكم/ مهندس إلكتروني 215206      

 ميكاترونكس/ مهندس إلكتروني 215207      

 (أوتوترونكس)مركبات / مهندس إلكتروني 215208      

 السلكية والالسلكية ( اإللكترونية)مهندسو اإلتصاالت     2153    

 (إذاعة وتلفزيون)مهندس بث  215301      

 مهندس إتصاالت سلكية والسلكية 215302      

 ية والسلكيةترني إتصاالت سلك 215303      

 شبكات/ مهندس إتصاالت 215304      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مراسم/ مهندس إتصاالت 215305      

 (تراسل)نظم إشارة / مهندس إتصاالت 215306      

 فضا / مهندس إتصاالت 215307      

 رادار/ مهندس إتصاالت 215308      

  

216 

  

المهندسون المعماريون والمخططين والمصممين    
 احين والمس

    2161 
 المهندسون المعماريون    

 مهندس معماري 216101      

 (ديكور)مهندس تصميم داخلي  216102      

 (ديكور)مهندس تصميم خارجي  216103      

    2162 
 مهندسو المناظر     

 مهندسو المناظر   216201      

 مصمم مناظر طبيعية 216202      

 مم المنتجات والمالبس  مص    2163    

 مصممو األزيا   216301      

 مصممو المالبس   216302      

 مصمم صناعي 216303      

 مصمم مجوهرات 216304      

    2164 
 مخططوا المدن وحركة المرور    

 مهندس تخطيط المدن 216401      

 مهندس تخطيط مرور 216402      

 تخطيط أراضي مهندس 216403      

 مهندس تخطيط طر  216404      

    2165 
 المساحون ورسامو الخرائط    

 المتخصصون في المسح الجوي 216501      



43 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 المتخصصون في مسح المناجم والتعدين 216502      

 المتخصصون في مسح الخرائط  216503      

 المتخصصون في  رسم الخرائط 216504      

 (مياه)المتخصصون في المسح الهيدروجرافي  216505      

 المتخصصون في مسح األراضي 216506      

 المتخصصون في التصوير المساحي الضوئي 216507      

 المتخصصون في مسح األلغام 216508      

 مهندس مساحة عام  216509      

 مهندس مساحة أرضية  216510      

 مساحة جوية  مهندس 216511      

 مهندس مساحة بحرية  216512      

 مهندس طوبوغرافية 216513      

    2166 
 مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة    

 إختصاصي وسائط متعددة 216601      

 (جرافيال)مصمم طباعي  216602      

 مصمم رسوم متحركة 216603      

 فنان تصوير رقمي 216604      

 مصمم رسوم اإليضاح 216605      

 مصمم منشورات 216606      

 مصمم شبكة عالمية  216607      

 إختصاصي رسم إعالني 216608      

22     
 (المهن الصحية)اإلختصاصيون في الصحة    

  221   
 األطباء البشريون   

    2211 
 األطباء العامون   

 (ممارس)طبيب عام  221101      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 طبيب أسرة 221102      

 طبيب صحة عامة 221103      
 (أخصائي عالج طبيعي)طبيب حي عام  221104      

 مسؤول طبي عام 221105      

 مسؤول طبي مريم عام 221106      

 معالج طبيعي عام 221107      

 طبيب عالج طبيعي أولي 221108      

    2212 
 ون األطباء اإلختصاصي   

 طب أطفال/ طبيب إختصاصي 221201      

 أمراض باطنية/ طبيب إختصاصي 221202      

 قلب وشرايين/ طبيب إختصاصي 221203      

 نسائية وتوليد/ طبيب إختصاصي 221204      

 أشعة تشخيصية/ طبيب إختصاصي 221205      

نعاش/ طبيب إختصاصي 221206        تخدير وا 

 أمراض نفسية/ طبيب إختصاصي 221207      

 إسعاف وطواري / طبيب إختصاصي 221208      

 جراحة عامة/ جراح إختصاصي 221209      

 إختصاصي الطب الوقائي 221210      

 أخصائي علم أمراض 221211      

 عيون/ جراح إختصاصي 221212      

 الطبيب المريم في التدريب المتخصص 221213      

 أخصائي تشريح  221214      

 أخصائي بكتيريا  221215      

 جهاز هضمي/ طبيب إختصاصي 221216      

 أمراض صدرية/ طبيب إختصاصي 221217      

 غدد وسكري/ طبيب إختصاصي 221218      



41 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 أوعية دموية/ طبيب إختصاصي 221219      

 أمراض دم/ طبيب إختصاصي 221220      

 نرل دم/ طبيب إختصاصي 221221      

 دماغ وأعصاب/ طبيب إختصاصي 221222      

 حساسية ومناعة/ طبيب إختصاصي 221223      

 أمراض جلدية/ طبيب إختصاصي 221224      

 أمراض تناسلية/ طبيب إختصاصي 221225      

 مسالال بولية/ طبيب إختصاصي 221226      

 عيون/ تصاصيطبيب إخ 221227      

 أنف وأذن وحنجرة/ طبيب إختصاصي 221228      

 عظام/ طبيب إختصاصي 221229      

 أشعة عالجية/ طبيب إختصاصي 221230      

 تنظير/ طبيب إختصاصي 221231      

 طب نووي/ طبيب إختصاصي 221232      

 طب شرعي/ طبيب إختصاصي 221233      

 طب رياضي/ تصاصيطبيب إخ 221234      

 أمراض مهنية/ طبيب إختصاصي 221235      

 طب مناط  حارة/ طبيب إختصاصي 221236      

 عالج طبيعي/ طبيب إختصاصي 221237      

 خداج وحديثي الوالدة/ طبيب إختصاصي 221238      

 إدارة مؤسسات صحية/ طبيب إختصاصي 221239      

 مفاصل وروماتيزم/ يطبيب إختصاص 221240      

 عناية حثيثة/ طبيب إختصاصي 221241      

 أورام/ طبيب إختصاصي 221242      

 معالجة إدمان/ طبيب إختصاصي 221243      



44 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 كلى ومسالال بولية/ جراح إختصاصي 221244      

 أوعية دموية/ جراح إختصاصي 221245      

 ابدماغ وأعص/ جراح إختصاصي 221246      

 عظام/ جراح إختصاصي 221247      

 أنف وأذن وحنجرة/ جراح إختصاصي 221248      

 تجميل وترميم/ جراح إختصاصي 221249      

 جهاز هضمي وكبد/ جراح إختصاصي 221250      

 جراحة صدرية/ جراح إختصاصي 221251      

 اإلختصاصيون في التمريض والقبالة       222  

 اإلختصاصيون في التمريض      2221    

 ممرضة سريرية 222101      

 ممرضة حي 222102      

 ممرضة التخدير 222103      

 ممرضة مربية 222104      

 ممرضة ممارس 222105      

 ممرضة غرفة العمليات  222106      

 ممرضة محترفة 222107      

 ممرضة الصحة العامة 222108      

 ممرضة متخصصة 222109      

 تمريض عام/ ممرض إختصاصي 222110      

 جراحة/ ممرض إختصاصي 222111      

 صحة عامة/ ممرض إختصاصي 222112      

 عناية حثيثة/ ممرض إختصاصي 222113      

 أطفال وخدج/ ممرض إختصاصي 222114      

 إسعاف وطواري / ممرض إختصاصي 222115      



45 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 أمراض نفسية/ ممرض إختصاصي 222116      

 رعاية تلطيفية/ ممرض إختصاصي 222117      

 تثريف صحي/ ممرض إختصاصي 222118      

 تعريم/ ممرض إختصاصي 222119      

 غسيل كلى/ ممرض إختصاصي 222120      

 نرل دم / ممرض إختصاصي 222121      

 أورام سرطانية/ ممرض إختصاصي 222122      

 أخصائي تمريض صحة مهنية 222123      

    2222 
 اإلختصاصيون في القبالة   

 قابلة متخصصة 222201      

 قابلة قانونية 222202      

 نسائية وتوليد/ ممرضة إختصاصية 222203      

 أمومة وطفولة / ممرضة اختصاصية 222204      

  223   
 التقليدي والطب البديل أخصائيوا الطب    

    2230 
 اإلختصاصيون في الطب التقليدي والطب البديل    

 إختصاصي وخز باإلبر الصينية 223001      

 إختصاصي عالج باألعشاب  223002      

      

223003 
كاسات الهوا ، الحجامة، )ممارس العالج بطر  مثل 

 (الخ...العل 

      

223004 
تمارين رياضية، أو الهوا  أو )بالطبيعة  ممارس العالج

 (دون استعمال عراقير..)الما 

 (بالطريرة اليونانية)ممارس العالج الجماعي  223005      

 إختصاصي طب تجانسي 223006      

 إختصاصي تجبير عظام 223007      

  224   
 اإلختصاصيون في العلوم الطبية المساعدة     
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    2240 
 ختصاصيون في العلوم الطبية المساعدة  اإل   

 مسعف متردم 224001      

 (مساعد طبيب)إختصاصي رعاية سريرية  224002      

 مسعف رعاية أولية 224003      

 فني جراحة 224004      

 تحاليل طبية/ إختصاصي 224005      

 مختبرات أنسجة حية/ إختصاصي 224006      

 تصوير إشعاعي/ ختصاصيإ 224007      

 تصوير موجي/ إختصاصي 224008      

 تخطيط طبي/ إختصاصي 224009      

 جينات/ إختصاصي 224010      

 خاليا/ إختصاصي 224011      

 تحاليل دوائية/ إختصاصي 224012      

 تحاليل غذائية/ إختصاصي 224013      

نعاش/ إختصاصي 224014        تخدير وا 

  225   
 األطباء البيطريون    

    2250 
 األطباء البيطريون    

 عام / طبيب بيطري 225001      

 جراح/ طبيب بيطري 225002      

 أخصائي علم األمراض الحيوانية 225003      

 أخصائي في الوبائيات / طبيب بيطري 225004      

 طبيب بيطري متدرب 225005      

 ( عدا الدواجن)ثروة حيوانية / طبيب بيطري 225006      

 طيور ودواجن/ طبيب بيطري 225007      

 مختبرات وفيروسات/ طبيب بيطري 225008      



41 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  226   
 اإلختصاصيون في الصحة اآلخرون   

    2261 
 أطباء األسنان    

 طبيب أسنان عام 226101      

 الفم والفكين جراحة/ طبيب إختصاصي 226102      

 ترويم األسنان / طبيب إختصاصي 226103      
 أخصائي أمراض الفم 226104      

 أسنان األطفال/ طبيب إختصاصي 226105      

 أمراض لثة/ طبيب إختصاصي 226106      

 طبيب أسنان ممارس 226107      

 جراحة األسنان 226108      

 نانأخصائي لب األس 226109      

 أخصائي ترقيع أسنان 226110      

 صحة عامة أسنان/ طبيب أسنان 226111      

 زراعة أسنان/ طبيب إختصاصي 226112      

    2262 
 الصيادلة    

 أخصائي تركيب دوائي كيميائي 226201      

 صيدلي مستشفى  226202      

 صيدلي صناعة دوائية 226203      

 (للبيع في صيدلية)صيدالنية / صيدلي 226204      

 صيدلي عام 226205      

 (إختصاصي علم األدوية)أدوية عام / صيدلي 226206      

 أمصال وسموم / صيدلي 226207      

 إختصاصي مبيدات حشرية وسموم  226208      

 صيدلي سريري 226209      

    

2263 

لمهنية والعلوم المتخصصون في الصحة البيئية وا   
 الصحية   
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي صحة بيئية 226301      

 مستشار الصحة والسالمة المهنية 226302      

 خبير علوم النظافة الصحية  226303      

 خبير الحماية من اإلشعاع 226304      

 (مراقب أو مشرف صحي)إختصاصي شؤون صحية  226305      

    2264 
 ج الطبيعي أخصائيو العال   

 طب الشيخوخة/ أخصائي العالج الطبيعي 226401      

 طب األطفال/ أخصائي العالج الطبيعي 226402      

 عظام/ أخصائي العالج الطبيعي 226403      

 أخصائي العالج الطبيعي عام 226404      

 معالجة شعاعية/ أخصائي 226405      

 فيزيائيةمعالجة / أخصائي 226406      

 تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة/ أخصائي 226407      

    2265 
 إختصاصيو الحمية الغذائية والتغذية     

 إختصاصي التغذية السريرية 226501      

 إختصاصي خدمات التغذية 226502      

 إختصاصي تغذية حمية غذائية 226503      

 العامة إختصاصي تغذية الصحة 226504      

 إختصاصي التغذية الرياضية 226505      

    2266 
 إختصاصيو السمع والنطق    

 إختصاصي سماعات طبية 226601      

 إختصاصي عالج لغة  226602      

 إختصاصي عالج نط   226603      

 إختصاصي أمراض السمع  226604      

 إختصاصي فحص سمع 226605      



49 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    2267 
 أخصائيو البصر والبصريات     

 أخصائي نظارات طبية 226701      

 إختصاصي فحص بصر 226702      

 إختصاصي تصحيح بصر 226703      

    

2269 

اإلختصاصيون في المهن الصحية غير المصنفة في    
 مكان آخر 

 معالج إصابات الفنانين 226901      

 قص والحركة معالج إصابات الر  226902      

 معالج اإلصابات المهنية 226903      

 أخصائي الردم 226904      

 معالج خاص باإلستجمام واإلنعاش 226905      

 معالج خاص بالعضالت 226906      

 مستشار تنظيم األسرة 226907      

 (اإليدز)مستشار فيروس نرص المناعة  226908      

 لصحية غير المصنفة في مكان آخر المهن ا 226999      

23     
 اإلختصاصيون في التعليم   

  
231 

 (الكليات والجامعات)المتخصصون في التعليم العالي      
    

2310 
 (الكليات والجامعات)المتخصصون في التعليم العالي    

 أستاذ كيميا  231001      

 أستاذ فيزيا  231002      

 تاذ جيولوجياأس 231003      

 أستاذ فلال 231004      

 أستاذ أرصاد 231005      

 أستاذ علم حيوان 231006      

 أستاذ علم نبات  231007      



50 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 أستاذ علم األمراض 231008      

 أستاذ إحصا  231009      

 أستاذ رياضيات 231010      

 أستاذ نظم وتكنولوجيا المعلومات 231011      

 أستاذ برمجيات حاسوب 231012      

 أستاذ بحوث عمليات 231013      

 أستاذ إدارة قواعد بيانات 231014      

 أستاذ هندسة معمارية 231015      

 أستاذ هندسة مدنية 231016      

 أستاذ هندسة كهربائية 231017      

 أستاذ هندسة إلكترونية 231018      

 تاذ هندسة ميكانيكيةأس 231019      

 أستاذ هندسة كيميائية 231020      

 أستاذ هندسة صناعية 231021      

 أستاذ صحية وبيئية 231022      

 أستاذ محاصيل زراعية 231023      

 أستاذ بستنة وتشجير 231024      

 أستاذ تربية حيوانات وطيور 231025      

 ةأستاذ مالحة جوي 231026      

 أستاذ مالحة بحرية 231027      

 أستاذ طب بشري 231028      

 أستاذ جراحة 231029      

 أستاذ طب أسنان 231030      

 أستاذ طب بيطري 231031      

 أستاذ علوم طبية مساندة 231032      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 أستاذ علم األدوية 231033      

 أستاذ صيدلة 231034      

 ستاذ علم نفسأ 231035      

 أستاذ علم اإلجتماع 231036      

 أستاذ علم اإلنسان 231037      

 أستاذ تاريخ 231038      

 أستاذ جغرافيا 231039      

 أستاذ فلسفة 231040      

 (عدا الدين اإلسالمي)أستاذ علو م دينية  231041      

 أستاذ علوم دينية إسالمية 231042      

 أستاذ قانون 231043      

 أستاذ آداب 231044      

 أستاذ لغات 231045      

 أستاذ آثار 231046      

 أستاذ علم المكتبات 231047      

 أستاذ فنون تشكيلية 231048      

 أستاذ موسيرى  231049      

 أستاذ فنون تمثيلية 231050      

 أستاذ تربية رياضية 231051      

 أستاذ علوم سياسية 231052      

 أستاذ علوم اقتصادية 231053      

 أستاذ علوم مالية 231054      

 أستاذ تمريض وقبالة 231055      

 أستاذ علوم الحاسوب 231056      

 أستاذ علم نفس تربوي 231057      



51 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 أستاذ تربية خاصة 231058      

 ة وري أستاذ هندسة ترب 231059      

عالم 231060        أستاذ صحافة وا 

 أستاذ دراسات سكانية 231061      

 أستاذ علم وظائف األعضا  231062      

 أستاذ طب شرعي 231063      

 أستاذ تشريح 231064      

 أستاذ إدارة أعمال 231065      

 أستاذ إدارة عامة 231066      

 يةأستاذ لغة عرب 231067      

 أستاذ المناهج وطر  التدريس 231068      

 أستاذ إرشاد تربوي 231069      

 أستاذ إصحاح مهني 231070      

 أستاذ طب مهني  231071      

 أستاذ تخدير 231072      

 أستاذ طب نفسي 231073      

 أستاذ تصوير إشعاعي 231074      

 أستاذ عالج طبيعي 231075      

 أستاذ تحاليل طبية 231076      

 أستاذ هندسة مناجم وتعدين 231077      

 أستاذ هندسة طيران 231078      

 أستاذ هندسة بحرية 231079      

 أستاذ ترجمة 231080      

 أستاذ أصول التربية 231081      

 أستاذ إدارة تربوية 231082      



51 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 لتعليمأستاذ تكنولوجيا ا 231083      

 أستاذ هندسة زراعية 231084      

 أستاذ هندسة بترول 231085      

 أستاذ الخضر والزينة 231086      

 مساعد بحث وتدريس  231087      

 آخرون/ محاضر تعليم عالي 231088      

 آخرون/ أستاذ 231089      
 آخرون/ محاضر جامعي 231090      

 آخرون/ جامعي خاص( معيد)مدرس  231091      

  

232 

    

مستوى التعليم )اإلختصاصيون في التعليم المهني  
 (الثانوي

    

2320 

  

مستوى التعليم )اإلختصاصيون في التعليم المهني  
 (الثانوي

 وسائل نرل/ مدرس مهني 232001      

 تجميل/ مدرس مهني 232002      

 مدرس علوم منزلية 232003      

 صناعي/ مدرس مهني 232004      

 زراعي/ مدرس مهني 232005      

 تجاري/ مدرس مهني 232006      

 فندقي/ مدرس مهني 232007      

 بريدي/ مدرس مهني 232008      

 إدارة معلوماتية/ مدرس مهني 232009      

 تمريضي/ مدرس مهني 232010      

 ال سياراتميكاني/ مدرس مهني 232011      

 كهربا / مدرس مهني 232012      

 إلكترونيات/ مدرس مهني 232013      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إنشا ات/ مدرس مهني 232014      

 طباعة مطابع/ مدرس مهني 232015      

 صناعات كيماوية/ مدرس مهني 232016      

 مدرس تعليم مهني غير مذكور في مكان آخر 232017      

 صاصيون في التعليم الثانوي اإلخت      233  

 اإلختصاصيون في التعليم الثانوي     2330    

 مدرس كيميا  233001      

 مدرس فيزيا  233002      

 مدرس جيولوجيا وعلوم األرض 233003      

 مدرس علم األحيا  233004      

 مدرس رياضيات 233005      

 مدرس لغة عربية 233006      

 مدرس لغات أجنبية 233007      

سالمية 233008        مدرس تربية دينية وا 

 مدرس علوم دينية والهوت 233009      

 مدرس تربية فنية 233010      

 مدرس تربية رياضية 233011      

 مدرس حاسوب 233012      

 مدرس ثرافة وطنية وعلوم عسكرية 233013      

 يخمدرس تار  233014      

 مدرس جغرافيا 233015      

 مدرس موسيرى 233016      

 مدرس علوم تجارية 233017      

 مدرس فلسفة 233019      

 مدرس إقتصاد  233020      



55 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدرس إحصا   233021      

 مدرس ثانوي لم يذكر في أماكن أخر  233022      

  

234 

    

مرحلة الطفولة اإلختصاصيون في التعليم األساسي و  
 المبكرة 

 اإلختصاصيون في التعليم في المدارس األساسية    2341    

 تربية إبتدائية/ معلم صف 234101      

 لغة عربية/ معلم 234102      

 تربية دينية/ معلم 234103      

 لغة أجنبية/ معلم 234104      

 إجتماعيات/ معلم 234105      

 رياضيات/ لممع 234106      

 علوم/ معلم 234107      

 تربية رياضية/ معلم 234108      

 تربية فنية/ معلم 234109      

 حاسوب/ معلم 234110      

 تربية مهنية/ معلم 234111      

 علوم دينية والهوت/ معلم 234112      

 علوم منزلية/ معلم 234113      

 لم يذكر في مكان آخر/ تدائيمعلم تعليم إب 234114      

    

2342 

  

المتخصصون في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة  
 ( قبل اإلبتدائي)

 مربية في مرحلة الطفولة المبكرة / مربي 234201      

 (رياض أطفال)المعلمون في مرحلة ما قبل المدرسة  234202      

 مساعد معلم رياض أطفال 234203      

  235   
 المتخصصون في التعليم اآلخرون    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    2351 
 المتخصصون في أساليب التعليم     

