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  مقدمة
  

   المعياري للمهنلعربيمنهجية التصنيف ا -1
 بهدف توفير ا في مصفوفات مهنية متدرجة هرميًا لحصر مسميات األعمال والمهن وترتيبها، وتبويبهيوفر التصنيف المهني نظامًا

وسبة معلومات سوق ح) 2 (، جمع معلومات سوق العمل(1): ري وتيس،لغة تفاهم مشترك تتعلق بالهياآل المهنية للقوى العاملة
  . ومقارنتها على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية،تبادل معلومات سوق العمل) 3 (،العمل ومعالجتها
التي اعتمدت مفهومين ) ISCO 88( المعياري للمهن في منهجيته منهجية التصنيف الدولي المعياري للمهن لعربيتبنى التصنيف ا
  .المهارة المؤدى أو العمل، ومفهوم لشغلنوع امفهوم : أساسين للتصنيف

، ويعرف بأنه مجموعة المهام والواجبات التي العربي المعياري للمهنيمثل مفهوم العمل الوحدة اإلحصائية األساسية في التصنيف 
من المهن مجموعة  من المهنة، إذ تتضويعد العمل جزءا). لتشغيل الذاتيا( أو تولد له دخال ،يؤديها الشخص، ويتقاضى عنها أجرًا

  .من األعمال المتجانسة في طبيعتها والمتفاوتة في مستوى المهارة
   متطلبات سوق العمل،     بحسبإتقان مهام وواجبات عمل محدد بدرجة أداء القدرة على بأنها المهارة، فتعرف في هذا السياق أما     
  :ولها بعدان   
  وتعقيدها من حيث    ، ودرجة عمقها،ة مدى سعة المهام والواجبات يتحدد مستوى المهارة بدالل:ارةـوى المهـمست  - أ

 .ودرجة المسؤولية المصاحبة ألدائها،  والعالقات البينية، والوجداني، واألدائي،المعرفي :المجاالت                     
   المستخدمة، ومواد التواآل واألدواتمجال المعلومات الالزمة،  اللةديتحدد التخصص المهاري ب :التخصص المهاري  - ب

  وبعديها آمرجعية وقد تم اعتماد مفهوم المهارة آما عرف هنا  . والخدماتالمنتجاتالعمل، ونوع                      
  .، وتبويبها)ةالمجموعات المهني( في ترتيب المصفوفات أساسية                       

  ارةـمستويات المه -2
المعياري  وليس أربعة مستويات آما في التصنيف الدولي  للمهن خمس فئات لمستوى المهارة،اري المعيعربيتصنيف الالتبنى 
ليكون   أخرىمن جهةوواقع سوق العمل العربية من جهة،   المعياري للمهن العربي، وذلك ليعكس التصنيف)ISCO 88(للمهن
وفيما يأتي تعريف بفئات مستوى  .ريب المهني والتقني بخاصة بعامة، ومع نظام التعليم والتدعربي مع النظام التعليمي المتناغمًا
  :المهارة

  فئة مستوى االختصاصي   - أ
تشمل فئة مستوى االختصاصي األعمال التي يتطلب إنجازها توافر قدر عال من المهارات المعرفية والتقنية واإلدارية لدى 

  العلميةة المعرفاألساليب اإلجرائية، وتطبيق حصيلةنهم من تحسين وتطوير المبادئ والمفاهيم والطرائق ويشاغليها لتمك
 العمل كالتولتمكينهم أيضا من متابعة العاملين في أثناء التنفيذ، وتقييم اإلنجاز، وحل مش المعرفية في مجال الشغل،و

  .إعداد وتأهيل جامعيإلى يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماال ضمن هذه الفئة  و.والعاملين
واختصاصي اجتماعي، وطبيب اختصاصي  وطبيب، ،أبنية/ ومهندس مدني محام،: لتي تصنف في هذه الفئةومن األعمال ا

  .عيون، ومدرس فيزياء، وأستاذ قانون
  )التقني(فئة مستوى الفني  -ب

   ب اإلجرائية ذاتواألسالي طبيق المبادئ والمفاهيم والطرائقاألعمال التي يتطلب إنجازها ت) التقني(تشمل فئة مستوى الفني         
   من ضمن هذه الفئة، لتمكينهم  األعمالشاغليية وفنية وأدائية وإشرافية لدى ملويتطلب هذا توافر مهارات ع .بالشغلالصلة         
   ل بينلفئة حلقة الوصويمثل العاملون في هذه ا ،وتحديد خطوات اإلنجاز ومتابعة تنفيذها وتقييمها األداء وتحليله، فهم طبيعة        
  التعليم ما بعد (متوسطين  لـإعداد وتأهيإلى ضمن هذه الفئة  تاج األفراد الذين يشغلون أعمااليح. والعاملين االختصاصيين        
  . في مستوى آليات المجتمع أو ما يوازيها ، أو)الجامعي الثانوي ودون التعليم        
  .ي مختبر مواد، ورسام معماري، وفني آهرباءفن: ي هذه الفئةف التي تصنف األعمالومن         
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  هني فئة مستوى العامل الم-ج 
                             المهنة بشكل  عملية ومعلومات مهنية تغطي إطار تشمل فئة المستوى المهني األعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات    

ولتمكينهم من . متطلبات سوق العمل اجبات المهنة وبدرجة إتقان بحسبمتكامل لدى شاغليها، لتمكينهم من ممارسة مهام وو
 مهني تأهيل أوتعليم إلى يشغلون أعماال ضمن هذه الفئة  يحتاج األفراد الذين .توزيع العمل على المرؤوسين وتنمية مهاراتهم

  .عام تدريبيإلى تصل   لمدة قد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي آأساسبعد
  .وممرض عملي، وطابع عام، وآهربائي تمديدات آهربائية خراط عام،: األعمال التي تصنف في هذه الفئةومن         

   فئة مستوى العامل الماهر-د 
   ة تتصل بجزء منـة ومعلومات مهنيـمهارات عمليال التي يتطلب إنجازها توافر تشمل فئة مستوى العامل الماهر األعم

  ات ـام العمل وواجباته وبدرجة إتقان بحسب متطلبـلها لدى شاغليها، لتمكينهم من أداء مهإطار المهنة آوال تغطي  المهنة،
   .مهني يوازي مرحلة التعليم الثانوي تأهيلتعليم أو إلى يحتاج األفراد الذين يشغلون أعماال ضمن هذه الفئة  .العملسوق 

  .ومربي دواجن لغة إنجليزية،/ مديدات منزلية، وطابعت م آهرباء، وآهربائيلحّي: ذه الفئةتصنف في ه ومن األعمال التي
  المهارات) محدد( فئة مستوى العامل محدود -ـه

 من  ضيقًاتغطي جزءًاالمهارات األعمال التي يتطلب إنجازها توافر مهارات عملية ومعلومات مهنية ) محّدد(تشمل فئة محدود 
، وال  أدوات يدوية محدودة ومجهود عضلييتطلب إنجازها استخدامأو األعمال التي تشمل مهاما وواجبات روتينية المهنة، 
ويمكن اآتساب هذه المهارات إما عن طريق التدريب القصير . معلومات مهنية تتعلق باألدوات والمواد والمنتجاتإلى تحتاج 

  .أو من الخبرة، أو التعلم الذاتي، أو التدريب في موقع العمل) أقل من تسعة شهور(
 م آهرباء،وبائع صحف، ومساعد آهربائي تمديدات منزلية، ومساعد لحّي مشغل آلة،: ل التي تصنف في هذه الفئةومن األعما

