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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
المدراء1

الرؤساء التنفيذيون وآبار الموظفين والمشرعون11
المشرعون وآبار الموظفين111

المشرعون1111
رئيس مجلس النواب 111101
رئيس مجلس النواب لالقليم111102
نائب رئيس مجلس النواب111103
نائب رئيس مجلس النواب لالقليم 111104
عضو مجلس النواب111105
مستشار تشريعي111106
رئيس ديوان التشريع والرأي111107

آبار موظفي الدولة1112
رئيس الجمهورية111201
نائب رئيس الجمهورية111202
رئيس الوزراء111203
نائب رئيس الوزراء111204
رئيس إقليم111205
نائب رئيس إقليم111206
رئيس وزراء إقليم111207
نائب  رئيس  وزراء إقليم111208
امين عام مجلس الوزراء111209
وزير 111210
امين عاصمة111211
محافظ البنك المرآزي العراقي111212
نائب محافظ البنك المرآزي العراقي111213
رئيس مجلس أعلى111214
الناطق الرسمي بإسم الحكومة111215
وزير مفوض111216
وآيل وزارة111217
رئيس المحكمة الدستورية111218
قاضي القضاة111219

الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى1113
رئيس طائفة دينية111301
رئيس جمعية/ رابطة عرقية111302
رئيس مجلس قروي111303
مختار111304
رئيس مجلس خدمات مشترآة111305

آبار موظفي  المنظمات ذات الطابع الخاص1114
رئيس حزب سياسي111401
أمين عام حزب سياسي111402
مدير عام منظمة أصحاب العمل111403
رئيس غرفة صناعية111404
رئيس غرفة تجارية111405
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
رئيس اتحاد عمال111406
مدير عام منظمة اجتماعية111407
رئيس اتحاد نسائي111408
أمين عام/ اتحاد نسائي111409
أمين عام منظمة تعاونية111410
رئيس اتحاد الطلبة والشباب111411
أمين عام اتحاد الطلبة والشباب111412

مدراء اإلدارة  والرؤساء التنفيذيون 112
مدراء اإلدارة  والرؤساء التنفيذيون 1120

رئيس جهاز112001
رئيس جامعة112002
عميد آلية112003
مدير عام / مؤسسة ( هيئة) حكومية112004
رئيس مجلس محافظة112005
حاآم إداري ( محافظ)112006
مدير عام دائرة112007
عضو مجلس محافظة112008
مفتش عام112009
سفير112010
سفير قائم باالعمال112011
سفير فوق العادة112012
قنصل112013
ملحق ثقافي112014
ملحق تجاري112015
ملحق إعالمي112016
ملحق عمالي112017
سكرتير سفارة ( موظف حكومي )112018
قنصل فخري112019
رئيس ديوان المحاسبة (  الرقابة المالية)112020
رئيس بلدية112021
رئيس مجلس بلدي112022
عضو مجلس بلدي112023
قائممقام112024
مدير ناحية112025
مستشار حقوقي 112026
مستشار إعالمي112027
مستشار شؤون إقتصادية112028
مستشار شؤون مالية112029
مستشار الشؤون العلمية112030
مستشار هندسي112031
مستشار سياحي112032
مستشار لشؤون العشائر112033
مستشار عمالي112034
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
المدراء االداريون والتجاريون12

مدراء خدمات االعمال واالدارة 121
المدراء الماليون1211

مدير مالي121101
مدير حسابات121102
مدير تدقيق حسابات121103
مدير موازنة121104
مدير إداري121105
مدير رقابة مالية121106
مدير رقابة إدارية121107
مدير مفوض في مصرف او شرآة121108

مدراء الموارد البشرية 1212
مدير شؤون موظفين121201
مدير توظيف/ استخدام121202
مدير موارد بشرية121203

مدراءالتخطيط والسياسات1213
مدير تخطيط121301
مدير رسم السياسات121302

مدراء خدمات االعمال واالدارة الذين لم يصنفوا في مكان اخر1219
مدير شؤون عمل وعمال121901
مدير أحوال مدنية121902
مدير شؤون قضائية وعدلية121903
مدير شؤون الدينية121904
مدير شؤون ثقافة121905
مدير إحصاءات 121906
مدير شؤون إقتصادية وتجارية121907

مدراء المبيعات والتسويق والتطوير122
مدراء البيع والتسويق1221

مدير تسويق122101
مدير محل بيع بالجملة والتجزئة122102
مدير محل بيع/ إلكتروني122103
مدير تجاري122104
مدير مشروعات122105
مدير استثمار122106

مدراء دوائر االعالن والعالقات العامة1222
مدير شؤون إعالمية122201
مدير دعاية وإعالن وترويج122202
مدير عالقات عامة122203

مدراء البحث والتطوير1223
مدير مرآز دراسات وأبحاث122301
مدير بحث وتطوير122302
مدير متابعة122303

مدراء االنتاج والخدمات التخصصية  13
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مدراء االنتاج الزراعي والغابات وصيد االسماك131

مدراء االنتاج الزراعي والغابات 1311
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ ثروة نباتية131101
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ ثروة حيوانية131102
مدير شؤون زراعية وري131103
مدير مزرعة131104

مدراء انتاج السمك وتربية الحيوانات المائية1312
مدير انتاج االسماك 131201

مدراء التصنيع والتعدين والبناء والتوزيع132
مدراء المصانع1321

مدير مصنع132101
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ صناعات تحويلية132102
مدير سيطرة نوعية132103
مدير عالقات صناعية132104
مدير آهرباء132105

مدراء التعدين 1322
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ تعدين ومناجم132201

مدراء البناء واالنشاءات1323
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ إنشاء مباني132301
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ إنشاء طرق جسور132302
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ إنشاءات معدنية132303
مدير دائرة إنتاج وعمليات/ إنشاء السدود132304

مدراء التجهيز والتوزيع 1324〉∏⇑〉∩ 
مدير مشتريات132401
مدير لوازم132402
مدير توزيع132403
مدير مخازن132404

مدراء خدمات  االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات133
مدراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات1330

مدير خدمات حاسبه133101
مدير نظام معلومات133102
مدير دائرة العمليات/ اتصاالت سلكية والسلكية133103
مدير دائرة العمليات/ بريد133104

مدراء الخدمات التخصصية 134
مدراء خدمات رعاية األطفال1341

مدير خدمات رعاية / احداث134101
مدير خدمات رعاية/ اطفال134102

مدراء الخدمات الصحية1342
مدير عام مستشفى134201
مدير مستشفى134202
مدير مستوصف134203
مدير مختبرات تحاليل طبية134204
مدير مستشفى بيطري134205
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مدير شؤون صحية134206
مدير مرآز صحي134207

مدراء رعاية المسنين1343
مدير عمليات رعاية/ مسنين وعجزة134301

مدراء الشؤون االجتماعية1344
مدير عمليات رعاية اجتماعية134401
مدير شؤون اجتماعية134402

مدراء التربية1345
مدير شؤون تعليمية134501
مدير مدرسة134502
مدير مرآز تدريب134503

مدراء فروع خدمات المالية والتامين والعقارات1346
مدير  وساطة مالية134601
مدير  وساطة عقارية134602
مدير  رجال األعمال134603
مدير أعمال مصرفية134604
مدير أعمال تأمين134605
مدير شؤون مالية ومحاسبية134606

مدراء الخدمات التخصصية الذين لم يصنفو في مكان اخر  1349
مدير نقل جوي134901
مدير نقل بري134902
مدير نقل بحري134903
مدير محطة سكة حديدية134904
مدير بريد134905
مدير ميناء134906
مدير مطار134907
مدير تنفيذي134908
مدير آثار134909
مدير هندسة بلديات134910
مدير أشغال134911
مدير شؤون بلدية وقروية134912
مدير عمليات صيانة134913
مدير مياه وصرف صحي134914
مدير خدمات رعاية ذوي االحتياجات الخاصة134915
مدير مطبعة134916
مدير دائرة العمليات / تخزين134917

مدراء الضيافة والبيع بالمفرد ومدراء الخدمات االخرون14
مديرو الفنادق والمطاعم141

مدراء الفنادق1411
مدير دائرة االستقبال الفندقي141101
مدير دائرة اإليواء والتدبير الفندقي141102

مدراء المطاعم1412
مدير مطعم141201
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم

مدراء تجارة الجملة والمفرد 142
مدراء تجارة الجملة والمفرد 1420

مدير دائرة المبيعات142001
مدير دائرة استيراد وتصدير 142002

مدراء الخدمات االخرون 143
مدراء الرياضة واللياقة البدنية والمراآز الثقافية  1431

مدير نادي143101
مدير إدارة صحيفة143102
مدير تحرير143103
مدير سينما143104
مدير شؤون رياضية143105
مدير مكتبة143106
مدير إذاعة وتلفزيون143107
مدير إنتاج مسرحي143108
مدير إنتاج تلفزيوني143109
مدير إنتاج سينمائي143110
مدير مسرح143111
مدير متحف143112
مدير معرض143113

مدراء الخدمات االخرون الذين لم يصنفوا1439
مدير تأجير المرآبات143901
مدير عمليات الحماية الشخصية والحراسة143902
مدير عمليات تنظيف مباني ومرافق143903

االختصاصيون2
االختصاصيون في العلوم  والهندسة21

االختصاصون في الفيزياء وعلم االرض211
الفيزيائيون والفلكيون2111

فيزيائي / عام211101
فيزيائي / ميكانيك211102
فيزيائي / حرارة211103
فيزيائي / ضوء211104
فيزيائي / صوت211105
فيزيائي / نووي211106
فيزيائي / آهرو مغناطيسية211107
فيزيائي / الكترونيات211108
فيزيائي / مواد صلبة211109
فيزيائي حيوي211110
فيزيائي / جزئية211111
فيزيائي / بالزما211112
فيزيائي / النظرية211113
فيزيائي / صحية211114
فيزيائي / آيمائية211115
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
فلكي عام211116
فلكي رصد211117

الراصدون الجويون2112
راصد جوي عام211201
راصد احوال مناخية211202
راصد هزات أرضية211203
راصد فلكي211204

الكيميائيون2113
آيميائي عام211301
آيميائي / صناعات آيميائية211302
آيميائي / صناعات دوائية211303
آيميائي / جلود دباغة211304
آيميائي / عضوي / منسوجات211305
آيميائي / نفط ( بترول )211306
آيميائي / عضوي/ مطاط211307
آيميائي / عضوي / بالستك211308
آيميائي / العضوي211309
آيميائي / العضوي/ معادن211310
آيميائي / العضوي/ غازات211311
آيميائي / العضوي/ زجاج211312
آيميائي / طبيعي / بلورات211313
آيميائي / طبيعي / تاآسد211314
آيميائي / طبيعي / ذري211315
آيميائي / تحليلي211316
آيميائي / ضبط النوعية211317

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون2114
جيولوجي / عام211401
جيولوجي / نفط211402
جيولوجي / مياه211403
جيوفيزيائي211404
جيوآيميائي211405

االختصاصيون في الرياضيات  والعلوم االآتوارية  واالحصاء وما يرتبط بهم 212
االختصاصيون في الرياضيات والعلوم االآتوارية  واالحصاء وما يرتبط بهم2120

اختصاصي رياضيات عامة212001
اختصاصي رياضيات تحليلية212002
اختصاصي رياضيات تطبيقية212003
اختصاصي رياضيات  بحتة212004
أختصاصي شؤون تأمين ( اآتواري )212005
إحصائي عام212006
إحصائي تطبيقي212007
إحصائي رياضي212008
إحصائي سكاني / دراسات سكانية212009
إحصائي تربوي 212010
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
إحصائي أقتصادي 212011

االختصاصيون في العلوم الحياتية 213
االختصاصيون في االحياء والنبات والحيوان ومايرتبط بهم 2131

اختصاصي احياء دقيقة213101
اختصاصي خاليا حية213102
اختصاصي انسجة213103
اختصاصي جينات (وراثة)213104
اختصاصي علم نبات213105
اختصاصي علم حيوان213106
اختصاصي احياء عام213107
اختصاصي احياء مائية213108
اختصاصي آيمياء حيوية213109
اختصاصي فيزياء حيوية (طبية)213110
اختصاصي علم االمراض213111
اختصاصي علم وظائف االعضاء ( فسيولوجي)213112
اختصاصي امراض االنسان213113
اختصاصي امراض الحيوان213114
اختصاصي حشرات213115
اختصاصي بكتريا213116
اختصاصي فيروسات213117
اختصاصي عقاقير213118

االختصاصيون في البستنة والغابات واالحياء المائية 2132
اختصاصي زراعة / محاصيل حقلية213201
اختصاصي زراعة / خضراوات213202
اختصاصي بذور213203
اختصاصي ارشاد زراعي213204
اختصاصي وقاية نبات213205
اختصاصي بستنة213206
اختصاصي حدائق213207
اختصاصي ثروة حيوانية / عام213208
اختصاصي تربية حشرات نافعة213209
اختصاصي تربية احياء مائية / عام213210
اختصاصي تغذية وتصنيع غذائي213211
اختصاصي اراضي زراعية213212
اختصاصي زراعة غابات / غابات ومراعي213213
اختصاصي مشاتل213214
اختصاصي نباتات زينة213215
اختصاصي ري وتسميد213216
اختصاصي االت زراعية213217

اختصاصيو حماية البيئة2133
اختصاصي في حماية البيئة213301

اختصاصيو الهندسة عدا الكهروتكنولوجية214
مهندسو الصناعة واالنتاج 2141

16  



وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مهندس صناعي214101
مهندس تخطيط مصانع214102
مهندس ترآيب معدات صناعية214103
مهندس تصنيع214104
مهندس آفاءة صناعية214105
مهندس دراسة الوقت والحرآة214106
مهندس مناولة مواد214107
مهندس مواصفات214108
مهندس مراقبة جودة214109

المهندسون المدنيون2142
مهندس أبنية / تصميم إنشائي214201
مهندس أبنية / تنفيذ واشراف وصيانة214202
مهندس طرق / تصميم214203
مهندس طرق / تنفيذ واشراف وصيانة214204
مهندس موانئ214205
مهندس سكك حديدية / تصميم214206
مهندس سكك حديدية / تنفيذ واشراف وصيانة214207
مهندس مطارات214208
مهندس سدود/ تصميم214209
مهندس سدود/ تنفيذ واشراف وصيانة214210
مهندس ميكانيكا التربة214211
مهندس مرور214212
مهندس انفاق وجسور214213
مهندس مدني / فحص واختبار مواد214214
مهندس / مياه وصرف صحي - تصميم214215
مهندس / مياه وصرف صحي - تنفيذ واشراف وصيانة214216
مهندس ادارة214217
مهندس عقود214218

مهندسو  البيئة2143
مهندس بيئة / رقابة بيئية214301
مهندس بيئة / موارد طبيعية214302
مهندس سالمة وصحة مهنية214303

المهندسون الميكانيكيون2144
مهندس ميكانيكي عام214401
مهندس ميكانيكي / انتاج214402
مهندس ميكانيكي / لحام214403
مهندس ميكانيكي / سباآة214404
مهندس ميكانيكي / صيانة عامة214405
مهندس ميكانيكي / تمديدات صحية وتدفئة مرآزية- تصميم واشراف214406
مهندس ميكانيكي / تمديدات صحية وتدفئة مرآزية- تنفيذ وتشغيل214407
مهندس ميكانيكي / تكييف وتبريد - تصميم واشراف214408
مهندس ميكانيكي / تكييف وتبريد - تنفيذ وتشغيل214409
مهندس ميكانيكي / هيدروليك214410
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مهندس ميكانيكي / قوى - صيانة مرآبات214411
مهندس ميكانيكي / قوى - صيانة اليات ثقيلة214412
مهندس ميكانيكي / قوى - صيانة قطارات214413
مهندس ميكانيكي / قوى - صيانة طائرات214414
مهندس ميكانيكي / قوى - صيانة سفن214415
مهندس ميكانيكي / صيانة اليات زراعية214416
مهندس ميكانيكي / بحري اول - محرآات ديزل وتوربينات214417
مهندس ميكانيكي / غزل214418
مهندس ميكانيكي / نسيج214419
مهندس ميكانيكي / توربينات214420
مهندس ميكانيكي / مواد214421
مهندس االت طباعة214422