 منس  منهج 235101      

 مطور مناهج 235102      

 متخصص أساليب تعليم 235103      

 المدارس( موّجه)مفتش  235104      

 متخصص وسائل تعليمية 235105      

 بحث وتطوير/ ويإختصاصي ترب 235106      

 قياس وترويم/ إختصاصي تربوي 235107      

 تأهيل/ إختصاصي تربوي 235108      

 كتب مدرسية/ اختصاصي تربوي 235109      

 مشرف تربوي 235110      

 منس  تدريب مهني 235111      

 ضابط تدريب مهني 235112      

 إختصاصي تدريب مدرسين 235113      

    2352 
 اإلختصاصيون في تعليم ذوي اإلحتياجات الخاصة     

 مدرس صم وبكم 235201      

 مدرس مكفوفين 235202      
 مدرس حاالت صعوبة التعلم في مجال التربية الخاصة 235203      

 مدرس دعم التعلم 235204      

 مدرس عالجي 235205      

 بينمدرس األطفال الموهو  235206      

 مدرس تربية خاصة عام 235207      

 مدرس متخلفين عرليا   235208      

    2353 
 معلمو اللغات األخرى    

 مدرس لغة مكثفة 235301      

 مدرس تعليم المهاجرين 235302      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مدرس لغة تطبيري 235303      

 مدرس اللغة الثانية 235304      

 غات األخر  مدرسو الل 235305      

    2354 
 معلمو الموسيقى اآلخرون    

 (الدروس الخصوصية)معلم قيثارة  235401      

 (الدروس الخصوصية)معلم بيانو  235402      

 (الدروس الخصوصية)معلم الغنا   235403      

 (الدروس الخصوصية)معلم الكمان  235404      

 (الدروس الخصوصية)معلم موسيرى أخر   235405      

    2355 
 معلمو الفنون االخرى   

 (الدروس الخصوصية)معلم رقص  235501      

 (الدروس الخصوصية)معلم تمثيل ودراما  235502      

 (الدروس الخصوصية)معلم رسم  235503      

 (الدروس الخصوصية)معلم نحت  235504      

 (روس الخصوصيةالد)معلم فنون أخر   235505      

    2356 
 مدربو تكنولوجيا المعلومات     

 مدرب حاسوب 235601      

 مدرب برمجة 235602      

 مدربو تكنولوجيا المعلومات اآلخرون 235603      

    
2359 

الفنيون في مجال التدريس غير المصنفة في مكان    
 آخر 

 (صوصيةالدروس الخ)مدرس محو األمية  235901      

 (الدروس الخصوصية)مدرس الرياضيات  235902      

 (الدروس الخصوصية)مدرس علوم  235903      

 مدرس تحفيظ وتجويد قرآن 235904      

 الفنيون في مجال التدريس غير المصنفة في مكان آخر  235905      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

24     
 المتخصصون في اإلدارة واألعمال    

  241   
 اصيون الماليون اإلختص   

    2411 
 المحاسبون    

 محاسب عام 241101      

 مدق  حسابات 241102      

 محاسب ضريبي 241103      

 محاسب قانوني بامتياز 241104      

 محاسب مؤهل  241105      

 محاسب مالي 241106      

 محاسب وصي إفالس 241107      

 ةمحاسب إدار  241108      

 محاسب تكاليف 241109      

 منظم موازنة 241110      

    2412 
 المستشارون في التمويل واإلستثمار    

 مخطط ممتلكات 241201      

 مخطط تمويل 241202      

 مستشار استثمار 241203      

 (أسهم وسندات)مستشار وسمسار أورا  مالية  241204      

    2413 
 ماليون  محللون   

 محلل استثماري 241301      

 مستشار سندات مالية 241302      

 محلل موازنة 241303      

 مستشار مالي 241304      

 محللون ماليون آخرون 241305      

 محلل سندات 241306      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  242   
 اإلختصاصيون في اإلدارة   

    2421 
  المحللون في التنظيم اإلداري   

 محلل تنظيم وأساليب إدارة 242101      

 مستشار األعمال 242102      

 مستشار إداري 242103      

 محلل مهني 242104      

 المتخصصون في السياسات اإلدارية      2422    

 محلل سياسات  242201      

 ضابط معلومات  242202      

    2423 
 ون االفرادالمتخصصون في إدارة شؤ    

 مستشار توظيف  242301      

 مستشار تحليل وظائف 242302      

 محلل الوظائف المهنية 242303      

 مستشار التوجيه المهني 242304      

 خبير الموارد البشرية 242305      

 خبير التنسيب الخارجي  242306      

 أخصائي شؤون أفراد  242307      

 مسؤول التعيين 242308      

 المتخصصون في إدارة شؤون األفراد آخرون 242309      

    2424 
 المتخصصون في  تدريب وتطوير الموظفين     

 مسؤول تدريب موظفين 242401      

 أخصائي تنمية وتطوير الروة البشرية 242402      

  
243 

  

المتخصصون في المبيعات والتسويق والعالقات    
 العامة  

    2431 
 المتخصصون في اإلعالن والتسويق     

عالن 243101        إختصاصي دعاية وا 
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي تحليل دراسات السو  243102      

 إختصاصي تسوي  243103      

 إختصاصي ترويج 243104      

 المتخصصون في العالقات العامة      2432    

 عامة مسؤول عالقات 243201      

 وكيل إعالن 243202      

 ضابط إتصال إخباري 243203      

    

2433 

باستثناء )المتخصصون في المبيعات التقنية والطبية    
 ( تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 (المنتجات الصناعية)مندوب مبيعات  243301      

 (نيةالمنتجات الطبية والصيدال)مندوب مبيعات  243302      

 ممثل مبيعات الترنية 243303      

 مندوب تجاري متنرل 243304      

    

2434 

المتخصصون في مبيعات تكنولوجيا المعلومات    
 واإلتصاالت   

 (الكمبيوتر)ممثل المبيعات  243401      

 (تكنولوجيا اإلتصاالت)ممثل المبيعات  243402      

 
  

 موفر خدمة انترنت 843403

25     
 المتخصصون في تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت     

  251   
 محللو النظم ومطورو البرامج  والتطبيقات البرمجية    

    2511 
 محللو النظم    

 (ترنية المعلومات)محلل األعمال  251101      

 استشاري نظم  251102      

 (ترنية المعلومات)مصمم نظم   251103      

 عالم حاسوب 251104      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 محلل نظم  251105      

 إختصاصي نظم معلومات جغرافية 251106      

 إختصاصي نظم معلومات محاسبية 251107      

 إختصاصي نظم معلومات إدارية 251108      

 مطور نظم معلومات 251109      

    2512 
 مطورو البرامج    

 رمجمحلل مب 251201      

 مصمم ومخطط  برامج 251202      

 مطور برامج 251203      

 مهندس برمجيات  251204      

    2513 
 مطورو الشبكة والوسائط المتعددة    

 مبرمج الرسوم المتحركة  251301      

 مبرمج ألعاب الكمبيوتر  251302      

 مطور اإلنترنت  251303      

 ج وسائط متعددةمبرم 251304      

 مخطط موقع على الشبكة 251305      

 مطور موقع على الشبكة 251306      

 إختصاصي شبكات نظم معلومات  251307      

 إختصاصي نظم التشغيل  251308      

    2514 
 المبرجون التطبيقيون    

 مبرمج تطبيرات 251401      

 مخطط برامج جاهزة  251402      

    

2519 

محللو ومطورو البرامج والتطبيقات البرمجية غير    
 المصنفين في موقع آخر

 (أجهزة الكمبيوتر)محلل ضمان الجودة  251901      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 فاحص البرمجيات 251902      

 فاحص نظم  251903      

 مطب  نظم  251904      

  252   
 المتخصصون في قواعد البيانات والشبكات     

  
  2521 

 مصممو وموظفو إدارة قواعد البيانات    

 مختص إدارة بيانات  252101      

 مختص إدارة قواعد بيانات  252102      

 محلل قاعدة بيانات 252103      

 مصمم قاعدة بيانات 252104      

    2522 
 إداريو األنظمة    

 إختصاصي إدارة أنظمة  252201      

 إختصاصي إدارة شبكات 252202      

    2523 
 المتخصصون في شبكة الحاسوب     

 (حاسوب)محلل إتصاالت  252301      

 محلل شبكة 252302      

    

2529   
المتخصصون في قواعد البيانات والشبكات غير  

 المصنفة في مكان آخر 

 باحث ومدق  ومحلل بيانات 252901      

 اصي في الطب الرقميإختص 252902      

 متخصص في أمن تكنولوجيا المعلومات  252903      

26 

    

المتخصصون في الشؤون القانونية، واإلجتماعية    
 والثقافية 

  261   
 المتخصصون في القانون     

    2611 
 المحامون    

 وكيل محامي 261101      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 محامي محكمة عليا 261102      

 محامي عادي 261103      

 (النائب العام)المدعي العام  261104      

 وكيل النيابة 261105      

 محامي استئناف 261106      

 محامي نرض 261107      

 محامي نظامي وشرعي 261108      

 محامي نظامي  261109      

 محامي شرعي 261110      

 مستشار قانوني 261111      

 باحث قانوني 261112      

    2612 
 القضاة    

 قاضي عام 261202      

 قاضي شرعي  261203      

 قاضي محكمة جنايات 261204      

 قاضي محكمة صلح  261205      

 قاضي محكمة استئناف  261206      

 قاضي محكمة التمييز 261207      

 قاضي محكمة خاصة 261208      

    

2619 

المتخصصون في القانون الذين لم يصنفوا في مكان    
 آخر 

 محر  الطب الشرعي   261901      

 (باستثنا  المحامي أو الراضي)خبير قانوني  261902      

 كاتب العدل 261903      

 مستشار في المحاكم 261904      



94 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي مختبر جنائي 261905      

 عامةعضو نيابة  261907      

  262   
ختصاصيو المكتبات والمحفوظات      أمناء وا 

    2621 
 أمناء المحفوظات     

 مصنف وثائ  ومحفوظات 262101      

 إختصاصي إدارة سجالت  262102      

 أمين متحف 262103      

 أمين معرض فنون 262104      

 دليل متحف 262105      

 دليل معرض  262106      

 مصنف متحف 262107      

    2622 
 أمناء المكتبات والمعلومات ذات الصلة     

 أمين مكتبة 262201      

 مفهرس 262202      

 مصنف كتب  262203      

 مصنف وثائ  ومحفوظات 262204      

 إختصاصي ترميم مخطوطات 262205      

 أمين مخطوطات 262206      

 ختصاصي توثي  إ 262207      

  263   
 المتخصصون في العلوم اإلجتماعية واألديان     

    2631 
 اإلقتصاديون     

 إقتصادي عام 263101      

 إقتصادي قياسي 263102      

 إقتصادي سياسي 263103      

 محلل إقتصادي  263104      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مستشار إقتصادي 263105      

 عمل إقتصادي  263106      

    

2632 

علماء اإلجتماع وعلماء األنثروبولوجيا وما يتصل    
 بها من متخصصين 

 إختصاصي علم اإلجتماع 263201      

 إختصاصي علم األجناس 263202      

 (جغرافي)إختصاصي في الجغرافيا  263203      

 إختصاصي آثار 263204      

 األنثروبولوجيا 263205      

 إختصاصي علم الجريمة 263206      

 إختصاصي في علم اإلنسان 263207      

 الفالسفة والمؤرخون وعلماء السياسة     2633    

 إختصاصي فلسفة 263301      

 (مؤرخ)إختصاصي تاريخ  263302      

 إختصاصي علوم سياسية 263303      

 إختصاصي علم األنساب 263304      

 محلل سياسي  263305      

    2634 
 علماء النفس    

 إختصاصي علم النفس السريري 263401      

 إختصاصي علم نفس تربوي 263402      

 إختصاصي علم النفس التنظيمي 263403      

 (طبيب نفسي)إختصاصي علم نفس عالجي  263404      

 إختصاصي علم النفس الرياضي 263405      

 إختصاصي علم نفس عام 263406      

 إختصاصي علم نفس تجريبي 263407      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي علم نفس إجتماعي 263408      

 إختصاصي علم نفس صناعي 263409      

 إختصاصي قياسات نفسية 263410      

 مرشد نفسي 263411      

    2635 
 المتخصصون في العمل واإلرشاد اإلجتماعي    

 مستشار اإلدمان 263501      

 مستشار فردان األعزا   263502      

 مستشار األطفال والشباب  263503      

 موظف الرعاية اإلجتماعية في الحي أو المنطرة 263504      

 مستشار األسرة 263505      

 مستشار الزواج 263506      

 ضابط إطال  السراح المشروط  263507      

 ضابط المراقبة 263508      

 مستشار اإلعتدا  الجنسي 263509      

 الباحث والمرشد االجتماعي 263510      

 منظم رعاية المرأة 263511      

 إختصاصي إجتماعي منشآت 263512      

 إختصاصي إنعاش إجتماعي 263513      

    2636 
 المتخصصون في االديان    

 راهب 263601      

 إمام مسجد 263602      

 مسؤول أديان  263603      

 خوري/ قس/ كاهن 263604      

 حاخام 263605      

 مرجع ديني/ مفتي 263606      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 داعية/ واعظ 263607      

 مرري  263608      

 مطران 263609      

 شماس 263610      

 مأذون شرعي 263611      

  264   
 لصحفيون واللغويون الكتاب وا   

  
  2641 

 المؤلفون وما يتصل بهم من كتاب    

 كاتب أدبي 264101      

 كاتب روائي 264102      

 كاتب مسرحي 264103      

 شاعر 264104      

 المؤلف 264105      

 محرر أو مدق  كتب ونصوص 264106      

 كاتب مراالت 264107      

 تب وسائل اإلعالم  التفاعليةكا 264108      

 كاتب سيناريو 264109      

 كاتب كلمات وخطب 264110      

 الكاتب الترني 264111      

 ناقد أدبي 264112      

    2642 
 الصحفيون    

 كاتب صحفي 264201      

 رئيس تحرير صحيفة 264202      

 مراسل صحفي 264203      

 اسل  األخبار اإلذاعية والتلفزيونية مر  264204      

 كاتب رياضي 264205      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 محرر نسخ 264206      

 مساعد محرر 264207      

 محرر صحفي 264208      

 مخرج صحفي 264209      

 محرر اخبار 264210      

 إختصاصي تصوير صحفي 264211      

    2643 
 المترجمون واللغويون اآلخرون    

 مترجم 264301      

 مترجم فوري 264302      

 مؤلف قواميس 264303      

 (عالم السن)اختصاصي فره لغات  264304      

 مترجم لغة اإلشارة 264305      

 مترجم سينمائي  264306      

 (مدق )مراجع  -مترجم 264307      

 مدق  لغوي 264308      

 صمحرر نصو  264309      

  265   
 المبدعون والفنانون    

  
  2651 

 الفنانون التشكيليون    

 نحات  265101      

 رسام  265102      

 فنان خزف 265103      

 رسام كاريكاتور 265104      

 إختصاصي ترميم أعمال فنية 265105      

 فنان الرسم التجاري 265106      

 تحركةرسام صور م 265107      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 إختصاصي تصوير فوتوغرافي 265108      

    2652 
 الموسيقيون، والمغنون والملحنون    

 ملحن موسيري 265201      

 موزع موسيري 265202      

 قائد فرقة موسيرية 265203      

 عازف موسيري عام 265204      

 مغني 265205      

 موسيري نوادي ليلية 265206      

 مغني نوادي ليلية 265207      

 قائد فرقة  265208      

 مغني شعبي 265209      

 مؤلف موسيري 265210      

 آالت وترية/ عازف موسيري 265211      

 آالت نفخ/ عازف موسيري 265212      

 آالت الكترونية/ عازف موسيري 265213      

 (طبال)ضابط إيراع  265214      

 عازف بيانو 265215      

 ناقد موسيري 265216      

    2653 
 الراقصون ومصممي الرقص    

 مصمم رقصات 265301      

 نادي ليلي/ راقص ملهى 265302      

 راقص باليه 265303      

 راقص شوارع 265304      

 راقص شرقي/ راقص إيراعي 265305      

 راقص تعبيري 265306      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 راقص فر  شعبية 265307      

    

2654 

المنتجون والمديرون ومخرجو األفالم والمسرح وما    
 يتصل بها  

  إختصاصي توثي  265401      

 محرر أفالم  265402      

 مخرج سينمائي 265403      

 إختصاصي تصوير  265404      

 مخرج مسرحي 265405      

 نيمخرج ف 265406      

 مخرج فني راديو وتلفزيون 265407      

 منتج مسرحي 265408      

 مخرج تلفزيوني 265409      

 مخرج أفالم رسوم متحركة 265410      

 مخرج إذاعي 265411      

 إختصاصي ديكور مسرحي 265412      

 إختصاصي ديكور أفالم 265413      

 يةإختصاصي مؤثرات حرك 265414      

 إختصاصي مؤثرات صوتية 265415      

 إختصاصي إضا ة 265416      

 إختصاصي مونتاج أفالم 265424      

 رقيب أفالم ونصوص 265425      

    2655 
 الممثلون    

 الممثل العادي 265501      

 الحكواتي 265502      

 الممثل الهزلي 265503      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 (الصامت)إليحائي الممثل ا 265504      

    

2656 

المذيعون في اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم    
 األخرى 

 مذيع برامج راديو 265601      

 مذيع برامج تلفزيون 265602      

 مردم أخبار 265603      

 مذيع رياضة 265604      

 مضيفة في برنامج حواري/ مضيف 265605      

 مردم حركة المرور/ اسلمر  265606      

 مردم األحوال الجوية/ مراسل 265607      

 أحداث أخر / مراسل 265608      

    2659 
 الفنانون واإلبداعيون غير المصنفين في مكان آخر    

 العب سيرال 265901      

 (أراجيح طائرة)البهلوان  265902      

 المهرج 265903      

 وم المغناطيسيالمن 265904      

 الساحر 265905      

 محرال العرائس 265906      

 (كوميدي الموقف)مؤدي نكات / مرلد 265907      

 المتكلم من البطن 265908      

 مروض حيوانات 265909      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 ن ومساعدو اإلختصاصيين  الفنيو: 2المجموعة الرئيسية 

31 

الفنيون ومساعدو االختصاصيين في العلوم        
 والهندسة

  

311 

الفنيون ومساعدو االختصاصيين في العلوم      
 الفيزيائية والهندسية  

    
3111 

 الفنيون في العلوم الكيميائية والفيزيائية   
      

 فني كيميا  311101
      

 وجيافني جيول 311102
      

 فني أرصاد جوية 311103
      

 فني فيزيا  311104
      

 فني علم الفلال 311105
    

3112 
 الفنيون في الهندسة المدنية    

      
 مراقب بنا  311201

      
 مراقب عمال بنا  311202

      
 ترني هنسة مدنية 311203

      
 مراقب نظام الحري   311204

      
 فني جيوتكنيال 311205

      
 فني مسح 311206

      
 فني نماذج معمارية 311207

      
 فني ديكور داخلي 311208

      
 فني مختبر تربة 311209

      
 فني مختبر مواد إنشائية 311210

      
 فني مرور  311211

      
 فني شبكات مياه 311212

      
 فني خلطات اسفلتية 311213
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 فني خلطات خرسانية 311214

      
 فني عزل مباني 311215

      
 فني أبنية جاهزة  311216

      
 فني صيانة ابنية 311217

      
 فني إنشا  سكال حديد 311218

      
 فني إنشا  سدود 311219

      
 فني تدعيم الحفريات 311220

    
3113 

 الفنيون في الهندسة الكهربائية   
      

 فني هندسة كهربائية 311301
      

 فني هندسة كهربائية نرل طاقة 311302
      

 عام/ فني كهربائي 311303
      

 صيانة محطات توليد/ فني كهربائي 311304
      

 مراقبة وتحكم/ فني كهربائي 311305
      

 شبكات نرل/ فني كهربائي 311306
      

 كات توزيع هوائيةشب/ فني كهربائي 311307
      

 شبكات أرضية كوابل/ فني كهربائي 311308
      

 تركيب محطات تحويل/ فني كهربائي 311309
      

 صيانة وتشغيل محطات تحويل/ فني كهربائي 311310
      

 تمديدات كهربائية/ فني كهربائي 311311
      

 صيانة آلالت كهربائية/ فني كهربائي 311312
      

 صيانة أجهزة منزلية/ فني كهربائي 311313
      

 أجهزة إنذار/ فني كهربائي 311314
      

 مركبات/ فني كهربائي 311315
      

 خدمات مشتركين/ فني كهربائي 311316
      

 كهروميكانيال/ فني كهربائي 311317



14 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 أجهزة دقيرة/ فني كهربائي 311318

      
 تشغيل محطات توليد/ ئيفني كهربا 311319

      
 تركيب محطات توليد/ فني كهربائي 311320

      
 صيانة خطوط هوائية/ فني كهربائي 311321

      
 أنظمة حماية كهربائية/ فني كهربائي 311322

    
3114 

 الفنيون في الهندسة اإللكترونية   
      

 فني هندسة إلكترونية عام 311401
      

رسال إذاعي/ فني إلكتروني 311402  أجهزة بث وا 
      

رسال تلفزيوني/ فني إلكتروني 311403  أجهزة بث وا 
      

 أجهوة راديو وتلفزيون/ فني إلكتروني 311404
      

 أجهزة طبية/ فني إلكتروني 311405
      

 أجهزة إنذار/ فني إلكتروني 311406
      

 أجهزة قياس/ فني إلكتروني 311407
      

 أجهزة مكتبية/ فني إلكتروني 311408
      

 حاسوب/ فني إلكتروني 311409
      

 أجهزة رقمية/ فني إلكتروني 311410
      

 رادار/ فني إلكتروني 311411
      

 عام/ فني إتصاالت 311412
      

 سلكية / فني إتصاالت 311413
      

 السلكية/ فني إتصاالت 311414
      

 مراسم/ فني إتصاالت 311415
      

 فني ميكاترونكس 311416
      

 مركبات/ فني إلكتروني 311417
      

 فني إلكتروني تراسل 311418
      

 فني إلكتروني أجهزة تسجيل 311419
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