  .وبواب عمارة، وحارس ومصلح إطارات مرآبات،
  صنيفتهيكلية ال -3

إلى مول مجاميع متدرجة من الشإلى مهنية تنقسم هرميا ) مصفوفات( المعياري للمهن من مجاميع عربييتكون التصنيف ال
  .واألدوات واآلالت المستخدمة، ومواد العمل، ونوع المنتجات أو الخدمات التفصيل، اعتمادا على مرجعية المجال المعرفي،

  :خمسة حدود هيإلى وزعت هذه المجاميع المهنية بحسب التدرج الهرمي التفصيلي 
  .أجزاءإلى  يمثل القسم الحد األول، ويتفرع :القسم -أ
  .أبوابإلى ل الجزء الحد الثاني، ويتفرع  يمث:الجزء -ب 
  .فصولإلى ويتفرع  ،ثالث الحد الباب يمثل ال: الباب-ت 
  .أعمالإلى  يمثل الفصل الحد الرابع، ويتفرع :الفصل -ج 

  . المعياري للمهنالتصنيف العربيحصائية في  ويعد الوحدة اإلالخامس،مل الحد  يمثل الع:العمل -  د
ويبين .  المعياري للمهن، وعدد األجزاء، وعدد األبواب، وعدد الفصول في آل منهاعربييف النصالتام أقس) 1(يبين الجدول و

  .آذلك فئة مستوى المهارة لكل قسم
تمشيا مع منهجية  والمديرونالمشرعون وآبار الموظفين ): 1(عدم تخصيص فئة مستوى مهارة للقسم إلى ويجدر التنويه هنا 

صعوبة إلى  نظرًا" القوات المسلحة) "0(عدم الدخول في تفاصيل مجاميع القسم إلى وآذلك .  للمهنالتصنيف الدولي المعياري
  .هذا التفصيل من البعد اإلحصائي من جهة ثانيةإلى عدم الحاجة إلى ذلك من جهة، وإلى الوصول 
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  وى المهارةمست  للمهن والمجاميع المهنية وفئات المعياريعربيأقسام التصنيف ال) : 1(الجدول 

  
عدد األجزاء   )المجموعات الكبرى (األقسام

المجموعات (
  )الفرعية

األبواب عدد 
المجموعات (

  )الصغرى

عدد الفصول 
المجموعات (

  )القاعدية

فئة مستوى 
  المهارة

  -  40  10  5   والمديرونلموظفين االمشرعون وآبار -1
  1  73  25  6  االختصاصيون -2
  2  71  22  6  نالفنيون ومساعدو االختصاصيي -3
  3,4,5  21  8  4   الكتبة-4
   العاملون في مهن الخدمات والبيع في -5

      األسواق والمحالت
4  11  34  3,4,5  

  3,4,5  15  5  2   السمكالزراعة وصيد العاملون في -6
  3,4,5  80  18  4  المرتبطة بهم  الحرفيون والمهن-7
  3,4,5  66  19  3  التجميعوعمال واآلالت   مشغلو المصانع-8
  5  27  11  3   العاملون في المهن األولية-9
  -  3  3  3   القوات المسلحة-0

  -  430  142  40  المجموع
  
   نظام الترميز-4 

 المعياري للمهن نظام الترميز العشري، ويتكون الرقم الرمزي للعمل فيه من سبع خانات، تمثل الحدود عربيالم التصنيف استخد
  :الستة للتصنيف، وهي آما يأتي

  لحد األول ا   - أ
   .وخصص له خانة واحدة في الرقم الرمزي، وهي الخانة األولى من الشمال يمثل القسم الحد األول،           

  الحد الثاني   - ب
   .من الشماليمثل الجزء الحد الثاني، وخصص له خانة واحدة من الرقم الرمزي، وهي الخانة الثانية            
   الحد الثالث  - ت

  .، وهي الخانة الثالثة من الشمالص له خانة واحدة من الرقم الرمزي الحد الثالث، وخصلباب ايمثل           
  الحد الرابع  -     ج

  .الشمالم الرمزي، وهي الخانة الرابعة من يمثل الفصل الحد الرابع، وخصص له خانة واحدة من الرق       
  الحد الخامس  -د  

    من الشمال، السادسة خصص له خانتان من الرقم الرمزي وهما الخانة الخامسة والخانةيمثل العمل الحد الخامس، و           
  . من عشرة أعمال في الفصل الواحدأآثروجود  إلمكانية  نظرًاذلكو          

  سادسالحد ال -ز  
      لخانة السابعة من الشمال،تمثل فئة مستوى المهارة الحد السادس، وخصص لها خانة واحدة من الرقم الرمزي، وهي ا           
  ).2(رقم رمزي خاص بكل فئة من فئات مستوى المهارة، آما في الجدول  وقد خصص           
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  فئات مستوى المهارة والرقم الرمزي المخصص) 2(الجدول 
  

  الرقم الرمزي المخصص  فئة مستوى المهارة

  1  فئة مستوى االختصاصي
  2  )التقني(فئة مستوى الفني 

  3  فئة مستوى العامل المهني
  4  فئة مستوى العامل الماهر

  5  )محدد المهارات(فئة مستوى العامل محدود 
  

  المعياري للمهنعربيمكونات التصنيف ال -5
  .التصنيف المهني والتوصيف المهني: يتكون التصنيف العربي المعياري للمهن من مكونين رئيسين هما      

   التصنيف المهني5-1
  : كون التصنيف المهني من المكونات اآلتيةيت
 . وهو اسم يطلق على شاغل العمل آتسمية مهنية، وقد روعي استخدام مسميات عربية فصيحة:اسم العمل  - أ
  ).المصفوفات المهنية(المجاميع  وهو رقم يخصص لكل عمل يحدد موقعه ضمن :الرقم الرمزي  -ب
  ).1( التي يتضمنها القسم باستثناء األعمال لكل عمل تحديد فئة مستوى المهارة :فئة مستوى المهارة  - ج

   التوصيف المهني5-2
     في يـبينهم اختصاص ومن ، يمارسون العمل المهني في سوق العملأفراد 7-3 فريق عمل يضم آل فريق بين 29تشكيل تم                  
    وقد .  نطاق تكليف آل فريقلألعمال ضمن الوصف المهني إلعدادفرق العمل وقد تم تدريب . والتدريب المهني والتقني التعليم                 
     ومن بينها التصنيف ،ا صدر من تصانيف عربية قطرية وم،1989 التصنيف المهني العربي - آمرجعية–فرق العمل  اعتمدت                 
    ف ـرد فيها من وصف، ومقارنته بالواقع الممارس، ومن ثم تحديث التوصيي، والتحقق من ما وـي واليمنـواللبنان يـاألردن                 
  .مد ومن منظور مستقبلي قصير األات المتوقعةثاستحدتطورات واالال ويضيف اقع،ليعكس الو - وحذفًاإضافة –                

  : يتكون الوصف من شقينأنوقد راعت الفرق       
    المهام الرئيسة لشاغل العمل ودوره أو المناطق الوظيفية  ويتضمن، هذا الوصف تعريفًا بالعملثلم وي:الوصف المختصر           

  .وفي مجال السالمة والصحة المهنية اإلشرافي،                                 
      لم يغرق هذا الوصف في  و،)المفتاحية(يحدد هذا الوصف واجبات شاغل العمل ومهاراته الرئيسة  :الوصف التفصيلي           

  . ولكن ليس ضبابيًا)Generic( ًان يكون عاّمأ و، خطوات العملأومستوى المهارات  على التفاصيل                             
   البحث عن مسميات األعمال-6