المهندسون الكيميائيون2145
مهندس آيميائي / عام214501
مهندس آيميائي / تكرير نفط214502
مهندس آيميائي / بتروآيمياويات214503
مهندس آيميائي / صحة وبيئة214504

مهندسو التعدين والمعادن  ومن  يرتبط بهم2146
مهندس جيولوجي / عام214601
مهندس جيولوجي/ نفط وغاز214602
مهندس جيولوجي / مياه214603
مهندس جيوفيزيائي214604
مهندس جيوتقني ( جيوتكنيك) ( مهندس استطالع مواقع)214605
مهندس ترآيز الخامات214606
مهندس استخالص فلزات214607
مهندس تعدين / مناجم214608
مهندس حفر ابار214609

مهندسون آخرون2149
آخرون214901

مهندسون الكهرو تكنولوجيا215
المهندسون الكهربائيون2151

مهندس آهربائي / عام215101
مهندس آهربائي / توليد215102
مهندس آهربائي / نقل215103
مهندس آهربائي / محطات تحويل215104
مهندس آهربائي / توزيع215105
مهندس آهربائي / تمديدات215106
مهندس آهربائي / صيانة215107
مهندس آهربائي / آهروميكانيكي215108
مهندس آهربائي قوى / مراقبة وتحكم215109
مهندس آهربائي / حماية215110
مهندس آهربائي / اوتوترونيكس215111

المهندسون االلكترونيون 2152
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مهندس الكتروني / عام215201
مهندس الكتروني / اذاعة وتلفزيون215202
مهندس الكتروني / بث وارسال215203
مهندس الكتروني / اجهزة طبية215204
مهندس الكتروني / حاسوب215205
مهندس الكتروني / صيانة عامة215206
مهندس الكتروني / نظم انذار215207
مهندس الكتروني / تحكم215208
مهندس ميكاترونكس215209
مهندس الكتروني / مرآبات ( اوتوترونيكس)215210
مهندس الكتروني / شبكات حاسوبية215211
مهندس الكتروني اجهزة التصوير الطبي215212

مهندسو االتصاالت 2153
مهندس اتصاالت / شبكات215301
مهندس اتصاالت / راديوية215302
مهندس اتصاالت / مقاسم215303
مهندس اتصاالت / نظم اشارة (تراسل)215304

المعماريون ، مخططون ، مساحون ،مصممون216
المهندسون المعماريون 2161

مهندس معماري216101
مهندس مناظر216102

مهندسو مساحة2162
مهندس مساحة216201

مصممو االنتاج والثياب 2163
مصمم  داخلي ( ديكور )216301
مصمم منتجات صناعية / ثياب216302
مصمم واجهات تجارية216303

مخططو المدن والطرق2164
مهندس تخطيط مدن216401
مهندس مرور216402

رسامو الخرائط والمساحون2165
مهندس مساحة / عام216501
مهندس مساحة / جوية216502
مهندس مساحة / بحرية216503
مهندس مساحة / مناجم وتعدين216504
مهندس رسم  خرائط216505

مصممو الفنون التخطيطية والوسائط المتعددة (وسائل االعالم)2166
مصمم الوسائط المتعددة 216601
مصمم الجرافيك ( الرسم، الطباعة، الزخرفة، الكتابة....الخ)216602

االختصاصيون في الصحة 22
اطباء الصحة221

االطباء الممارسون العامون2211
طبيب عام ( ممارس)221101
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
االطباء الممارسون االختصاصيون2212

طبيب اختصاصي / طب اطفال221201
طبيب اختصاصي / صحة عامة221202
طبيب اختصاصي / امراض باطنية221203
طبيب اختصاصي / قولون ومستقيم (جهاز هضمي)221204
طبيب اختصاصي / امراض صدرية221205
طبيب اختصاصي / غدد وسكري221206
طبيب اختصاصي / قلب وشرايين221207
طبيب اختصاصي / اوعية دموية221208
طبيب اختصاصي / امراض الدم221209
طبيب اختصاصي / نقل الدم221210
طبيب اختصاصي / دماغ واعصاب221211
طبيب اختصاصي / حساسية ومناعة221212
طبيب اختصاصي / امراض جلدية221213
طبيب اختصاصي / امراض تناسلية221214
طبيب اختصاصي / نسائية وتوليد221215
طبيب اختصاصي / مسالك بولية221216
طبيب اختصاصي / عيون221217
طبيب اختصاصي / امراض وجراحة االنف واالذن والحنجرة221218
طبيب اختصاصي / عظام221219
طبيب اختصاصي / أشعة تشخيصية221220
طبيب اختصاصي / أشعة عالجية221221
طبيب اختصاصي / تنظير221222
طبيب اختصاصي / طب نووي221223
طبيب اختصاصي / تخدير وإنعاش221224
طبيب اختصاصي / طب عدلي221225
طبيب اختصاصي / طب رياضي 221226
طبيب اختصاصي / أمراض مهنية221227
طبيب اختصاصي / طب مناطق حارة ( األمراض األستوائية )221228
طبيب اختصاصي / أمراض نفسية وعقلية221229
طبيب اختصاصي / عالج طبيعي221230
طبيب اختصاصي / وخز باإلبر الصينية221231
طبيب اختصاصي / خدج وحديثي الوالدة221232
طبيب اختصاصي / إدارة مؤسسات صحية 221233
طبيب اختصاصي / إسعاف وطوارئ221234
طبيب اختصاصي / مفاصل وروماتيزم 221235
طبيب اختصاصي / عناية حثيثة 221236
طبيب اختصاصي / أورام 221237
طبيب اختصاصي / معالجة أدمان 221238
طبيب اختصاصي / طب مجتمع221239
طبيب اختصاصي / طب اسرة221240
جراح اختصاصي / جراحة عامة 221241
جراح اختصاصي / قولون ومستقيم (جهاز هضمي) 221242
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
جراح اختصاصي / جراحة الكلى ومسالك بولية 221243
جراح اختصاصي / قلب 221244
جراح اختصاصي / أوعية دموية 221245
جراح اختصاصي / الجملة العصبية 221246
جراح اختصاصي / عظام 221247
جراح اختصاصي / عيون 221248
جراح  اختصاصي / أنف وأذن وحنجرة 221249
جراح اختصاصي / تجميل وترميم 221250
جراح اختصاصي / جهاز هضمي والكبد 221251
جراح اختصاصي / جراحة صدرية 221252

االختصاصيون في التمريض والتوليد (القبالة )222
االختصاصيون في التمريض 2221

اختصاصي تمريض عام 222101
ممرض اختصاصي / جراحة222102
ممرض اختصاصي أمومة وطفولة 222103
ممرض اختصاصي / صحة عامة 222104
ممرض اختصاصي / عناية مرآزة 222105
ممرض اختصاصي / أطفال وخدج 222106
ممرض اختصاصي / إسعاف وطوارئ 222107
ممرض اختصاصي / أمراض نفسية 222108
ممرض اختصاصي / تثقيف صحي 222109
ممرض اختصاصي / تعقيم 222110
ممرض اختصاصي / غسيل آلى 222111
ممرض اختصاصي / نقل دم 222112
ممرض اختصاصي / أورام سرطانية 222113

االختصاصيون في التوليد(القبالة)2222
ممرضة اختصاصية / نسائية وتوليد 222201
ممرضة اختصاصية / قابلة قانونية 222202

االختصاصيون في الطب الشعبي 223
االختصاصيون في الطب الشعبي 2230

اختصاصي  طب شعبي 223001
اطباء الحاالت الطارئة224

اطباء طوارى2240
طبيب طوارى224001

االطباء البيطريون225
االطباء البيطريون2250

طبيب بيطري / عام225001
طبيب بيطري / صحة عامة 225002
طبيب بيطري / أوبئة 225003
طبيب بيطري / ثروة حيوانية ( عدا الدواجن ) 225004
طبيب بيطري / طيور دواجن 225005
طبيب بيطري / جراح 225006
طبيب بيطري / مختبرات وفايروسات225007
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وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
اختصاصيو الصحة آخرون226

اطباء االسنان2261
طبيب أسنان عام 226101
طبيب اختصاصي / جراحة الفم والفكين 226102
طبيب أسنان / تقويم األسنان والفكين 226103
طبيب أسنان / صحة عامة أسنان226104
طبيب اختصاصي / أسنان أطفال 226105
طبيب اختصاصي / زراعة أسنان226106

الصيادلة2262
صيدلي / عام 226201
صيدلي / أدوية عام ( اختصاصي علم األدوية ) 226202
صيدلي / أدوية طبيعية 226203
صيدلي /أمصال وسموم 226204
صيدلي / مبيدات حشرية وسموم 226205
صيدلي / صناعة أدوية ( أدوية آيميائية ) 226206
صيدلي / سريري226207

اختصاصيو الصحة البيئية والصحة المهنية2263
اختصاصي / تحاليل طبية 226301
اختصاصي / مختبرات أنسجة حية 226302
اختصاصي / تصوير شعاعي 226303
اختصاصي / تصوير موجي 226304
اختصاصي / تخطيط طبي 226305
اختصاصي / معالجة شعاعية 226306
اختصاصي / معالجة فيزيائية 226307
اختصاصي / معالجة حكمية ( طبيعية ) 226308
اختصاصي جينات 226309
اختصاصي خاليا226310
اختصاصي / تحاليل بيئية 226311
اختصاصي / تحاليل دوائية 226312
اختصاصي / تحاليل غذائية 226313
اختصاصي / تخدير وإنعاش 226314

اختصاصيو العالج الطبيعي2264
اختصاصي عالج الطبيعي226401

اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية2265
اختصاصي في التغذية عام226501
اختصاصي في تغذية مرضى226502
اختصاصي حمية غذائية226503

االختصاصيون في معالجة السمع والنطق2266
اختصاصي في معالجة النطق226601
اختصاصي / تأهيل ذوي األحتياجات الخاصة 226602

االختصاصيون في البصر والنظارات الطبية2267
اختصاصي / بصريات 226701
اختصاصي نظارات طبية226702
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االختصاصيون في العلوم الصحية لم يصنفوا في مكان اخر2269

آخرون226901
االختصاصيون في التعليم 23

تدريسيو التعليم العالي ( الكليات والجامعات ) 231
تدريسيو التعليم العالي ( الكليات والجامعات ) 2310

أستاذ آيمياء 231001
أستاذ فيزياء 231002
أستاذ جيولوجيا 231003
أستاذ فلك 231004
أستاذ أرصاد 231005
أستاذ علم الحيوان 231006
أستاذ علم النبات 231007
أستاذ علم األمراض 231008
أستاذ إحصاء 231009
أستاذ بحوث عمليات231010
أستاذ رياضيات 231011
أستاذ نظم وتكنولوجيات المعلومات 231012
أستاذ هندسة معمارية 231013
أستاذ هندسة مدنية 231014
أستاذ هندسة آهربائية 231015
أستاذ هندسة إلكترونية 231016
أستاذ هندسة ميكانيكية 231017
أستاذ هندسة آيميائية 231018
أستاذ هندسة صناعية 231019
أستاذ هندسة صحية وبيئية 231020
أستاذ محاصيل زراعية 231021
أستاذ بستنة وتشجير231022
أستاذ  نباتات زينة231023
أستاذ تربية حيوانات وطيور 231024
أستاذ مالحة جوية 231025
أستاذ مالحة بحرية 231026
أستاذ طب بشري 231027
أستاذ جراحة 231028
أستاذ طب أسنان 231029
أستاذ طب بيطري 231030
أستاذ علوم طبية مساندة 231031
أستاذ علم األدوية 231032
أستاذ صيدلة 231033
أستاذ علم النفس 231034
أستاذ علم األجتماع 231035
أستاذ علم األنسان 231036
أستاذ تاريخ 231037
أستاذ جغرافيا231038
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أستاذ فلسفة 231039
أستاذ علوم دينية ( عدا الدين اإلسالمي ) 231040
أستاذ علوم دينية إسالمية 231041
أستاذ قانون 231042
أستاذ آداب231043
أستاذ لغات 231044
أستاذ آثار 231045
آستاذ علم المكتبات 231046
أستاذ فنون تشكيلية 231047
أستاذ موسيقي231048
أستاذ فنون تمثيلية 231049
أستاذ تربية رياضية 231050
أستاذ علوم سياسية 231051
أستاذ علوم اقتصادية 231052
أستاذ علوم مالية 231053
أستاذ تمريض وقبالة 231054
أستاذ علوم الحاسوب 231055
أستاذ علم نفس تربوي 231056
أستاذ تربية خاصة 231057
أستاذ هندسة تربة وري 231058
أستاذ صحافة وإعالم 231059
أستاذ دراسات سكانية231060
أستاذ علم وظائف األعضاء231061
أستاذ طب شرعي231062
أستاذ تشريح231063
أستاذ إدارة أعمال231064
أستاذ إدارة عامة231065
أستاذ لغة عربية231066
أستاذ المناهج وطرق التدريس231067
أستاذ إرشاد تربوي 231068
أستاذ إصحاح مهني231069
أستاذ طب مهني231070
أستاذ تخدير231071
أستاذ طب نفسي231072
أستاذ تصوير شعاعي231073
أستاذ عالج طبيعي231074
أستاذ تحاليل طبية231075
أستاذ هندسة مناجم وتعدين231076
أستاذ هندسة طيران231077
أستاذ هندسة بحرية231078
أستاذ ترجمة231079
أستاذ أصول التربية231080
أستاذ إدارة تربوية231081
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أستاذ تكنولوجيا التعليم231082
أستاذ هندسة زراعية231083
أستاذ هندسة بترول231084
مساعد بحث وتدريس231085
أستاذ علم الفسلجة231086
أستاذ علم البكتريا231087
أستاذ طب االطفال231088
أستاذ االمراض العصبية231089
أستاذ االمراض الجلدية231090
أستاذ طب العيون231091
أستاذ أمراض المناطق الحارة231092
أستاذ طب شعاعي231093
إستاذ لغة إنكليزية231094

مدرسو التعليم المهني232
مدرسو التعليم المهني2320

مدرس مهني / صناعي232001
مدرس مهني / زراعي232002
مدرس مهني / تجاري232003
مدرس مهني / فندقي232004
مدرس مهني / بريدي232005
مدرس مهني / إدارة معلوماتية232006
مدرس مهني / تمريضي232007
مدرس مهني / ميكانيك سيارات232008
مدرس مهني / آهرباء232009
مدرس مهني / إلكترونيات232010
مدرس مهني / إنشاءات232011
مدرس مهني / طباعة مطابع232012
مدرس مهني / صناعات آيمياوية232013
مدرس موسيقى232014