    
3115 

 الفنيون في الهندسة الميكانيكية    
      

 فني هندسة الطيران   311501
      

 ني الهندسة البحرية ف 311502
      

 فني الهندسة الميكانيكية  311503
      

 مخمن أو فاحص ميكانيال 311504
      

 إنتاج / فني ميكانيكي 311505
      

 لحام / فني ميكانيكي 311506
      

 آالت تشغيل / فني ميكانيكي 311507
      

 صناعة قوالب / فني ميكانيكي 311508
      

 إنشا ات معدنية / فني ميكانيكي 311509
      

 أشغال صاج / فني ميكانيكي 311510
      

 سباكة / فني ميكانيكي 311511
      

 معامالت حرارية / فني ميكانيكي 311512
      

 مركبات خفيفة / فني ميكانيكي 311513
      

 شاحنات وحافالت / فني ميكانيكي 311514
      

 آليات ثريلة / كانيكيفني مي 311515
      

 آليات زراعية / فني ميكانيكي 311516
      

 تمديدات صحية وتدفئة مركزية / فني ميكانيكي 311517
      

 تكييف وتبريد / فني ميكانيكي 311518
      

 صيانة ميكانيكية عامة / فني ميكانيكي 311519
      

 هيدروليال / فني ميكانيكي 311520
      

 أجهزة قياس وتحكم / فني ميكانيكي 311521
      

 قطارات  / فني ميكانيكي 311522
      

 أجسام سفن  / فني ميكانيكي 311523
      

 آالت دقيرة  / فني ميكانيكي 311524
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 خراطة محركات  / فني ميكانيكي 311525

      
 أثاث معدني  / فني ميكانيكي 311526

      
 أجسام طائرات  / ني ميكانيكيف 311527

      
 محركات طائرات  / فني ميكانيكي 311528

      
 محركات سفن  / فني ميكانيكي 311529

      
 قو  نووية/ فني ميكانيكي 311530

    
3116 

 الفنيون في الهندسة الكيميائية    
      

 فني هندسة كيماوية عام 311601
      

 للهنسة الكيماويةمخمن / مردر 311602
      

 صناعات كيماوية/ فني كيماوي 311603
      

 تكرير نفط/ فني كيماوي 311604
      

 بتروكيماويات/ فني كيماوي 311605
      

 مياه وبيئة / فني هندسة كيماوية 311606
      

 دباغة جلود/ فني كيماوي 311607
      

 فني مختبر كيماوي عام 311608
      

 فني مختبر نفط ومشترات نفطية   311609
      

 فني إنتاج ور  311610
      

 فني إنتاج  إسفنج صناعي 311611
      

 فني إنتاج مواد صباغة 311612
      

 فني إنتاج  بالستال 311613
      

 فني إنتاج بولستر 311614
    

3117 
 فنيوا التعدين والمعادن     

      
 (منرب)ش المناجم مفت 311701

      
 فني هندسة التعدين 311702

      
 فني معادن  311703
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 فني إستخراج بترول وغاز  311704

      
 فني إستخراج معادن 311705

      
 فني في المعادن المشعة 311706

      
 فني في البحوث التعدينية 311707

    
3118 

 الرسامون الهندسيون   
      

 رسام مخططات هندسية عام 311801
      

 فني رسوم توضيحية 311802
      

 رسام مخططات طر  311803
      

 رسام كهربائي 311804
      

 رسام ميكانيكي  311805
      

 رسام ميكانيكي إنتاج 311806
      

 رسام ميكانيكي أشغال صاج 311807
      

 رسام خرائط جيولوجية 311808
      

 رسام مخططات تكنولوجية 311809
      

 رسام ميكانيكي تكييف وتمديدات صحية 311810
      

 رسام إلكتروني 311811
    

3119 

الفنيون في العلوم الهندسية والطبيعية غير    
 المصنفين في موضع آخر

      
 (إنتاج)فني هندسة  311901

      
 فني دراسة الوقت والحركة  311902

      
 فني مسح الكميات  311903

      
 فني الروبوتات  311904

      
 فني تحري  وتصميم إطفا   311905

      
 فني أمن صناعي 311906

      
 فني خراطة معادن 311907
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 فني لحام معادن 311908

      
 فني سباكة معادن 311909

      
 فني صيانة أجهزة طبية 311910

      
 فني أجهزة غزل ونسيج 311911

  

312   

المشرفون في التعدين والصناعات التحويلية    
 والتشييد  

  
  3121 

 المشرفون في التعدين    
      

  إختصاصي ألغام وتلغيم في المناجم 312101
      

 مشرف منجم 312102
      

 نائب مدير منجم 312103
      

 مشرف محجر 312104
      

 فني حفر آبار 312105
      

 فني مناجم  312106
      

 فني تفجير 312107
    

3122 
 المشرفون في الصناعة التحويلية    

      
 منس  منطرة صناعية 312201

      
 مشرف تجميع 312202

      
 مشرف تشطيب 312203

      
 مشرف إنتاج صناعي 312204

      
 فني تركيب مصانع 312205

    
3123 

 المشرفون في التشييد والبناء     
      

 مشرف إنشا  مباني 312301
      

 مشرف موقع إنشا ات 312302
  

313 
 الفنيون في عمليات المراقبة والتشغيل       

    
3131 

 مشغلو مصانع إنتاج الطاقة     
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

      
 مشغل محطة الطاقة الكهربائية 313101

      
 محطة للطاقة الكهرومائية  مشغل 313102

      
 مشغل محطة للطاقة النووية  313103

      
 مشغل محطة للطاقة الشمسية  313104

      
 مشغل محطة مراقبة التوزيع 313105

      
 مشغل محطة توليد 313106

      
 مشغل نظام الطاقة  313107

    3132 
 لمياه  مشغلو محارق النفايات ومحطات معالجة ا   

 مشغل محرقة 313201      

 مشغل محطة الضخ  313202      

 مشغل محطة النفايات السائلة  313203      

 مشغل محطة مياه الصرف الصحي 313204      

 مشغل  محطة مياه عادمة 313205      

 مشغل محطة لمعالجة المياه 313206      

    3133 
 ة المواد الكيميائية فنيو تشغيل مصانع معالج   

 مشغل مصنع معالجة المواد الكيماوية بالحرارة 313301      

 مشغل معدات فصل وتصفية المواد الكيماوية 313302      

 مشغل مفاعل كيماوي 313303      

 فني عمليات كيماوية 313304      

    3134 
 مشغلو مصانع تكرير البترول والغاز الطبيعي    

 مشغل خالط محطة تصفية بترول وغاز طبيعي 313401      

 مشغل مصنع برافين 313402      

 مشغل محطة تصفية البترول والغاز الطبيعي 313403      

 فني عمليات تصفية 313404      

 مشغل عمليات بترول 313405      



00 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مشغل مصنع غاز  313406      

    3135 
 ملية إنتاج المعادن فنيو مراقبة وتشغيل ع   

 مشغل أفران أو قاذفة لهب 313501      

 مشغل سيطرة مركزية 313502      

 مشغل أجهزة طحن أو لف المعادن  313503      

    

3139 

فنيو مراقبة عمليات تقنية غير المصنفة في مكان    
 آخر 

 مشغل خط التجميع اآللي 313901      

 وبوتات الصناعيةمشغل الر   313902      

 (لب الور  والور )مشغل لوحة تحكم أجهزة صناعة  313903      

 مشغل مصفاة عجينة الور  313904      

 مشغل أجهزة السيطرة على العجن  313905      

  

314 

  

الفنييون والمتخصصون المساعدون في علوم    
 الحياة 

    3141 
 ( ثناء الطبيةباست)الفنييون في علوم الحياة    

 فني علم الجراثيم  314101      

 فني الكيميا  الحيوية  314102      

 فني عينات نباتية 314103      

 فني علم األمصال  314105      

 فني زراعة األنسجة 314106      

 فني علم الحيوان  314107      

 فني في علوم الوراثة 314108      

 ني مختبر حشرات ف 314109      

 فني عينات حيوانية 314110      

    3142 
 الفنيون الزراعيون    



03 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 فني صناعة األلبان 314201      

 فني محاصيل حرلية 314202      

 فاحص قطيع 314203      

 فني بستنة 314204      

 فني دواجن 314205      

 فني تربية سمال 314206      

 فني تربية أغنام وأبرار 314207      

 فني تربية نحل 314208      

 فني تطعيم وترليم 314209      

 فني زراعة محمية 314210      

 فني زراعة عنب 314211      

 فني مشاتل 314212      

 فني زراعة زيتون 314213      

 فني زراعة نخيل 314214      

 فني زراعة حمضيات 314215      

 فني زراعة حدائ  314216      

 فني وقاية نبات 314217      

 فني وقاية حيوان  314218      

    3143 
 الفنيون في الغابات    

 فني حراجة 314301      

 فني زراعة غابات  314302      

  315   
 فنيو تشغيل السفن والطائرات    

    3151 
 مهندسو السفن    

 مهندسو السفن  315101      

    3152 
 ضباط السفن والربابنة   
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 ضابط  أو ربان السفينة 315201      

 بحار سفينة 315202      

 قائد يخت  315203      

    

3153   
المساعدون ( الفنيون)الطيارون والمتخصصون  

 والمنتسبون ذووا الصلة 

 (ويةمتخصص إقالع ورحالت ج)فني طيران  315301      

 مدرب طيران 315302      

 (قائد رحلة)مالح جوي  315303      

 ( ربان طائرة)طيار  315304      

    3154 
 مراقبو حركة الطيران    

 إدارة ومراقبة حركة الطيران الجوية 315401      

 مرشد طيران 315402      

 مراقب أرضي إقالع وهبوط 315403      
 ضابط مراقبة جوية 315404      

 (مراقب رحلة)مرحل جوي  315405      

    3155 
 فنييو األجهزة اإللكترونية لسالمة الحركة الجوية     

 فني سالمة مرور جوي 315501      

 مهندس سالمة حركة المرور الجوية 315502      

32     
 المتخصصون المساعدون في المهن الصحية     

  321   
 يو الطب والصيدلةفن   

    3211 
 فنيو التصوير الطبي وفنيي المعدات العالجية    

 فني األشعة الطبية 321101      

  (مصورالثدي)فني تصوير صدر باالشعة  321102      

 فني عالج باإلشعاع الطبي  321103      

 فني بالرنين المغناطيسي 321104      

 نووي فني بالطب ال 321105      



01 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

  (فني تصوير سونار)فني صونو جرافر  321106      

 فني تصوير طبري 321107      

 فني تخطيط قلب 321108      

    3212 
 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض    

 عام/ فني مختبرات طبية 321201      

 بنال دم/ فني مختبرات طبية 321202      

 خاليا/ برات طبيةفني مخت 321203      

 علم األمراض/ فني مختبرات طبية 321204      

 أنسجة/ فني مختبرات طبية 321205      

 طفيليات/ فني مختبرات طبية 321206      

 كيميا  حيوية/ فني مختبرات طبية 321207      

 هرمونات/ فني مختبرات طبية 321208      

 بكتيريا/ فني مختبرات طبية 321209      

    3213 
 فنيو الصيدلة والمساعدين    

 تصنيع أدوية/ فني أدوية 321301      

 مساعد صيدلي 321302      

  فني صيدلة 321303      

 فني أمصال ومطاعيم 321304      

 أعشاب طبية/ فني صيدلة 321305      

    3214 
 فنيو طب األسنان واألطراف اإلصطناعية    

 فني ترويم أسنان 321401      

 فني صناعة أسنان 321402      

 فني أطرم أسنان 321403      

 فني حشو أسنان 321404      

 فني ترقيع أسنان 321405      



04 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 فني ترويم عظام 321406      

 أخصائي أطراف صناعية  321407      

 فني تركيب أطراف صناعية  321408      

  322   
 المتخصصون المساعدون في التمريض والقبالة   

    3221 
 المتخصصون المساعدون في التمريض    

 مساعد تمريض متخصص   322101      

 عام/ مساعد تمريض 322102      

  ممرض ملتح  322103      

  ممرضة مساعدة 322104      

 إسعاف أولي/ مساعد تمريض 322105      

 دم/ مساعد تمريض 322106      

 تعريم/ مساعد تمريض 322107      

 غسيل كلى/ مساعد تمريض 322108      

 عناية مكثفة/ مساعد تمريض 322109      

    3222 
 المتخصصون المساعدون في القبالة    

 مساعدة قابلة 322201      

  (الداية)قابلة ترليدية  322202      

 أمومة وطفولة/ مريضمساعد ت 322203      

 نسائية وتوليد/ مساعد تمريض 322204      

  323   
 ممارسو الطب التقليدي والطب البديل   

  
  3230 

 ممارسو الطب التقليدي والطب البديل   

 مجبر عربي 323001      

 طبيب أعشاب 323002      

 حجام 323003      

 (مطهر)ختان  323004      



05 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 معالج بالررآن 323005      

 فني إبر صينية 323006      

 (بالسحر)معالج بالعرافة  323007      

 فني األيورفيدا 323008      

 فني مساج 323009      

  324   
 الفنيون ومساعدو الطب البيطري    

  
  3240 

 الفنيون ومساعدو الطب البيطري    

 (ض بيطريممر )مساعد بيطري عام  324001      

 مساعد بيطري تلريح صناعي 324002      

 مساعد بيطري مطاعيم وأمصال 324003      

 مساعد بيطري صحة عامة 324004      

 مساعد بيطري توليد 324005      

  325   
 المتخصصون المساعدون في الصحة اآلخرون   

    3251 
 مساعدو أطباء األسنان     

 عد طبيب أسنانمسا 325101      

 فني معالج أسنان 325102      

 فني صحة األسنان 325103      

    3252 
 فنيو السجالت الطبية والمعلومات الصحية    

 مصنف األمراض السريرية  325201      

 فني تسجيل األمراض  325202      

 كاتب المعلومات الصحية 325203      

 ت الطبيةمحلل السجال 325204      

 كاتب السجالت الطبية 325205      

 فني السجالت الطبية 325206      

    3253 
 العاملون في صحة المجتمع     



09 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 رعاية صحية مجتمعية/ مساعد صحي 325301      

 صحة المجتمع ( توعية)مرّوج  325302      

 عمال صحة المجتمع 325303      

 ريافعامل صحي أ 325304      

    3254 
 فنيو تركيب البصريات    

 فني فحص نظر 325401      

 فني تركيب عدسات 325402      

 فني نظارات طبية 325403      

 فني عدسات الصرة 325404      

 فني عيون صناعية 325405      

    3255 
 فنيو العالج الطبيعي ومساعديهم   

  فني عالج طبيعي 325501      

 معالج باإلبر الصينية 325502      

 معالج بالكهربا  325503      

 معالج بالما  325504      

 معالج بالتدليال 325505      

 فني إعادة تأهيل  325506      

 فني معالجة بالتدليال على الطريرة اليابانية 325507      

 فني تدريب استعمال أطراف صناعية 325508      

 فني معالجة فيزيائية 325509      

 فني معالجة قدم 325510      

 فني معالجة صوت 325511      

 فني معالجة نط  325512      

 فني معالجة وظيفية 325513      

    3256 
 المساعدون الطبيون    



01 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مساعد طبي سريري 325601      

 مساعد طبي 325602      

 د طبي عيون وبصرياتمساع 325603      

    3257 
 مفتشو الصحة البيئية والمهنية ومساعدوهم    

 مفتش صحة عامة 325701      

 مفتش صحة مهنية 325702      

 مفتش سالمة وصالحية األغذية  325703      

 اإلختصاصي في علم الصحة  325704      

 ( نظافة صحية)مفتش صحي  325705      

    3258 
 العاملون في اإلسعاف    

 ضابط إسعاف 325801      

 مسعف  325802      

 فني طوارئ طبية 325803      

 مسعف طوارئ 325804      

    3259 
 المهن الصحية التي لم تصنف في مكان آخر    

 فني تخدير 325901      

 المعالج لألمراض يدويا  325902      

 عظامفني ال 325905      

 فني العالج التنفسي  325906      

33     
 المتخصصون المساعدون في اإلدارة واألعمال    

  331   
 المتخصصون المساعدون في الرياضيات والمالية   

    3311 
 التجار والسماسرة في األوراق المالية    

 وسيط سندات 331101      

 وسيط أسهم 331102      

 وسيط العمالت األجنبية  331103      



00 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 وسيط األورا  المالية 331104      

 تاجر العمالت األجنبية 331105      

 وسيط سو  مالي 331106      

    3312 
 مسئولو اإلئتمان والقروض     

 مسئول الرروض 331201      

 مسئول الرهن 331202      

    3313 
 اسبة المتخصصون المساعدون في المح   

 كاتب حسابات  331301      

 كاتب حسابات صندو   331302      

 كاتب حسابات مدق  331303      

 صراف بنال  331304      

 كاتب مشتريات 331305      

 أمين مستودع 331306      

 كاتب عطا ات 331307      

 مساعد محاسب 331308      

 ماسال دفاتر 331309      

    

3314 

المتخصصون المساعدون في اإلحصاء    
 والرياضيات  

 مساعد اكتواري 331401      

 مساعد رياضيات 331402      

 مساعد إحصائي 331403      

    3315 
 (المخمنون)المثمنون    

 مثمن 331501      

 مخمن عرارات 331502      

 مريم مطالبات 331503      



09 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 يم تأمينمر 331504      

 مفتش مطالبات 331505      

 مخمن 331506      

 مخمن أراضي 331507      

 مخمن مركبات 331508      

 مخمن أثاث 331509      

 مخمن آالت ومعدات 331510      

 مخمن أعمال فنية 331511      

  332   
 وكالء وسماسرة المبيعات والمشتريات     

    3321 
 ء ومندوبو التأمين وكال   

 وكال  التأمين 332101      

 التأمين عام( وسيط)مندوبو  332102      

 مندوب تأمين بحري 332103      

 مندوب تأمين جوي 332104      

 مندوب تأمين مركبات 332105      

 مندوب تأمين عرارات 332106      

 مندوب تأمين مصانع 332107      

 مندوب تأمين حياة 332108      

 مندوب تأمين صحة 332109      

 مندوب تأمين أخطار شحن 332110      

    3322 
 وكالء ومندوبو المبيعات التجارية   

 مستشار ما بعد البيع 332201      

 مندوب تجاري متنرل 332202      

 (مروج بضائع)وكيل تجاري متنرل  332203      

    3323 
 ندوبو المشتريات م   



90 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 وكيل شرا  332301      

 مسؤول شرا  332302      

 مسؤول توريد 332303      

 تاجر بضائع 332304      

 مندوب مشتريات 332305      

 مندوب تأجير واستئجار خدمات 332306      

 الوسطاء التجاريون    3324    

 وسيط تجاري بضائع 332401      

 تاجر السلع اآلجلة 332402      

 وسيط شحن 332403      

 وسيط تجاري برمجيات 332404      

  333   
 وكالء الخدمات التجارية    

  
 وكالء التخليص والشحن      3331  

 وكيل شحن 333101      
 وكيل مقاصة 333102      

 (مخلص جمركي)وكيل تخليص جمركي  333103      

 المخططون لألحداث والمؤتمرات التجارية    3332    

 منظمو اإلجتماعات والمؤتمرات 333201      

 مخططو اإلجتماعات 333202      

 مخططو الحفالت وحفالت الزواج 333203      

 وكالء التوظيف والمشغلين     3333    

 وكيل  توظيف 333301      

 متعهد تشغيل 333302      

 مسؤول تنسي  وظائف 333303      

 وكالء ومديرو العقارات     3334    

 وكيل عراري 333401      



93 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 سماسرة العرارات  333402      

 مسؤول أمالال  333403      

 (عرارات)مندوب مبيعات  333404      

 وسيط تأجير عرارات  333405      

    

3339   
مكان وكالء خدمات األعمال غير المصنفين في  

 آخر 

 الداللون  333901      

 مندوب اإلعالن 333902      

 وكال  األدبا  333903      

 وكال  الموسيريين والمغنين 333904      

 وكال  الرياضيون 333905      

 وكال  المسارح 333906      

 وكال  رجال األعمال 333907      

  334   
 السكرتارية اإلدارية المتخصصة    

  
 مشرفوا المكاتب    3341  

 مشرف كتبة عموميون 334101      

 مشرف إدخال بيانات 334102      

 مشرف كتبة اإلرشيف 334103      

 مشرف كتبة شؤون األفراد 334104      

 مشرف سكرتاريا 334105      

 مشرف كتبة حسابات  334106      

 مشرف كتبة اإلحصا   334107      

 مشرف كتبة التأمين  334108      

 مشرف كتبة مخازن  334109      

 مشرف كتبة إنتاج  334110      



91 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مشرف كتبة جمارال  334111      

 مشرف كتبة نرل  334112      

 مشرف كتبة بريد  334113      

 مشرف كتبة ترميز  334114      

 مشرف كتبة محاكم  334115      

 مشرف كتبة بنوال وصرافون 334116      

 السكرتارية القانونية     3342    

 مأمور تنفيذ 334201      

 سكرتير قانوني 334202      

 مبلغ/ محضر 334203      

 مررر جلسات  334204      

 السكرتارية اإلدارية والتنفيذية     3343    

 سكرتير إداري 334301      

 سكرتير تنفيذي 334302      

 مسجل محاكم 334303      

 كاتب المراسالت  334304      

 مساعد شخصي  334305      

 كاتب استعالمات 334306      

 كاتب عالقات عامة 334307      

 كاتب إعالم 334308      

 كاتب تطوير إداري  334309      

 رتارية الطبية السك    3344    

 سكرتير عيادة األسنان 334401      

 سكرتير مستشفى  334402      

 سكرتير التأمين الطبي   334403      



91 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مساعد إداري مكتب طبي  334404      

 المدير الطبي الممارس 334405      

 سكرتير طبي 334406      

 كتبة اإلختزال الطبي 334407      

 الناسخ الطبي 334408      

 سكرتير علم األمراض  334409      

 سكرتير الرعاية للمرضى 334410      

 سكرتير المختبرات الطبية 334411      

  