        إال آنت تعرف اسم العمل، ما عليك فإذا، حدهما رقمي والثاني هجائيأتضمن التصنيف العربي المعياري للمهن فهرسين                    
  .وصفهإلى  وإليهالفهرس الهجائي ومنه يمكنك تحديد موقع العمل في التصنيف والوصول   إلىالرجوع                    

     األقسام قائمة) 4(ة في الجدول وفي حال عدم العثور على المسمى في الفهرس الهجائي، يمكنك مراجعة قائمة الفصول المبين                     
    المسميات الواقعة تحت الفصل إلى  يقع ضمنه، ومن ثم الرجوع أن والفصول، وتحري الفصل الذي يمكن واألبوابواألجزاء                      
  .قرب مسمى للعمل المقصودأالرقمي، والبحث عن  في الفهرس                     
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   خالصة األقسام-7

  :ي المعياري للمهنعربفيما يأتي تعريف باإلطار العام ألقسام التصنيف ال
  

  المشرعون وآبار الموظفين والمديرون ): 1(القسم 
 يضم هذا القسم األعمال التي تشمل مهامها الرئيسة تحديد السياسات الحكومية ورسمها، وآذلك إعداد القوانين واألنظمة وتطويرها 

مات غير الحكومية يل الحكومة والتصرف نيابة عنها، أو تخطيط سياسات ونشاطات المنشآت والمنظومراقبة تنفيذها، وتمث
خمسة أجزاء، صنفت مهن هذا القسم في  .ولم يتم تحديد فئة مستوى المهارة لألعمال المصنفة في هذا القسم. وتوجيهها وتنسيقها

  .فصًال وأربعين أبواب، وعشرة
  

  يونـاالختصاص): 2( القسم
 من المعارف التخصصية والخبرة في مجاالت العلوم الفيزيائية ضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيسة مستوى عاليًا ي

وتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم تنمية الرصيد المعرفي، وتطبيق  .واإلنسانيةوالحياتية والعلوم االجتماعية 
 المصنفة هنا األعمالتتطلب  .لعلمية والفنية في حل المشكالت، والتدريس في مجال هذه العلوم بطريقة منظمةالمفاهيم والنظريات ا

صنفت  .، أي فئة مستوى االختصاصي)1( بما يضعها ضمن فئة مستوى المهارة أدنى بمستوى التعليم الجامعي آحد  وتأهيالًاإعداد
   .فصًال وثالثة وسبعين، بًابا وخمسة وعشرين أجزاء، ستةمهن هذا القسم في 

  
   الفنيون ومساعدو االختصاصيين): 3( القسم   

يضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيسة توافر معلومات فنية وخبرة في مجال أو أآثر من مجاالت العلوم الفيزيائية أو 
هذا القسم تطبيق المفاهيم والطرائق اإلجرائية في المجاالت  المصنفة في لألعمالوتشمل المهام الرئيسة  .االجتماعية أو اإلنسانية

أي فئة ) 2(تتطلب األعمال المصنفة هنا مهارات تضعها ضمن فئة مستوى المهارة . المذآورة، والتدريب في مستويات محددة
  .فصًالعين  وسبوواحد، بابًا واثنثن وعشرين بابا  أجزاء، ستةصنفت مهن هذا القسم في  .)التقني(مستوى الفني 

   
  ةــالكتب): 4( القسم

يضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيسة توافر معلومات فنية وخبرة في مجال تنظيم المعلومات وتخزينها وحوسبتها 
وص وتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم أداء مهام السكرتارية، وتشغيل أجهزة معالجة النص. واسترجاعها

واآلالت المكتبية األخرى، وتسجيل البيانات الرقمية وحوسبتها، وأداء مهام تتعلق بخدمة الزبائن، وبخاصة تلك المتصلة بالخدمات 
وقد توزعت األعمال المصنفة في هذا القسم من حيث فئة مستوى المهارة على فئات  .البريدية والتعامل النقدي وتوقيت المواعيد

العامل ) 5(العامل الماهر، وفئة المستوى ) 4(العامل المهني، وفئة المستوى ) 3(فئة المستوى : سية الثالثةمستوى المهارة األسا
   .فصًالوعشرين واوحد  ، أبوابوثمانية أبواب ،أربعة أجزاءصنفت مهن هذا القسم في  .المهارات) محدد(محدود 

  
  لمحالت العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق وا:)5( القسم

ة في مجال تقديم الخدمات الشخصية، وخدمات الحماية، امها الرئيسة توافر معلومات وخبريضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مه
وتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم تقديم خدمات تتصل بالسفر والتدبير . المحالتو  األسواقوبيع السلع في

ا، وخدمات الرعاية الشخصية وحماية األفراد والممتلكات، والمحافظة على ماد الطعام والشراب وتقديمه وخدمات إعدالمنزلي،
وقد توزعت األعمال المصنفة في هذا القسم من حيث فئة مستوى المهارة على فئات  .والمحالت وخدمات البيع في األسواق ،النظام

العامل ) 5(العامل الماهر، وفئة المستوى ) 4(العامل المهني، وفئة المستوى ) 3( فئة المستوى :الثالثةمستوى المهارة األساسية 
  .فصًال ، وأربعة وثالثين وأحد عشر بابا، أربعة أجزاءصنفت مهن هذا القسم في  .المهارات) محدد(محدود 
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   العاملون في الزراعة وصيد السمك :)6(القسم 

وتشمل المهام . ها الرئيسة توافر معلومات وخبرة في مجال اإلنتاج الزراعي والسمكييضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهام      
الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم زراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات والدواجن وتربية السمك، وبيع المنتجات الزراعية 

عت األعمال المصنفة في هذا القسم من حيث فئة مستوى وقد توز .والحيوانية والسمكية للمشترآين ولمنظمات التسويق الزراعي
العامل الماهر، وفئة ) 4(العامل المهني، وفئة المستوى ) 3( فئة المستوى :الثالثةساسية المهارة على فئات مستوى المهارة األ

  .فصًال عشر خمسةو، وخمسة أبواب،  اثنينينئصنفت مهن هذا القسم في جز .المهارات) محدد(العامل محدود ) 5(المستوى 
  

   الحرفيون والمهن المرتبطة بهم ):7(القسم 
 من –يضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيسة توافر معلومات وخبرة في مجال الحرف والمهن المرتبطة بها تتضمن       

 اإلنتاج جميعها بما فيها خصائص المنتج  معلومات تتعلق بالمواد واألدوات واآلالت المستخدمة وآذلك بمراحل–بين أشياء أخرى 
وتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم استخراج الخامات وإنشاء المباني والهياآل اإلنشائية . النهائي واستخداماته

م من حيث فئة وقد توزعت األعمال المصنفة في هذا القس .األخرى، وتصنيع منتجات متنوعة بما فيها منتجات الحرف اليدوية
العامل الماهر، ) 4(العامل المهني، وفئة المستوى ) 3( فئة المستوى :مستوى المهارة على فئات مستوى المهارة األساسية الثالثة

  .فصًال وثمانين، بابًاصنفت مهن هذا القسم في أربعة أجزاء، وثمانية عشر  .المهارات) محدد( العامل محدود )5(وفئة المستوى 
  

   مشغلو المصانع واآلالت وعمال اإلنتاج :)8(القسم 
يضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيسية توافر معلومات وخبرة في مجال تشغيل المصانع والمعدات واآلالت الصناعية       