مدرسو التعليم الثانوي233
المدرسون في التعليم الثانوي2330

مدرس آيمياء233001
مدرس فيزياء233002
مدرس جيولوجيا وعلم أرض233003
مدرس علم األحياء233004
مدرس رياضيات233005
مدرس تربية دينية إسالمية233006
مدرس علوم دينية والهوت233007
مدرس تربية فنية233008
مدرس تربية رياضية233009
مدرس علوم منزلية233010
مدرس حاسوب233011
مدرس ثقافة وطنية وعلوم عسكرية233012
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مدرس تاريخ233013
مدرس جغرافيا233014
مدرس لغة عربية233015
مدرس لغة إنكليزية233014

معلمو التعليم  االبتدائي ورياض االطفال234
معلمو التعليم  االبتدائي 2341

معلم صف / تربية ابتدائية234101
معلم / تربية دينية234102
معلم / اجتماعيات234103
معلم / رياضيات234104
معلم / علوم234105
معلم / تربية رياضية234106
معلم / تربية فنية234107
معلم / حاسوب234108
معلم / تربية مهنية234109
معلم / علوم دينية والهوت234110
معلم لغة عربية234111
معلم لغة إنكليزية234112

معلمو رياض االطفال2342
معلم رياض أطفال234201

اختصاصيو التعليم اآلخرون 235
اختصاصيو طرق التعليم2351

اختصاصي تربوي / بحث وتطوير235101
اختصاصي تربوي / قياس وتقويم235102
اختصاصي تربوي / تأهيل235103
اختصاصي تربوي / تقنيات تعليم235104
اختصاصي تربوي / مناهج تعليمية235105
اختصاصي تربوي / آتب مدرسية235106

مدرسو االحتياجات الخاصة 2352
مدرس تربية خاصة عام235201
مدرس صم وبكم235202
مدرس مكفوفين235203
مدرس متخلفين عقليا235204

مدرسو اللغات آخرون 2353
إستاذ لغة ترآية235301
إستاذ لغة فرنسية235302
إستاذ لغة آردية235303
إستاذ لغة روسية235304
إستاذ لغة إسبانية235305
إستاذ لغة ألمانية235306
إستاذ لغة فارسية235307
مدرس لغات أخرى235308
معلم لغات أخرى235309
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مدرسواالموسيقى آخرون2354

معلم موسيقى235401
مدرس موسيقى235402

مدرسو  الفنون آخرون2355
معلم / علوم منزلية235501
مدرس فنية235502

مدربو تكنولوجيا المعلومات 2356
مدرب تكنولوجيا المعلومات 235601

اختصاصيو التعليم لم يصنفوا في مكان اخر2359
مشرف تربوي235901
منسق تدريب مهني235902
ضابط تدريب مهني235903
اختصاصي تدريب مدربين235904
آخرون235905

اختصاصيو االعمال واالدارة24
اختصاصيو االعمال المالية241

المحاسبون2411
محاسب عام (نفقات وإيرادات)241101
محاسب تكاليف241102
محاسب رواتب وأجور241103
محاسب تامين 241104
محاسب شرآات241105
محاسب قانوني241106
مدقق (مراجع) حسابات241107
منظم موازنة241108

المستشارون  في المجال المالي و االستثمار2412
مستشار مالي241201
مستشار استثمار241202
مستشار ضريبي241203

المحللون الماليون2413
مراقب مالي241301
محلل مالي241302
محلل موازنة241303

اختصاصيو االدارة242
محللو االدارة والتنظيم2421

محلل إدارة242101
محلل مهني242102

اختصاصيو السياسة االدارية2422
إداري عام242201
مراقب إداري242202
اختصاصي توظيف ( موظف تشغيل)242204

اختصاصيو  شؤون المالك والمهن2423
موجه مهني242301
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مرشد مهني242302
مستشار في التعليم المهني242303
اختصاصي شؤون موظفين (مالك )242304
اختصاصي شؤون إدارية242305
اختصاصي شؤون متدربين242306

اختصاصيو تدريب وتطوير الكوادر2424
مدرب مهني / الكترونيات242401
مدرب مهني / آهرباء242402
مدرب مهني / لحام242403
مدرب مهني / حدادة وتشكيل معادن242404
مدرب مهني / خراطة وتسوية242405
مدرب مهني / سباآة ( صب ومعادن )242406
مدرب مهني / انشاءات معدنية242407
مدرب مهني / ميكانيك مرآبات خفيفة242408
مدرب مهني / ميكانيك شاحنات وحافالت242409
مدرب مهني / ميكانيك اليات ثقيلة242410
مدرب مهني / ميكانيك االت زراعية242411
مدرب مهني / ميكانيك قاطرات242412
مدرب مهني / ادوات صحية وتدفئة مرآزية242413
مدرب مهني / تكييف وتبريد242414
مدرب مهني / صيانة ميكانيكية عامة242415
مدرب مهني / نجارة242416
مدرب مهني / انشاء ابنية242417
مدرب مهني / تشطيب ابنية242418
مدرب مهني / غزل ونسيج242419
مدرب مهني / طباعة مطابع242420
مدرب مهني / خياطة مالبس242421
مدرب مهني / صناعات جلدية242422
مدرب مهني / آيمياء صناعية242423
مدرب مهني / قيادة مرآبات242424
مدرب مهني / حرف تقليدية242425
مدرب مهني / آهرباء سيارات242426
مدرب مهني / تنجيد242427
مدرب مهني / االت مكتبية242428
مدرب مهني / تجليس ودهان مرآبات242429
مدرب مهني / اتصاالت242430
مدرب مهني / تصميم جرافيكي242431
مدرب مهني / زراعة محاصيل242432
مدرب مهني / بستنة242433
مدرب مهني / زراعة محمية242434
مدرب مهني / ري مزروعات242435
مدرب مهني / تربية مواشي242436
مدرب مهني / تربية دواجن242437
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مدرب مهني / مشاتل زراعية242438
مدرب مهني / تصنيع منتجات البان242439
مدرب مهني / حفظ خضروات وفواآه242440
مدرب مهني / تكنولوجيا معلومات242441
مدرب مهني / طباعة242442
مدرب مهني / بريدي242443
مدرب مهني / طباعة واتمتة مكاتب242444
مدرب مهني / استقبال وايواء فندقي242445
مدرب مهني / اعداد طعام وشراب242446
مدرب مهني / خدمة طعام وشراب242447
مدرب مهني / تدبير منزلي242448
مدرب مهني / تجميل وتصفيف شعر242449
مدرب طريقة بريل242450
مدرب لغة اشارة242451
مدرب نطق242452
معلم ( مدرب ) عالجي242453

اختصاصيو البيع والتسويق والعالقات العامة 243
اختصاصيو االعالن والتسويق 2431

اختصاصي دراسات سوق243101
اختصاصي تسويق243102
اختصاصي ترويج243103
اختصاصي دعاية وإعالن243104

اختصاصيو العالقات عامة2432
اختصاصي عالقات عامة243201

اختصاصيو المبيعات الطبية والفنية عدا تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات2433
اختصاصي مبيعات طبية243301
اختصاصي مبيعات فنية243302

اختصاصيو مبيعات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات2434
اختصاصيو مبيعات تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات243401

اختصاصيو  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات25
محللو ومطورو البرمجيات  والتطبيقات 251

محللو انظمة 2511
محلل نظم251101

مصممو البرامجيات2512
مصمم برمجيات251201

مصممو المواقع االلكترونية والوسائط المتعددة2513
أختصاصي  تصميم مواقع ألكترونية251301
مطور برامج وسائل االعالم والشبكات251301

مبرمجو البرامج التطبيقية2514
مبرمج حاسوب 251401

مطورو ومصممو البرامجيات والتطبيقات  الذين لم يصنفوا في مكان آخر2519
أختصاصي نظم التشغيل251901
آخرون 251902
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اختصاصيو الشبكات وقواعد البيانات252

اداريو ومصممو قواعد البيانات2521
أختصاصي قواعد بيانات252101

مديرو االنظمة2522
مطور نظم معلومات252201
إختصاصي نظم معلومات جغرافية252202
أختصاصي نظم معلومات محاسبية252203
أختصاصي نظم معلومات إدارية252204

اختصاصيو شبكات حاسوب2523
أختصاصي شبكات نظم معلومات252301
مهندس برمجيات252302
مبرمج أتصاالت / مقاسم252303

اختصاصيو شبكات حاسوب وقواعد البيانات لم يصنفو في مكان اخر2529
اختصاصي أمن وحماية نظم معلومات252901

اختصاصيو القانون واالجتماع و الثقافة 26
اختصاصيو القانون 261

المحامون 2611
محامي نظامي وشرعي261101
محامي نظامي 261102
محامي شرعي261103
محامي تسجيل الشرآات261104
آاتب قانوني261105
مستشار قانوني261106
باحث قانوني261107

القضاة 2612
قاضي شرعي261201
قاضي صلح261202
قاضي محكمة جنايات261203
قاضي محكمة استئناف261204
قاضي محكمة تمييز261205
قاضي إداري261206
قاضي محكمة خاصة261207
قاضي بداءة261208
قاضي تحقيق261209
قاضي محكمة دستورية261210

االختصاصيون القانونيون لم يصنفوا في مكان اخر2619
مدعي عام261901
محقق261902
خبير بصمات261903
اختصاصي مختبر جنائي261904
آاتب العدل261905
موظف قانوني261906

امناء المكتبات واالرشيف والمتاحف 262
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امناء الوثائق والمحفوظات ( االرشيف ) والمتاحف 2621

مصنف وثائق ومحفوظات262101
أمين وثائق ومحفوظات (أرشيف)262102
أمين متحف262103
مصنف متحف262104
دليل متحف262105
مصمم معرض262106

امناء المكتبات وما يرتبط بهم من اختصاصيي المعلومات 2622
امين مكتبة262201
امين مخطوطات262202
اختصاصي معلومات262203
مفهرس محفوظات262204
مصنف وثائق262205
اختصاصي توثيق262206
اختصاصي ترميم مخطوطات262207

اختصاصيو العلوم االجتماعية والدين 263
االقتصاديون 2631

اقتصادي عام263101
 إختصاصي قياس إقتصادي263102
اختصاصي اقتصاد سياسي263103
محلل اسواق263104
محلل تسويق263105
محلل اقتصادي263106
مستشار اقتصادي263107

اختصاصيو علم االجتماع وعلم االنسان وما يرتبط بهم 2632
اختصاصي علم اجتماع263201
اختصاصي علم انسان263202
جغرافي263203
اختصاص اثار263204
منقب اثار263205
اختصاصي ترميم اثار263206

اختصاصيو الفلسفة والتاريخ والسياسة 2633
اختصاصي فلسفة263301
اختصاصي تاريخ263302
مؤرخ263303
اختصاصي علوم سياسية263304
محلل سياسي263305

اختصاصيو علم النفس 2634
اختصاصي علم نفس عام263401
اختصاصي علم نفس تجريبي263402
اختصاصي علم نفس عالجي263403
اختصاصي علم نفس اجتماعي263404
اختصاصي علم نفس صناعي 263405
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اختصاصي علم نفس تربوي 263406
اختصاصي قياسات نفسية / اختبارات263407
مرشد نفسي /عالجي 263408

اختصاصيو العمل االجتماعي 2635
اختصاصي اجتماعي عام263501
اختصاصي اجتماعي منشات263502
اختصاصي انعاش اجتماعي263503
مرشد اجتماعي263504
باحث اجتماعي263505
اختصاصي اجتماعي / افراد263506
اختصاصي اجتماعي اسرة263507

اختصاصيو الشؤون الدينية2636
مفتي / مرجع ديني263601
امام وخطيب مسجد263602
واعظ/ داعية263603
قس263604
راهب263605
حاخام263606

الكتاب ( المؤلفون ) والصحفيون واللغويون264
المؤلفون والكتاب وما يرتبط بهم2641

آاتب ادبي264101
آاتب روائي 264102
آاتب قصصي264103
آاتب مسرحي264104
شاعر264105
ناقد ادبي264106
ناقد سينمائي264107
ناقد تلفزيوني264108
ناقد اذاعي264109

الصحفيون2642
آاتب صحفي 264201
محرر صحفي264202
مخرج صحفي264203
مراسل صحفي264204
محرر اخبار264205
اختصاصي اعالمي 264206

اللغويون والمترجمون والمفسرون اآلخرون2643
اختصاصي لغات حديثة264301
اختصاصي لغات قديمة264302
اختصاصي لغة عربية264303
اختصاصي لغة اجنبية264304
مترجم264305
مترجم فوري264306
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مدقق لغوي264307
اختصاصي آلسن ( لغوي)264308

النحاتون والفنانون التشكيليون265
اختصاصيو الفنون التشكيلية (مرئية وبصرية)2651

فنان تشكيلي 265101
نحات تشكيلي265102
رسام تشكيلي265103
فنان خزف265104
رسام آاريكاتير265105
اختصاصي تصوير فوتوغرافي 265106
رسام صور / افالم متحرآة265107
اختصاصي ترميم اعمال تشكيلية265108
اختصاصي رسم اعالمي265109
ناقد تشكيلي265110

اختصاصيو الموسيقى والغناء والتلحين2652
مؤلف موسيقي 265201
ملحن اغاني 265202
موزع موسيقي 265203
قائد فرقة موسيقية 265204
عازف موسيقي / االت وترية 265205
عازف موسيقي / االت نفخ265206
ضابط ايقاع 265207
عازف بيانو265208
عازف موسيقي / االت الكترونية 265209
عازف موسيقي / قانون265210
عازف موسيقى / عود265211
عازف موسيقى / آمان265212
عازف موسيقى / ناي265213
عازف موسيقى / ضابط ايقاع265214
عازف موسيقى / اآورديون265215
عازف موسيقى / اورغ265216
عازف موسيقى / الة نفخ غربية265217
اختصاصي غناء265218
مغني آورال265219
مغني265220
ناقد موسيقي265221

الراقصون ومدراء الرقص2653
مصمم رقصات265301
راقص تعبيري 265302
راقص ايقاعي 265303
راقص فولكلوري265304

مخرجو ومنتجو المسرح واالفالم وما يرتبط بهم 2654
آاتب حوار ( سيناريو)265401
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مخرج مسرحي 265402
مخرج تلفزيوني265403
مخرج سينمائي 265404
مخرج اذاعي 265405
مخرج افالم رسوم متحرآة 265406

الممثلون2655
ممثل مسرحي265501
ممثل افالم / سينما اوتلفزيون او اذاعة265502
ممثل مسرح دمى265503

المذيعون في الراديو او التلفاز ووسائل االعالم االخرى2656
مذيع في الراديو265601
مذيع في التلفاز265602
مذيع في وسائل اخرى265603
مقدم برامج اطفال / اذاعة وتلفزيون265604
مقدم برامج ترفيهية / اذاعة وتلفزيون265605
معلق رياضي / اذاعة وتلفزيون265606
منسق برامج / إذاعة وتلفزيون265607
مقدم برامج عام / إذاعة وتلفزيون265608
معد برامج / إذاعة وتلفزيون265609

النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا في مكان آخر2659
اختصاصي صوت265901
اختصاصي اضاءة 265902
اختصاصي مونتاج265903
اختصاصي مؤثرات صوتية265904
اختصاصي ديكور مسرحي 265905
اختصاصي ديكور افالم / سينما وتلفزيون265906
اختصاصي مؤثرات حرآية265907
اختصاصي تصوير سينمائي265908
اختصاصي تصوير تلفزيوني265909
اختصاصي تصوير صحفي265910
العب خفه(ساحر )265911
مهرج265912
بهلواني265913
العب سيرك265914
مدرب العاب بهلوانية265915
إختصاص تنويم مغناطيسي265916
مروض حيوانات265917