335     
المتخصصون المساعدون الحكوميين في التفتيش  

 والتنظيم

  
 مفتشو الجمارك والحدود     3351  

 مفتش الحدود 335101      

 مفتش الجمارال 335102      

 ضابط  تدقي  الجوازات  335103      

 ضابط الهجرة 335104      

 ضابط الجمارال 335105      

 مخمن جمركي  335106      

 معاين جمركي  335107      

 العاملون الحكوميون في الضرائب والرسوم    3352    

 مأمور ضريبة عام 335201      

 (الرسوم)ضابط المكوس  335202      

 مفتش ضرائب 335203      

 مأمور ضريبة دخل أفراد 335204      

 مأمور ضريبة  دخل شركات 335205      

 مأمور ضريبة مسرفات 335206      



94 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مأمور ضريبة مبيعات 335207      

 مأمور ضريبة مغادرة 335208      

 عانات اإلجتماعيةالعاملون الحكوميون في اإل    3353    

 مأمور عائدات تراعد ومعاشات 335301      

 مأمور عائدات الضمان اإلجتماعي  335302      

 مأمور صرف تأمينات إجتماعية 335303      

 مأمور عائدات تأمين صحي 335304      

 مفتش تأمينات إجتماعية 335305      

 مفتش تراعد 335306      

 مسئولو اصدار التراخيص في الحكومة      3354    

 مسئول التراخيص 335401      

 مسئول إصدار الجوازات 335402      

 (مؤسسات األعمال)مسئول ترخيص األعمال  335403      

 مباني/ مأمور ترخيص 335404      

 استيراد وتصدير/ مأمور ترخيص 335405      

 تشركا/ مأمور ترخيص 335406      

 جامعات / مأمور ترخيص 335407      

 محالت ومكاتب/ مأمور ترخيص 335408      

 مفتشو الشرطة والمباحث     3355    

 وكيل  تحري  شرطة   335501      

 مفتش شرطة  335502      

 مباحث شرطة 335503      

    

3359 

  

المتخصصون المساعدون الحكوميين في التفتيش  
 يم غير المصنفين في مكان آخروالتنظ

 مفتش زراعي 335901      



95 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مفتش مصائد أسماال 335902      

 مفتش غابات 335903      

 مفتش أسعار 335904      

 مفتش أجور 335905      

 مفتش أوزان ومراييس وما يتعل  بالبضائع 335906      

 مفتش نظافة 335907      

 ذية وتموينمفتش أغ 335908      

34     

  

المتخصصون المساعدون في الشؤون القانونية  
 واالجتماعية والثقافية والشؤون ذات الصلة 

  341   

  

المتخصصون المساعدون في الشؤون القانونية  
 واالجتماعية والثقافية والشؤون ذات الصلة 

    3411 

  

المتخصصون المساعدون في  الشؤون القانونية  
 يهمومن ال

 حاجب محكمة 341101      

 كاتب الراضي  341102      

 كاتب نرل الملكية  341103      

 كاتب المحكمة 341104      

 كاتب العدل   341105      

 الكاتب الرانوني  341106      

 مساعد قانوني 341107      

 المخبر الخاص 341108      

 باحث عناوين  341109      

 مساعد محامي 341110      

 المتخصصون المساعدون في العمل اإلجتماعي      3412    

 عامل مساعد تنمية المجتمع  341201      



99 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 عامل مساعد خدمات المجتمع  341202      

 عامل مساعد تدخل أزمات  341203      

 عامل مساعد خدمات العجزة  341204      

 عد خدمات األسرة  عامل مسا 341205      

 مدرس المهارات الحياتية 341206      

 عامل مساعد دعم الصحة العرلية   341207      

 عامل مساعد دعم الرعاية  341208      

 مشرف مأو  للنسا  341209      

 عامل مساعد خدمات الشباب 341210      

 باحث اجتماعي ميداني 341211      

 ساعد انعاش اجتماعيم 341212      

 مساعد باحث اجتماعي 341213      

 رعاية ايتام/ مراقب اجتماعي 341214      

 رعاية احداث/ مراقب اجتماعي 341215      

 رعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة/ مراقب اجتماعي 341216      

 رعاية المسنين/ مراقب اجتماعي 341217      

 المساعدون في الشؤون الدينية  المتخصصون    3413    

 راهبة/ راهب 341301      

 واعظة/ واعظ 341302      

 داعية 341303      

 سادن دار عبادة 341304      

 مؤذن 341305      

 مأذون شرعي 341306      

 مطوف 341307      

 دليل مزار ديني 341308      



91 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 قارع اجراس 341309      

 مرري  341310      

 محفظ قرآن 341311      

 مدرب تجويد 341312      

  342   
 العاملون في الرياضة واللياقة البدنية     

  
 الالعبون الرياضيون ومن اليهم    3421  

 رياضي كمال أجسام  342101      

 مالكم 342102      

 العب الشطرنج 342103      

 قدمالعب كرة  342104      

 العب الغولف 342105      

 العب هوكي 342106      

 الجوكي/ الخيال 342107      

 العب بوكر 342108      

 سائ  سيارة سبا  342109      

 المتزلج 342110      

 العبة التنس/ العب 342111      

 المصارع 342112      

 الخ....العب كراتيه، جودو، 342113      

 العبون آخرون 342114      

 المدربون الرياضيون     3422    

 الخ....كرة قدم، كرة سلة، : مدرب ألعاب رياضية  342201      

 الخ....مدرب مصارعة، مالكمة، كراتيه 342202      

 حكم 342203      

 مدرب تزلج 342204      



90 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مدرب سباحة 342205      

 ضة مسؤول ريا 342206      

 مراقب رياضي 342207      

 مدربوا برامج القادة واللياقة البدنية والترفيه      3423    

 مدرب اللياقة البدنية 342301      

 مدرب ركوب الخيل  342302      

 دليل مغامرة في الهوا  الطل   342303      

 المدرب الشخصي 342304      

 مدرب إبحار  342305      

 مدرب الغطس تحت الما  342306      

 شراعي/ مدرب طيران هوائي 342307      

  

343 

    

المتخصصون المساعدون في الفنون والطهي  
 والثقافة    

 المصورون الفوتوغرافيون     3431    

 مصور فوتوغرافي أفراد 343101      

 مصور فوتوغرافي تجاري بورتريهات 343102      

 مصور فوتوغرافي صناعي 343103      

 مصور فوتوغرافي لألغراض العلمية 343104      

 مصور صحفي 343105      

 مصور جوي 343106      

 تجهيز وتحضير ومنتجة صور 343107      

 مصممو الديكورات الداخلية      3432    

 مصمم ديكورات مناظر 343201      

 ات داخليةمصمم ديكور  343202      

 مصمم أطرم أثاث 343203      



99 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 مصمم ومركب ستائر 343204      

 مصمم ديكورات مسرحية 343205      

 مصمم تفاصيل المباني واإلنشا ات  343206      

 مصمم عرض بضائع 343207      

 فنيو الزخرفة  343208      

 مصمم مطبوعات  343209      

 عارض والمتاحف والمكتباتفنيو الم    3433    

 فني تصميم معارض 343301      

 فني تصميم مكتبات 343302      

 فني تصميم متاحف 343303      

 فني تصميم  معدات إضا ة وعرض  343304      

 فني تصنيف 343305      

 فنيو الطهي     3434    

 فني طاه 343401      

 ذيفني طاهي تنفي 343402      

 رئيس طهاة 343403      

 فني طاه المعجنات 343404      

 فني طاه شوربات 343405      

 فني مخلالت 343406      

    3435   
 المتخصصون اآلخرون في الفنون والثقافة 

 فنان عرض 343501      

 ( البث)فني إذاعة الصوت  343502      

 فني إضا ة 343503      

 (البث)منس  برامج  343504      

 الملرن المسرحي 343505      



300 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 ( البث)فني أدوات التمثيل واإلخراج  343506      

 فني السيناريو والنصوص  343507      

 فني التأثيرات الخاصة 343508      

 فني خشبة المسرح 343510      

 منس  مشاهد الخدع واإلثارة 343511      

 ممثل إثارة أو الحركات البهلوامية 343512      

 فني وشم 343513      

 فني مسرح 343514      

 ملبس مالبس مسرح  343515      

 الممثل الثانوي 343516      

35     
 فنيو المعلومات واإلتصاالت    

  351   

  

فنيوعمليات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت،  
 والدعم الفني  

    3511 

  

الفنيون في عمليات تكنولوجيا المعلومات  
 واإلتصاالت  

 مشغل حاسوب 351101      

 مشغل طابعة حاسوب عالية السرعة  351102      

 مشغل أجهزة طرفية للحاسوب 351103      

    

3512   
الفنيون في الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات  

 واإلتصاالت 

 لإلتصاالت  مساعد فني 351201      

 مساعد قاعدة بيانات حاسوب 351202      

 مساعد مبرمج حاسوب 351203      

 مساعد محلل نظم حاسوب 351204      

 مشغل مكتب المساعدة للحاسوب 351205      



303 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 الفنيون في نظم وشبكات الحاسوب     3513    

 فني شبكات حاسوب  351301      

 شبكات دعم فني  351302      

    3514   
 (االنترنت)فنيو الشبكة العالمية  

 فني شبكة دولية  351402      

 فني موقع شبكة   351403      

  352   
 فنيو اإلتصاالت السلكية والالسلكية والبث    

  
 الفنيون في البث اإلذاعي المسموع والمرئي      3521  

 البصريةمشغل المعدات السمعية و  352101      

 مشغل معدات البث 352102      

 فني بث 352103      

 تلفزيوني/ مصور سينمائي 352104      

 مصور فيديو  352105      

 (اإلعالم)مساعد إنتاج  352106      

 فنيو هندسة اإلتصاالت     3522    

      352201 
 فنيو هندسة اإلتصاالت
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مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 الكتبة:  4المجموعة الرئيسية 
41     

 الكتبة العموميون والطابعون   

  411   
 كتبة المكاتب العموميون   

    4110 
 كتبة المكاتب العموميون   

 كاتب عام 411001      

 كاتب مكتب 411002      

 كاتب ديوان 411003      

 كاتب صادر ووارد 411004      

 كاتب ملفات وأرشيف 411005      

 كاتب دوام 411006      

 كاتب تسجيل 411007      

 كاتب متابعة معامالت 411008      

 كاتب مراسالت 411009      

 كاتب تصدي  شهادات 411010      

 كاتب محكمة 411011      

 كاتب بريد 411012      

 كاتب ترميز 411013      

 ( عام)السكرتير       412  

 ( عام)السكرتير     4120    

 سكرتير  412001      

 (طابع) سكرتير  412002      

 سكرتير معالجة كلمات  412003      

  413   
 مشغلو لوحات المفاتيح    

  
 (المختزلون)الطابعون ومعالجو النصوص     4131  

 ابع عامط 413101      



301 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 معالج كلمات 413102      

 مختزل 413103      

 طابع إختزال 413104      

 طابع لغة عربية 413105      

 طابع لغة أجنبية 413106      

 كتبة إدخال البيانات     4132    

 مشغل ماكنة إدخال بيانات 413201      

 كاتب إدخال بيانات 413202      

 بة خدمات العمالء  كت        42

  
421   

  

الصرافون  وجامعي األموال وما يتصل بها من  
 كتبة 

  
  4211   

 صرافو وكتبة البنوك وما يتصل بهم من كتبة  

 بريد( كاونتر)موظف حاجز  421101      

 بنال صراف عملة 421102      

 بنال( كاونتر)موظف حاجز  421103      

 كاشير في مؤسسة/ ودصراف نر 421104      

 صراف مكتب صرافة 421105      

 خزينة / أمين صندو  421106      

    

4212   
العاملون في المراهنات والمقامرون والعاملون في  

 مجاالت ذات الصلة 

 المراهنون 421201      

 المرامرون 421202      

 (العب بوكر)بوكر مان  421203      

 مشغل ماكنة رهان  421204      

 المرابون والراهنون     4213    

 (المسترهنون)الراهنون  421301      



304 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 المرابون 421302      

 محصلو الديون وما يتصل بهم من العمال     4214    

 جامعو الفواتير 421401      

 جامعو التبرعات والصدقات 421402      

 محصلو الديون 421403      

  422   
 العاملون في المعلومات  للعمالء   

  
 كتبة وكاالت السياحة والسفر      4221  

 كاتب فحص حجز  422102      

 كاتب وكالة سفر 422103      

 مرشد سفر 422104      

 كاتب حاجز سفريات 422105      

 كاتب إستعالمات سياحية 422106      

 هلمرشد سياحي مؤ  422107      

  مستشار سفريات  422108      

 منظم رحالت 422109      

 كتبة اإلستقبال ومراكز اإلستعالمات       4222    

 كتبة استعالمات العمال  422201      

 كتبة إستربال العمال  422202      

 كتبة خدمات الشكاوي 422203      

 مشغلو المقاسم الهاتفية    4223    

    
 موظف تشغيل بدالة  422301  

    
 موظف استعالمات الهاتف  422302  

 موظفو اإلستقبال في الفنادق     4224    

 كاتب حجز واستربال فند  422401      

 موظف استربال الفند  422402      



305 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 كتبة االستعالمات      4225    

 كاتب اسعالمات حاجز 422501      

 ب استعالمات عامكات 422502      

 ( عام)موظف استقبال     4226    

 كاتب استربال عام 422601      

 ( عام)موظف استربال طبي  422602      

 باحث ميداني للبحوث ودراسات السوق    4227    

 دراسات السو ( جامع بيانات)باحث  422701      

 عامبحوث الرأي ال( جامع بيانات)باحث  422702      

 دراسات وبحوث اقتصادية( جامع بيانات) باحث  422703      

 مدق  ومراجع ومرمز استمارات إحصائية 422704      

    

4229   
العاملون في مجال معلومات العمالء غير المصنفة  

 في مكان آخر عميل 

 كتبة دخول المستشفى 422901      

 (المستو )هلية كتبة المرابالت لتحديد األ 422902      

 

    
422903 

كتبة المرابالت المتخصصة لتحديد األهلية 
 (المستو )

43     
 كتبة الحسابات واألرقام   

  431   
 كتبة األرقام    

 كتبة المحاسبة ومسك الدفاتر      4311    

 كاتب الحسابات 431101      

 كاتب مسال الدفاتر 431102      

 ب حساب التكاليفكات 431103      

 كتبة اإلحصاء والمالية والتأمين      4312    

 كاتب اكتواري  431201      

 كاتب سمسرة 431202      



309 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 كاتب مالية 431203      

 كاتب تأمين 431204      

 كاتب ضمان  431205      

 كاتب إحصا  431206      

 كاتب أسهم وسندات 431207      

 كتبة الرواتب     4313    

 كتبة الرواتب 431301      

 كتبة تسجيل المواد وكتبة النقل       432  

  
 كتبة المخازن والمستودعات    4321  

 كاتب شحن 432101      

 سجالت مخزون/ كاتب مراسالت 432102      

 كاتب مخزون  432103      

 مخزن/ كاتب مستودع 432104      

 كاتب وزن 432105      

 كتبة اإلنتاج     4322    

 كاتب إنتاج 432201      

 (جدول زمني للمواد) كاتب تخطيط إنتاج  432202      

 كتبة النقل     4323    

 ( خدمات النرل)كاتب إدارة وتحكم  432301      

رساليات  432302        (خدمات النرل)كاتب شحن وا 

 يم خدمات رحالت النرل الجويكاتب تنظ 432303      

 كاتب تنظيم خدمات رحالت النرل البري 432304      

 كاتب حركة قطارات 432305      

 كاتب حركة سيارات 432306      

 كاتب حركة بواخر ركاب 432307      



301 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 كاتب خدمات مسافرين 432308      

 كاتب خدمات أمتعة 432309      

 خدمات نرل بالرطارات مفتش  432310      

 مفتش خدمات نرل بالباصات   432311      

44     
 الكتبة اآلخرون    

  441   
 الكتبة اآلخرون    

 كتبة المكتبات     4411    

 كاتب مكتبة عامة 441101      

 كاتب تصنيف مواد مكتبة 441102      

 كتبة فرز وتوزيع البريد     4412    

 كاتب بريد عام 441201      

 موزع بريد 441202      

 ناقل البريد 441203      

 كاتب بريد حاجز 441204      

 كاتب بريد رسائل 441205      

 كاتب بريد طوابع 441206      

 كاتب بريد طرود 441207      

 كاتب فرز رسائل 441208      

 كاتب بريد صنادي  البريد 441209      

 كاتب بريد حواالت بريدية 441210      

 كاتب بريد برقيات 441211      

 كاتب فرز بريد عام 441212      

    

4413   
كتبة الترميز ومراجعة النصوص والتجارب المطبعية  

 وما يتصل بهم من كتبة 

 كتبة الترميز 441301      



300 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 كتبة تدقي  البروفات الطباعية 441302      

    

4414   
وما يتصل بهم ( كتبة اإلستدعاءات)كتبة العرائض  

 من العمال 

    
 ( كتبة اإلستدعا ات والنماذج)كتبة العرائض  441401  

 كتبة النسخ والحفظ    4415    

 كتبة النسخ  441501      

 (فايلنغ)كتبة الحفظ  441502      

 كاتب صادر ووارد 441503      

 ة شؤون الموظفين كتب    4416    

 مساعد موارد بشرية 441601      

 كاتب موارد بشرية 441602      

 كاتب دوام موظفين 441603      

 كاتب أرشيف موظفين 441604      

 كاتب شؤون موظفين عام  441605      

    
4419   

كتابية غير المصنفة في مكان العمال  األ كتبة 
 آخر 

 تب إعالنكا 441901      

 كاتب مراسالت 441902      

 دليل/ كاتب مترجم 441903      

 كاتب نشر 441904      

 ملخص اعالمي 441905      

 كاتب أحوال مدنية 441906      

 كاتب إثبات شخصية 441907      

 كاتب جوازات 441908      

 كاتب زواج وطال  441909      

 ي  وثائ كاتب تصد 441910      



309 
 

مجموعة 
 فرعية

 مجموعة
 ثانوية

/ فرع الفئة الفئة
 الوصف المهنة

 كاتب أعمال  كتابية غير المصنفة في مكان آخر  441911      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 العاملون في البيع والخدمات : 9المجموعة الرئيسية 
 عمال الخدمات الشخصية         51
 ون وأدالء السفرالمضيفون والمرافق      511  
 المضيفون ومشرفو الرحالت والسفر     5111    
 مضيف مرصورة 511101      
 مضيف طائرة 511102      
 مضيف سفينة 511103      
 مضيف قطار 511104      
 مضيف حافلة 511105      
 مضيف أرضي 511106      

 مضيف عام 511107      

 شو التذاكر في وسائل النقل قاطعو ومفت    5112    

 للباص( معاون، مرشد)مراقب  511201      

 لسيارات الكيبل( معاون، مرشد)مراقب  511202      

 (للنرل العام)مفتش تذاكر  511203      

 للرطار( معاون، مرشد)مراقب  511204      

 للترام( معاون، مرشد)مراقب  511205      

 لسفر والسياحةأدلة ا    5113    

 دليل معرض فني 511301      

 (رحلة)دليل سفر  511302      

 دليل موقع سياحي 511303      

 الطهاة      512  

  
 الطهاة    5120  

 طاهي عام 512001      

 طاهي أطعمة شرقية 512002      



333 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 طاهي أطعمة غربية 512003      

 ةطاهي أطعمة آسيوي 512004      

 طاهي مشاوي 512005      

 طاهي أسماال ومأكوالت بحرية 512006      

 طاهي حمص وفول 512007      

 طاهي معجنات 512008      

  513   
 والسقاة( الجرسونات)النوادل    

  
 النوادل     5131  

 ( قهوجي أو شايجي)نادل مرهى  513101      

 (جرسون)نادل مطعم  513102      

 نادل شيشة  513103      

 السقاة    5132    

 ساقي بار 513201      

 معلم عصير 513202      

  
514 

    

مصففو الشعر، والتجميل وما يتصل بها من  
 العمال 

 مصففو الشعر       5141    

 حال  رجالي 514101      

 كوافير أو كوافيرة شعر/ حال   شعر نسائي 514102      

 مصمم قصات شعر 514103      

 أخصائي عناية بالشعر 514104      

 العاملون في التجميل وما يتصل بهم من العمال     5142    

 خبيرة حمام 514201      

 عاملة خبير تجميل / عامل 514202      

 عاملة خبيرة بديكير   514203      

 عاملة خبيرة منيكير  514204      



331 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 فنانة تجميل  514205      

 خبيرة تخسيس/ خبير 514206      

 مدلكة / مدلال 514207      

  515   
 المشرفون على رعاية المباني والتدبير المنزلي    

  

  5151 

  

المشرفون على النظافة والرعاية في المكاتب  
 والفنادق والمنشآت

 في فند   مشرف نظافة وتدبير الغرف واالسرة 515101      

 مربية  أو مدبرة منزل في الفناد    515102      

 مشرف نظافة وتدبير في منشأة 515103      

 خدم المنازل      5152    

 مدبر االسرة ومعد إفطار 515201      

 كبير الخدم  515202      

 مدبرة منزل عائلي 515203      

 ني  العاملون في رعاية المبا    5153    

 ناظر البيت  515301      

 بواب عمارة/ ناطور 515302      

 بواب البيت 515303      

  516   
 العاملون في الخدمات الشخصية األخرى     

  
 المنجمون، والعرافون وما يتصل بها من العمال     5161  

 (قاري  أبراج)منجم  516101      

 فتاح/ عراف 516102      

 فتاح باألعداد واألرقام أو الرهوة 516103      

 قار   كف 516104      

 المرافقون الشخصيون والخدم الخصوصيون    5162    

    
 المرافرون الشخصيون  516201  



331 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 الخادم الشخصي 516202      

 متعهدو الدفن والمحنطون      5163    

    
 المحنط  516301  

    
 متعهد دفن/ وتيالحان 516302  

    
 مغسل موتى  516303  

    
5164 

  