 والتصنيع والعمليات جميل ومراقبة معدات المناوتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم تشغ. واآلالت المؤتمتة
وقد . والقطارات واآلليات الثقيلة وتشغيل المعامل المتنقلة، وتجميع المنتجاتية، وآذلك قيادة المرآباتوالمعدات واآلالت اإلنتاج

 )3( فئة المستوى:الثالثةفئات مستوى المهارة األساسية  توزعت األعمال المصنفة في هذا القسم من حيث فئة مستوى المهارة على
صنفت مهن هذا القسم في  .المهارات )محدد(العامل محدود ) 5(ئة المستوى العامل الماهر، وف) 4(المستوى  العامل المهني، وفئة

  .فصًال، وستة وستين بابًاعشر ثمانية ثالثة أجزاء، و
  

   العاملون في المهن األولية :)9(القسم   
وخبرة أساسية لتمكينهم من أداء واجبات بسيطة  ة توافر معلومات محدودةيضم هذا القسم األعمال التي تتطلب مهامها الرئيس

وروتينية قد تستدعي استخدام أدوات يدوية وتعتمد بدرجة آبيرة على المجهود البدني، وقد تحتاج في حاالت استثنائية مبادرات 
رع، ومراقبة بوابات المباني والمؤسسات وحراسة وتشمل المهام الرئيسة لألعمال المصنفة في هذا القسم بيع السلع في الشوا. فردية

تقع األعمال المصنفة في هذا القسم في فئة  .الممتلكات، وآذلك واجبات التنظيف والغسيل والعمالة في المناجم وقطاع اإلنشاءات
  .فصًال  وعشرينعةسب، وبابًاء، وأحد عشر صنفت مهن هذا القسم في ثالثة أجزا .المهارة) محدد( العامل محدود) 5(مستوى ال
  

    القوات المسلحة:)0(القسم 
ولم يتم  .تطوعية يضم هذا القسم األشخاص المنخرطين في الخدمة في القوات المسلحة واألجهزة المساندة بصفة إلزامية أو

وآل باب وآل جزء منها في باب واحد،  ،ثالثة أجزاءفي   هذا القسمتخصيص فئة مستوى لألعمال ضمن هذا القسم، وصنفت مهن
  .في فصل واحد

  
  .هنا التصنيف العربي المعياري للماألقسام واألجزاء واألبواب والفصول التي يتضمنه) 4(الجدول رقم ويبين    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 8                                                       مقدمة                                                                  
 

  األقسام واألجزاء واألبواب والفصول) 4(جدول ال    
  

 والمديرون الموظفين وآبار المشرعون :1القسم  

  مديرو اإلنتاج والعمليات في بيع الجملة والتجزئة   1324  لتنفيذيون وآبار الموظفينالمشرعون والرؤساء ا  11
المشرعون وآبار الموظفين والرؤساء التقليديون وآبار   111

  الموظفين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة 
  مديرو النقل والتخزين واالتصاالت   1325

   تكنولوجيا المعلوماتمديرو المعلومات وخدمات  133  المشرعون  1111
  مديرو المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات   1330  المديرون العامون في اإلدارة العامة   1112
مديرو التعليم والصحة والرفاه والخدمات التخصصية   134  الممثلون الدبلوماسيون   1113

  األخرى
  اية األطفالمديرو خدمات رع  1341  مديرو الخدمات والمرافق الحكومية  1114
  مديرو الخدمات الصحية  1342  الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى   1115
  مديرو خدمات رعاية المسنين   1343  آبار الموظفين في منظمات األحزاب السياسية  1116
  مديرو الرفاه واإلنعاش االجتماعي  1344  آبار الموظفين في منظمات أصحاب العمل والعمال   1117
لموظفين في المنظمات اإلنسانية والمنظمات األخرى آبار ا  1118

  ذات االهتمامات الخاصة
  مديرو المؤسسات التعليمية   1345

  مديرو الخدمات التخصصية األخرى  1346  المديرون والرؤساء التنفيذيون في إدارة األعمال   112
نادق والمطاعم والمحالت والخدمات المرتبطة مديرو الف  14  مديرو اإلدارة والرؤساء التنفيذيون في إدارة األعمال  1120

  بها
  مديرو الفنادق والمطاعم  141  المديرون اإلداريون والتجاريون  12

  مديرو الفنادق والمطاعم  1410  مديرو خدمات األعمال واإلدارة   121
  مديرو المحالت  142  مديرو الوساطة المالية والعقارات والتأجير وخدمات األعمال  1211
  مديرو المحالت   1420  ديرو اإلدارة المالية واإلدارية م  1212
  مديرو الخدمات األخرى  143  مديرو الموارد البشرية  1213

مديرو الخدمات الرياضية والترويحية والثقافية   1431  مديرو المبيعات والتسويق والتطوير   122
  واإلعالمية

  )المشرفون(الناظرون   15  مديرو المبيعات والتسويق  1221
 )المشرفون(الناظرون   151  مدبرو اإلعالن والعالقات العامة  1222
   والصيد الزراعة في) المشرفون (الناظرون  1511  مديرو البحث والتطوير  1223

 السمكية والثروة والغابات
 والتصنيع المقالع في) المشرفون(الناظرون   1512  مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة  13

 اإلنشاءات في) لمشرفون(الناظرون   1513  ج في الزراعة والغابات والثروة السمكيةمديرو اإلنتا  131
 والتجزئة الجملة بيع في )المشرفون (الناظرون  1514  مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والثروة السمكية  1310

 والفنادق المطاعم في )نوالمشرف( الناظرون  1515  مديرو اإلنتاج والتصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع   132
 والتخزين واالتصاالت النقل في )المشرفون( الناظرون  1516  مديرو اإلنتاج والعمليات في التصنيع والمناجم  1321
 األعمال خدمات في) المشرفون(  الناظرون  1517  مديرو اإلنتاج والعمليات اإلنشائية   1322
 في الرعاية الشخصية والتنظيف )المشرفون (نالناظرو  1518  مديرو التجهيز والتوزيع  1323

 والخدمات المرتبطة بها
  
  

  ونـ االختصاصي:2القسم   
 

  في التمريض االختصاصيون  2221  االختصاصيون في العلوم والهندسة  21
  في القبالة االختصاصيون  2222  االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض  211

   في الطب التقليدياالختصاصيون  223  الفيزيائيون  2111
  االختصاصيون في الطب التقليدي  2230  الراصدون الجويون  2112
  في العلوم الطبية المساندة االختصاصيون  224  الكيميائيون  2113
  في العلوم الطبية المساندةاالختصاصيون  2240  الجيولوجيون  2114
  األطباء البيطريون   225  الفلكيون   2115

  األطباء البيطريون  2250  الرياضيات وااللكتوارييون  واإلحصائيون  االختصاصيون في  212
  االختصاصيون في الصحة اآلخرون  226  الختصاصيون في الرياضياتا  2121
  أطباء األسنان  2261  االحصائيون وااللكتواريون  2122

  الصيادلة  2262  االختصاصيون في العلوم الحياتية  213
  اختصاصيو الصحة المهنية والبيئة  2263  والنبات والحيواناالختصاصيون في االحياء   2131
  اختصاصيو المعالجة الفيزيائية  2264  االختصاصيون في الزراعة والحراجة والثروة السمكية  2132
  اختصاصيو الحمية الغذائية والتغذية  2265  االختصاصيون في العقاقير واألمراض وما يرتبط بهم   2133