الفنيون ومساعدو االختصاصيين3
الفنيون  في العلوم والهندسة31

فنيوعلوم الفيزياء والهندسة311
فنيو العلوم الفيزيائية والكيميائية 3111

فني فيزيائي / عام311101
فني فيزيائي / ميكانيكا311102
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فني فيزيائي / حرارة311103
فني فيزيائي / ضوء311104
فني فيزيائي / صوت311105
فني فيزيائي / آهرومغناطيسية311106
فني فيزيائي / الكترونيات311107
فني فيزيائي / مواد صلبة311108
فني فيزيائي / حيوي311109
فني جيوفيزيائي311110
فني في علم الفلك311111
فني في الكيمياء311112
فني في مختبرالكيمياء311113

فنيو الهندسة المدنية3112
فني نماذج معمارية (ماآيت)311201
فني حساب آميات311202
فني مختبر ميكانيك تربة311203
فني مختبر مواد أنشائية311204
فني أبنية (مراقب)311205
فني مرور311206
فني شبكات مياه عامة311207
فني خلطات أسفلتية311208
فني أنشاءات خاصة 311209
فني خلطات خرسانية جاهزة311210
فني عزل مباني311211
فني أبنية جاهزة311212
فني صيانة أبنية311213
فني أنشاء سكك حديدية311214
فني أنشاء سدود311215
فني تدعيم حفريات311216
فني خرسانة مسبقة الشد311217
فني أجهاد الخرسانة311218
فني في الهندسة المدنية311219

فنيو الهندسة الكهربائية3113
فني آهربائي / عام311301
فني آهربائي/ شبكات نقل311302
فني آهربائي / شبكات توزيع هوائية311303
فني آهربائي/ شبكات أرضية (آبالت)311304
فني آهربائي / ترآيب محطات تحويل311305
فني آهربائي / تشغيل وصيانة محطات تحويل311306
فني آهربائي / تمديدات آهربائية311307
فني آهربائي / صيانة آالت آهربائية311308
فني آهربائي / صيانة أجهزة منزلية311309
فني آهربائي/ أجهزة أنذار311310
فني آهربائي / مرآبات311311
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فني آهربائي / خدمات مشترآين311312
فني آهربائي / آهروميكانيك311313
فني آهربائي / أجهزة دقيقة311314
فني آهربائي/ حاسب آميات311315
فني آهربائي / صيانة خطوط هوائية (نقل)311316
فني آهربائي / صيانة محطات تحويل311317
فني آهربائي/ أنظمة حماية آهربائية311318

فنيو الهندسة اإللكترونية 3114
فني الكتروني /عام311401
فني الكتروني / أجهزة بث وأرسال أذاعي311402
فني الكتروني / أجهزة بث وأرسال تلفازي311403
فني الكتروني / أجهزة راديو وتلفزيون311404
فني الكتروني / أجهزة طبية مساعدة311405
فني الكتروني / أجهزة أنذار311406
فني الكتروني / أجهزة قياس311407
فني الكتروني / أجهزة مكتبية311408
فني الكتروني / حاسوب311409
فني الكتروني / أجهزة رقمية311410
فني الكتروني / رادار311411
فني اتصاالت / عام311412
فني اتصاالت / سلكية311413
فني اتصاالت / السلكية311414
فني أتصاالت / مقاسم (بداالت)311415
فني ميكاترونيكس (فني الكتروني اآلالت الميكانيكية)311416
فني الكتروني / مرآبات (اوتوتروتيكس)311417
فني تراسل311418
فني الكتروني / شبكات حاسوبية311419
فني الكتروني / أجهزة طبية أسنان311420
فني الكتروني / أجهزة فحص قبة طبية 311421
فني الكتروني / أجهزة مختبرات طبية 311422
فني الكتروني / أجهزة اشعة طبية 311423
فني الكتروني / أنظمة االشارات311424

فنيو الهندسة الميكانيكية3115
فني ميكانيك / عام311501
فني ميكانيكي/ أنتاج311502
فني ميكانيكي/  لحام   311503
فني ميكانيكي/ آالت تشغيل 311504
فني ميكانيكي/ صناعة قوالب 311505
فني ميكانيكي/ إنشاءات معدنية311506
فني ميكانيكي/ أشغال صاج 311507
فني ميكانيكي/ سباآة 311508
فني ميكانيكي/ معامالت حرارية 311509
فني ميكانيكي/ مرآبات خفيفة311510
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فني ميكانيكي/ شاحنات وحافالت 311511
فني ميكانيكي/ آليات ثقيلة311512
فني ميكانيكي/ آليات زراعية 311513
فني ميكانيكي/ تمديدات صحية وتدفئة مرآزية 311514
فني ميكانيكي/ تكيف وتبريد وتهوية 311515
فني ميكانيكي/ تكيف وتمديدات صحية311516
فني ميكانيكي/ صيانة ميكانيكية عامة311517
فني ميكانيكي/ هيدروليك 311518
فني ميكانيكي/ أجهزة قياس وتحكم 311519
فني ميكانيكي/ قطارات311520
فني ميكانيكي/ سفن 311521
فني ميكانيكي/آالت دقيقة 311522
311523CNC فني ميكانيكي / برمجة وتشغيل آالت محسوبة
فني خراطة محرآات 311524
فني اثاث معدني 311525
فني مختبر معادن311526
فني ميكانيك /  صيانة طائرات مروحية 311527
فني ميكانيك / صيانة طائرات نفاثة311528
فني ميكانيك / أجسام طائرات311529
فني ميكانيك / أجسام مرآبات 311530
فني ميكانيك / محرآات طائرات 311531
فني ميكانيك / محرآات سفن311532

فنيو الهندسة الكيميائية3116
فني هندسة آيميائية / عام 311601
فني آيميائي /صناعات آيميائية 311602
فني آيميائي /تكرير نفط 311603
فني آيميائي / بتروآيمياويات311604
فني هندسة آيميائية / مياه معدنية311605
فني آيميائي/دباغة جلود311606
فني مختبر آيمياء/ عام311607
فني مختبر/ نفط ومشتقات نفطية 311608
فني في صناعة المطاط311609
فني في صناعة البالستك311610
فني في صناعة الغاز311611
فني في صناعة المضادات الدوائية الحيوية311612
فني في صناعة المبيدات311613
فني في صناعة األصباغ311614

فنيو الجيولوجيا والمناجم والتعدين3117
فني حفر آبار 311701
فني مناجم 311702
فني تفجير311703
فني تعدين311704
فني في استخراج النفط311705
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فني في استخراج الغاز الطبيعي311706
فني في حفر آبار النفط311707
فني في حفر آبار الغاز311708
فني مقالع عام311709
فني مياه جوفية311710
فني في استخراج الكبريت311711

الرسامون3118
رسام خرائط مساحية311801
رسام مخططات هندسية/أبنية311802
رسام  مخططات طرق 311803
رسام آهربائي 311804
رسام ميكانيكي عام311805
رسام ميكانيكي /أنتاج 311806
رسام ميكانيكي / أشغال صاج311807
رسام خرائط جيولوجية 311808
رسام مخططات تكنولوجية 311809
رسام ميكانيكي / تكييف وتمديدات صحية311810
رسام خرائط مناخية 311811
رسام الكتروني311812
رسام تصاميم في الهندسة المدنية311813
رسام تصاميم معمارية311814
رسام خرائط ورسوم بيانية311815
رسام خرائط سكانية311816
رسام خرائط طوبوغرافية311817
رسام خرائط سياسية311818
رسام خرائط اقتصادية311819
رسام ايضاحي311820
خطاط / يدوي311821

فنيو علوم الفيزياء والهندسة  الذين لم  يصنفوا في مكان اخر3119
فني مساح عام311901
فني مسح اراضي 311902
فني مساحة /أبنية311903
فني مساحة /طرق311904
فني مساحة/جوية311905
فني مساحة/ بحرية 311906
فني مساحة /مناجم311907
فني مساح آميات311908

المشرفون في المناجم والمصانع واالنشاءات312
مشرفو المناجم3121

مشرف في استخالص المعادن من خاماتها312101
مشرف  بطبيعة (فيزيائية) المعادن 312102
مشرف في  المعادن - آخرون312103

مشرفو التصنيع3122
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مشرف فني في صناعة الخزف312201
مشرف فني في صناعة الزجاج312202
مشرف فني في صناعة النسيج312203
مشرف فني في صناعة االخشاب312204
مشرف فني في صناعة الورق312205
مشرف فني في صناعة االلياف و الغزول312206
مشرف  فني في صناعة االطعمة والمشروبات312207
مشرف فني في صناعة الجلود312208
مشرف فني في صناعة الطابوق312209
مشرف فني في صناعة المنتجات الكوآريتية312210
مشرف تصنيع غذائي312211
مشرف مطاحن حبوب312212
مشرف تصنيع زيوت312213
مشرف تصنيع سكر312214
مشرف تصنيع تبغ312215

مشرفو االنشاءات3123
مشرف انشاءات312301
مشرف مساحة312302

فنيو سيطرة العمليات313
مشغلو محطات  توليد الطاقة3131

مشغل محطات توليد313101
مشغل / محرآات ديزل313102
مشغل / توربين غازي313103
مشغل / محطات توليد الطاقة بالرياح313104
مشغل / وحدات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء313105
مشغل / لوحة تحكم ومراقبة - مرجل وتوربين313106

مشغلو محطات معالجة المياه والقمامة3132
مشغل محطة معالجة المياة الصحية313201
مشغل محطة معالجة المياة الثقيلة313202
مشغل وحدة  معالجة وحرق القمامة313203
مشغل / احواض التخثير والترسيب313204
مشغل / معدات معالجة رواسب مياه313205
مشغل / وحدة تعقيم مياه313206
مشغل / وحدة تقطير مياه313207
مشغل / وحدة فصل غشائي313208
مشغل وحدة تبادل ايوني313209
مشغل / وحدة ادمصاص313210
مشغل/  ابراج تبريد مياه313211
مشغل / وحدة التعويم - مياه عادمة313212
مشغل عادمة / وحدة معالجة حيوية - مياه عادمة313213
مشغل / وحدة معالجة آيميائية - مياه عادمة313214
مشغل / وحدة معالجة مخلفات خطرة - مياه عادمة313215
مشغل / وحدات معالجة المياه العادمة313216
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مشغل/  وحدات معالجة المخلفات الصلبة313217
مشغل / وحدات فرز المخلفات الصلبة313218
مشغل / وحدة حرق المخلفات الصلبة313219
مشغل / وحدة طمر المخلفات الصلبة313220
مشغل / وحدة انتاج سماد عضوي313221
مشغل / وحدات معالجة المخلفات الغازية313222
مشغل / وحدة معالجة المخلفات الغازية بالغسيل313223
مشغل / وحدة معالجة المخلفات الغازية باالدمصاص313224
مشغل / وحدة معالجة المخلفات الغازية بالترشيح313225
مشغل / وحدة معالجة المخلفات الغازية بالفصل الكهروستاتيكي313226

مراقبو محطات  معالجة المواد الكيميائية3133
مراقب مفاعل آميائي -عمليات آيميائية313301
مراقب وحدة المعالجة الكيميائية للمشقات النفطية313302
 مراقب جودة شاملة 313303
 مراقب مواصفات  313304
مراقب مقاييس واوزان313305
مراقب وحدة تحضير المساحيق الدوائية313306
مراقب مكبس االقراص الدوائية313307
مراقب الة تصنيع الكبسوالت الدوائية313308
مراقب الة صقل الكبسوالت الدوائية313309
مراقب وحدة تلبيس االقراص الدوائية313310
مراقب جهاز مراقبة االقراص الدوائية313311
مراقب وحدة انتاج االدوية السائلة313312
مراقب وحدة انتاج المراهم الدوائية313313
مراقب  وحدة انتاج الحقن الطبية313314
مراقب الة انتاج االيروسوالت الدوائية313315
مراقب وحدة تصبين مواد الصابون313316
مراقب  وحدة آبس الصابون 313317
مراقب وحدة تجفيف مساحيق التنظيف313318
مراقب وحدة طحن مساحيق التنظيف313319
مراقب وحدة تصنيع عطور زيتية (طبيعية) 313320
مراقب وحدة تصنيع عطور آيميائية313321
مراقب وحدة تصنيع مساحيق التجميل313322
مراقب وحدة تصنيع معاجين التجميل313323
مراقب الة تعبئة مستحضرات التجميل313324

مشغل محطات تكرير النفط والغاز الطبيعي3134
مشغل وحدات معالجة المخلفات الغازية313401
مشغل وحدة معالجة المخلفات الغازية بالغسيل313402
مشغل وحدة معالجة المخلفات الغازية باالدمصاص313403
مشغل وحدة معالجة المخلفات الغازية بالترشيح313404
مشغل وحدة معالجة المخلفات الغازية بالفصل الكهروستاتيكي313405

مراقبو عمليات انتاج المعادن3135
مراقب مكبس تخريم معادن313501
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مراقب مكبس تشكيل معادن313502
مراقب مقص صفائح معدنية313503
مراقب مخرطة برجية313504
مراقب آالت تشكيل اواني منزلية313505
مراقب ثناية صفيح313506
مراقب ملف صاج313507

فنيو عمليات  السيطرة الذين لم يصنفوا في مكان اخر3139
فني ترآيب مصانع  313901
فني مناولة مواد 313902
فني آفاءة انتاجية 313903
مفتش حريق 313904
فني أطفاء 313905
فني انقاذ 313906
مفتش سالمة مهنية /عام 313907
مفتش سالمة مهنية / إنشاءات 313908
مفتش سالمة مهنية / نفط غاز 313909
مفتش سالمة مهنية / أخطار آيميائية 313910
مفتش سالمة مهنية /أخطار ميكانيكية313911
مفتش سالمة مهنية / أخطار بيئية313912
مفتش سالمة مهنية أخطار آهربائية313913

فنيو العلوم الحياتية والتخصصات المرتبطة بها314
فنيو العلوم الحياتية عدا العلوم الطبية3141

فني مختبر / أحياء عام  314101
فني مختبر/ عينات حيوانية 314102
فني مختبر/ عينات نباتية 314103
فني مختبر / حشرات314104
فني مختبرات تعليمية314105
فني تصنيع اجهزة مختبرية / زجاجيات314106
فني صيانة اجهزة مختبرية تعليمية314107

فنيو الزراعة 3142
فني زراعي/محاصيل حقلية عام 314201
فني زراعي/ زراعة خضروات 314202
فني زراعي/ بستنة 314203
فني زراعي / تقليم وتطعيم اشجار314204
فني زراعي / ري وتسميد314205
فني زراعي/ زراعة عنب 314206
فني زراعي/ زراعة زيتون 314207
فني زراعي/ زراعة حمضيات 314208
فني زراعي/ لوزيات وتفاحيات314209
فني زراعي/ زراعة نخيل 314210
فني زراعي/ حدائق314211
فني زراعي / نباتات زينة314212
فني زراعي / وقاية نبات.314213
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فني زراعي / تقليم وتطعيم اشجار314214
فني زراعي / ري وتسميد314215
فني زراعي / تربية مواشي314216
فني زراعي / تربية خيول314217
فني زراعي / تربية ارانب314218
فني زراعي / تربية دواجن314219
فني زراعي / تربية طيور زينة314220
فني زراعي / تربية حشرات نافعة314221
فني زراعي / تربية سمك314222
فني زراعي / تربية سمك زينة314223
فني ارشاد زراعي / عام314224
فني ارشاد زراعي / محاصيل حقلية314225
فني ارشاد زراعي / بستنة314226
فني ارشاد زراعي / تربية حيوانات314227
فني ارشاد زراعي / تربية دواجن314228
فني ارشاد زراعي / تربية سمك314229
فني ارشاد زراعي / وقاية نبات314230