ساسة الخيل والعاملون في رعاية الحيوانات  
 األليفة

 مدرب كالب 516401      

 سائس خيل 516402      

 مساعد بيطري 516403      

 راعي حيوانات الحدائ  516404      

 مدرب حيوانات أخر  516405      

 ذا  خيولح 516406      

 مدربو قيادة السيارات     5165    

 مدرب قيادة السيارات الصالون 516501      

 مدرب قيادة الباصات 516502      

 مدرب قيادة الشاحنات 516503      

 مدرب قيادة مركبات أخر  516504      

    

5169 

  

العاملون في الخدمات الشخصية غير المصنفة في  
 مكان آخر 

 مراف  إجتماعي 516901      

 مضيف نادي أو مطعم 516902      

 شريال رقص 516903      

 مضيفة نادي 516904      

52     
 عمال البيع      

  521   
 العمال المتجولون وعمال البيع في األسواق   



334 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 عمال البيع في األكشاك واألسواق     5211    

 األكشاالالبائعون في  521101      

 البائعون في األسوا   521102      

 مساعد بائع في دكان الشارع  521103      

 مسؤول دكان في السو  521104      

 بائعو األغذية في الشارع      5212    

 في الشارع( أطعمة مصنعة)بائع أغذية  521201      

 لشارعفي ا...( هريسة، نمورة ) بائع حلويات  521202      

 بائع كعال في الشارع  521203      

 بائع ترمس وفول في الشارع 521204      

 بائع فست  محمص ومكسرات في الشارع  521205      

 بائع متجول مواد غذائية أخر  521206      

 بائع عصائر ومشروبات خفيفة في الشارع 521207      

 عبائع شاي وقهوة في الشار  521208      

  522   
 الباعة في المحالت    

  
 أصحاب المتاجر    5221  

 أصحاب المتاجر والباعة فيها 522101      

 أصحاب البراالت والباعة فيها 522102      

 صاحب محل وكيل صحف  522103      

 المشرفون في المحالت التجارية     5222    

      

522201 
خروج )الجملة  مشرف على البيع في محالت

 (البضائع

      

522202 
خروج )مشرف على البيع في محالت التجزئة 

 (البضائع

 مشرف سوبر ماركت  522203      



335 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مساعدو البيع في المحالت        5223    

 الباعة في محالت التجزئة 522301      

 الباعة في محالت الجملة 522302      

 متجر أو برال صاحب/مساعد  522303      

  523   
 وكتبة التسعير( الكاشير)المحاسبون    

  
 وكتبة التسعير( الكاشير)المحاسبون     5230  

 لمخزن( الكاشير)المحاسب  523001      

 لمحالت البيع( الكاشير)المحاسب  523002      

 عامل تسعير السلع   523003      

 لبضائع المباعة في أكياس ا( معبئ)عامل تعبئة  523004      

      

523005 
أحداث رياضية أو )كاتب إصدار تذاكر للمناسبات 

 (تسلية

 مراقب خروج البضائع 523006      

 مشغل ومراقب وحدة خدمات البيع 523007      

  524   
 عمال مبيعات آخرون   

  
 (الموديل)عارضو األزياء والنماذج     5241  

عالن/ عارض 524101        عارضة دعاية وا 

      

524102 
لغرض الرسم أو النحت أو )عارضة / عارض
 (التصوير

 عارضة أزيا / عارض 524103      

 البيع ( مسوقي)مروجوا     5242    

    
 مروج بضاعة  524201  

 مروج مبيعات 524202      

 الباعة من باب إلى باب      5243    

    
 دوب مبيعات من باب إلى باب من 524301  

 البائعون عن طريق اإلتصال     5244    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مندوب مبيعات التسوي  عبر الهاتف 524401      

 مندوب مبيعات بمركز اتصال العمال   524402      

 مندوب مبيعات عبر اإلنترنت 524403      

 مسو  عبر الهاتف 524404      

 مات مركبات عاملو محطة خد    5245    

 عامل مضخة بنزين  524501      

 عامل تشحيم سيارات  524502      

 فاحص عجالت وزيوت السيارات  524503      

 عاملو مركز خدمات أطعمة    5246    

 ( خادم مائدة الكافتيريا أو المطعم)عامل ترديم  524601      

  (خادم مردم السلطة)عامل ترديم  524602      

 عمال مبيعات غير المصنفة في مكان آخر     5249    

    
 مندوب تأجير 524901  

 العاملون في العناية الشخصية        53
 العاملون في رعاية األطفال ومساعدي المدرسين       531  
 العاملون في رعاية األطفال     5311    
 (جليسة أطفال)حاضنة للرضع  531101      
 مشرفة على رعاية الطفل / مشرف 531102      

   
 دور الحضانة/ مربية اطفال  531103

 موظفة رعاية نهارية لألسرة / موظف 531104      
 مربية أطفال 531105      
 مشرفة على رعاية األطفال خارج ساعات المدرسة  531106      

 مساعدو المعلمين     5312    

    
 د تدريس قبل اإلبتدائيمساع 531201  

    
 مساعد مدرس 531202  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  532   
 العاملون في العناية الشخصية في الخدمات الطبية   

  
 مساعدو الرعاية الصحية     5321  

 مساعد تمريض والدة 532101      

 مساعد ممرض 532102      

 مساعد عناية مرضى 532103      

 مساعد طب نفسي 532104      

 العاملون في الرعاية الشخصية في المنازل     5322    

 مساعد الرعاية المنزلية 532201      

 مساعد والدة منزلية 532202      

 مساعد رعاية تمريضية منزلية 532203      

 معاون رعاية شخصية 532204      

    

5329 

  

العاملون في الرعاية الشخصية في الخدمات  
 غير المصنفة في مكان آخر الصحية 

 مساعد في عيادات األسنان  532901      

  مساعد في اإلسعافات األولية 532902      

 مساعد نظام في مستشفى  532903      

 مساعد تصوير طبي 532904      

 مساعد صيدلي 532905      

 مساعد طبي نرل وفحص دم  532906      

 وات طبيةمعرم أد 532907      

 العاملون في خدمات الحماية         54
 العاملون في خدمات الحماية       541  
 رجال اإلطفاء     5411    
 إطفائي 541101      
 إطفائي غابات 541102      



330 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 (شرطة النظام)ضباط الشرطة     5412    

    
 شرطي 541201  

    
 ضابط شرطة دورية 541202  

    
 ضابط شرطة 541203  

 حراس السجن     5413    

    
 (سجان)حراس السجن  541301  

 حراس األمن     5414    

 حارس شخصي  541401      

 حارس بوابة 541402      

 حارس متحف 541403      

 حارس أمني 541404      

 مراقب دورية أمنية 541405      

 (فيرخ)مراقب أمني  541406      

    

5419   
العاملون في خدمات الحماية غير المصنفة في  

 مكان آخر 

 ضابط مراقبة الحيوانات 541901      

 مراقب شواطي  541902      

 مراقب لعب 541903      

 حارس معبر 541904      

 منرذ 541905      

 مراقب السير 541906      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
/ فرع الفئة الفئة ةثانوي

 الوصف المهنة

 العاملون المهرة  في الزراعة والغابات وصيد األسماك  : 6المجموعة الرئيسية  
61     

 العاملون المهرة  في الزراعة ألغراض السوق   

  611   

العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية ألغراض    
 السوق

    6111 
 يل الحقلية والخضروات العاملون في زراعة المحاص   

 مزارع الحبوب 611101      

 مزارع الرطن 611102      

 مزارع البطاطا 611103      

 مزارع األرز 611104      

 مزارع الخضروات والبرول 611105      

 مزارع قصب السكر 611106      

 مزارع بصل وثوم  611107      

 مزارع بطيخ وشمام 611108      

 (زراعة مكشوفة)مزارع خيار وفروس  611109      

 (  زراعة محمية)مزارع خيار  611110      

 (زراعة محمية)مزارع بندورة  611111      

 (زراعة محمية)مزارع البرول  611112      

 (زراعة محمية)مزارع خضروات أخر   611113      

 مزارع تبغ  611114      

 زارع نباتات طبية وعطريةم 611115      

      
 مزارع فست  سوداني 611116

      
 مزارع زعتر  611117

 مزارعو األشجار والشجيرات     6112    

 (عام)مزارع الفواكه  611201      



310 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 (العنب)مزارع الكروم  611202      

 مزارع زيتون 611203      

 مزارع حمضيات 611204      

 مزارع جوافة 611205      

 مزارع لوز وجوز 611206      

 مزارع تفاحيات 611207      

 مزارع مشمش وكرز وبرقو  وكمثر   611208      

 مزارع نخيل 611209      

 مزارع موز  611210      

 مزارع تين 611211      

 مزارع فواكه وشجيرات أخر  611212      

 والبساتين والمشاتل مزارعوا الحدائق    6113    

 ( أخصائي أشجار)مزارع أشجار  611301      

 مزارع حدائ  611302      

 مزارع فطر ومشروم 611303      

 مزارع مشاتل عام 611304      

 مزارع مشاتل أشجار مثمرة 611305      

 مزارع مشاتل أشجار زينة وأحراج 611306      

 خضروات مزارع مشاتل 611307      

 مزارع مشاتل زهور 611308      

 مزارع زهور قطف 611309      

 مزارع إنتاج بذور وتراوي 611310      

 مزارع نباتات زينة داخلية 611311      

 مزارعو المحاصيل المختلطة     6114    

    
 مزارع محاصيل متنوعة مختلطة 611401  



313 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 (مختلطةزراعة )عامل ماهر  611402  

 منتجي الحيوانات واإلنتاج الحيواني      612  

 منتجو الماشية واأللبان     6121    

 (عام)مربية للماشية / مربي  612101      

 مربي أغنام الحم 612102      

 مربي أغنام حليب 612103      

 مربي أغنام مشترال 612104      

 مربي أبرار الحم 612105      

 مربي أبرار حليب 612106      

 مربي أبرار مشترال 612107      

 مربي ماعز الحم 612108      

 مربي ماعز حليب 612109      

 مربي ماعز مشترال 612110      

 مربي إبل 612111      

 مربي خنازير 612112      

 مربي أرانب 612113      

 قائد الرطيع 612114      

 مربي الخيل 612115      

 جزاز 612116      

 (ماهر)الراعي  612117      

 (متخصص)عامل تربية ماشية  612118      

 مربي الكالب   612119      

 منتجو الدواجن     6122    

 منتج صيصان 612201      

 (عام)مزارع دواجن  612202      



311 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مربي دجاج الحم 612203      

 مربي دجاج بياض 612204      

 مربي حمام 612205      

 مربي حبش 612206      

 مربي فري 612207      

 مربي أوز وبط 612208      

 (متخصص)عامل تربية دواجن  612209      

 النحالون    6123    

    
 مربي نحل العسل 612301  

    
 مربي دودة قز 612302  

 ت غير المصنفة في مكان آخر منتجوا حيوانا    6129    

 مزارع تماسيح 612901      

 مزارع حيوانات فرو 612902      

 مربي طيور الصيد والرياضة وأخر  612903      

 مزارع نعام 612904      

 مزارع قواقع وحلزون 612905      

 مربي طيور زينة  612906      

  613   
 المختلطة   منتجو المحاصيل والحيوانات   

  
 منتجو المحاصيل والحيوانات المختلطة      6130  

 (مزارع مختلطة)مزارع  613001      

 (مزارع مختلطة)عامل ماهر في  613002      

62       
العاملون المهرة في الغابات والصيد وصيد األسماك  

 ألغراض تجارية 

  621   
 من العمال  العاملون في الغابات وما يتصل بها   

  
 العاملون في الغابات وما يتصل بها من العمال     6210  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 فحام خشب مواقد 621001      

 (حطاب)خشاب  621002      

 متسل  أشجار خشب 621003      

 عامل حطب ماهر 621004      

 باحث أخشاب 621005      

 قاطع أشجار 621006      

  

622   

  

صيد األسماك والقناصون وناصبو العاملون في  
 الفخاخ

  
 العاملون في تربية األحياء المائية     6221  

 مزارع طحالب 622101      

 مزارع سمال 622102      

 مدير مزرعة تفريخ سمال  622103      

 مزارع المحار 622104      

 مزارع لؤلؤ 622105      

 مزارع مأكوالت بحرية 622106      

 عامل ماهر تربية سمال 622107      

 عامل ماهر تربية مأكوالت بحرية 622108      

    

6222 

  

العاملون في صيد األسماك في السواحل والمياه  
 الداخلية

 ربان سفينة صيد أسماال ساحلية 622201      

 (مياه ساحلية)صياد سمال  622202      

 (ةمياه داخلي)صياد سمال  622203      

 عمال الصيد في أعماق البحار     6223    

    
 (بحار عميرة)صياد سمال  622301  

    
 (شبكة كبيرة لألعما )ربان سفينة شبكة صيد  622302  



314 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 القناصون وناصبو الفخاخ    6224    

 صيادو حيوانات الفرا  622401      

 صيادو الفرمة وعجل البحر 622402      

 صيادو الطيور 622403      

 صيادو الحيتان 622404      

63       
العاملون في الزراعة والصيد وصيد األسماك  

 لإلستهالك الذاتي

 العاملون في زراعة المحاصيل لإلستهالك الذاتي      631  

    6310   
العاملون في زراعة المحاصيل لإلستهالك الذاتي  
 (للمعيشة)

 حبوبمزارع ال 631001      
 مزارع األشجار 631002      
 مزارع الخضار والبرول 631003      
 مزارع البطاطا 631004      
 مزارع األرز 631005      
 مزارع قصب السكر 631006      
 مزارع بصل وثوم  631007      
 مزارع بطيخ وشمام 631008      
 (ةزراعة مكشوف)مزارع خيار وفروس  631009      
 (  زراعة محمية)مزارع خيار  631010      

 (زراعة محمية)مزارع بندورة  631011      

 (زراعة محمية)مزارع البرول  631012      

 (زراعة محمية)مزارع خضروات أخر   631013      

 مزارع تبغ  631014      

 مزارع نباتات طبية وعطرية 631015      



315 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 فست  سودانيمزارع  631016      

 مزارع زيتون 631017      

 مزارع حمضيات 631018      

 مزارع جوافة 631019      

 مزارع لوز وجوز 631020      

 مزارع تفاحيات 631021      

 مزارع مشمش وكرز وبرقو  وكمثر   631022      

 مزارع نخيل 631023      

 مزارع عنب  631024      

 مزارع موز  631025      

 مزارع تين 631026      

 مزارع فواكه عام وأخر  631027      

  632   
 العاملون في تربية الحيوانات لإلستهالك الذاتي   

  
 العاملون في تربية الحيوانات لإلستهالك الذاتي    6320  

 عام( للمعيشة)مربي الماشية  632001      

 ممربي أغنام الح 632002      

 مربي أغنام حليب 632003      

 مربي أغنام مشترال 632004      

 مربي أبرار الحم 632005      

 مربي أبرار حليب 632006      

 مربي أبرار مشترال 632007      

 مربي ماعز الحم 632008      

 مربي ماعز حليب 632009      

 مربي ماعز مشترال 632010      

 مربي إبل 632011      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ةثانوي

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مربي خنازير 632012      

 مربي أرانب 632013      

 مربي دجاج الحم 632014      

 مربي دجاج بياض 632015      

 مربي حمام 632016      

 مربي حبش 632017      

 مربي فري 632018      

 مربي أوز وبط 632019      

 مربي نحل العسل 632020      

  

633     
المزارعون في المحاصيل والثروة الحيوانية  

 (  استهالك ذاتي)المختلطة 

  

  6330   
المزارعون في المحاصيل والثروة الحيوانية  

 (  استهالك ذاتي)المختلطة 

  
 ( مزارع مختلطة)مزارع للمعيشة  633001    

  

634     
العاملون في صيد األسماك والقناصون وناصبوا  

 (هالك الذاتيلالست)الفخاخ 

  

  6340   
العاملون في صيد األسماك والقناصون وناصبوا  

 (لالستهالك الذاتي)الفخاخ 

  
 (للمعيشة)الصيادون بالرنص، بارود أو سهام  634001    

  
 (للمعيشة)جامع نباتات وثمار برية  634002    

  
 (للمعيشة)صياد سمال  634003    

  
 ( للمعيشة)خاخ الصيادون بالف 634004    

  
 (للمعيشة)صياد طيور  634005    

  
 (للمعيشة)صياد حيوانات برية  634006    

 



311 
 

 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
/ فرع الفئة الفئة ثانوية

 الوصف المهنة

 والمهن ذات الصلة  ( الحرفيون)العاملون في الحرف : 7المجموعة الرئيسية  
71     

 لة، باستثناء الكهربائيين البناؤون والمهن ذات الص   
  711   

 بناؤون هياكل المباني والمهن ذات الصلة     
    7111 

 بناءو البيوت التقليديون    

      711101 
باإلسمنت أو الطين أو بالرش أو )البنا  الترليدي 

 ....( الخشب

 بنا  سناسل حجر 711102      

 مرمم مباني أثرية 711103      

 بناء الحجر والطوب وما يتصل بها من العمال     7112    

    
 (طوب صغير من اآلجر المشوي)بنا  طابو   711201  

    
 (بلوال إسمنتي)بنا  طوب  711202  

    
 بنا  أفران 711203  

    
 بنا  مداخن ومدافي  711204  

    
 بنا  حجر 711205  

    
 بنا  حجر وطوب 711206  

    
 بنا  عام  711207  

    
 بنا  أرصفة  711208  

 والنقاشون والنحاتون( قطع الحجر)الحجارون     7113    

    
 (قاطع الحجر من المحاجر)الحجار  711301  

    
 (من المحاجر)قاطع الجرانيت  711302  

    
 نراش الحجر 711303  

    
 (خراط منشار)خراط حجر أو جرانيت  711304  

    
 (صانع تماثيل أو تحف)نحات حجر وجرانيت  711305  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    

7114   
، وما يتصل بها من (الباطون)العاملون بالخرسانة  

 العمال 

 (صب وتنعيم)بنا  إسمنت  711401      

 بنا  كونكريت 711402      

 (صب وتنعيم)بنا  أرضيات  711403      

 خالط كونكريت  711404      

 مبطن آبار بالكونكريت أو اإلسمنت 711405      

 حداد مسلح  711406      

 مساعد حداد مسلح 711407      

 النجارون ونجارو الطوبار     7115    

 مركب أبواب وشبابال وقواطع 711502      

 نجار تشطيب  711503      

 مركب أطر أبواب وشبابيال وأطر أخر  711504      

 ر قوارب وسفن وقطارات نجا 711505      

 (نجار طوبار)مجمع أخشاب  711506      

    

7119   
العاملون في هياكل المباني وفي مجال المهن ذات  

 الصلة غير المصنفة في مكان آخر 

 (متخصصون ومهرة)عمال هدم المباني  711901      

 مركب سراالت 711902      

 (مآذن أو أبراج كنائس مداخن أو)مصلح أبراج  711903      

 العاملون بتشطيب المباني والمهن ذات الصلة        712  

  
 العاملون في األسقف      7121  

  
 عمال تزفيت األسرف والجدران  712101    

  
 عمال سروف معدنية 712102    

  
 عمال سروف حجرية 712103    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  
 عمال سروف قرميد 712104    

  
 عمال سروف قش أو ما شابه 712105    

 العاملون في تغطية األرضيات ومركبو البالط    7122    

 مركب أرضيات خشبية 712201      

 مركب رخام أو جرانيت 712202      

سمنتي)مركب بالط المنازل  712203        ...(صيني وا 

 مركب سجاد  712204      

 مركب بالط أرصفة 712205      

 (ملونة)مركب أرضيات إسمنتية مزخرفة  712206      

 عمال الجبس والقصارة    7123    

 مركب جدران جبس جافة  712301      

 (مثل الفسيفسا )ملص  قطع زينة  712302      

 (  مجصص)قصير جبس  712303      

 ملص  ديكور وزخرفة جبس 712304      

 اإلسمنتقصير عادي واجهات ب 712305      

 كحيل حجر 712306      

 العاملون في العزل     7124    

 عمال عزل عام  712401      

 عمال عزل الصوت 712402      

 عمال عزل األنابيب والغاليات 712403      

 عمال عزل أجهزة التبريد وتكييف الهوا  712404      

 (مواد العزل)مركبو العزل  712405      

 (مركبو الزجاج)الزجاجون     7125    

    
 (مركب الزجاج والمرايا وما شابه)الزجاج العام  712501  

    
 زّجاج األسطح 712502  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 مركب زجاج السيارات 712503  

    

  712504 
للجدران والشبابيال )فنان الزخرفة بالزجاج والمرايا 

 (والديكورات

    
 جية للصور واللوحات وما شابهمركب براويز زجا 712505  

 السباكون ومركبو األنابيب     7126    

 ..(حديد، بالستيال، إسمنت)مركب أنابيب  712601      

 (مركب أدوات صحية)سباال  712602      

 فني تركيب مصارف مياه وصرف صحي 712603      

 مركب أنابيب وتمديدات غاز بالمنازل 712604      

 ميكانيكيو تكييف الهواء والتبريد      7127    

 ميكانيكي معدات تكييف الهوا  للمباني 712701      

 ميكانيكي تبريد  712702      

  

713     
الدهانون، ومنظفو المباني وعمال المهن ذات  

 الصلة 

  
 الدهانون وما يتصل بهم من العمال     7131  

 دهان مباني 713101      

 مركب ور  جدران 713102      

 عامل طال  زخرفي 713103      
 (بالورنيش)الدهانون بالرش وعاملو التلميع     7132    
 دهان منتجات صناعية 713201      
 دهانو المركبات 713202      
 (التلميع)عامل طال  بالورنيش  713203      
 عامل طال  أخشاب  713204      
 عامل طال  معادن 713205      

 

 عامل طال  أثاث 713206    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 العاملون في تنظيف هياكل المباني    7133    

    
 منظف مداخن 713301  

    
 منظف مباني من الخارج 713302  

    
 منظف جدران بالرمل 713303  

    
 جال  بالط ورخام بغرض التنظيف 713304  

72 

  