  اختصاصيو السمع والنطق  2266  ولوجيا الكهرباءالمهندسون عدا تكن  214
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  اختصاصيو النظر  2267  المهندسون الصناعيون  2141
  االختصاصيون في التعليم  23  المهندسون المدنيون  2142
 )الكليات والجامعات( العالي االختصاصيون في التعليم  231  مهندسو البيئة  2143
 )الكليات والجامعات( العالي االختصاصيون في التعليم  2310  المهندسون الميكانيكيون  2144
  المهنياالختصاصيون في التعليم  232  المهندسون الكيميائيون  2145
  المهنياالختصاصيون في التعليم  2320  مهندسو الجيولوجيا والمناجم والتعدين  2146

  الثانوياالختصاصيون في التعليم  233  المهندسون الكهربائيون وااللكترونيون  215
  الثانوياالختصاصيون في التعليم  2330  المهندسون الكهربائيون  2151
  األساسي وما قبله   االختصاصيون في مرحلة التعليم  234  المهندسون اإللكترونيون  2152
  األساسياالختصاصيون في التعليم  2341  مهندسو االتصاالت االلكترونية  2153

دسو تخطيط المدن والمرور المهندسون المعماريون ومهن  216
  والمساحون

  قبل االبتدائي االختصاصيون في التعليم  2342

  اآلخروناالختصاصيون في التعليم  235  المهندسون المعماريون  2161
 االختصاصيون في طرائق التدريس واإلشراف التربوي  2351  مهندسو المناظر  2162
 االحتياجات الخاصةمدرسو ذوي   2352  مصممو المنتجات والمالبس  2163
  االختصاصيون في عالم األعمال واإلدارة  24  مهندسو تخطيط المدن والمرور  2164
  االختصاصيون الماليون  241  المساحون  2165
  المحاسبون  2411  مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة  2166

  الماليون  2412  االختصاصيون في الصحة  22
  اصيون في إدارة شؤون األفراد واإلرشاداالختص  242  األطباء البشريون  221

  محللو التنظيم اإلداري  2421  األطباء العامون  2211
  االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد واإلرشاد  2422  األطباء االختصاصيون  2212

      في التمريض والقبالة االختصاصيون  222
  

 الفلسفة والتاريخ والسياسةاالختصاصيون في  2633  االختصاصيون في البييع والتسويق والعالقات العامة   243
 علم النفساالختصاصيون في  2634  االختصاصيون في الترويج والتسويق والعالقات العامة  2430

 العمل واإلرشاد االجتماعياالختصاصيون في  2635  االختصاصيون في المعلومات وتكنولوجيا االتصال   25
 الشؤون الدينيةاالختصاصيون في  2636  طبيقات محللو النظم والبرمجيات والت  251

  الكتاب والصحفيون واللغويون   264  محللو النظم والبرمجيات والتطبيقات  2510
  الكتاب وما يرتبط بهم 2641  اختصاصيو قواعد  وشبكات المعلومات   252

  الصحفيون 2642  اختصاصيو قواعد وشبكات المعلومات  2520
  اللغويون والمترجمون 2643  ون وعلم االجتماع والثقافةاالختصاصيون في القان  26

  المبدعون والفنانون  265  االختصاصيون القانونيون   261
  النحاتون والرسامون  2651  المحامون وما يرتبط بهم  2611
  الموسيقيون والمغنون 2652  القضاة وما يرتبط بهم   2612
  قصونالرا 2653  المدعوون العامون وما يرتبط بهم  2613

االختصاصيون في المكتبات واألرشيف وما يرتبط بهم من   262
  اختصاصيي المعلومات

  مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح 2654

  الممثلون 2655  والمتاحف) األرشيف(اختصاصيو الوثائق والمحفوظات   2621
  لمحترفونالالعبون الرياضيون ا 2656  اختصاصيو المكتبات وما يرتبط بهم من المعلومات  2622

  المدربون والحكام والناقدون الرياضيون 2657  االختصاصيون االجتماعيون والدينيون  263
  الطيارون وربانية السفن  266  االقتصاديون  2631
االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان والجغرافيا واآلثار   2632

  وما يرتبط بهم
  الطيارون 2661

ربانية السفن واختصاصيو المالحة والخدمات  2662  بط بهم من المعلوماتاختصاصيو المكتبات وما يرت  2622
  البحرية 
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 مدربو المهم الفندقية 3633  مدربو المهم التجارية والبريدية  3632
  
  

 ومساعدو االختصاصيين الفنيون: 3القسم  
  فنيو العلوم الحياتية  3121  الفنيون ومساعدو االختصاصيون في العلوم الفيزيائية والهندسية  31

 تربية الحيوانات والدواجن والنحل واألحياء المائيةنيو ف  3122  فنيو العلوم الفيزيائية والهندسية  311
 الزراعة والغابات فنيو   3123  فنيو العلوم الفيزيائية   3111
 اإلرشاد الزراعيفنيو   3124  المدنية  المعمارية وفنيو الهندسة  3112
 المالحة البحرية والجوية والرصدفنيو   313  فنيو الهندسة الكهربائية  3113
 الرصد الجويفنيو   3131  االلكترونية واالتصاالت الهندسة فنيو  3114
 المالحة الجويةفنيو   3132 الميكانيكيةفنيو الهندسة   3115
 المالحة البحريةفنيو   3133 الكيميائيةفنيو الهندسة   3116
 نيةالهندسة الصناعية  واإلطفاء والسالمة المهفنيو   314 فنيو الجيولوجيا والمناجم والتعدين  3117
 الهندسة الصناعيةفنيو   3141 الرسامون  3118
 الحرائق واإلطفاءفنيو   3142  فنيو المساحة  3119

 السالمة المهنيةفنيو   3143  فنيو العلوم الحياتية وما يرتبط بهم من مساعدي االختصاصين  312
 منظمو الرحالت والسفر  3334 الجودة والمواصفاتفنيو   3144

 مساعدو االختصاصين اإلداريون  334 صرية وااللكترونيةمشغلو المعدات الب  315
 السكرتيرون واإلداريون ومساعدو االختصاصين ذوو العالقة   3341 المصورون ومشغلو معدات تشغيل الصوت والصورة   3151
تشغيل معدات البث واإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني فنيو   3152

 واالتصاالت
 يون وما يرتبط بهم مساعدو اإلختصاصين القانون  3342

مساعدو االختصاصين الحكوميون في الضرائب والجمارك   335 مساعدو االختصاصين في الصحة  32
 وما يرتبط بهم

 مفتشو الجمارك  3351 فنيو الطب والصيدلة  321
 مأمورو الرسوم والضرائب الحكومية  3352 فنية المختبرات الطبية  3211
 و العوائد االجتماعية الحكوميةمأمور  3353 مساعدو الصيادلة  3212

  مأمور الترخيص الحكومي  3354 مساعدو االختصاصيين في التمريض والقبالة  322
 

مساعدو االختصاصين في  العمل االجتماعي والرياضي   34 مساعدو االختصاصين في التمريض  3221
 والثقافي والفني والترويحي

 دو االختصاصين في  العمل االجتماعي والدينيمساع  341 مساعدو االختصاصين في القبالة  3222
 مساعدو االختصاصين في البحث اإلنعاشي االجتماعي  3411 ممارسو الطب التقليدي  323

 مساعدو االختصاصين في الرعاية االجتماعية  2412 )الشعبي(ممارسو الطب العربي   3231
  العبادة والمزارات الدينيةمساعدو االختصاصين في أماآن  3413 المعالجون الروحانيين  3232

 مساعدو االختصاصين في دور تحفيظ القرآن والتجويد  3414 فنيو الطب البيطري  324
 مساعدو االختصاصين في الرياضة   342 فنيو الطب البيطري  3240