فنيو الغابات3143
فني زراعي / الغابات314301
فني زراعي / رعاية وتنمية الغابات314302
فني زراعي / غابات مراعي 314303

مراقبو و فنيو السفن والطائرات315
مهندسو  السفن3151

مهندس السفن315101
مهندس بحري315102

ضباط السفينة وربابنتها3152
ربان سفينة تجارية 315201
ربان عٌبارة315202
مالح بحري315203
مرشد بحري315204
ربان ناقلة نفط315205
ربان ناقلة غاز315206
ربان ناقلة منتجات نفطية315207
ربان ناقلة مواد آيمياوية315208
ربان سفينة رآاب315209
ربان سفينة ذات سرعات عالية315210
ربان حفارة بحرية315211
ربان سفينة صيد315212
ربان سفينة تزويد315213
مامور خدمات سفن بضائع عامة315214
مامور خدمات ناقالت نفط خام وغاز ومواد آيميائية ومنتجات نفطية315215
مامور خدمات سفن رآاب315216
فني مالحة سفينة بحرية315217
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فني مالحة سفينة نهرية315218
مراقب بحري315219

ربانو الطائرات والتخصصات المرتبطة بهم3153
مالح جوي315301
طيار تجريبي315302
طيار سمتيات ( مروحية )315303
طيار تجاري315304
طيار زراعي315305
طيار انقاذ315306
طيار تدريب315307

مراقبو المالحة الجوية3154
مراقب جوي 315401
مرشد طيران315402
مراقب أرضي إقالع طائرات315403
مراقب أرضي هبوط طائرات315404
مرحل جوي315405
ضابط راديو محطة ساحلية 315406

فنيو السالمة الجوية3155
فني سالمة / مرور جوي 315501

مساعدو اختصاصيو الصحة32
فنيو الطب والصيدلة321

فنيو التصوير الطبي والمعالجة 3211
فني تصوير / اشعة سينية321101
فني تصوير / اشعة نووية321102
فني تصوير / موجات فوق صوتية321103
فني تصوير / طبقي321104
فني تخطيط قلب321105
فني تخطيط دماغ واعصاب321106
فني تصوير طبي / رنين مغناطيسي321107
فني تجبير عظام321108
فني اطراف صناعية321109
فني تاهيل طبي عام321110
فني اجهزة تاهيل طبي321111
فني معالجة فيزيائية321112
فني معالجة شعاعية321113
فني معالجة قدم321114
فني معالجة صوت321115
فني معالجة نطق321116
فني معالجة وظيفية321117

فنيو المختبرات الطبية وعلم االمراض3212
فني مختبرات طبية عام321201
فني مختبرات طبية / دم321202
فني مختبرات طبية / انسجة321203
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فني مختبرات طبية / بنك دم321204
فني مختبرات / طفيليات321205
فني مختبرات / مالريا وسل321206
فني مختبرات / آيمياء حيوية 321207
فني مختبرات / هرمونات321208
فني مختبرات / بكتريا321209

فنيو الصيدلة ومساعديهم3213
فني ادوية / تصنيع ادوية321301
فني مطاعيم وامصال321302
مساعد صيدلي321303
فني صيدلة / اعشاب طبية321304

فنيو طب االسنان3214
فني تقويم اسنان321401
فني طب اسنان (صحة االسنان )321402

مساعدو االختصاصيون في التمريض والقبالة واالختصاصات المرتبطة بها322
مساعدو االختصاصيون في التمريض3221

مساعد تمريض عام322101
مساعد تمريض / اسعاف اولي322102
مساعد تمريض / نقل دم322103
مساعد تمريض / تجهيز دم322104
مساعد تمريض / تعقيم322105
مساعد تمريض / غسيل آلى322106
مساعد تمريض / وحدات العناية المرآزة322107
مساعد تمريض / ممرض مهني322108
مساعد تمريض / صحة مدرسية322109
مساعد تمريض / ذوي االحتياجات الخاصة322110
مساعد تمريض / صحة نفسية وعقلية322111

مساعدو االختصاصيون  في القبالة3222
مساعد تمريض / امومة وطفولة322201
مساعد تمريض / نسائية وتوليد322202
مساعد تمريض / قابلة قانونية (مأذونة)322203

مساعدو االختصاصيون  في المعالجة بالطب الشعبي323
مساعدو االختصاصيون في الطب الشعبي3230

مجبر عربي323001
عطار323002
حجام (طب شعبي)323003
ختان ( مطهر)323004
فني تدليك323005
معالج روحاني323006
معالج بالقران الكريم323007

الفنيون ومساعديهم في الطب البيطري324
الفنيون ومساعديهم في الطب البيطري3240

مساعد بيطري عام ( ممرض بيطري )324001
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مساعد بيطري / تلقيح اصطناعي324002
مساعد بيطري / مطاعيم وامصال324003
مساعد بيطري / جراحة وتوليد324004
مساعد بيطري / مراقب صحة حيوانية عامة324005
فني مختبر بيطري324006

فنيو ومساعدو االختصاصات الصحية االخرى325
مساعدو طب االسنان وجراحتها3251

مساعد طب اسنان325101
فنيو  السجالت الطبية والمعلومات  الصحية3252

مسجل بيانات صحية325201
العاملون في صحة المجتمع3253

فني طبي325301
فني تخدير325302

فنيو فحص النظر والبصريات 3254
فني فحص بصر325401
فني بصريات طبية325402
فني عدسات الصقة ( صناعية )325403
فني عيون صناعية325404

فنيو العالج الطبيعي3255
فني عالج طبيعي325501

المساعدون الطبيون3256
مساعد صحي325601
مساعد صحي / رعاية صحية325602
مساعد مختبرصحي325603
مساعد مخدر325604

المراقبون والمفتشون في الصحة المهنية والبيئة والمساعدين3257
مفتش ( مراقب ) صحة عامة325701
مفتش ( مراقب ) صحة مهنية325702
مفتش ( مراقب ) صحة بيئية325703

العاملون في االسعاف3258
مساعد طبيب في االسعافات االولية325801

المساعدون االختصاصيون الذين لم يصنفوا في مكان اخر3259
فني حمية غذائية325901
فني تغذية عام325902
فني تغذية مرضى325903
فني فحص سمع ( فني سمعيات )325904
فني سماعات طبية325905
آخرون325906

مساعدو اختصاصيو االدارة واالعمال33
مساعدو االختصاصيو في المالية والرياضيات 331

وسطاء السندات والتجار الماليون3311
وسيط سندات331101
وسيط اسهم331102
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وسيط سوق مالي331103

موظفو االعتماد والقروض3312
موظف االعتماد 331201
موظف القروض331202

مساعدو اختصاصيو الحسابات3313
مساعد اختصاصي حسابات331301

مساعدو اختصاصيو االحصاء والرياضيات وما يرتبط بهم3314
فني إحصائي /عام331401
باحث إحصائي ميداني 331402

مخمنو ومقيمو العقارات واالراضي واآلثاث وغيرها3315
مخمن عقارات331501
مخمن اراضي331502
مخمن مرآبات331503
مخمن تامين331504
مخمن اثاث331505
مخمن االت ومعدات331506
مخمن اعمال فنية331507

وآالء ووسطاء البيع والشراء332
مندوبو التأمين3321

مندوب تامين / عام332101
مندوب تامين / بحري332102
مندوب تامين / جوي332103
مندوب تامين / مرآبات332104
مندوب تامين / عقارات332105
مندوب تامين / مصانع332106
مندوب تامين / حياة332107
مندوب تامين / صحي332108
مندوب تامين / اخطار شحن332109

وآالء ومندوبو المبيعات التجارية 3322
وآيل تجارة المواد االعالمية والمكتبية332201
وآيل تجارة االالت والمعدات الهندسية والبناء332202
وآيل تجارة االالت والمعدات الصناعية332203
وآيل تجارة المرآبات وقطع الغيار332204
وآيل تجارة االجهزة واالثاث المنزلي332205
وآيل تجارة االدوية والمعدات الطبية332206
وآيل تجارة مواد غذائية332207
وآيل تجارة خدمات332208
مندوب تجاري المواد االعالنية والمكتبية332209
مندوب تجاري االالت والمعدات الهندسية والبناء332210
مندوب تجاري االالت والمعدات الصناعية332211
مندوب تجاري المرآبات وقطع الغيار332212
مندوب تجاري االجهزة واالثاث المنزلي332213
مندوب تجاري االدوية والمعدات الطبية332214

46  



وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مندوب تجاري خدمات332215
مندوب تجاري مواد غذائية332216

مندوبو الشراء3323
مندوب مشتريات332301
مندوب تاجير / استئجار خدمات332302

الوسطاء التجاريون3324
وسيط تجاري عام332401
وسيط تجاري / بضائع332402
وسيط برمجيات حاسوب332403
وسيط تجارة المواد االعالنية والمكتبية332404
وسيط تجارة االالت والمعدات الهندسية والبناء332405
وسيط تجارة االالت والمعدات الصناعية332406
وسيط تجارة المرآبات وقطع الغيار332407
وسيط تجارة االجهزة واالثاث المنزلي332408
وسيط تجارة االدوية والمعدات الطبية332409

وآالء خدمات األعمال 333
وآالء الشحن والتخليص3331

وآيل شحن / بحري333101
وآيل شحن / جوي333102
وآيل شحن / بري333103
وآيل تخليص جمرآي333104

منظمو المناسبات والمؤتمرات والرحالت 3332
منظم رحالت سياحية333201
مروج رحالت سياحية333202
مرافق رحالت سياحية333203
منظم مؤتمرات333204

وآالء التشغيل (التوظيف) ومتعهدو التشغيل3333
وآيل توظيف (تشغيل)333301
مندوب تشغيل333302
منظم عقود عمل333303
متعهد تشغيل333304

الوسطاء العقاريون ووآالء الملكية3334
وسيط عقاري / دالل333401
وسيط تاجير مباني333402

وآالء خدمات األعمال الذين لم يصنفوا في مكان اخر3339
آخرون333901

السكرتاريون واالداريون واالختصاصيون334
مشرفو المكاتب3341

مشرف مكتب334101
السكرتاريون القانونيون3342

سكرتير قانوني 334201
السكرتاريون التنفيذيون واالداريون 3343

سكرتير اداري334301
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سكرتير تنفيذي334302
آاتب استعالمات عام334303
آاتب عالقات عامة334304
آاتب اعالم334305
آاتب تطوير اداري334306
موظف قنصلية334307
سكرتير سفارة334308
موظف دبلوماسي334309
موظف ادارة محلية334310

السكرتاريون الطبيون3344
سكرتير طبي334401

إختصاصيو التنظيم الحكومي335
مفتشو الكمارك والحدود3351

مفتش جمرآي / معابر (حدود)335101
مفتش جمرآي / ميداني335102
مخمن (مقدر) جمرآي335103
معاين جمرآي335104

موظفو( مأمورو )  الرسوم والضرائب الحكومية3352
موظف ( مأمور) ضريبة عام335201
موظف ( مأمور) ضريبة دخل / افراد335202
موظف ( مأمور) ضريبة دخل / شرآات335203
موظف ( مأمور) ضريبة مسقفات335204
موظف ( مأمور) ضريبة مبيعات335205
موظف ( مأمور) ضريبة مغادرة (سفر)335206

موظفو( مأمورو ) العوائد االجتماعية الحكومية3353
موظف ( مأمور) عائدات تقاعدية (موظف اجراءات تقاعد وضمان اجتماعي)335301
موظف ( مأمور) عائدات تامين صحي335302
موظف ( مأمور) عائدات ضمان اجتماعي (تامينات اجتماعية)(مفتش عمل وتأمينات اجتماعية)335303
موظف ( مأمور) صرف تامينات اجتماعية335304
موظف تقاعد وضمان اجتماعي335305

موظفو( مأمورو )  الترخيص الحكومي3354
موظف ( مأمور) ترخيص / استيراد335401
موظف ( مأمور) ترخيص / تصدير335402
موظف ( مأمور) ترخيص / شرآات335403
موظف ( مأمور) ترخيص / محالت ومكاتب 335404
موظف ( مأمور) ترخيص / مباني335405
موظف ( مأمور) ترخيص / جامعات335406

مفتشو ومخبروالشرطة3355
مفتش شرطة335501
مخبري الشرطة335502

إختصاصيوالتنظيم الحكومي غير المصنفة في مكان آخر3359
موظف الحواالت الداخلية 335901
موظف الحواالت الخارجية335902
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مشرف (ناظر) مخازن335903

مساعدو االختصاصيون  في العمل القانوني واالجتماعي والثقافي وما يرتبط  بها34
مساعدو االختصاصيون في العمل القانوني واالجتماعي والديني341

مساعدو االختصاصيو القانونيون وما يرتبط بهم3411
محضر (مبلغ)341101
مامور تنفيذ341102

مساعدو اختصاصيوالعمل االجتماعي3412
باحث اجتماعي ميداني341201
مساعد انعاش اجتماعي341202
مراقب اجتماعي / رعاية ايتام341203
مراقب اجتماعي / رعاية احداث341204
مراقب اجتماعي / رعاية ذوي االحتياجات الخاصة341205
مراقب اجتماعي / رعاية مسنين وعجزة341206
مأمور اصالحية أحداث341207

مساعدو االختصاصيو في مجال الدين3413
مؤذن341301
مأذون شرعي341302
مطوف341303
سادن دار عبادة341304
دليل مزار ديني او  حملدار341305
قارع جرس آنيسة341306
مقرى341307
مدرب تحفيظ قرآن341308
مدرب تجويد قرآن341309

العاملون في الرياضة واللياقة البدنية 342
الالعبون الرياضيون المحترفون3421

العب آرة قدم /محترف342101
العب آرة سلة / محترف342102
العب آرة طائرة / محترف342103
العب آرة يد / محترف342104
العب آرة طاولة / محترف342105
العب سباق دراجات / محترف342106
العب سباق سيارات / محترف342107
سباح  / محترف342108
غواص  / محترف342109
العب ساحة وميدان / محترف342110
العب مضرب (تنس، ريشه، منضدة) / محترف342111
العب مصارعة ، مالآمة/ محترف342112
العب مبارزة / محترف342113
العب سكواش/ محترف342114
العب جمناستك / محترف342115
العب اثقال / محترف342116

المدربون والموجهون والمسؤولون الرياضيون ومايرتبط بهم3422
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مدرب رياضي342201
مدرب آرة قدم342202
حكم آرة قدم342203
مدرب آرة سلة342204
حكم آرة سلة342205
مدرب آرة طاولة342206
حكم آرة طاولة342207
مدرب آرة طائرة342208
حكم آرة طائرة342209
مدرب العاب قوى342210
حكم العاب قوى342211
مدرب فروسية342212
حكم فروسية342213
مدرب جمباز342214
حكم جمباز342215
مدرب مالآمة342216
حكم مالآمة342217
مدرب فنون الدفاع عن النفس 342218
حكم فنون الدفاع عن النفس 342219
مدرب مصارعة342220
حكم مصارعة342221
مدرب آرة يد342222
حكم آرة يد342223
مدرب آرة ماء342224
حكم آرة ماء342225
مدرب تنس أرضي342226
حكم تنس أرضي342227
مدرب ريشة طائرة342228
حكم ريشة طائرة342229
مدرب سباحة342230
حكم سباحة342231
مدرب مبارزة342232
حكم مبارزة342233
مدرب رفع اثقال342234
حكم رفع أثقال342235
مدرب رماية342236
حكم رماية342237
مدرب آمال أجسام342238
حكم آمال أجسام342239
مدرب سكواش342240
حكم سكواش342241
مدرب سباق دراجات هوائية342242
حكم سباق دراجات هوائية342243
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مدرب بليارد وسنوآر342244
حكم بليارد وسنوآر342245
مدرب حراس مرمى آرة قدم342246
مدرب حراس مرمى آرة يد342247
مدرب سباق سيارات342248
حكم سباق سيارات342249
مصمم عروض رياضية342250
مدرب تزلج على الثلج342251
حكم تزلج على الثلج342252
أخصائي قياس وتقويم رياضي342253
مدرب غطس342254
حكم غطس342255
مدرب غوص342256
مدرب تزلج على الماء342257
حكم تزلج على الماء342258
مدرب سباق زوارق بخارية342259
حكم سباق زوارق بخارية342260
مدرب سباق دراجات نارية342261
حكم سباق دراجات نارية342262
مدرب جمناستك342263
ناقد رياضي342264
معلق رياضي342265
فني تدليك رياضي342266