    
عادن واآلالت والمهن ذات العاملون في تشكيل الم 

 الصلة 

  

721     
العاملون في سكب المعادن واللحام والصفائح  

 المعدنية ومن إليهم

 العاملون في السكب والقولبة    7211    

    
 عامل صنع قوالب   721101  

    
 (يدوي)عامل سكب معادن في الروالب  721102  

    
 عامل سكب عام 721103  

    
 (آلي)عامل سكب معادن  في الروالب  721104  

 عمال اللحام والعاملون بالقطع بواسطة اللهب    7212    

 لحيم أكسجين عام  721201      

 قاطع باللهب 721202      

 لحيم بالنحاس 721203      

 لحيم بالكهربا  721204      

 لحيم فني أنابيب  721205      

 ...(قصدير، رصاص)بمعادن أخر   لحيم 721206      

 العاملون في الصفائح المعدنية      7213    

 سمكري عام 721301      

 صانع الغاليات 721302      

 (صانع األواني من النحاس)النحاس  721303      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 لوحات وزخارف( طر )عامل تشكيل  721304      

      

721305 
طناجر، مغارف، )حداد أواني منزلية معدنية 

 ....(صواني، مناقل نار،

 خاصة بالدفايات ( بواري)حداد أنابيب تهوية  721306      

 حداد دال  وصنادي  معدنية 721307      

 حداد خزانات معدنية 721308      

    

7214   
العاملون في تحضير الهياكل المعدنية ونصبها  

صالحها  وا 

 يز الهياكل المعدنية عمال صنع وتجه 721401      

 عمال تركيب الهياكل المعدنية 721402      

 عمال تشكيل وتثبيت ألواح الهياكل من الصلب  721403      

 عمال تبشيم الهياكل المعدنية 721404      

    

7215   
العاملون بإنشاء األبراج والجسور المعدنية وتركيب  

 األسالك المعدنية المجدولة ووصلها

      

721501 
عمال إنشا  حواجز وجسور وكوابل مجدولة معدنية 

 للمنازل والمباني

      

721502 
عمال صنع وتركيب حبال معدنية مجدولة ألشرعة 

 وحواجز السفن  

 عمال تجهيز وجدل الكوابل واألسالال  721503      

 عمال إنشا  الجسور واألبراج المعدنية  721504      

      

721505 
عمال إنشا  الجسور أو األسالال والكوابل المعدنية 

 للمسارح 

      

721506 
عمال إصالح أو تجهيز وجدل الكوابل واألسالال 

 لمعدات حفر اآلبار

      

721507 
عمال إنشا  األبراج أو الجسور أو الكوابل المعدنية 

 األخر  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  

722     
 العاملون بالحدادة وصانعو العدد والحرف ذات 

 العالقة  

  
 العاملون بالحدادة وعمال المطارق والمكابس    7221  

  
 حداد عادي عام 722101    

  
 حداد مطرقة آلية 722102    

  
 حداد مكبس 722103    

  
 حداد مطرقة يدوية 722104    

  

    722105 
باب وشباال وحمايات / حداد فاصون
 حديد...ودرابزينات

  
 اد أبواب جرارة للمحالت وخالفهحد 722106    

  
 ألمنيوم...حداد باب وشباال وحمايات ودرابزينات 722107    

  
 (مجلس)حداد سيارات  722108    

  
 صانعو العدد وما يتصل بهم من العمال     7222  

  
 صانع قوالب  722201    

  
 صانع ومصلح بناد  722202    

  
 ( دريل)ب صانع ومصلح مثرا 722203    

  
 صانع ومصلح أقفال 722204    

  
 صانع نماذج ونروش 722205    

  
 صانع ومصلح عدد يدوية 722206    

  
 العاملون في تشغيل آالت صنع العدد      7223  

 مشغل آلة تثريب معادن 722301      

 ضابط آلة صنع عدد  722302      

 مشغل آلة صنع عدد 722303      

 مشغل وضابط آلة صنع عدد 722304      

 مشغل آلة ثني معادن 722305      



314 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مشغل آلة قص معادن 722306      

 مشغل آلة فرز معادن 722307      

 مشغل مخرطة محوسبة 722308      

 مشغل مخرطة عادية 722309      

 خراط عام  722310      

    

7224   
قل المعادن وتلميعها العاملون في تشغيل آالت ص 

 وشحذها 

 (تشطيب)عمال تجهيز معادن  722401      

 عمال طحن معادن 722402      

 عمال صرل معادن 722403      

 (المجلخ)عمال شحذ السكاكين  722404      

 عمال جلخ معادن 722405      

 ميكانيكايو ومصلحو اآلالت        723  

  
 ومصلحو محركات المركبات   ميكانيكيو    7231  

 ميكانيكي محركات سيارات صالون ديزل 723102      

 ميكانيكي تصليح أجسام سيارات  723103      

 ميكانيكي تصليح عام سيارات  723104      

 ميكانيكي محركات صغيرة عدا ماتورات المركبات 723105      

 ةميكانيكي محركات دراجات ناري 723106      

 ميكانيكي بريكات مركبات 723107      

 ميكانيكي كاربوريتر مركبات  723108      

 فاحص فني ميكانيال سيارات 723109      

 ميكانيكي محركات شاحنات وباصات 723110      

 ميكانيكي عام إصالح شاحنات وباصات 723111      

 ميكانيكي تبديل زيت المركبات 723112      



315 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 ميكانيكي إصالح إطارات المركبات 723113      

 ميكانيكي إصالح إطارات وتبديل زيت المركبات 723114      

 ميكانيكي راديترات  723115      

 ميكانيكي تشحيم سيارات  723116      

 ميكانيكيو ومصلحو محركات الطائرات      7232    

 محرال الطائرات( فاحص)مجرب  723201      

 (هياكل الطائرات)مهندس صيانة الطائرات  723202      

 (المحركات)مهندس صيانة الطائرات  723203      

 المشرف على صيانة الطائرات 723204      

 ميكانيكي الطائرات  723205      

 مرمم الطائرات  723206      

 فني خدمة الطائرات 723207      

 ل ونظام الطاقة الكهربائية في الطائرة   ميكانيكي هيك 723208      

 ميكانيكي هيكل الطائرة  723209      

 فني صيانة الطيران  723210      

 ميكانيكي طائرات الهليكوبتر 723211      

 ميكانيكي المحرال النفاث 723212      

 (الطائرات)ميكانيكي نظم البنيودروليال  723213      

 (الطائرات)انيكي الطاقة الكهربائية ميك 723214      

 ميكانيكي محرال صاروخ  723215      

 ميكانيكيو ومصلحو المعدات الصناعية والزراعية     7233    

 (معدات البنا )ميكانيكي معدات ثريلة  723301      

 (معدات البنا )مصلح المعدات الثريلة  723302      

 يةمصلح آالت زراع 723303      

 مركب وفاحص ماكينات تعدين ومناجم 723304      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مصلح آالت التعدين 723305      

 مركب وفاحص ماكنات ثابتة 723306      

 مصلح ماكنات ثابتة 723307      

 مركب وفاحص محرال قطار 723308      

 مصلح محرال قطار 723309      

 مصلح تراكتورات زراعية 723310      

 مصلح ماكينات صناعية متخصصة 723311      

 مصلحو الدراجات الهوائية وما يتصل بها    7234    

    
 ميكانيكي دراجة هوائية 723401  

    
 مصلح دراجة هوائية 723402  

    
 مصلح عربات أطفال 723403  

    
 مصلح كرسي متحرال 723404  

    
 مصلح إطارات دراجة هوائية 723405  

    
 مصلح عربات تجرها الحيوانات 723406  

73       
العاملون في الصناعات التقليدية والطباعة  

 واألجهزة الدقيقة

 عمال الصناعة التقليدية       731  
 صانعو ومصلحو األجهزة الدقيقة    7311    
 صانع ومصلح أجهزة أرصاد جوية 731101      

    
 تصانع ومصلح ساعا 731102  

    
 صانع ومصلح أجهزة طبية 731103  

    

  731104 
ميكروسكوبات، )صانع ومصلح أجهزة بصرية 

 ...(تليسكوبات

 صانع ومصلح أجهزة قياس 731105      

 صانع ومصلح أجهزة مالحة 731106      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 صانع ومصلح أجهزة عدادات 731107      

 صانع ومصلح أجهزة موازين 731108      

 صانع ومصلح أجهزة تصوير 731109      

 صانع ومصلح أجهزة دقيرة أخر  731110      

 صانعو ومصلحو األجهزة الموسيقية     7312    

    
 صانع ومصلح أدوات موسيرية نحاسية 731201  

    
 صانع أدوات موسيرية وترية 731202  

    
 (بيانوضابط نغمات )ضابط نغمات أدوات موسيرية  731203  

    
 صانع آلة نفخ خشبية 731204  

    
 صانع ومصلح آالت نفخ موسيرية أخر  731205  

    
 مصلح أدوات موسيرية وترية 731206  

    
 مصلح أدوات موسيرية كهربائية 731207  

    

7313   
صائغو المجوهرات والعاملين في مجال المعادن  

 الثمينة 

    
 حلي عامل طال   731301  

    
 صائغ حلي ذهبية 731302  

    
 صائغ عام  731303  

    
 مركب أحجار كريمة 731304  

    
 صائغ حلي فضية 731305  

    
 عامل صرل أحجار كريمة 731306  

 الخزافون وما يتصل بهم من العمال     7314    

    
 صانع التحفيات واألواني من الخزف أو الفخار 731401  

    
 مصمم خزف وفخار 731402  

    
 (صانع أواني من الفخار)الفواخرجي  731403  

    
 مشغل عجل صنع أو تجليخ خزف وفخار 731404  



310 
 

مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    

  731405 
عامل ماكنة صنع األدوات الصحية من السيراميال 

 والخزف

    
 عامل صنع بالط سيراميال 731406  

    
 راميال أو الفخارعامل صنع قوالب من السي 731407  

    

7315   
العاملون في صناعة الزجاج وتقطيعه وطحنه  

 وتشطيبه

    
 (زجاج بالنفخ)نافخ زجاج  731501  

    
 قاطع زجاج  731502  

    
 عامل تشطيب زجاج بصري 731503  

    
 طاحن زجاج 731504  

    
 عامل صرل زجاج  731505  

    

7316   
ميم ورسم الديكورات والرسامون العاملون في التص 

 والمزخرفون  والنقاشون وحفارو الكليشيهات  

    
 الزخرفة والنرش على الزجاج  731601  

    
 الرسم على الزجاج 731602  

    
 الطباعة على الزجاج والمرايا  731603  

    
 الحفر على الزجاج  731604  

    
 اميال والفخارالرسم والزخرفة على السير  731605  

    
 رسام ديكور 731606  

    
 خطاط عالمات 731607  

    
 خطاط لوحات إعالنات 731608  

    
 حفار كالشيهات 731609  

    
 (تفضيض الزجاج)صانع مرايا  731610  

    
 حفار أختام  731611  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    

7317   
عمال الصناعة التقليدية من الخشب، والسالل  

 تعلقة بها والمواد الم

    
 نحات تحف خشبية 731701  

    
 صانع غزل ونسج قصب  731702  

    
 صانع سالل وأواني من الرش 731703  

    
 صانع فراشي 731704  

    
 صانع أثاث من الخيزران 731705  

    
 صانع سالل وأواني من جريد النخل 731706  

    
 زرانصانع سالل وأواني من الخي 731707  

 صانع أثاث من جريد النخل 731708      

 ...( علب ومناخل)صانع أدوات عدد من الخشب  731709      

    

7318   
عمال الصناعة التقليدية في الغزل والنسيج  

 والجلود والمواد ذات الصلة 

 نّساج سجاد يدوي  731801      

      

731802 
ين، شنط، وجزاد)عامل منتجات جلود يدوي 

  ...(وأحزمة

  نّساج قطع أقمشة يدوي 731803      

 ممشط نسيج األلياف 731804      

 سحب نسيج األلياف / نّساج 731805      

 روفر نسيج األلياف  731806      

 العاقد 731807      

 غزل / نّساج 731808      

 مركب خيوط األنوال 731809      

 سجاد / نّساج 731810      

  نسج الرماش/ نّساج 731811      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  نسج مالبس يدوي/ نّساج 731812      

 غزل خيوط يدوي / نّساج 731813      

  صابغ يدوي للخيوط/ نّساج 731814      

  بسط يدوي/ نّساج 731815      

  (الخ...طواقي، قطع زينة،)بالصنارة اليدوية / نّساج 731816      

 تطريز يدوي لرطع بغرض الزينة / نّساج 731817      

  

  7319   
عمال الصناعة التقليدية غير المصنفة في مكان  

 آخر 

  
 صانع شموع يدوي 731901    

  
 صانع تماثيل ولعب وتحف من المعادن عدا الثمينة  731902    

  
  صانع تحف من الحجر أو الرخام 731903    

  
  على المعادنصانع نرش  731904    

  
  صانع أواني معدنية يدوية 731905    

  
 مبيض النحاس  731906    

 العاملون الحرفيون في الطباعة       732  

  
 العاملون الفنيون في التجهيز للطباعة    7321  

 منضد الحروف في المطبعة 732101      

 مشغل النشر المكتبي  732102      

 ني إعداد مسودة الصحافة اإللكترونية ف 732103      

 الحفار الضوئي إلنتاج الصور 732104      

 طابع بالليثيوجرافر الضوئية 732105      

 (طباعة الشاشة)مركب اللوحة  732106      

 (الطباعة)صانع لوحة  732107      

 مصمم الشاشة 732108      

 مركب الحروف المطبعية 732109      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 صفيف حروف 732110      

 مجهز كليشيهات 732111      

 مخرج ورقي 732112      

 فارز ألوان 732113      

 مصور آلي فوتوميكانيكي 732114      

 ممنتج طباعة  732115      

 مجهز بليتات  732116      

 مجهز أسطوانات طباعية 732117      

 يريةمجهز شاشة طباعة حر  732118      

 مساعد تصميم جرافيكي بالحاسوب 732119      

 معد وموزع صفحات 732120      

 عمال الطباعة    7322    

 (ملزمة)طباع عادي  732201      

 مشغل طابعة رقمية 732202      

 الطابعة( مغذي)مشغل  732203      

 مشغل الطباعة الصحفية المترطعة 732204      

 مشغل طباعة الزنكوجراف 732205      

 طابعة الور  الكبير( مغذي)مشغل  732206      

 مشغل شاشة الطباعة 732207      

 مشغل شاشة الطباعة الصحفية 732208      

 مشغل الطباعة الصغيرة 732209      

 طابع على األقمشة 732210      

 طابع على صفحة الشبكة العالمية 732211      

 طباع أوفست 732212      

 طباع فلكسو 732213      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 العاملون في إنهاء الطباعة والتجليد ومن إليهم    7323    

  مجّلد كتب 732301      

  مجّمع كتب وور  732302      

  مشغل آلة قص ور  732303      

  مشغل آلة زخرفة على األغلفة 732304      

 دبيس مشغل آلة ت 732305      

  مشغل آلة تجميع صفحات 732306      

  مشغل آلة تجليد عام 732307      

  مشغل آلة تجليد فني 732308      

  مشغل آلة تخييط وغرز 732309      

  مشغل آلة تجليد ماكنة صغيرة 732310      

 العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية          74
صالح المعدات الكهربائية ال      741    عاملون في تركيب وا 
 العاملون في كهرباء المباني ومن إليهم      7411    
 كهربائي تمديدات كهربائية مباني 741101      
 كهربائي إصالح تمديدات كهربائية مباني 741102      
 ميكانيكيو ومصلحو المعدات الكهربائية    7412    
 كب ومصلح المحركات الكهربائيةمر  741201      
 مركب لوحات المفاتيح وأجهزة التحكم 741202      
 مركب ومصلح  كهربا  المركبات  741203      
 مركب ومصلح المولدات الكهربائية 741204      
 مركب ومصلح األجهزة الكهربائية المنزلية 741205      
 لم الكهربائيةمركب ومصلح المصاعد والسال 741206      
 مركب ومصلح المحوالت الكهربائية 741207      
 مركب ومصلح األجهزة الكهربائية الصناعية 741208      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مركبو ومصلحو الخطوط الكهربائية     7413    

      

741301 
صالح الخطوط الكهربائية / عمال توصيل وتركيب وا 

 خطوط الضغط المنخفض

      

741302 
صالح خط الطاقة عمال تو  صيل وتركيب وا 
 خطوط الضغط العالي/ الكهربائية

 إصالح الخطوط والدوائر والمفاتيح الكهربائية الناقلة 741303      

  

742 

  

  
العاملون في تركيب وصيانة معدات اإللكترونيات  

 واإلتصاالت السلكية والالسلكية 

 انتهاميكانيكيو المعدات اإللكترونية وصي    7421    

 (إلكترونيات الطيران)ميكانيكي صيانة الطائرات  742101      

  فني إلكترونيات الطيران 742102      

 ميكانيكي ماكينات الصرف اآللي  742103      

 ميكانيكي إلكترونيات  742104      

  فني صيانة معدات إلكترونية 742105      

 فني مكائن تصوير  742106      

  فني إلكترونيات السفن 742107      

 فني إلكترونيات الرطارات  742108      

    

7422   
مركبو ومصلحو أجهزة تكنولوجيا المعلومات  

 واإلتصاالت 

    
 العاملون في تركيب وصيانة  تكنولوجيا اإلتصاالت 742201  

    
 العاملون في تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر  742202  

    
 العاملون في تركيب وصيانة معدات الكمبيوتر  742203  

    

  742204 
العاملون في تركيب وصيانة شبكات اإلتصاالت 

 السلكية والالسلكية ونرل البيانات 

    
 مصلحو معدات اإلتصاالت السلكية والالسلكية  742205  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 العاملون في تركيب إصالح أجهزة الهاتف العادية 742206  

    

  742207 
هوائيات )عامل تركيب وصيانة هوائيات التلفزيون 

 (عادية أو األطبا 

    
 مركبو مراسم الهاتف  742208  

    
 إلكتروني هواتف خليوية 742209  

    
  (اإلنترنت)مركبو أجهزة لواقط الشبكة الدولية  742210  

75       
شبية العاملون في تجهيز األغذية واألعمال الخ 

 والمالبس وغيرها من الحرف والمهن ذات الصلة 
 العاملون في تجهيز األغذية والحرف ذات العالقة       751  
 الجزارون والسماكون ومعدي األغذية ذات الصلة     7511    
 (جزار محل بيع اللحوم)جزارو المواشي  751101      
 معدوا شرائح  وقطع األسماال 751102      
 معدوا األسماال المدخنة والمجففة وغيرها 751103      
 (جزار مسلخ)ذباح المواشي  751104      
 (جزار محل بيع الدجاج المذبوح)جزارو الدواجن  751105      
 السماكون 751106      
 ..(نران  وهمبرجر ومرتديال)معدوا منتجات اللحوم  751107      
 عو المعجنات والحلويات  الخبازون وصان    7512    
 (كماج)خباز عربي عام  751201      
 صانع معجنات 751202      
 صانع حلويات عام 751203      
 صانع شكوالتة 751204      
 صانع حلويات شرقية 751205      
 صانع حلويات غربية وجاتوهات 751206      

 خباز خبز إفرنجي 751207      

 خباز خبز طابون وشراال أو صاج 751208      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 عجان وقطيع 751209      

 إلخ...صانع كعال وقرشلة وبرازال 751210      

 صانع بسكويت 751211      

 صانع خبز قطايف 751212      

 صانع حالوة طحينية 751213      

 (حلروم)صانع راحة  751214      

 صانع منتجات مخابز آخرون 751215      

 العاملون في منتجات األلبان     7513    

    
 صانع الزبدة والسمنة الحيوانية 751301  

    
 صانع الجبنة 751302  

    
 صانع اللبن واللبنة 751303  

    
 صانع الجميد  751304  

    
 (البوظة)صانع االيس كريم  751305  

  العاملون في حفظ الفاكهة والخضروات    7514    

    
 (رب البندورة والكاتشب)العاملون في صنع الصلصة  751401  

    
 ..(تعليب، تجفيف)العاملون في حفظ الفواكه  751402  

    
 العاملون في صنع المربيات 751403  

    
  751404 

معاصر )العاملون في استخراج الزيت النباتي 
 (الزيتون

    

  751405 
الخيار )الخضار والفواكه  العاملون في صنع مخلالت
 (الخ...والفروس والباذنجان واللفت 

    
 ..(تعليب، تجفيف)العاملون في حفظ الخضار  751406  

    
 العاملون في صنع عصير الفواكه 751407  

    
 العاملون في صنع مخلالت الزيتون 751408  

      

751409 
خر  العاملون في حفظ وتجفيف وتنظيف النباتات األ

 ...( زعتر، ميرامية)
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 العاملون في صنع الملبن وقمر الدين 751410      

 العاملون في صنع الطحينية 751411      

 العاملون في صناعة الخل و ما  الزهر  751412      

 العاملون في تذوق وتصنيف األغذية والمشروبات      7515    

 مصنف األغذية 751501      

 متذو  األغذية 751502      

 متذو  المشروبات 751503      

 متذو  الشاي 751504      

 متذو  الخمور 751505      

 معدو التبغ وصانعي منتجات التبغ     7516    

    
 العاملون في صنع السيجار 751601  

    
 العاملون في صنع السجائر 751602  

    
 ا  التبغالعاملون في فرز أور  751603  

    
 العاملون في تجفيف أورا  التبغ 751604  

    
 العاملون في فرم أورا  التبغ 751605  

    
 العاملون في صنع المعسل 751606  

  

752     
العاملون في معالجة األخشاب ونجارو األثاث ومن  

 إليهم 

  
 العاملون في معالجة األخشاب     7521  

  
 فرن التجفيف للخشبمشغل  752101    

  
 مشغل ماكنة تشريح الخشب  752102    

  
 مشغل ماكنة تجفيف شرائح الخشب  752103    

  
 ناقع الخشب 752104    

  
 معالج الخشب 752105    

  
 نجارو األثاث وما يتصل بهم من العمال     7522  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  
 نجارو الموبيليا الفاخرة 752201    