 فنيو الرياضة   3420 مساعدو االختصاصين في الصحة اآلخرون  325
 مساعدو االختصاصين في الفنون والترويح   343 عالمساعدون الصحيون في صحة المجتم  3251
 فنيو التصميم الداخلي والترويح واألزياء   3431 مساعدو وفنيو طب األسنان  3252
 مقدمو برامج اإلذاعة والتلفزيون  3432 فنيو فحص السمع والبصريات  3253
 لراقصون واوالمغنونالموسيقيون   3433 فنيو التأهيل الطبي والمعالجة الحكمية  3254
 فنيو ألعاب الخفة المهرجون البهلوانيون   3434 فنيو التصوير والتخطيط الطبي   3255
مساعدو االختصاصين في  المعلوماتية واالتصاالت   35 فنيو الحمية الغذائية والتغذية   3256

 واالحصاء
  والتوثيقلمعلوماتيةمساعدو االختصاصين في  ا  351 مساعدو االختصاصين في عالم األعمال واإلدارة   33

  والتوثيقمساعدو االختصاصين في  المعلوماتية  3510 مساعدو االختصاصين الماليون  331
 االتصاالت اإلحصاء ومساعدو االختصاصين في الحوسبة و  352 وسطاء السندات واألدوات المالية  3311
 االتصاالتاإلحصاء وحوسبة ومساعدو االختصاصين في ال  3520 ماسكو الدفاتر/مساعدو المحاسبين  3312
 مساعدو االختصاصين في التعليم والتدريب  36 قيمون والداللون مالمخمنون وال  3313

 مساعدو االختصاصين في تقنيات التعليم  361 وآالء ووسطاء البيع والشراء  332
  فنيو الوسائل التعليمية  3611 مندوبو التأمين  3321
  فنيو األجهزة المخبرية والتعليمية  3612 تجارية والفنيةوآالء ومندوبو المبيعات ال  3322
  فنيو التلفزيون التربوي  3613 مندوبو الشراء  3323
  مساعدو االختصاصين في تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  362 الوسطاء التجاريون  3324

  ةمساعدو االختصاصين في تعليم ذوي االحتياجات الخاص  3620 وآالء خدمات األعمال   333
  المدربون المهنيون  363 وآالء الشحن والتخليص  3331
  مدربو المهن الصناعية  3631 )التوظيف ومتعهدو التشغيل(وآالء التشغيل   3332
  الزراعيةمدربو المهن  3632 الوسطاء العقاريون  3333
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  الكتبــة: 4القسم 
  

  آتبة استعالمات المطار والهاتف  4222  الكتبة العامون والطابعون  41
  آتبة االستقبال ومجز المواعيد  4223  آتبة المكاتب  411

  تأجيرالآتبة خدمات   4224  والتسجيل والتوثيقآتبة المراسالت   4110
الكتبة (آتبة الشؤون المالية والمحاسبية واإلحصائية   43  السكرتيرون  412

  )ونالرقمي
  الكتبة الرقميون  431  السكرتيرون العامون  4120

  آتبة الشؤون المالية والمحاسبية  4311  الطابعون   413
  آتبة اإلحصاءات   4312  المختزلون والطابعون   4131
  آتبة المخازن واإلنتاج والنقل   432  مدخلو البيانات  4132
  مستودعاتآتبة المخازن وال  4321  مشغلو معدات معالجة النصوص  4133

  آتبة اإلنتاج  4322  آتبة خدمات الزبائن  42
  آتبة الشحن والنقليات   4323  صرافو العمالت والنقد  421

  الكتبة اآلخرون  44  صرافو العمالت  4211
  الكتبة اآلخرون  441  صرافو النقد  4212
  آتبة المكتبات   4411  محصلو الديون والرهونات  4213
  آتبة البريد والفرز والسعاة   4412  الشلية والمزارات  صرافو تذاآر السفر ودور   4214

  آتبة األحوال المدنية  4413   العمالءوخدماتآتبة استعالمات   422
    آتبة وآاالت السياحة والسفر  4221
 العاملون في مهن الخدمات والبيع في األسواق والمحالت : 5القسم 
  ي البيعالعاملون ف  52  العاملون في الخدمات الشخصية   51
  البائعون في المواقف والشوارع واألسواق  521  المضيفون والمرافقون وأدالء السفر   511

  البائعون في المواقف والشوارع واألسواق  5210  المضيفون  5111
  البائعون في المحالت   522  مفتشو التذاآر  5112
 التموينية المواد بائعو 5221  أدالء السفر والرحالت السياحية والمرافقون  5113
 الجلدية والمنتجات والمالبس المنسوجات بائعو 5222  الطهاة  512

 واألثاث المنزلية واألجهزة األدوات بائعو 5223  الطهاة  5120
 والمجوهرات الحلي بائعو 5224  النادلون والسقاة  513

 والبصريات الساعات بائعو 5225  النادلون والسقاة  5130
  والزهور التجميل مستلزمات بائعو 5226  بالشعر والبشرةالعاملون في الرعاية   514

 
 والتحف الهدايا بائعو 5227  العاملون في العناية بالشعر   5141
 والقرطاسية والدوريات الكتب بائعو 5228  العاملون في التزيين والعناية بالبشرة  5142
 واألشرطة لموسيقيةا واألجهزة األدوات بائعو 5229  العاملون في التدبير المنزلي  515

 الرياضية والمالبس واألدوات 
البائعون والعارضون والتجاريون في بيع التجهيزات العلمية   523  مدبرو المازل   5151

  واإلنشائية والصناعية والزراعية
 المكتبية التجهيزات بائعو 5231  العاملون في الغسيل والكي  5152

  لون في الرعاية والعناية والخدمة الشخصيةالعام  53  المطبعية التجهيزات بائعو 5232
  العاملون في رعاية الطفل  531 الطبية والمستلزمات األجهزة بائعو 5233
  العاملون في رعاية الطفل  5310  اإلنشائية المواد بائعو 5234
  العاملون في الرعاية الصحية الشخصية   532 األبنية ومستلزمات وأدوات مواد بائعو 5235
  العاملون في الرعاية في المجمعات   5321 والزراعية اإلنشائية اآلليات عوبائ 5236
  العاملون في الرعاية الصحية الشخصية في المنازل  5322 الغيار وقطع والدراجات المرآبات بائعو 5237
  العاملون في الخدمة الشخصية   5323 الصناعية التجهيزات بائعو 5238
  العاملون في خدمات الحماية  54 الزراعية والمواد التجهيزات بائعو 5239

  االطفائيون ورجال اإلنقاذ واإلسعاف والحماية  541  العارضون   524
  االطفائيون ورجال اإلنقاذ واإلسعاف والحماية  5410  عارضو األزياء والنماذج  5240
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  األسماك وصيد الزراعة في العاملون: 6القسم 
 التجارية لألغراض األسماك يدوص الزراعة في العاملون 61

 )الكبرى المزارع(
 لألغراض األلبان منتجات إنتاج في العاملون 6124

 التجارية
 بها يرتبط وما الغابات زراعة في العاملون 613 التجارية لألغراض النباتي اإلنتاج في العاملون 611
 والمراعي الغابات مزارعو 6131 التجارية لألغراض الحقلية المحاصيل زراعة في العاملون 6111
 والفحامون الحطابون 6132 التجارية لألغراض والبستنة األشجار زراعة في العاملون  6112
 لألغراض وصيدها األسماك تربية في العاملون 614 التجارية لألغراض والحدائق المشاتل في العاملون 6113