مدربوالرياضة واللياقة البدنية / قادة البرامج الرياضية3423
مدرب لياقة بدنية342301
قائد برنامج رياضي342302

مساعدو االختصاصيون في الفنون الثقافية وفن الطبخ343
المصورون3431

مصور فوتوغرافي 343101
فني / طباعة صور فوتوغرافية343102
فني تصوير/ سينمائي 343103
فني تصوير/تلفزيوني343104
فني تصوير/فيديو343105
فني / تسجيل /صوت343106
فني / تسجيل /صورة 343107
فني / مونتاج 343108
فني / دبلجة343109
فني / تحميض افالم 343110

فنيو التصميم الداخلي (الديكور)3432
فني ديكور داخلي343201

الفنيون في المتاحف والمكتبات وصاالت العرض3433
فني/ توثيق 343301
فني/ أرشفة 343302
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مساعد أمين مكتبة 343303

رؤساء الطهاة 3434
رئيس طهاة343401

 مساعدي االختصاصات المرتبطة بالفنون االخرى3435
مساعد العب خفة (ساحر)343501
مساعد مدرب العاب بهلوانية343502
مساعد اختصاصي تنويم مغناطيسي343503
 مساعد مروض حيوانات343504
فني غزل خيوط343505
فني تصميم نسيج وحياآة 343506
فني تصميم  احذية343507
فني تصميم ازياء343508
رسام تصاميم مالبس بالحاسوب343509
فني / تعتيق وغسيل مالبس الجينز343510

الفنيون في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت35
الفنيون في العمليات ودعم المستخدمين في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت351

فنيون عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3511
فني نظم معلوماتية351101
فني/ تصميم (محرر) صفحات أنترنيت 351102
فني قواعد بيانات351103

الفنيون والمساندون لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3512
فني برمجة 351201
فني دعم المستخدمين351202
فني /(مشرف) مختبر حاسوب 351203
فني/ نظم تشغيل حاسوبية 351204
فني / فاحص نظم معلومات 351205
فني/ وسائط متعددة351206
فني/ تحليل نظم 351207
فني/ تصميم /تخطيط نظم 351208
فني/ تقنية حاسوب تعليمي 351209

الفنيون في االنظمة وشبكات الحاسوب3513
فني /شبكة نظم معلومات 351301

فنيو المواقع االلكترونية3514
فني /تطوير مواقع الكترونية 351401

الفنيون في البث واالرسال 352
الفنيون في البث واالرسال السمعي والبصري (اإلذاعي والتلفزيوني )3521

فني / أجهزة  بث اذاعي  352101
فني / تشغيل / أجهزة أرسال تلفزيوني352102
فني / مؤشرات صوتية 352103
فني / صوت 352104
فني / أضاءة 352105

فنيو هندسة االتصاالت3522
فني / تشغيل أنظمة أتصاالت سلكية 352201
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فني / تشغيل أنظمة أتصاالت  السلكية 352202
فني / تشغيل وتنظيم جهاز( استقبال) ستاليت352203
فني / اجهزة موبايل352204
فني / تنصيب شبكة انترنيت352205

الموظفون المكتبيون4
آتبة المكاتب والعاملون على االت لوحات المفاتيح41

عموم آتبة الدوائر411
عموم آتبة الدوائر 4110

آاتب / عام411001
آاتب / محاضر جلسات411002
آاتب / ديوان411003
آاتب / صادر ووارد411004
آاتب / ملفات (ارشيف)411005
آاتب / دوام411006
آاتب / تسجيل طلبة411007
آاتب / شؤون طلبة (متدربين)411008
آاتب / متابعة معامالت411009
آاتب / احوال مدنية عام (قيد مدني)411010
آاتب / اثبات شخصية (بطاقة شخصية)411011
آاتب / دفاتر عائلة411012
آاتب / اداري طبي411013
آاتب / جوازات سفر411014
آاتب تسجيل / زواج وطالق411015
آاتب تسجيل / مواليد411016
آاتب تسجيل / وفيات411017
آاتب / تصديق وثائق مدنية411018
آاتب / استدعاءات411019
آاتب / تصديق شهادات411020
آاتب / تسجيل اراضي وعقارات411021
آاتب / تسجيل الملكية (الفكرية والصناعية والتجارية)411022
آاتب / محكمة ( ضبط )411023

السكرتاريون412
السكرتاريون4120

سكرتير 412001
سكرتير وآاتب / اختزال412002

العاملون على لوحات المفاتيح413
الطباعون ومشغلو معدات وبرامج معالجة النصوص4131

طباع عام413101
طباع لغة عربية413102
طباع لغة انكليزية (اجنبية)413103
مدقق طباعة413104
آاتب / معالجة نصوص413105
آاتب / بريد الكتروني413106
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مشغل براق (فاآس)413107

آتبة مدخلو البيانات4132
آاتب / ادخال بيانات413201
آاتب / تدقيق بيانات413202

آتبة خدمات الزبائن42
امناء الصناديق  وجامعو النقود والكتبة المرتبطون بهم421

امناء الصناديق في المصارف  والكتبة المرتبطون بهم4211
صراف عمالت421101
صراف / مصرف (بنك)421102
صراف اوراق مالية421103
عداد نقود421104

مسجلو المراهنات وادارة طاوالت االلعاب والمقامرات4212
وآيل مراهنات عام421201

مقرضو االموال والمرابون ( لقاء فائدة) 4213
مقرضو االموال  421301
المرابون  (لقاء فائدة)421302

محصلو الديون وما يرتبط بهم4214
محصل (جابي) فواتير استهالك421401
محصل (جابي) ايرادات حكومية421402
محصل آمبياالت421403
محصل (جابي) اقساط وفواتير مبيعات421404
محصل (جابي) ايجار مباني421405
محصل (جابي) تبرعات وهبات421406
آاتب رهونات / بنك421407

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن422
آتبة وآاالت السياحة والسفر4221

آاتب / حجز سياحي422101
آاتب / استعالمات سياحية422102
صراف تذاآر سفر422103
صراف تذاآر / دخول اماآن عامة422104
مفتش تذاآر422105
محصل تذاآر / حافلة (آونترول)422106

آتبة مراآز المعلومات واالتصاالت4222
آتبة مراآز المعلومات واالتصاالت422201

آتبة االتصاالت422202

مشغلو المقاسم الهاتفية4223
مامور مقسم (بدالة )422301
آاتب استقبال اعطال هاتف422302

آتبة استعالمات الفنادق4224
آاتب / استقبال فندقي422401

آتبة التحقيق4225
آاتب تحقيق422501

آتبة استعالمات عام4226
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آاتب استعالمات 422601
آاتب / استقبال - عام422602
آاتب / استقبال شكاوي422603
آاتب / استقبال مرضى422604
آاتب استعالمات / هاتف422605

مجري المسوح وبحوث السوق 4227
آاتب محضر خدمات بحوث السوق422701

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم يصنفوا في مكان اخر4229
آاتب / تأجير سيارات سياحية422901
آاتب /تاجير لوازم حفالت ( صيوان و آراسي )422902
آاتب/ تاجير اجهزة واشرطة فيديو422903
آاتب / تاجير العدد واالدوات الصناعية422904
آاتب عرائض 422905

آتبة تسجيل االرقام والمواد 43
آتبة االرقام431

ماسكو الدفاتر وآتبة الحسابات4311
آاتب حسابات / ماسك دفاتر عام431101
ماسك دفاتر الفوائد المتراآمة431102
آاتب ماسك السجالت431103
ماسك دفاتر الخصم431104
آاتب حسابات / بنك (مصرف)431105
آاتب / اسهم وسندات مالية431106
آاتب حسابات / عام431107
آاتب حسابات / ضمان اجتماعي (تامينات اجتماعية)431108
آاتب حسابات / صندوق431109
آاتب حسابات النقد431110
آاتب حسابات / ضريبة431111
آاتب حسابات المدفوعات والمستلمات431112
آاتب حسابات / تأديات431113
آاتب مدقق مطالبات مالية431114

آتبة المالية والتأمين واالحصاء4312
آاتب / مالية431201
آاتب / موازنة431202
آاتب / تامين431203
آاتب / تامين صحي431204
جامع بيانات احصائية 431205
مدقق استمارات احصائية431206
مرمز استمارات احصائية431207

آتبة جداول الرواتب4313
آاتب حسابات / رواتب واجور431301
آاتب حسابات / نفقات وايرادات431302
آاتب حسابات / امانات وسلف431303
آاتب حسابات / اقتطاعات431304
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آاتب حسابات / صناديق ادخار وتسليف431305

آتبة تسجيل المواد والنقل432
آتبة المخازن والمستودعات4321

مامور مستودع432101
خازن قطع غيار432102
آاتب / سجالت مخزون432103
آاتب / (مامور) محروقات وزيوت432104
وزان (قياس)432105
آاتب / تسعير432106
آاتب / ترميز لوازم432107

آتبة االنتاج4322
آاتب / انتاج432201
آاتب / تخطيط انتاج432202
آاتب / تكاليف432203

آتبة النقل والمواصالت4323
آاتب / خدمات شحن432301
آاتب / ارساليات شحن432302
آاتب / (مامور) تسليم واستالم بضائع432303
آاتب / (مامور) حصر وفرز بضائع432304
آاتب (مشرف) خدمات / نقل جوي432305
آاتب (مشرف) خدمات / نقل بري432306
آاتب (مامور) حرآة / قطارات432307
آاتب (مامور) حرآة / سيارات432308
آاتب (مامور) حرآة / بواخر رآاب432309
آاتب خدمات / مسافرين432310
آاتب خدمات / امتعة432311
آاتب خدمات / عبور432312
آاتب / جمرآي432313
آاتب /وسيط تخليص جمرآي432314
مفتش خدمات / نقل قطارات432315
مفتش خدمات / نقل بري - رآاب432316

الكتبة االخرون  وما يرتبط بهم44
الكتبة اآلخرون  وما يرتبط بهم441

آتبة المكتبات4411
آاتب / مكتبة عامة441101
آاتب / اعارة آتب441102
آاتب / تزويد (سجالت مكتبية)441103
آاتب / فهرسة وتصنيف آتب441104

آتبة البريد والفرز وسعاة البريد4412
آاتب بريدي (حاجز خدمة)441201
آاتب بريد / مسجل441202
آاتب بريد / عاجل (ممتاز)441203
آاتب بريدي / فرز441204
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آاتب بريدي / طوابع441205
آاتب / اتصاالت برقية441206
آاتب بريدي / صناديق البريد441207
آاتب بريدي / صندوق التوفير441208
آاتب بريدي / حواالت بريدية441209
موزع (ساعي) بريد441210

آتبة الترميز ومراجعة النصوص وما يرتبط بهم4413
آاتب ترميز441301
مدقق ترميز441302

الخطاطون وما يرتبط بهم4414
خطاط عام441401
خطاط لغات441402
خطاط عربي441403

النساخون4415
ناسخ441501
مامور تصوير441502

آتبة الذاتية ( المالك )4416
آاتب / شؤون موظفين441601
آاتب / تعيينات441602
آاتب / مراسالت441603
آاتب / تدقيق تواقيع441604

الكتبة االخرون الذين لم يصنفو في مكان أخر4419
آاتب مشتريات441901
آاتب عطاءات441902

عاملو البيع والخدمات 5
العاملون في الخدمات الشخصية 51

مرشدو ومرافقو الرحالت511
مرافقواالسفر والمضيفون5111

مضيف عام511101
مضيف / طائرة511102
مضيف / سفينة511103
مضيف / قطار511104
مضيف / حافلة511105
مضيفة طيران أرضية511106

متعهد نقل 5112
مشرف( ناظر) مكتب لتأجير التكسيات511201
مشرف( ناظر) محل تأجير مرآبات511202
مشرف( ناظر) نقل بري (رآاب)511203
مشرف( ناظر) شحن بحري511204
ناظر محطة/ سكة حديدية511205
وآيل سفر511206
متعهد نقل جوي511207
متعهد نقل بحري511208
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متعهد نقل بري / حمله دار511209
متعهد سير وتفتيش 511210

ادالء السفر والرحالت السياحية والمرافقون5113
دليل / رحلة سياحية ( دليل سياحي )511301
مرافق / حافلة رياض اطفال511302
دليل / موقع سياحي511303
مرشد زائرين511304
دليل معرض511305
أمين معرض511306

الطهاة (الطباخون)512
الطهاة (الطباخون)5120

طاهي عام512001
طاهي / اطعمة شرقية512002
طاهي / اطعمة غربية512003
طاهي / اطعمة اسيوية512004
طاهي / مقبالت باردة ( معلم مازة باردة )512005
طاهي / مقبالت ساخنة ( معلم مازة ساخنة )512006
محضر صلصات512007
شواء / لحوم512008
شواء / احياء مائية ( معلم سمك )512009
شواء / دجاج512010
شواء / شاورما512011
صانع فالفل ( طعمية )512012
فوال512013
صانع شطائر ( ساندويش )512014
طاهي / وجبات سريعة512015
صانع معجنات512016
صانع حلويات / شرقية512017
صانع حلويات / غربية512018
طباخ في المناسبات512019
قالي سمك512020
شواي آباب (آبابجي)512021
صانع باجة (باجة جي)512022
محضر الخضروات للطبخ512023
محضر اللحوم للطبخ512024

النادلون والسقاة513
النادلون 5131

مشرف( ناظر) مطعم513101
مشرف( ناظر) مطعم وجبات سريعة513102
نادل / عام513103
نادل / طعام ( آومي ، جارسون )513104

السقاة5132
ساقي حانة عام513201
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ساقي / حانة أو نادي513202
ساقي نبيذ513203
مجهز عصائر (معلم عصير)513204

العاملون في الحالقة والتجميل وما يرتبط بهم514
العاملون في العناية بالشعر(الحالقين)5141

حالق عام514101
حالق رجالي514102
حالق اطفال514103
حالق نسائي / مزين نسائي514104
مرآب شعر مستعار514105

العاملون في التجميل  وما يرتبط بهم5142
مزين ( ممكيج ) عام514201
مزين (ممكيج )514202
مرآب اظافر(مقلم أو مقلمة أظافر)514203
عامل تطريف وتدريم514204
مدلك حمام (مدلكجي)514205
وشام514206

مشرفو البنايات والتدبير المنزلي515
مشرفو التنظيف في المكاتب والفنادق والمؤسسات االخرى5151

مشرف( ناظر) سكن داخلي515101
مشرف( ناظر) شرآة تنظيف مباني515102
مشرف( ناظر) شرآة تنظيف سجاد وموآيت515103
مشرف( ناظر) فندق/ نزل515104