  
 (الكارة)رو العربات نجا 752202    

  
 نجارو الخزائن 752203    

  
 نجارو العجالت 752204    

  
 نجارو النماذج الخشبية 752205    

  
 نجارو الكراسي  752206    

  
 نجارو الكنب والمراعد 752207    

  
 نجار عام 752208    

    

7523   
العاملون في تحضير وتشغيل آالت معالجة  

 األخشاب

 مشغل آلة نحت وحفر أخشاب  752301      

 مشغل آلة صنع أثاث 752302      

 مشغل آلة قص أخشاب 752303      

 مشغل آلة منتجات أخشاب 752304      

 مشغل آلة ثني أخشاب 752305      

 مشغل مخرطة أخشاب 752306      

 مجهز آلة صنع أخشاب 752307      

 ومجهز آالت صنع أخشابمشغل  752308      

 مشرف تركيب وتحضير آالت صنع أخشاب 752309      

 مشغل آلة تدوير وترويس الخشب 752310      

 مشغل آلة كبس األبالكاج 752311      

 العاملون في صناعة المالبس      753  

  
 الخياطون، وصانعو المالبس والفراء والقبعات     7531  

  
 ياط عام خ 753101    

  
 (شعبية)خياط مالبس نسائية  753102    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  
 (إفرنجية)خياط مالبس نسائية  753103    

  
 (شعبية)خياط مالبس رجالية  753104    

  
 (إفرنجية)خياط مالبس رجالية  753105    

  
 خياط مالبس أطفال  753106    

  
 خياط فرو 753107    

  
 خياط قبعات 753108    

  
 العاملون في تحضير وتصميم وتفصيل المالبس    7532  

  
  مشّغل مرص وقطع مالبس 753201    

  
  خياط مالبس 753202    

  
  خياط كفوف 753203    

  
  خياط ومصمم مالبس فرا  753204    

  
  خياط ومصمم قبعات 753205    

  

  7533   
وما العاملون في الخياطة والتطريز اآلخرون  

 يتصل بهم من العمال 

  
  (ماكنة)مشغل آلة تطريز مالبس  753301    

  
  (عدا الحرفيين)مطّرز مالبس  يدوي  753302    

  خياط وتفصيل مظالت 753303      

  مشغل آلة تركيب أزرار وفتح عراوي 753304      

  ..(إزالة الخيوط الزائدة)منظف مالبس  753305      

  مصلح مالبس 753306      

  (تسفيط)مرتب ومحزم مالبس  753307      

 المنجدون وما يتصل بها من العمال     7534    

 منجد فرشات ومخدات ولحف 753401      

 منجد أثاث طبي 753402      

 منجد كراسي سيارات 753403      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 منجد كنبايات وكراسي 753404      

 ئر ومظالتمنجد ستا 753405      

 (منجد سروج)برادعي  753406      

 العاملون في توضيب ودباغة الجلود     7535    

 العاملون في تصنيف الجلود 753502      

 العاملون في تنظيف وتجهيز الجلود للدباغة 753503      

 العاملون في دباغة الجلود 753504      

 لودالعاملون في تشطيب الج 753505      

 العاملون في صبغ الجلود 753506      

 صناع األحذية وما يتصل بها من العمال     7536    

 (إسكافي)مصلح أحذية وشنط  753601      

 صانع السروج 753602      

 صانع أحذية 753603      

 صانع أحذية طبية 753604      

 صانع الحرائب النسائية 753605      

 صانع حرائب األمتعة 753606      

 صانع مشغوالت جلدية  753607      

 مفصل وجوه أحذية 753608      

 عامل تجهيز النعل الداخلي والخارجي 753609      

 عامل خياطة وجه الحذا  مع النعل  753610      

 صانع األحزمة  753611      

 صانع صنادل  753612      

 حذية في معملصباغ أ 753613      

 المهن األخرى والعمال ذات الصلة       754  

  
 الغواصون تحت الماء     7541  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  
 غواص المحار 754101    

  
 (ضفدع بشري)الغطاس البحري  754102    

  
 غواص اإلسفنج  754103    

  
 عمال تحت الما  754104    

  
 مطلقو ومفجرو األلغام    7542  

  
 ( في المناجم والمحاجر)مفجر ألغام  754201    

  
 صانع بارود  754202    

  
 (الرامي)مطل  النار  754203    

  

  7543   
بإستثناء المواد )فاحصو ومصنفو المنتجات  

 (الغذائية والمشروبات

  
 فاحص الجودة 754301    

  
 مصنف وفاحص منتجات 754302    

  
 مصنف األصواف 754303    

  
 مراقب مواصفات 754304    

  
 مراقب جودة خدمات  754305    

 المبخرون ومكافحو اآلفات والحشائش الضارة    7544    

    
 المبخرون والمعرمون بالدخان 754401  

    
 مكافحو اآلفات واألوبئة 754402  

    
 مكافحو األعشاب الضارة 754403  

    

7549   
الحرف اليدوية ذات الصلة غير  العاملون في مجال

 المصنفة في مكان آخر 

    
 منس  زهور 754901  

    
 عدسات بصرية( فنشر)مجهز  754902  

    
 صانع عدسات بصرية 754903  

    
 مهن أخر  غير مذكورة في موقع آخر 754999  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغلو ومجمعو اآلالت والمعدات : 1سية المجموعة الرئي 
 مشغلو اآلالت والمعدات الثابتة         81

 مشغلو آالت التعدين والمناجم       811  
 مشغلو معدات المناجم والمحاجر     8111    
 مشغل آلة فتح قنوات مناجم 811101      
 مشغل آلة مستمر 811102      
 مشغل خط سحب 811103      
 مشغل معدات ضخمة 811104      
 مشغل معدات منجم 811105      
 مناجم/ مشغل حفار 811107      
 مثّبت أسرف مناجم   811108      
 مشغلو آالت استخراج الخامات المعدنية واألحجار    8112    
 مشغل آلة غسيل فحم أو خامات  811201      
 (أو حجارة معادن)مشغل كسارة  811202      
 مشغل آلة تعويم  811203      
 مشغل آلة ترسيب ذهب 811204      
 مشغل قاطعة أحجار 811205      
 مشغل طاحونة معادن 811206      
 مشغل آلة تجفيف فحم أو خامات  811207      
 حفارو اآلبار والمثقبون وما يتصل بهم من العمال     8113    
 غل آلة تثريب حفرمش 811301      

 مشغل حفارة 811302      

 مشغل برج  811303      

 مشغل برج حفر 811304      

 مشغل حفارة تطوير  811305      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل حفارة إتجاهات 811306      

 مشغل ماكنة تبطين آبار 811307      

 مشغل ملرط آلي  811308      

 مشغل آلة بالدفع  811309      

 مشغل آلة بحث وتنريب 811310      

 مشغل ماكنة استخراج الرطع التالفة من اآلبار 811311      

    

8114   
مشغلو معدات اإلسمنت والصخور وغيرهم من  

 مشغلي اآلت المنتجات المعدنية 

 مشغل ماكنات صب منتجات الخرسانة 811401      

 مشغل ماكنات صب منتجات الحجر 811402      

    
 مشغل آالت إنتاج الخرسانة 811403  

    
 مشغل أالت صرل وتلميع الماس 811404  

    
 مشغل آالت صرل الحجر والرخام  811405  

    
 مشغل آالت صنع الكلنكر واإلسمنت  811406  

    
 ( منشار)مشغل آالت نشر األحجار والرخام  811407  

    
 ( الصناعي)ار والرخام مشغل آالت صنع األحج 811408  

 مشغلو آالت معالجة وتشطيب المعادن       812  

 مشغلو آالت صهر ومعالجة المعادن      8121    

    
 مشغل مغرفة سكب 812101  

    
 مشغل آالت لف الصلب  812102  

    
 مشغل معدات تسخين الخامات 812103  

    
 مشغل آالت بث  الفوالذ  812104  

    
 مشغل معدات درفلة 812105  

 مشغل معدات درفلة األمنيوم 812106      

 مشغل معدات ترسية الفوالذ 812107      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل معدات تخمير الفوالذ  812108      

 مشغل معدات كربنة الفوالذ  812109      

 مشغل معدات نتردة الفوالذ  812110      

 اجعة الحرارية للفوالذمشغل أفران المر  812111      

 مشغل أفران تمييع الفوالذ 812112      

 مشغل آالت سحب أسالال 812113      

 مشغلوا آالت طالء وتغطية وتشطيب المعادن      8122    

    
 مشغل آالت تلبيس المعادن 812201  

    
 مشغل آالت تشطيب المعادن 812202  

    
 لمعادن مشغل آالت ترقي  ا 812203  

    
 مشغل آالت طال  المعادن بالتلبيس الكهربائي 812204  

    
 مشغل آلة تجهيز أسطح المعادن للطال  أو التلبيس 812205  

    
 مشغل آالت تنظيف المعادن  812206  

    
 مشغل آالت جلفنة المعادن  812207  

    
 مشغل آالت صرل وتلميع المعادن  812208  

    
 مشغل آالت طال  وتلبيس األسالال  812209  

  813 
 مشغلو آالت المنتجات الكيماوية والفوتوغرافية      

 مشغلو آالت  مصانع المنتجات الكيميائية       8131    

    
 مشغل آالت المنتجات الدوائية 813101  

    

  813102 
مشغل آالت منتجات مستحضرات الزينة ومواد 

 التنظيف

    
 مشغل آلة صنع الشموع 813103  

    
 مشغل آلة صنع المتفجرات بأنواعها 813104  

 مشغل وحدة تحضير المساحي  الدوائية 813105      

 مشغل مكبس األقراص الدوائية 813106      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل آلة تصتيع الكبسوالت الدوائية 813107      

 ةمشغل آلة تعبئة الكبسوالت الدوائي 813108      

 مشغل وحدة تلبيس األقراص الدوائية 813109      

 مشغل جهاز مراقبة األقراص 813110      

 مشغل وحدة تغليف األقراص الدوائية 813111      

 مشغل آلة صنع األدوية السائلة 813112      

 مشغل آلة صنع مراهم 813113      

 مشغل آلة صنع حرن  813114      

 مشغل آلة إنتاج المساحي  الدوائية 813115      

 مشغل آلة تعبئة المساحي  الدوائية 813116      

 (خلطة صابون)مشغل آلة تصبين  813117      

 مشغل آلة تعبئة وتغليف صابون 813118      

 مشغل آلة صنع خلطة صابون سائل 813119      

 مشغل آلة صنع خلطة مساحي  صابون 813120      

 مشغل آلة تعبئة صابون مسحو  813121      

 مشغل آلة تعبئة صابون سائل 813122      

 مشغل آلة صنع عطور صناعية 813123      

 مشغل آلة تصنيع مواد تجميل 813124      

 مشغل آلة معجون صابون وأسنان  813125      

 مشغل آلة تعبئة معجون صابون وأسنان  813126      

 مشغل آلة تعبئة عطور 813127      

 مشغل آلة تعبئة مواد تجميل  813128      

 مشغلو آالت وأجهزة المنتجات الفوتوغرافية      8132    

    
 مشغل آلة تحميض األفالم 813201  

    
 مشغل معالج فوتوغرافي  813202  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 مشغل ماكنة طباعة أفالم فوتوغرافية 813203  

    
 مشغل ماكنة تطوير فوتوغرافي 813204  

    
 مشغل ماكنة تكبير فوتوغرافي 813205  

    
 مشغل آلة تصوير أفالم 813206  

    
 مشغل آلة أفالم ملونة 813207  

    
 مشغل آلة تكبير أفالم 813208  

    
 مشغل آلة طباعة أفالم فوتوغرافية 813209  

  

814     
لمطاط والبالستيك مشغلو آالت صنع منتجات ا 

 والورق

 مشغلو آالت منتجات المطاط      8141    

    
 ( لبن مطاط)مشغب آلة جمع مطاط طبيعي  814101  

    
 مشغل آلة بث  المطاط 814102  

    
 مشغل آلة طحن المطاط 814103  

    
 مشغل ماكنة تشكيل مطاط 814104  

    
 مشغل آلة منتجات المطاط  814105  

    
 مشغل ماكنة صنع إطارات 814106  

 مشغل ماكنة تصليح إطارات 814107      

 (الفلكنة)مشغل ماكنة ترسية مطاط  814108      

 مشغل ماكنة أنابيب مطاطية 814109      

 مشغلو آالت المنتجات البالستيكية      8142    

 مشغل آلة صنع قوارب بالستيكية 814201      

 مشغل آلة صنع قناني بالستيكية 814202      

 مشغل آلة صنع أواني منزلية بالستيكية 814203      

 مشغل آلة تغليف بالستيكي 814204      

 مشغل آلة بث  بالستيكي 814205      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل آلة صنع منتجات بالستيكية متنوعة  814206      

 مشغل آلة سحب ألياف ضوئية   814207      

 مشغل آلة صنع كوابل وحبال بالستيكية 814208      

 مشغل آلة صنع قوالب بالستيكية 814209      

 مشغل آلة صنع أكياس بالستيكية 814210      

 مشغل آلة صنع زهور بالستيكية 814211      

 مشغل آلة صنع أنابيب بالستيكية 814212      

      

814213 
البالستال ) ناعي مشغل آلة صنع اإلسفنج الص

 (الرغوي

 مشغلو آالت صنع منتجات الورق     8143    

 (منتجات الور  المرو )مشغل آلة صنع  814301      

 (ظروف ومغلفات ورقية)مشغل آلة صنع  814302      

 (صنادي  ورقية)مشغل آلة صنع  814303      

 مشغل آلة صنع المنتجات الورقية 814304      

 مشغل آلة عجن ور  814305      

 (أكياس ورقية)مشغل آلة  صنع  814306      

 (أواني منزلية ورقية)مشغل آلة صنع  814307      

 مشغلو آالت منتجات النسيج والفراء والجلود        815  

  

  8151   
مشغلو آالت تجهيز األلياف وآالت غزل ولف  

 الخيوط  

  
 يز األلياف مشغل آلة تجه 815101    

  
 مشغل آلة غزل خيوط  815102    

  
 مشغل آلة لف خيوط  815103    

  
 مشغل آلة خلط وتفتيح األلياف 815104    

  
 مشغل آلة تنظيف ألياف 815105    
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

  
 مشغل آلة غسل ألياف 815106    

  
 مشغل آلة سحب ألياف 815107    

  
 مشغل آلة تمشيط خيوط 815108    

  
 مشغل آلة تدوير خيوط  815109    

  
 مشغل آلة زوي خيوط  815110    

  
 مشغل آلة ترطيب خيوط  815111    

 مشغلو آالت النسيج والتريكو     8152    

    
 (تريكو)مشغل آلة نسج  815201  

    
 مشغل آلة نسج شباال 815202  

    
 مشغل آلة نسيج أقمشة 815203  

    
 مشغل آلة نسيج سجاد 815204  

    
 مشغل آلة نسيج جوارب 815205  

    
 مشغل آلة نسيج دانتيال 815206  

 مشغلو آالت الخياطة      8153    

    
 (درزة)مشغل آلة خياطة  815301  

    
 مشغل آلة تطريز 815302  

    
 (حبكة)مشغل آلة خياطة  815303  

    
 دائرية( كةش)مشغل آلة خياطة  815304  

    
 (عراوي وأزرار)مشغل آلة خياطة  815305  

    
 مشغل آلة خياطة مالبس جلدية 815306  

    

8154   
مشغلو آالت التبييض والصباغة والتنظيف  

 للمالبس والمنسوجات

    
 مشغل آلة تبييض النسيج 815401  

    
 مشغل آلة صبغ النسيج 815402  

    
 ة صبغ الخيوطمشغل آل 815403  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 مشغل آلة صبغ المالبس 815404  

    
 مشغل آلة تمشيط وتلميع الفرا   815405  

 مشغل آلة تنظيف األقمشة 815406      

 مشغل آلة تلميع األقمشة 815407      

 مشغل آلة نفش األقمشة 815408      

 مشغل آلة تعتي  أقمشة الجينز  815409      

 مشغل آلة طباعة ألوان وأشكال 815410      

 مشغلو آالت تجهيز الفراء والجلود     8155    

 مشغل آلة تنظيف الجلود  815501      

 مشغل آلة صبغ الجلود  815502      

 مشغل آلة دباغة الجلود  815503      

 مشغل آلة تجفيف الجلود  815504      

 مشغل آلة صرل الجلود  815505      

 مشغل آلة شد الجلود  815506      

 مشغلو آالت صنع األحذية ومن إليهم    8156    

    
 مشغل ماكنة إنتاج أحذية 815601  

    
 مشغل آلة قص وتفصيل أحذية 815602  

    
 مشغل آالت خياطة أحذية 815603  

    
 مشغل آالت كبس أحذية 815604  

    
 رائب سفر مشغل آالت صنع ح 815605  

    
 مشغل آالت صنع حرائب يد  815606  

    
 مشغل آالت صنع أحزمة 815607  

    
 مشغل آالت صنع سروج 815608  

 مشغلو آالت غسيل وتنظيف المالبس     8157    

    
 مشغل آلة التنظيف الجاف 815701  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 مشغل آلة غسيل  815702  

    
 كي مشغل آلة مكبس لل 815703  

    
 مشغل آلة تجفيف المالبس  815704  

    

8159   
مشغلو آالت النسيج  والفراء والجلود غير  

 المصنفة في مكان آخر 

    
 مشغل ماكنة جدل  815901  

    
 مشغل ماكنة صنع قبعات  815902  

    
 مشغل ماكنة صنع نماذج   815903  

    
 مشغل ماكنة صنع خيام 815904  

 مشغل ماكنة صنع فرشات 815905      

      

815906 
مشغل ماكنات النسيج والفرا  والجلود األخر  غير 

 المصنفة في مكان آخر

 مشغلو آالت صنع األغذية والمنتجات ذات الصلة       816  

  
 مشغلو آالت صنع األغذية والمنتجات ذات الصلة     8160  

 (كعال)ات المخابز مشغل آالت صنع منتج 816001      

      

816002 
معكرونة )مشغل آالت صنع منتجات المخابز 

 (وشعيرية

 مشغل آالت صنع الخبز 816003      

 مشغل آالت صنع منتجات الشيكوالتة 816004      

 مشغل آالت صنع منتجات السيجار 816005      

 مشغل آالت صنع منتجات السجائر 816006      

 مشغل آالت صنع منتجات األلبان 816007      

 مشغل آالت تجهيز األسماال 816008      

 مشغل آالت تجهيز اللحوم 816009      

 مشغل آالت تجهيز الحليب 816010      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل آالت صنع المشروبات 816011      

 مشغل آالت تجهيز وطحن الحبوب  816012      

 وت النباتيةمشغل آالت صنع الزي 816013      

 مشغل آالت تجهيز وحفظ وتعليب الفواكه 816014      

 مشغل آالت تجهيز وحفظ وتعليب الخضار 816015      

 مشغل آالت تجهيز المكسرا ت 816016      

 مشغل آالت صنع السكر 816017      

 مشغل آالت صنع الحلويات السكرية 816018      

 ع الطحينية والحالوة الطحينيةمشغل آالت صن 816019      

 مشغل آالت تجهيز البهارات 816020      

 مشغل آالت صنع الشبس وما شابه 816021      

 مشغلو آالت تجهيز منتجات غذائية أخر  816099      

 مشغلو آالت إنتاج الخشب والورق       817  

  
 مشغلو آالت لب الخشب وصنع الورق     8171  

 مشغل ماكنة صرل لب الور  817101      

 مشغل ماكنة صرل الور  817102      

 مشغل طاحونة لب ور  817103      

    
 مشغل ماكنة إعادة صنع لب الور  أو الخشب 817104  

    
 مشغل ماكنة صنع صفائح الور  أو الخشب 817105  

    
 مشغل غالية خلطة لب الخشب  817106  

    
 مشغل آلة تبييض لب الخشب  817107  

    
 مشغل آلة تفتيت عجين الور  817108  

    
 مشغل آلة تبييض عجين الور  817109  

    
 مشغل آلة تنظيف وتحويل عجين الور  817110  

    
 مشغل آلة صنع الور  817111  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 مشغل آلة تشريح وترطيع الور  817112  

    
 كرتون والور  المرو مشغل آلة صنع ال 817113  

 مشغلو مكائن عمليات  تجهيز وصنع األخشاب      8172    

    
 مشغل منشار دائري 817201  

    
 مشغل منشار قطع كتل أخشاب  817202  

    
 مشغل مكبس أخشاب 817203  

    
 مشغل ماكنة قص  817204  

  
 (فارة)مشغل ماكنة تسوية  817205    

  
 مشغل ماكنة تشذيب  817206    

  
 مشغل ماكنة لتجهيز األخشاب 817207    

  
 مشغل مخرطة شرائح خشب 817208    

  
 مشغل منشار تخريم 817209    

  
 مشغل آلة نرر الخشب 817210    

  
 مشغل آلة تزرير الخشب 817211    

  
 مشغل آلة تشكيل الخشب 817212    

 ثابتة أخرى مشغلو آالت ومعدات      818  

  
 مشغلو آالت مصانع السيراميك والزجاج     8181  

  
 مشغل فرن الطوب 818101    

  
 مشغل خالطة طين خزفي 818102    

  
 مشغل فرن صهر زجاج 818103    

  
 مشغل منفاخ صنع الزجاج 818104    

  
 مشغل ماكنة خلط زجاج 818105    

 رمشغل فرن صنع فخا 818106      

 مشغل فرن صنع  بالط سيراميال وصيني 818107      

 مشغل فرن صنع أواني زجاجية وصيني 818108      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مشغل معدات قص المنتجات الزجاجية 818109      