 التجارية
 غراضلأل والفطر الخضروات زراعة في العاملون 6114

 التجارية
 المائية واألحياء األسماك مربو 6141

 المائية واألحياء األسماك صيادو 6142 لتجارية لألغراض المحمية الزراعة في العاملون 6115
 البر صيادو 6143 التجارية لألغراض الحيواني اإلنتاج في العاملون 612
 لحسابهم األسماك وصيد الزراعة في العاملون 62 التجارية لألغراض الحيوانات تربية في العاملون 6121

 )الصغرى المزارع( الخاص
  الخاص لحسابهم الزراعة في العاملون 621  التجارية لألغراض والطيور الدواجن تربية في العاملون 6122

 )الصغرى المزارع( 
 )الصغيرة عالمزار(الخاص  لحسابهم الزراعة في العاملون 6210 القز دودة ومربو النحالون 6123

  

  
  
  
 

  
  بهم المرتبطة والمهن الحرفيون: 7القسم 

 
 بهم يرتبط وما الخرسانية بناؤو الهياآل 7123 البناء ومهن االستخراجية الصناعات في العاملون 71
 الحديدية السكك خطوط ترآيب عمال 7124  ونقشها األحجار وقطع والمقالع المناجم في العاملون 711
 بهم يرتبط وما المباني تشطيب عمال 713 والمحاجر والمقالع المناجم عمال 7111
  الحجرية المباني تكحيل عمال 7131 المفجرون 7112
  التبليط عمال 7132 والنقاشون الحجارون 7113
 القصارة عمال 7133 بهم يرتبط وما اإلنشائية الهياآل بناء عمال 712
 نيالمبا عزل عمال 7134 البناؤون التقليديون 7121
 الزجاجون 7135 )الطابوق(والطوب  بناؤو الحجر 7122

 الكهربائية الطاقة آهربائيو توليد 7241 بهم يرتبط وما اإلنشائية دهانو ومنظفو الهياآل 714
 الكهربائية الطاقة وتوزيع آهربائيو نقل 7242 دهانو المباني 7141
 الكهربائية اقةالط تحويل آهربائيو محطات  7243 المباني منظفو 7142
 واآلالت والترآيبات المعادن تشكيل في العاملون 72

 واإللكترونية والكهربائية الميكانيكية
 الكهربائية آهربائيو التمديدات 7244

   المعادن وتشكيل السباآة في العاملون 721
 المعدنية واإلنشاءات

 الكهربائية والقواطع آهربائيو اآلالت 7245

 الدقيقة األجهزة آهربائيو 7246  )المعادن وصب صهر(السباآة  في العاملون 7211
 النقل ووسائط آهربائيو المرآبات 7247 واألآسي أستلين الكهربائي بالقوس اللحام في العاملون 7212
   اإللكترونية واألجهزة األنظمة إلكترونيو 725 الصفيح أشغال في العاملون 7213

 االتصاالت وأجهزة
 الصناعيون اإللكترونيون 7251 المعدنية اإلنشاءات في العاملون 7214
   المكتبية اإللكترونية واألجهزة إلكترونيو الحاسوب 7252 )معدنية وشبابيك أبواب( المباني حدادة في العاملون 7215

 والطبية
 التشغيل وآالت بالطرق المعادن تشكيل في العاملون 722

 واألدوات وصانعو القوالب
 والتلفاز الراديو يو إلكترون 7253

 االتصاالت  إلكترونيو 7254 التشكيل ومشغلو مكابس الحدادون 7221
 الصحية والتمديدات التكييف في العاملون 726 والفّرازون الخراطون 7222
 والتبريد التكييف ميكانيكيو 7261 المجّلخون 7223
 يةالصح ميكانيكيو التمديدات 7262 واألدوات صانعو القوالب 7224
 المرآزية ميكانيكيو التدفئة 7263 المرآبات خراطو محرآات 7225
   واآلالت والمعدات والطائرات ميكانيكيو المرآبات 723

 والزراعية الصناعية
  اليدوية  العاملون في الصناعات الدقيقة والحرف 73

 وطباعة المطابع وما يرتبط بهم
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 والصاغة الدقيقة األجهزة وصيانة عةصنا عمال 731 الخفيفة ميكانيكيو المرآبات 7231
 ميكانيكيو أجهزة القياس 7311 والشاحنات ميكانيكيو الحافالت 7232
 عمال صناعة وصيانة األدوات واآلالت الموسيقية 7312 الثقيلة ميكانيكو اآلالت 7233
 الصاغة 7313 الحديدية والسكك ميكانيكيو القطارات 7234
 والزجاجية الخزفية اليدوية الحرف عمال 732 ميكانيكيو الطائرات 7235
 الخزفية الحرف عمال 7321 الزراعية واآلليات ميكانيكيو المعدات 7236
 الزجاجية الحرفية صانعو المنتجات 7322 حدادو ودهانو المرآبات 7237
 الزجاجية الحرف حفارو 7323 الصناعية والمعدات ميكانيكيو اآلالت 7238
 واستعمال وتوزيع ونقل آهربائيو توليد 724

 الكهربائية الطاقة
 والخزفيات مزخرفو الزجاج 7324

 والجلدية والنسيجية والخشبية اليدوية الحرف عمال 733
 والنحاسية

 نجارو المباني 7422

 والديكور نجارو الزخرفة 7423 الخشبية اليدوية الحرف عمال 7331
 الخشبية دهانو المشغوالت 7424 النسيجية اليدوية الحرف عمال 7332
 المنجدون 7425 الجلدية اليدوية الحرف عمال 7333
 الجدران وورق والموآيت مرآبو الستائر 7426 النحاسية اليدوية عمال الحرف 7334

 االصطناعية واألسقف
 صانعو السالل 7427 بهم يرتبط وما المطابع طباعة عمال 734
 و المالبسخياط 743 الطباعي التجهيز عمال 7341
 للمالبس) البترونات(صانعو النماذج  7431 الطباعة عمال 7342
 الرجالية خياطو المالبس 7432 التجليد عمال 7343
 النسائية خياطو المالبس 7433 بهم يرتبط وما اآلخرون الحرفيون 74
 األطفال خياطو مالبس 7434 بهم يرتبط وما الغذائية المواد تصنيع عمال 741
 خياطو الفراء 7435 والسماآون والقصابون لجزارونا 7411
 التطريز عمال 7436 والحلويات وصانعو المعجنات الخبازون 7412
 عمال تصنيع الجلود واالحذية 744 والبقوليات والخضراوات الفواآه وحفظ تصنيع عمال 7413
 عمال تنظيف الجلود ودباغتها 7441 التبغ منتجات تصنيع عمال 7414
   وصانعو السالل والخيزران واألبنية جارو األثاثن 742

 السراجون 7442 والمنجدون

 صانعو األحذية 7443 نجارو األثاث 7421
  

  التجميع وعمال واآلالت المصانع مشغلو: 8القسم 
 

 الخشب )عجينة (لب تصنيع معدات مشغلو 8142 بهم يرتبط وما الثابتة) لالمعام( المصانع مشغلو 81
 والكرتون الورق مصانع مشغلو 8143 والتعدين المناجم معدات مشغلو 811
  الكيميائية المصانع مشغلو 815 المناجم معدات مشغلو 8111
 والخلط والطحن الجرش معدات مشغلو 8151 والصخور المعدنية الخامات تعدين معامل معدات مشغلو 8112
 الكيميائية الحرارية المعالجة معدات ومشغل 8152 بهم يرتبط وما اآلبار حفر معدات مشغلو 8113
 والفرز الترشيح معدات مشغلو 8153 المعادن تصنيع معدات مشغلو 812
 الكيماوية والمعامالت التقطير معدات مشغلو 8154 المعادن درفلة معدات مشغلو 8121
 الطبيعي لغازوا البترول مصافي معدات مشغلو 8155 للمعادن الحرارية المعامالت معدات مشعلو 8122
 معالجة ومعامل الطاقة توليد محطات مشغلو 816 المعادن وبثق سحب معدات مشغلو 8123