قيمو  المنازل ( قيمو تدبير منزلي )5152
قيم منزلي ( قيم تدبير منزلي )515201
مضيف منزلي515202

مشرفو المباني5153
مشرف بناية  /عام515301
مشرف قسم داخلي للطلبة515302

العاملون في الخدمات الشخصية االخرى516
منجم وقارئ آف وما يرتبط بهم5161

منجم وقارئ آف516101
المرافقون ( المعاونون الشخصيون)5162

مرافق  شخصي516201
معاون شخصي516202

الدفانون والمحنطون5163
مغسل ومكفن موتى516301
حفار قبور516302
دفان موتى516303

العاملون في عناية الحيوانات5164
عامل تنظيف حظائر516401
عالف516402
جامع بيض516403
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راعي516404
عامل تفريخ516405
مقلم اظالف ابقار516406
عامل في عناية الخيل (سائس)516407
حذاء خيول516408

معلمو القيادة (السياقة)5165
مدرب سياقة516501

العاملون في الخدمات الشخصية الذين لم يصنفوا في مكان اخر5169
صباغ أحذية .516901
عامل مكافحة القوارض واآلفات . 516902

العاملون في المبيعات52
البائعون في االسواق والشوارع521

البائعون في واالسواق واالآشاك5211
بائع آشك521101
بائع منتجات حرف يدوية521102
بائع خضروات وفواآه521103

بائعو المواد الغذائية في الشوارع5212
بائع آعك521201
بائع حلوى521202
بائع عصير521203
بائع مثلجات521204
بائع قهوة 521205
بائع تسالي521206
بائع متجول خضراوات وفواآه521207
بائع مواد غذائية آخرون521208

البائعون في المحالت التجارية522
اصحاب المحالت5221

بائع جملة ( صاحب العمل الذي يدير أعماله في تجارة الجملة  )522101
تاجر جملة 522102
مصدر ( صاحب عمل )522103
مستورد ( صاحب عمل ) 522104
وسيط بيع السلع ( صاحب عمل )522105
بائع مفرد ( صاحب محل تجاري ويديرأعماله في تجارة المفرد  ) 522106

مشرفو المحالت5222
مشرف إعمال البيع في تجارة الجملة 522201
مشرف إعمال البيع في تجارة المفرد 522202
مشرف معرض في تجارة الجملة 522203
منظم بيع محلي 522204
مستشار طرق تطوير البيع 522205
مراقب نشاطات البيع 522206
مشرف عرض البضائع 522207
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مساعدو الباعه في المحالت5223

مساعد بائع مواد غذائية  522301
مساعد بائع  خضراوات وفواآه 522302
مساعد بائع مكسرات522303
مساعد بائع البان522304
مساعد بائع اسماك وماآوالت بحرية ( سماك )522305
مساعد بائع لحوم ومنتجات الدواجن 522306
مساعد بائع خبز وصمون ومعجنات وحلويات522307
مساعد بائع مرطبات522308
مساعد بائع مشروبات ساخنة وباردة522309
مساعد بائع السكائر و منتوجات التبغ 522310
مساعد بائع مواد عطارة (عطار)522311
مساعد بائع المنسوجات والمالبس الجاهزة522312
مساعد بائع السجاد والبسط522313
مساعد بائع اقمشة522314
مساعد بائع احذية وحقائب ومنتجات جلدية 522315
مساعد بائع لوازم خياطة522316
مساعد بائع بياضات وبطانيات522317
 مساعد بائع ادوات واجهزة منزلية 522318
مساعد بائع اثاث معدني522319
مساعد بائع اثاث خشبي522320
مساعد بائع اجهزة االستقبال الفضائية ( ستااليت )522321
مساعد بائع اجهزه  آهربائية 522322
مساعد بائع تجهيزات ومستلزمات آهربائية 522323
مساعد بائع الحلي والمجوهرات522324
مساعد بائع ساعات 522325
مساعد بائع االت تصوير 522326
مساعد بائع اجهزة المساحة522327
مساعد بائع نظارات522328
مساعد بائع اآسسوارات تجميل 522329
مساعد بائع مواد تجميل  وعطور زيتية522330
مساعد بائع منظفات ومواد آيمياوية522331
مساعدمساعد بائع زهور طبيعية522332
مساعد بائع هدايا والتحف واللوحات الفنية و زهور اصطناعية522333
مساعد بائع العاب اطفال522334
مساعد بائع منتجات تقليدية ( شعبية )522335
مساعد بائع حلي اصطناعية522336
مساعد بائع آتب وقرطاسية522337
مساعد بائع دوريات وصحف522338
مساعد بائع ادوات موسيقية522339
مساعد بائع اشرطة واقراص تسجيل مسموعة ومرئية522340
مساعد بائع مالبس وادوات رياضية 522341
مساعد بائع تجهيزات مكتبية عام522342

61  



وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مساعد بائع اجهزة الحاسوب522343
مساعد بائع اجهزة فحص وقطع الكترونية522344
مساعد بائع اجهزة حماية وانذار ومراقبة522345
مساعد بائع اجهزة اتصاالت سلكية والسلكية522346
مساعد بائع تجهيزات مطبعية ومستلزمات مطبعية522347
مساعد بائع تجهيزات طبية وادوات الجراحة522348
مساعد بائع تجهيزات طب بيطري522349
مساعد بائع تجهيزات التاهيل الطبي522350
مساعد بائع مواد انشائية522351
مساعد بائع معادن انشائية522352
مساعد بائع اخشاب522353
مساعد بائع اصباغ ودهانات522354
مساعد بائع مواد العزل522355
مساعد بائع لوازم نجارين522356
مساعد بائع لوازم حدادين522357
مساعد بائع مستلزمات تمديدات آهربائية522358
مساعد بائع مستلزمات ادوات صحية 522359
مساعد بائع مستلزمات التدفئة والتكييف522360
مساعد بائع زجاج ومرايا522361
مساعد بائع خردوات522362
مساعد بائع اليات انشائية عام522363
مساعد بائع اليات طرق522364
مساعد بائع اليات بناء522365
مساعد بائع اليات زراعية522366
مساعد بائع ( سيارات ) مرآبات جديدة522367
مساعد بائع ( سيارات ) مرآبات مستعملة522368
مساعد بائع دراجات نارية522369
مساعد بائع دراجات هوائية522370
مساعد بائع قطع ( ادوات احتياطية ) ( سيارات ) مرآبات جديدة522371
مساعد بائع قطع ( ادوات احتياطية ) ( سيارات ) مرآبات مستعملة522372
مساعد بائع اطارات مرآبات522373
مساعد بائع زيوت مرآبات522374
مساعد بائع بطاريات مرآبات522375
مساعد بائع لوازم واآسسوارات ( سيارات ) مرآبات522376
مساعد بائع آالت وادوات صناعية522377
مساعد بائع ادوات وتجهيزات زراعية 522378
مساعد بائع بذور ، اسمدة ، مبيدات ، مخصبات زراعية522379
مساعد بائع اشتال زراعية522380
مساعد بائع اعالف522381
مساعد بائع حبوب522382

امناء الصندوق(الكاشير)523
امناء الصندوق(الكاشير)5230

امين صندوق(الكاشير)523001
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العاملون في البيع  آخرون524

عارضو االزياء والنماذج (الموديالت)5241
عارض ازياء رجالي524101
عارض ازياء نسائية524102
عارض نموذج (موديل) ازياء 524103

مروجو السلع لغرض البيع5242
مروج بيع السلع والخدمات التجارية 524201
موظف دعاية 524202
آاتب دعاية متجول524203
مروج بيع السلع في االذاعةاو التلفزيون524204
مروج بيع السلع في الصحافة524205

بائع سلع متجول5243
وآيل بيع تجاري متجول 524301
مندوب تجاري  متجول 524302
بائع متنقل لمؤسسة تجارية 524303

البائعون في مراآز االتصال5244
بائع سلع في مرآز االتصال 524401

البائعون في المواقف والمحطات5245
بائع في المواقف والمحطات524501

بائعو الخدمة الغذائية5246
بائع و موزع السلع الغذائية ( حليب ، ثلج،مرطبات،خبز...الخ )524601

العاملون في البيع الذين لم يصنفوا في مكان اخر5249
بائع نفط وغاز في محطات البيع 524901
بائع االماآن االعالنية524902
بائع مساحات االعالن في الصحف 524903
بائع اسهم وسندات524904
بائع عقود التامين والعقارات524905
بائعون آخرون524906

العاملون في الرعاية والعناية والخدمة الشخصية 53
العاملون في رعاية الطفل ومراقبي رياض االطفال531

العاملون في رعاية الطفل5311
ناظر (مشرف) حضانة أطفال531101
جليسة اطفال 531102
حاضنة اطفال531103
ام بديلة531104
مرافقة أطفال531105

مراقبي رياض االطفال5312
مراقبة روضة531201

العاملون في الرعاية للخدمات الصحية الشخصية 532
العاملون بالعناية الصحية5321

مشرف( ناظر) دار ضيافة مسنين532101
مشرف( ناظر) دار رعاية ذوي االحتياجات الخاصة532102
معاون تمريض / اسعاف اولي (مسعف في سيارة اسعاف)532103
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معاون رعاية / احداث532104
معاون رعاية / عجزة ومسنين532105
معاون رعاية / ذوي االحتياجات الخاصة532106
معاون تمرض532107
عامل صيدلي532108
مضمد بيطري532109
عامل اسعاف532110

العاملون في الرعاية الشخصية في المنازل5322
مرافق اجتماعي532201
معاون رعاية / شخصية532202
جليس مرضى ( مساعد صحي في المنزل )532203

العاملون في الرعاية للخدمات الصحية الشخصية  الذين لم يصنفوا في مكان اخر5329
معينة المنزل532901
معين شخصي532902
غسالة مالبس منزلية532903

العاملون في خدمات الحماية54
العاملون في خدمات الحماية541

اإلطفائيون 5411
اطفائي عام 541101
اختصاصي في حماية وانقاذ االشخاص والممتلكات 541102
اختصاصي في منع الحرائق والوقاية منها541103

العاملون في الشرطة 5412
شرطي دورية ليلي (جرخجي) .541201
شرطي مواني ( دورية ) .541202
شرطي في الطرق الخارجية ( دورية ) .541203
شرطي نهري ( دورية ) .541204
شرطي مرور .541205
شرطي نجدة ( دورية ) .541206
رجل تحري ( شرطي امن واستخبارات ) . 541207
مراقب أشخاص في المحالت التجارية . 541208

حراس السجن 5413
حارس سجن ( سجان ) 541301
حارس دورية في السجن 541302

حراس األمن 5414
حارس خفير541401
حارس في المؤسسات الصناعية ، الدوائر ، المكاتب .541402
حارس ليلي ، رئيس حراس 541403
رئيس حراس541404
حارس متحف .541405
فاحص أنابيب النفط الرئيسية ( حارس ) .541406
حارس منزل541407
حارس مباني عامة541408
حارس مصرف541409
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حارس موقف مرآبات541410

العاملون   في خدمات الحماية الذين لم يصنفوا في مكان اخر5419
عامل إنقاذ 541901
خفر السواحل ( شرطي ) 541902
رجل إنقاذ ( غاطس ) 541903
رجل إنقاذ في أحواض السباحة 541904
شرطي محاآم            541905

العاملون الماهرون في الزراعة والغابات وصيد االسماك 6
العاملون الماهرون في الزراعة  لالغراض التجارية (المزارع الكبرى)61

العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية لالغراض التجارية 611
المزارعون في  المحاصيل الحقلية والخضراوات6111

مزارع / محاصيل حقلية عام611101
مزارع / حبوب611102
مزارع / بقوليات611103
مزارع / تبغ611104
مزارع / محاصيل سكرية611105
مزارع / نباتات طبية وعطرية611106
مزارع / محاصيل الياف611107
مزارع / محاصيل زيتية 611108

المزارعون في تقليم وزرع االشجار لالغراض التجارية6112
مزارع / تقليم وتطعيم اشجار611201
مزارع حمضيات611202
مزارع عنب611203
مزارع زيتون611204
مزارع نخيل611205
عامل تلقيح نخيل611206
مزارع لوزيات611207
مزارع تفاحيات611208

المزارعون في البستنة والمشاتل والحدائق لالغراض التجارية6113
ناظر / مشرف مشتل611301
ناظر (مشرف) متنزه611302
مزارع / بستنة عام611303
مزارع /مشاتل عام611304
مزارع/ مشاتل ورود ونباتات زينة611305
مزارع/ مشاتل اشتال خضراوات611306
مزارع مشاتل/ اشتال اشجار611307
مزارع/ ازهار قطف611308
مزارع/ انتاج بذور وتقاوي611309

العاملون في زراعة المحاصيل المختلفة لالغراض التجارية6114
ناظر/ مشرف مزرعة/ نباتية611401
مزارع/خضراوات عام611402
مزارع/خضراوات مكشوفة611403
مزارع/ فطر611404
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مزارع/خضراوات محمية611405
عامل زراعي/تجهيز بيئات محمية611406
مزارع/انتاج نباتي (زراعة مروية)611407
مزارع/ انتاج نباتي(زراعة بقلية)611408

العاملون في االنتاج الحيواني لالغراض التجارية612
مربو الحيوانات ومنتجو االلبان لالغراض التجارية6121

ناظر/ مشرف مزرعة/ تربية حيوانات612101
مربي حيوانات / عام612102
مربي حيوانات/ ابقار612103
مربي حيوانات/ اغنام612104
مربي حيوانات/ ارانب612105
مربي حيوانات/غزالن612106
مربي حيوانات/ابل612107
مربي حيوانات/ خيول612108
حالب مواشي612109
مربي حيوانات/ مختبرات612110
مربي حيوانات اليفة612111
مربي حيوانات/خنازير612112

العاملون في تربية الدواجن والطيور لالغراض التجارية6122
ناظر / مشرف مزرعة دواجن612201
مربي دواجن/ فقاسات612202
مربي دواجن/ عام612203
مربي دجاج/ بيض612204
مربي دجاج/ لحم612205
مربي طيور/ فري612206
مربي طيور/ حمام612207
مربي طيور/ زينة612208
مربي دواجن/ نعام612209
مربي دواجن/ بط واوز612210
مربي دواجن / حبش612211

النحالون ومربو دودة القز6123
نحال عام612301
نحال612302
مربي/ دودة القز612303

مربو الحيوانات الذين لم يصنفوا في مكان اخر6129
آخرون612901

مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة613
مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة6130

مربو حيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة613001
العاملون الماهرون في الغابات وصيد االسماك والقنص لالغراض التجارية62

العاملون في  الغابات وما يرتبط بها 621
العاملون في  الغابات وما يرتبط بها 6210

مشرف غابات .621001
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ناظر / مشرف غابات وحراج621002
عامل غابات .621003
عامل تشجير في الغابات .621004
عامل تعيين األشجار الواجب إسقاطها .621005
عامل تقليم وتشذيب أشجار الغابات 621006
خشاب ( عامل قطع ونشر األشجار ).621007
قاطع أشجار في الغابات بالمنشار اليدوي .621008
قاطع أشجار في الغابات بالمنشار اآللي .621009
الخشابون ( قاطعو األخشاب ) – آخرون .621010
عامل تكديس ورزم األخشاب في الغابة .621011
مصنف األخشاب في الغابة 621012
مشغل ماآنة قطع األخشاب .621013
قاطع أغصان ورؤوس األشجار .621014
حارس غابات .621015
فحام621016

العاملون في تربية وصيد االسماك والقناصون وناصبو الفخاخ لالغراض التجارية622
مربو االسماك واالحياء المائية6221