 مشغل معدات قولبة المنتجات الزجاجية 818110      

 مشغل معدات األنابيب الزجاجية 818111      

 ت تشكيل المنتجات الخزفية مشغل معدا 818112      

 مشغل معدات تزجيج المنتجات الخزفية   818113      

 مشغل معدات دهان المنتجات الخزفية   818114      

 مشغل معدات زخرفة المنتجات الخزفية   818115      

 مشغل معدات تصنيع البلوال الخزفي   818116      

 بخار والغاليات   مشغلو ماكنات توليد ال    8182    

 مشغل غالية 818201      

 مشغل غالية سفينة 818202      

 مشغل ومهندس محركات ثابتة 818203      

 مشغل محرال بخاري 818204      

 (وقاد)مشغل فرن للحر   818205      

 مشغل وعامل صيانة مضخات سوائل 818206      

 لتعبئة ووضع العالمات مشغلو آالت التغليف وا    8183    

 مشغل آلة تعبئة قناني 818301      

 مشغل آلة وضع عالمات  818302      

 مشغل آلة تغليف 818303      

 مشغل آلة حزم  818304      

 مشغل آلة تعبئة علب  818305      

 مشغل آلة تعبئة عبوات أخر    818306      

    

8189   
دات الثابتة غير المصنفة في مشغلو اآلالت والمع 

 مكان آخر 

    
 مشغل آالت صنع ور  السليكون 818901  



391 
 

مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 مشغل آالت صنع الحبال والكوابل المجدولة 818902  

    
 مشغلو آالت غير مصنفة في مكان آخر 818903  

 مجمعو اآلالت          82
 مجمعو اآلالت        821  
 الميكانيكية  مجمعو اآلالت    8211    

    
 مجمع صندو  الجير  821101  

    
 مجمع ماكنات 821102  

    
 (شاحنات)مجمع هياكل  821103  

    
 مجمع مركبات  821104  

    
 مجمع معدات تشييد  821105  

    
 مركب مكائن عام 821106  

    
 مجمع طائرات 821107  

    
 مجمع توربينات  821108  

    
 مجمع آالت زراعية 821109  

    
 مجمع آالت صناعية 821110  

    
 مركب آالت مصانع  821111  

    
 مركب آالت طباعة 821112  

    
 مجمع ومركب آالت بحرية 821113  

    
 مجمع ومركب آالت توليد الكهربا  821114  

    
 مجمع ومركب آالت ميكانيكية أخر  821115  

 جمعو األجهزة والمعدات الكهربائية واإللكترونية م    8212    

    
 مجمع حافظة المغناطيس 821201  

    

  821202 
ثالجات، غساالت، أفران )مجمع أجهزة كهربائية 

 ..(كهربائية

    
 مجمع أجهزة إلكتروميكانيال 821203  
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

    
 (دوائر مطبوعة)مجمع لوحات إلكترونية  821204  

    
 مع أجهزة إلكترونية متنوعة أخر  مج 821205  

    
 مجمع أجهزة تلفون 821206  

    
 مجمع أجهزة تلفزيون 821207  

    
 مجمع مولدات كهربائية 821208  

    
 مجمع محوالت كهربائية 821209  

    
 مجمع مفاتيح وقواطع كهربائية 821210  

    
 مجمع لوحات توزيع كهربائية 821211  

    
 مجمع أجهزة تسخين كهربائية 821212  

    
 مجمع أجهزة تبريد كهربائية 821213  

    
 مجمع أجهزة راديو 821214  

    
 مجمع أجهزة حاسوب 821215  

    
 مجمع مرفرات أجهزة حاسوب 821216  

    
 مجمع أجهزة ومعدات كهربائية أخر  821217  

 ن آخر مجمعون غير مصنففين في مكا    8219    

    
 مجمع ذخائر 821901  

    
 مجمع  دراجات هوائية 821902  

 مجمع صنادي  821903      

 مجمع أبواب 821904      

 مجمع نظارات طبية 821905      

 مجمع ومجهز أثاث 821906      

 مجمع مجوهرات 821907      

 مجمع سكاكين 821908      

 جلدية مجمع منتجات 821909      

 مجهز أمتعة 821910      
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 مجمع منتجات معدنية عدا الميكانيكية 821911      

 مجمع منتجات ورقية وكارتون 821912      

 مجمع أقالم وأقالم رصاص 821913      

 مجمع منتجات بالستيكية 821914      

 مجمع العاب بالستيكية 821915      

 طاطيةمجمع منتجات م 821916      

 مجمع ستائر شمسية  821917      

 مجمع منتجات األقمشة 821918      

 (تيرمس)مجمع قناني برادات  821919      

 مجمع منتجات خشبية 821920      

 مجمع منتجات أخر  غير كهرباية أو ميكانيكية 821921      

 السائقون ومشغلو اآلالت المتحركة           83
 ومن إليهم( القاطرات)سائقو اآلالت المتحركة       831  
 ( القاطرات)سائقو اآلالت المتحركة     8311    
 سائ  قاطرة سكة حديد 831101      
 سائ  مترو سكة حديد  831102      
 سائ  قطار 831103      

    8312   
مشغلو اإلشارات والفرامل والتحويالت الخاصة  

 بسكة الحديد 

 مشغل فرامل سكة حديد 831201      
 مشغل تحويلة سكة حديد 831202      
 مشغل إشارة سكة حديد 831203      
 سائقو السيارات والدراجات النارية        832  
 سائقو الدراجات النارية     8321    
 سائ  دراجة نارية لنرل البضائع أو الرسائل 832101      



399 
 

مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

 ( ركشة  لنرل الركاب)عربة نرل ذات ماتور  سائ  832102      
 سائ  دراجة نارية ثالثية العجالت 832103      
 سائ  دراجة نارية عادية 832104      
 سائقو السيارات الصغيرة، وسيارات األجرة      8322    
 سائ  سيارة صغيرة خاصة 832201      

  
 سائ  سيارة صغيرة أجرة 832202    

  
 (  فان)سائ  سيارة متوسطة  832203    

 سائقو الشاحنات الثقيلة والحافالت       833  

  
 سائقو الحافالت والترام      8331  

  
 سائ  باص 833101    

  
 سائ  ترام 833102    

  
 (قاطرة ومرطورة)سائ  حافالت كبيرة  833103    

  
 اتسائقو الشاحنات الثقيلة واللوري    8332  

  
 سائ  شاحنات ثريلة 833201    

  
 سائ  خالط كونكريت  833202    

  
 (قطار طر )سائ  شاحنات قاطرة ومرطورة  833203    

 مشغلو اآلالت المتحركة       834  

  
 مشغلو اآلالت المتحركة الزراعية وآالت الغابات    8341  

  
 مشغل آلة حصاد 834101    

  
 غل آلة قطع األخشاب إلى كتلمش 834102    

  
 مشغل آلة نرل أخشاب 834103    

  
 (تراكتور)مشغل جرار زراعي  834104    

  
 مشغل آلة إسراط أشجار 834105    

  
 مشغل آالت نقل وتحريك التربة     8342  

  
 مشغل جرافة 834201    
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

  
 باجر/ مشغل حفار 834202    

  
 عمدة وركائزمشغل آلة أ 834203    

  
 مشغل مدحلة 834204    

  
 (تربة أو ثلج)مشغل كاشطة وآلة تسوية  834205    

    
 (غارفة)مشغل آلة تحميل  834206  

    
 مشغل آلة فرش إسمنت 834207  

    
 مشغل آلة فرش أسفلت 834208  

    
 مشغل آلة كشط أسفلت 834209  

 ناش والمعدات ذات الصلة مشغلو الرافعات واألو     8343    

    
 مشغل سيارة كابل  834301  

    
 مشغل رافعة كرسي  834302  

    
 مشغل رافعة عادية 834303  

    
 مشغل تلفريال 834304  

  
 (كونكريت)مشغل رافعة ضخ إسمنت  834305    

  
 مشغل رافعة نرل المتزلجين  834306    

  
 وائلمشغل رافعة ضخ س 834307    

  
 مشغل رافعة شوكية 834308    

  
 مشغل رافعة حاويات  834309    

  
 (للبنا )مشغل رافعة برجية  834310    

  
 مشغل رافعة على جسور 834311    

  
 (في المطارات وما شابه)مشغل آلة نرل أمتعة  834312    

  
 مشغل مصعد  834313    

  
 مشغلو شاحنات الرفع     8344  

  

    834401 
داخل المصانع أو )سائ  شاحنة صغيرة رفع شوكية 

 (المخازن
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مجموعة 
 الفئة فرعية

/ فرع الفئة
 الوصف الوصف المهنة

  
 (لنرل السيارات وما شابهه)سائ  شاحنة ونش  834402    

  

835     
المشتغلون على سطح السفن وما يتصل بهم من  

 العمال 

  

  8350   
المشتغلون على سطح السفن وما يتصل بهم من  

 العمال 

  
 عريف بحارة  835001    

  
 (معدي)عامل معدية  835002    

  
 عامل حبال  835003    

  
 (عامل بحر)بحار عادي  835004    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 المهن األولية :  8المجموعة الرئيسية  
 عمال النظافة والمساعدين         91

  911     
عمال النظافة المنزلية والفنادق والمكاتب وعمال  

 النظافة المساعدين 

 عمال النظافة المنزلية ومساعديهم     9111    
 خادم منزلي 911101      
 عامل نظافة منزلي 911102      
 مساعد خدمات منزلية 911103      

    9112   
والفنادق عمال النظافة والمساعدين في المكاتب  

 والمنشآت األخرى 

 عامل نظافة طائرات 911201      
 عامل نظافة فناد  911202      
 عامل نظافة مراحيض 911203      
 عامل نظافة مكاتب 911204      
 عامل غسيل أواني يدوي في المنازل 911205      

  912     
العاملون في التنظيف اليدوي للمركبات والنوافذ  
 غسل المالبس وغيرهم من عمال النظافة  اليدويةو 

 عمال التنظيف اليدوي للمالبس    9121    
 (يدوي)عامل تنظيف جاف  912101      
 عامل تنظيف وغسل وكي مالبس يدوي 912102      
 عامل كي بالمكبس اليدوي 912103      
 عامل كي مالبس يدوي 912104      
 سل مالبس يدويعامل غ 912105      

 عامل غسل شراشف ومفروشات وستائر يدوي 912106      

 عمال النظافة للسيارات     9122    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 عامل غسيل سيارات يدوي 912201  

    
 (شامل)عامل تنظيف وتلميع وغسل يدوي للسيارات  912202  

 عمال النظافة للنوافذ     9123    

    
 منظف نوافذ 912301  

 عمال النظافة اآلخرون    9129    

    
 عامل تنظيف سجاد وأثاث منجد 912901  

    
 عامل تنظيف أبراج تبريد 912902  

    
 عامل تنظيف الجدران من الكتابة وخالفه 912903  

    
 عامل تنظيف مسابح 912904  

    
 عامل تنظيف مفروشات وستائر   912905  

    
 يف أسطح وواجهات معدنية عامل تنظ 912906  

    
 عامل تنظيف ومسح أرضيات مباني 912907  

    
 عمال تنظيف آخرون 912908  

92   
 العاملون في الزراعة والغابات ومصايد األسماك       

 العاملون في الزراعة والغابات ومصايد األسماك        921  

 عمال المحاصيل الزراعية     9211    

    
 عامل زراعة قصب 921101  

    
 عامل قطف فواكه 921102  

 عامل زراعة أرز 921103      

 عامل زراعة قطن 921104      

 عامل قطف خضار 921105      

 عامل زراعة أزهار 921106      

 عامل قطف أزهار  921107      

 (غير ماهر)عامل زراعة حبوب  921108      

 (غير ماهر)مل زراعة خضار عا 921109      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 (غير ماهر)عامل زراعة أشجار مثمرة  921110      

 عامل زراعة مشاتل 921111      

 (على الحيوانات)حراث يدوي  921112      

 (حصاد)عامل حصد يدوي  921113      

 ( يدوي)عامل درس وفرز الرش والتبن  921114      

 عامل عز  وحفر 921115      

 (عشاب وكشاش)عامل إزالة أعشاب وشجيرات  921116      

 عامل ترليم أشجار 921117      

 عامل تركيب وتطعيم زيتون وأشجار مثمرة 921118      

 عامل تلريح نخيل 921119      

    
 عامل قطف زيتون  921120  

    
 عامل قطف نخيل  921121  

    
 عامل سري محاصيل 921122  

    
 عامل زراعي عام  921123  

 عمال مزارع تربية الحيوانات     9212    

    
 عمال مزارع األغنام 921201  

    
 عمال مزارع األبرار 921202  

    
 عمال مزارع الدواجن 921203  

    
 عمال مزارع تربية النحل 921204  

    
 عمال قص صوف األغنام والماعز 921205  

    
 (غير ماهر)راعي  921206  

 (المحاصيل والماشية)عمال المزارع المختلطة     9213    

    
 عامل مزرعة مختلطة عام  921301  

 عمال الحدائق والبساتين      9214    

    
 عامل حديرة 921401  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 (ترليم وتركيب)عامل خدمة أشجار الحدائ   921402  

    
 دائ عامل قص أعشاب ح 921403  

    
 عامل مشتل أشجار حدائ  921404  

 عمال الغابات     9215    

    
 عامل حفر بالفأس 921501  

    
 عامل غابات 921502  

    
 (زراع)عامل زراعة أشجار غابات  921503  

 عامل مراقبة حرائ  غابات 921504      

      921505 
في ( عشاب وكشاش) عامل إزالة أعشاب وشجيرات 

 الغابات

    9216   
العاملون في مصايد األسماك وتربية األحياء  

 المائية  

 عامل تربية سمال وأحيا  مائية 921601      
 (صياد سمال)عامل مصائد أسماال أو سفن الصيد  921602      

93       
العاملون  في مجاالت التعدين والبناء والصناعة  

 والنقل 

 لتعدين والبناء عمال ا      931  
 عمال التعدين واستغالل المحاجر     9311    
 عامل تصنيف عينات فحم  931101      
 عامل تعدين 931102      
 عامل محجر 931103      

  
 عامل كسارة 931104    

  
 (ليس فني)عامل منشار حجر  931105    

  
 (غير المهرةعمال البناء )عمال الهندسة المدنية     9312  

  
 عمال بنا  هندسة مدنية 931201    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

  
 عمال صيانة مباني 931202    

  
 عمال صيانة سدود 931203    

  
 عمال حفريات 931204    

  
 عمال  ش  طر   931205    

  
 عمال تزفيت وصيانة طر  931206    

  
 عمال تنفيذ إشارات وعالمات طر  931207    

  
 عمال تشييد المباني     9313  

  
 ..(حجر أو طوب )مساعد بنا   931301    

  
 عامل بنا  عادي 931302    

  
 عامل هدم  931303    

  
 (مواد بنا )عامل مناولة  931304    

  
 ...(إسمنت ورمل )عامل خلطة  931305    

 العاملون في الصناعة       932  

  
 زم اليدوي  عمال التغليف والح    9321  

  
 (يدوي)عامل وضع عالمات  932101    

  
 (يدوي)عامل تغليف  932102    

  
 (يدوي)عامل حزم وربط  932103    

  
 (يدوي)عامل تعبئة  932104    

  

  9329   
العاملون في الصناعة غير المصنفين في مكان  

 آخر 

  
 مصنف زجاجات وبضائع 932901    

  
 مل مصنع  يدويعا 932902    

  
 مناول مواد  932903    

  
 (رزم)مكدس مواد  932904    

  
 عامل تزييت وتنظيف مكائن 932905    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 عمال النقل والتخزين       933  

  
 سائقو العربات المدفوعة باليد وعربات ذات البدالة     9331  

  
 سائ  عربة نرل أفراد دفع يدوي 933101    

  
 سائ  عربة نرل بضائع ذات البدال 933102    

  
 (ركشة يدوي)سائ  عربة نرل أفراد ذات البدال  933103    

 سائ  عربة نرل بضائع دفع يدوي 933104      
 سائقو المركبات واآلالت التي تجرها الحيوانات      9332    
 سائ  عربة نرل أفراد تجرها الحيوانات 933201      
 سائ  عربة نرل بضائع تجرها الحيوانات 933202      
 عمال الشحن والتفريغ    9333    
 عامل شحن بضائع 933301      
 عامل تحميل ونرل أمتعة 933302      
 عتال مستودعات 933303      
 عمال الرفوف    9334    
 عامل رف مستودع 933401      
 ئع للزبائنعامل إستالم وتسليم البضا 933402      
 عامل رف سوبر ماركت  933403      

 المساعدون في تحضير الطعام         94
 المساعدون في تحضير الطعام       941  
 معدو األغذية السريعة     9411    
 فالفل ( صانع)عامل  941101      
 همبرجر( صانع)عامل  941102      
 بيتزا( صانع)عامل  941103      
 ساندويشات( صانع)عامل  941104      
 شوي دجاج ( صانع)عامل  941105      
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 مشويات لحوم ( صانع)عامل  941106      
 قهوة وشاي( صانع)عامل  941107      
 عصير( صانع)عامل  941108      
 المساعدون في المطبخ    9412    
 (اعمفي المط)غسال صحون ومواعين باليد  941201      
 مساعد طباخ 941202      
 مساعد عام مطبخ 941203      
 حمال مطبخ 941204      
 مضيف مطبخ 941205      
 مراقب مستودع  مؤن المطبخ/ مسؤول 941206      

95       
الباعة المتجولون والعاملون في الخدمات ذات  

 الصلة

  951     
ات ذات العاملون المتجولون في مجال الخدم 

 الصلة 

    9510   
العاملون المتجولون في مجال الخدمات ذات  

 الصلة 
 ( نرل رسائل وسلع للزبائن)الساعي  951001      
 مساح أحذية 951002      
 منظف زجاج سيارات 951003      
 حارس سيارات 951004      
 موزع منشورات 951005      
 ية موزع صحف مجان 951006      
 عامل خدمة بالطري  العام  951007      
 منادي سيارات وباصات 951008      
 ( بإستثناء المواد الغذائية)الباعة المتجولون       952  
 ( بإستثناء المواد الغذائية)الباعة المتجولون     9520    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 بائع صحف متجول 952001      
 بائع غاز متجول 952002      
 بائع زهور متجول 952003      
 بائع يانصيب متجول 952004      
 بائع أدوات منزلية متجول 952005      
 بائع أقمشة ومالبس متجول 952006      
 ...(كنب وفرشات) بائع أثاث متجول  952007      
 بائع سجاد متجول  952008      
 بائع كارتات إتصاالت متجول 952009      
 بائع عملة متجول 952010      
 بائع عطور متجول 952011      
 (عدا الغذائية)بائع متجول مواد أخر   952012      

 عمال القمامة وعمال المهن األولية األخرى         96
 عمال القمامة       961  
 جامعو القمامة ومواد إعادة التدوير     9611    
 ادة تدويرجامع مواد إع 961101      
 جامع نفايات  961102      

  
 زبال 961103    

  
 مصنفو النفايات     9612  

  
 عامل إعادة تدوير 961201    

  
 تاجر سكراب وخردة 961202    

 جامع خردة 961203      

  
 الكناسون وما يتصل بهم من العمال     9613  

  
 كناسو الحدائ   961301    

  
 كناسو الشوارع 961302    

  
كناسو المطارات والمحطات وغيرها من األماكن  961303    
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 العامة

  
 منظفو الغبار عن السجاد بالضرب 961304    

  
 مزيلو الثلوج   961305    

 العاملون في المهن األولية األخرى      962  

  
 السعاة ومسلمو الطرود والحمالون    9621  

  
 ساعي إيصال صحف  962101    

  
 منشأة( موزع مراسالت)مراسل  962102    

  
 عتال عام/حمال أمتعة 962103    

  
 موزع بضاعة 962104    

  
 (مهن فردية غير منتظمة)المهنيون العرضيون     9622  

  
 (مهن غير منتظمة)عامل مهني عام  962201    

  
 (مهني عام)الصنايعي  962202    

    
 عامل عام في فند  962203  

    
 عامل عام خدمات 962204  

 قارئو العدادات وجامعو النقود من آالت البيع     9623    

    
 جامع نرود من المكائن 962301  

    
 قاري  عدادات  962302  

 جامعو الماء والحطب      9624    

    
 (حطاب)جامع حطب  962401  

    
 مياه  جامع 962402  

    

9629   
العاملون في المهن األولية غير المصنفة في  

 موضع آخر 

    
 مرشد / حاجب محكمة 962901  

    
 دليل موقف/ خادم 962902  

    
 دليل معرض أو سو / خادم 962903  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

    
 دليل غرف وأماكن/ خادم 962904  

    
 مراقب تذاكر/ قاطع 962905  

    
 وخادم موقف سيارات حارس 962906  

    
 (حارس كروم وبساتين)ناطور  962907  

    
 خادم دورات مياه عامة  962908  

    
 عمال آخرون غير مهرة  لم يصنفوا في أماكن أخر  962909  
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مجموعة 
 فرعية

مجموعة 
 الفئة ثانوية

/ فرع الفئة
 الوصف المهنة

 ون في القوات المسلحة العامل: 0المجموعة الرئيسية 
 ضباط القوات المسلحة        01

 ضباط القوات المسلحة      011  
 ضباط القوات المسلحة    0110    

      011001 

مشير، فري  اول، فري ، ) ضباط الروات المسلحة 
لوا ، عميد، عريد، مردم، رائد، نريب، مالزم اول، 

 (مالزم 
 المسلحة ضباط صف القوات        02

 ضباط صف القوات المسلحة      021  
 ضباط صف القوات المسلحة    0210    

      021001 
مساعد اول، مساعد، )ضباط صف الروات المسلحة 

 (رقيب اول، رقيب، عريف

 المهن والرتب األخرى في القوات المسلحة         03
 ة المهن والرتب األخرى في القوات المسلح      031  
 المهن والرتب األخرى في القوات المسلحة     0310    

      031001 
جندي، ) المهن والرتب األخر  في الروات المسلحة 

 (عسكري
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