 والمخلفات المياه
 الطاقة توليد محطات مشغلو 8161 والخزف الزجاج مصانع مشغلو 813
 الشرب مياه تنقية وحدات معدات ومالحظو مشغلو 8162 الزجاج مصانع مشغلو  8131

 الصناعية هالميا ومعالجة
 العادمة المياه معالجة وحدات ومراقبو مشغلو 8163 الخزف مصانع مشغلو 8132
  ةالصلب المخلفات معالجة وحدات ومراقبو مشغلو 8164 والورق الخشب مصانع مشغلو 814

 )النفايات(
 الغازية المخلفات معالجة وحدات ومالحظو مشغلو 8165 الخشب مصانع مشغلو 8141
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 الغذائية المنتجات تصنيع آالت مشغلو 827 الصناعي والروبوت المؤتمتة التجميع معدات مشغلو 817
 اللحوم منتجات تصنيع آالت مشغلو 8271 الصناعي والروبوت المؤتمتة التجميع معدات مشغلو 8170
 األلبان منتجات تصنيع آالت مشغلو 8272 التجميع وعمال اآلالت مشغلو 82

 بهم يرتبط وما
 والبهارات الحبوب مشغلو مطاحن 8273 الطبيعية والمواد المعادن وتشغيل تشكيل آالت شغلوم 821
 اآللية المخابز منتجات تصنيع آالت مشغلو 8274 المعادن وتشغيل تشكيل آالت مشغلو 8211

 والخميرة والشوآوالتة والدقيق
 الفواآه اتمنتج تصنيع آالت مشغلو 8275 والرخام الحجر تشكيل آالت مشغلو 8212

 والبقوليات والخضراوات
 النباتية الزيوت تصنيع آالت مشغلو 8276 والرملي اإلسمنتي والبالط الطوب تصنيع آالت مشغلو 8213
 والمكسرات البن منتجات تصنيع آالت مشغلو 8277 اإلسمنتية واألعمدة األنابيب تصنيع آالت مشغلو 8214
 والمشروبات العصائر تصنيع آالت مشغلو 8278  يائيةالكيم المنتجات تصنيع آالت مشغلو 822

 والكحوليات الغازية
 التبغ منتجات تصنيع آالت مشغلو 8279 الصيدالنية والمستحضرات األدوية تصنيع آالت مشغلو 8221
 التجميع عمال 828 الكيميائية والمنظفات الصابون تصنيع آالت مشغلو 8222
 الميكانيكية المعدات تجميع عمال 8281 لالتجمي مستحضرات آالت مشغلو 8223
 الكهربائية المعدات تجميع عمال 8282 المعادن وطالء تلبيس آالت مشغلو 8224
 اإللكترونية المعدات تجميع عمال 8283 البتروآيماوية المنتجات تصنيع آالت مشغلو 823
 والبالستيكية المطاطية جاتالمنت تجميع عمال 8284 البالستيكية المنتجات تصنيع آالت مشغلو 8231
 الخشبية المنتجات تجميع عمال 8285 بتروآيماويات/ التحويلي التصنيع ومعدات آالت مشغلو 8232
   والمنسوجات الكرتون منتجات تجميع عمال 8286 الخشبية المنتجات تصنيع آالت مشغلو 824

 بها يرتبط وما
 المتنقلة المعامل ومشغلو ائقونالس 83 الخشبية المنتجات تصنيع آالت مشغلو 8240
 بهم يرتبط وما القطارات سائقو 831 الورقية والمنتجات والتجليد المطابع آالت مشغلو 825
 القطارات سائقو 8311 المطابع طباعة مشغلو آالت 8251
 الحديدية السكك تبديل وإشارات الفرملة عمال 8312 الكتب تجليد آالت مشغلو 8252
 )السيارات( المرآبات سائقو 832 الورقية المنتجات تصنيع تآال مشغلو 8253
 المرآبات سائقو 8320 والجلود والنسيج الغزل منتجات تصنيع آالت مشغلو 826
 بهم يرتبط وما الزراعية اآلليات ومشغلو سائقو 833 الغزل آالت مشغلو 8261
 الزراعية اآلالت سائقو 8331 النسيج آالت مشغلو 8262
 الزراعية المعدات مشغلو 8332 الحياآة آالت غلومش 8263
 الثقيلة اآلليات ومشغلو سائقو 834  والتجهيز الصباغة آالت مشغلو 8264
 الثقيلة اآلليات سائقو 8341 الصناعية الخياطة آالت مشغلو 8265
   السفلتة ومعدات المتنقلة الطاقة توليد معدات سائقو 8342 التطريز آالت مشغلو 8266

 روافعوال
   الجلود دباغة آالت مشغلو 8267
   والحقائب األحذية تصنيع آالت مشغلو 8268
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  األولية المهن في  العاملون:9القسم 
 

 عمال التنظيفات وجامعو القمامة 9160 األولية والخدمات البيع مهن في العاملون 91
 هن الخدمات الشخصية األوليةالعاملون في م 917 بهم يرتبط وما الشوارع في البائعون 911
 الشخصيون المعاونون  9171 الشوارع في األطعمة بائعو 9111
 الموتى ودفن الجنائز خدمة في العاملون 9172 الشوارع في األطعمة غير بائعو 9112
 والصيد السمك وتربية المزارع عمال 92 المتجولون البائعون 9113
 والصيد السمك وتربية المزارع عمال 921 بهم يرتبط وما األحذية ماسحو 912
 المزارع عمال 9211 بهم يرتبط وما األحذية ماسحو 9120
 والغسيل التنظيف وعمال المنازل في المعاونون 913

 والمكاتب الفنادق في
   الغابات عمال 9212

  والصيد السمك تربية عمال 9213 المنازل في المعاونون 9131
 والدواجن الحيوانات تربية عمال 9214 والمكاتب الفنادق في والمنظفون المعاونون 9132
 والنقل التحويلية والصناعات واإلنشاءات المناجم عمال 93 اليدوي والكي الغسيل عمال 9133
  واإلنشاءات المناجم عمال 931 والمرآبات المباني منظفو 914
 والمقالع المناجم عمال 9311 المباني منظفو 9141
 الطرق إنشاء عمال 9312 المرآبات منظفو 9142
  المراسلون والحمالون والبوابون والحراس وقارؤو  915

 المباني إنشاء عمال 9313  العدادات وما يرتبط بهم

 التحويلية الصناعات عمال 932  المراسلون والحمالون 9151
 عمال التنظيف والتزييت في الصناعات التحويلية  9321  البوابون والحراس  9152
  عمال التغليف في المصانع 9322  قارؤو العدادات  9153
    عمال التنظيفات وجامعو القمامة 916

  
   العاملون في القوات المسلحة :0القسم 

  
 ضباط الصف في القوات المسلحة  021  ضباط القوات المسلحة 01
 ضباط الصف في القوات المسلحة 0210 ضباط القوات المسلحة 011
  الرتب األخرى في القوات المسلحة  03 قوات المسلحةضباط ال 0110
  الرتب األخرى في القوات المسلحة  031 ضباط الصف في القوات المسلحة 02

  الرتب األخرى في القوات المسلحة  0310    