ناظر/ مشرف مزرعة/ تربية سمك622101
مربي/ سمك عام622102
مربي /سمك زينة622103
مربي /محار وقشريات622104

العاملون في صيد االسماك النهرية والشواطئ6222
صياد نهري622201

صيادو االسماك البحرية في المياه العميقة6223
صياد بحري622301
غواص محار622302

القناصون وناصبو الفخاخ ( االشراك)6224
صياد طيور622401
صياد حيوانات برية622402

العاملون في الزراعة والجني وصيد االسماك والقنص للمعيشة ( لالستهالك الذاتي)63
العاملون في المحاصيل الحقلية الغراض المعيشة 631

العاملون في المحاصيل الحقلية الغراض المعيشة 6310
فالح محاصيل حقلية631001

العاملون في تربية الحيوانات  الغراض المعيشة  632
العاملون في تربية الحيوانات  الغراض المعيشة 6320

مربي /حيوانات الغراض المعيشة 632001
مربي/دواجن الغراض المعيشة 632002
مربي /طيور الغراض المعيشة 632003
مربي/ نحل الغراض المعيشة 632004
مزارع نباتات الغراض المعيشة 632005

مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة الغراض المعيشة 633
مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة الغراض المعيشة 6330

مربي حيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة633001
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صيادو االسماك وصيادو البر  الغراض المعيشة 634

صيادو االسماك وصيادو البر  الغراض المعيشة  6340
صياد االسماك وصياد البر  634001

الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 7
العاملون في بناء الهياآل االنشائية عدا االلكترونية وما يرتبط بها71

بناءو الهياآل االنشائية وما يرتبط بهم 711
بناءو المنازل7111

مقاول (ناظر)/ إنشاء منازل711101
مقاول (ناظر)/ صيانة منازل711102

بناءوالطابوق7112
بناء/عام711201
بناء / طابوق عادي711202
بناء/ طابوق ( طوب )  اسمنتي ( بلوك )711203
بناء/ طابوق ( طوب ) آلسي ( جيري )711204
بناء/ طابوق ( طوب ) حراري 711205
مساعد بناء/ طابوق711206

بناءو الحجر وقاطعو الحجر والنقاشون7113
مشرف (ناظر) منشار حجر ورخام711301
مشرف (ناظر) مقلع وآسارة711302
مشرف (ناظر) طابوق وآاشي711303
مشرف (ناظر) مصنع طابوق وآاشي711304
حجار711305
نقاش/حجر بناء711306
حفار/حجر711307
خراط/حجر711308
مكحل حجر711309
مساعد مكحل حجر711310
بناء / حجر711311

بناءو الهياآل الخرسانية ( الكونكريتية) وما يرتبط بهم7114
منفذ خلطات خرسانية711401
مشغل /خالطة خرسانة711402
بناء/خرسانة711403
مرآب ابنية جاهزة711404
مرآب انشاءات خاصة711405
منفذ اعمال حقن انشاءات711406

نجارو البناء7115
نجار/ قالب711501
مساعد نجار/ قالب711502

بناءو الهياآل االنشائية الذين لم يصنفوا في مكان اخر7119
بناءوالهياآل االنشائية آخرون711901

عمال تشطيب المباني ومايرتبط بهم712
المسقفون7121

مسقف بالحجر والطابوق712101
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مسقف بالواح المعادن واالسبست712102
مسقف باالسفلت712103
مسقف بااللواح الخشبية712104
مسقف بالقصب والبردي والواح الطين712105
مرآب سقوف ثانوية712106

عمال التبليط7122
عامل فرش الرخام (بناء مرمر)712201
عامل فرش الكاشي والموزائيك والسيراميك712202
عامل فرش  ارضيات حجر712203
عامل فرش ارضيات لدائنية712204
عامل فرش مواد اخرى712205
مرآب موآيت712206

الصقالون 7123
مبيض اولباخ عام 712301
مساعد مبيض اولباخ712302
مبيض 712303
لباخ712304

واضعو المواد العازلة 7124
مقاول ( ناظر )/ عزل مباني712401
واضع مواد عازلة  للمباني باليد 712402
واضع مواد عازلة  للصوت 712403

الزجاجون7125
زجاج/عام712501
معشق زجاج712502
مرآب زجاج ومرايا712503
مرآب اطر لوحات زجاجية 712504

العاملون في مد االنابيب والسمكرة7126
مقاول ( ناظر )/ تمديد صرف صحي712601
عامل مد ووصل وصيانة االنابيب الرئيسية712602
عامل مد وصيانة مصارف المياه712603

ميكانيكو نصب وصيانة اجهزة  التكييف والتبريد 7127
ميكانيكي / تكييف - عام712701
ميكانيكي / ترآيب اجهزة تكييف منزلي712702
ميكانيكي / ترآيب انظمة التهوية ومعالجة الهواء712703
ميكانيكي / صيانة انظمة تكييف مرآزي712704
ميكانيكي / ترآيب انظمة تبريد - عام712705
ميكانيكي / ترآيب انظمة تبريد - تجاري712706
ميكانيكي / صيانة انظمة تبريد - عام712707
ميكانيكي / صيانة انظمة تبريد - تجاري712708
ميكانيكي / صيانة اجهزة تكييف منزلي712709
ميكانيكي / صيانة اجهزة تبريد منزلي712710
ميكانيكي / ترآيب انظمة تكييف مرآزي712711
ميكانيكي / صيانة انظمة التهوية ومعالجة الهواء712712
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ميكانيكي / ترآيب انظمة تبريد - صناعي712713
ميكانيكي / صيانة انظمة تبريد صناعي712714
ميكانيكي ترآيب وصيانة سخانات شمسية712715
ميكانيكي / شبكات الغاز - عام712716
ميكانيكي / تمديد شبكات الغاز712717
ميكانيكي / تدفئة مرآزية - عام712718
ميكانيكي / ترآيب انظمة تدفئة مرآزية - مياه ساخنة712719
ميكانيكي / ترآيب انظمة تدفئة مرآزية - بخار712720
ميكانيكي / صيانة انظمة تدفئة مرآزية712721
مساعد ميكانيكي / صيانة انظمة تبريد712722
مساعد ميكانيكي / ترآيب انظمة تبريد712723
مساعد ميكانيكي / صيانة اجهزة منزلية712724
مساعد ميكانيكي / ترآيب انظمة تكييف مرآزي712725
مساعد ميكانيكي / صيانة انظمة تكييف مرآزي712726
مساعد ميكانيكي / انظمة التهوية ومعالجة الهواء712727
مساعد ميكانيكي / صيانة اجهزة تكييف منزلي712728
مساعد ميكانيكي / صيانة اجهزة تبريد منزلي712729
مساعد ميكانيكي / تمديد شبكات الغاز712730
مساعد ميكانيكي / ترآيب انظمة تدفئة مرآزية712731
مساعد ميكانيكي / صيانة انظمة تدفئة مرآزية712732
مرآب عازل / انظمة تكييف712733
مرآب اقنية هواء712734
مرآب عازل انظمة التبريد التجاري وغرف التبريد712735
مشغل / انظمة تكييف مرآزي712736
مشغل انظمة تبريد صناعي712737

صباغو ومنظفو الهياآل االنشائية ومايرتبط بهم713
صباغو المباني وما يرتبط بهم7131

صباغ / مباني713101
مساعد صباغ / مباني713102
مرآب ورق جدران713103

صباغون بالرش والتلميع 7132
صباغ بجهاز الرش والتلميع 713201
ملمع مباني بالورنيش 713202

منظفو المباني7133
مشغل/ نفاث رملي713301
عامل تنظيف مباني بالرمل713302
جالء/ آاشي713303
ملمع/ آاشي713304

العاملون في تشكيل المعادن والترآيبات واآلالت الميكانيكية 72
العاملون في السباآة وتشكيل المعادن واالنشاءات المعدنية وما يرتبط بهم721

العاملون في السباآة ( صهر وصب المعادن ) 7211
مشغل/افران صهر-سباآة721101
صانع نماذج ( صانع لباب باليد ) 721102
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صانع قوالب رملية721103
سباك/عام721104
سباك /رملي721105
سباك/قوالب721106
مساعد سباك721107

اللحامون والعاملون في القطع بواسطة اللهب 7212
لحيم/عام721201
لحيم/آهرباء عام721202
لحيم/آهرباء721203
مساعد لحيم/آهرباء721204
لحيم/مقاومة آهربائية-نقطة721205
لحيم/انابيب عام721206
لحيم/انابيب721207
مساعد لحيم/انابيب721208
لحيم/آهرباء تحت الماء721209
مفصل(براد)انابيب/عام721210
مفصل(براد)انابيب721211
مساعد مفصل(براد)انابيب721212
لحيم/اآسي استيلين721213
مساعد لحيم/اآسي استيلين721214
مشغل/الة لحام آهرباء اوتوماتيكية721215
مساعد فني/مختبر معادن721216

العاملون في الصفائح المعدنية 7213
حداد/صفيح معدني عام721301
حداد/صفيح معدني721302
سمكري721303
حداد/خزانات مياه721304
حداد/اثاث معدني عام721305
حداد /اثاث معدني721306
مساعد حداد/صفيح721307
مساعد حداد/اثاث معدني721308

العاملون في االنشاءات المعدنية 7214
حداد/انشاءات معدنية عام721401
حداد/انشاءات معدنية721402
مساعد حداد/انشاءات معدنية721403
مرآب انشاءات معدنية عام721404
مرآب انشاءات معدنية721405
مساعد مرآب/انشاءات معدنية721406
مشغل / معدات التلبيس الكهربائي للمعادن721407
مشغل / معدات غلونة المعادن721408
مشغل / معدات الطالء الحراري للمعادن721409
مشغل / معدات تجهيز اسطح المعادن للطالء721410
مشغل / معدات صقل وتلميع المعادن721411
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العاملون في اقامة الحواجز الواقية وجدل ( شد) االسالك المعدنية ووصلها 7215

عامل اقامة الحواجز الواقية 721501
عامل جدل ( شد) االسالك المعدنية 721502
عامل توصيل ( ربط) االسالك المعدنية 721503

العاملون في الحدادة وصناعة العدد والعاملون في تجارتها وما يرتبط بهم 722
الحدادون وعمال المطارق ( سندان) والمكابس 7221

حداد/عربي ( نقش وزخرفة عربية ) 722101
 حداد/ مطرقة الية722102
حداد/ مكبس تشكيل الي722103
حداد/ فافون722104
مساعد حداد/ فافون722105
حداد/ المنيوم722106
مساعد حداد/ المنيوم722107
حداد/ ابواب جرارة(الزينكو)722108

صانعو االالت ( العدد) وما يرتبط بهم 7222
صانع قوالب وادوات/عام722201
صانع قوالب وادوات722202

العاملون في تشغيل صناعة العدد في الورش 7223
مشغل مخرطة فرامل722301
مشغل االت صناعة العدد722302

العاملون في تشغيل حد المكائن وتلميعها وتجليخها7224
خراط عام722401
خراط722402
مساعد خراط722403
فراز معادن عام722404
فراز معادن722405
مساعد فراز722406
عامل آشط معادن722407
مشغل/االت تشغيل محوسبة(cnc) -عام722408
722409cnc مشغل مخرطة محوسبة
خراط محرآات/عام722410
مجلخ عمود مرفق722411
خراط اسطوانات محرك (رايمر)722412
مجلخ راس محرك722413
خراط ثوابت722414
مجلخ/معادن- عام722415
مجلخ/معادن722416
مجلخ/ادوات قطع عام722417
مجلخ/ادوات قطع722418
دهان معدني ( صباغ معادن ) 722419
مساعد دهان معدني722420

ميكانيكيو ومصلحو المكائن723
ميكانيكيو ومصلحو المرآبات 7231
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ميكانيكي/ مرآبات خفيفة-عام723101
ميكانيكي/ تجديد محرك بنزين - عام723102
ميكانيكي/دراجة نارية723103
ميكانيكي/حافالت وشاحنات-عام723104
ميكانيكي/حافالت وشاحنات723105
ميكانيكي/ جهاز قيادة - مرآبات خفيفة723106
ميكانكي/ خدمة سريعة - مرآبات خفيفة723107
ميكانيكي/ نقل حرآة - مرآبات خفيفة723108
ميكانيكي/ صندوق سرعات اوتوماتيكي - مرآبات خفيفة723109
ميكانيكي/ فرامل-مرآبات خفيفة723110
ميكانيكي/ مشعات (راديتر)723111
ميكانيكي/ترآيب ولصق فرامل وصواني القابض723112
ميكانيكي / اليات ثقيلة عام723113
ميكانيكي / اليات ثقيلة مجنزرة723114
ميكانيكي / اليات ثقيلة عجالت723115
ميكانيكي / محرك ديزل ثابت - عام723116
ميكانيكي / محرك ديزل ثابت723117
ميكانيكي / هيدروليك - عام723118
ميكانيكي / هيدروليك723119
ميكانيكي / قطار ديزل - عام723120
ميكانيكي / قطار ديزل723121
ميكانيكي / تجديد محرك قطار - عام723122
ميكانيكي / تجديد محرك قطار723123
ميكانيكي / جهاز قيادة قطار - عام723124
ميكانيكي / جهاز قيادة قطار723125
ميكانيكي / نقل حرآة قطار - عام723126
ميكانيكي / نقل حرآة قطار723127
ميكانيكي / فرامل قطار - عام723128
ميكانيكي / فرامل قطار723129
ميكانيكي / مفاتيح تحويل سكك حديدية723130
ميكانيكي عجالت قطار723131
ميكانيكي/تجديد محرك ديزل-عام723132
ميكانيكي/خدمة سريعة-حافالت وشاحنات723133
ميكانيكي/نقل حرآة- حافالت وشاحنات723134
ميكانيكيي / جهاز قيادة - حافالت وشاحنات723135
ميكانيكي / فرامل وشاحنات723136
ميكانيكي / مضخة وبخاخات ديزل723137
ميكانيكي / صندوق سرعات اوتوماتيكي - شاحنات723138
مساعد ميكانيكي/ مرآبات خفيفة723139
مساعد ميكانيكي / اليات ثقيلة723140
مساعد ميكانيكي / محرك ديزل ثابت723141
مساعد ميكانيكي / هيدروليك723142
مساعد ميكانيكي / قطار ديزل723143
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مساعد ميكانيكي / فرامل قطار723144
مساعد ميكانيكي / مفاتيح تحويل سكك حديدية723145
مساعد ميكانيكي / حافالت وشاحنات723146
آهربائي / مرآبات - عام723147
آهربائي / مرآبات723148
آهربائي / بطاريات723149
آهربائي / قطارات - عام723150
آهربائي / قطارات723151
آهربائي / سفن - عام723152
آهربائي / سفن723153
مساعد آهربائي / مرآبات723154
مساعد آهربائي / قطارات723155
مساعد آهربائي / سفن723156
حداد / اجسام مرآبات - عام723157
حداد/ اجسام مرآبات723158
حداد / هياآل - مرآبات723159
حداد نوابض (زنبرآات)723160
مساعد حداد / اجسام مرآبات723161
دهان / مرآبات ( صباغ سيارات ) 723162
مساعد دهان / مرآبات723163
مرآب زجاج / مرآبات723164

ميكانيكيو ومصلحو الطائرات7232
ميكانيكي / طائرات - عام723201
ميكانيكي / طائرات723202
ميكانيكي / محرك طائرة - عام723203
ميكانيكي / محرك طائرة723204
ميكانيكي / محرك طائرة نفاثة - عام723205
ميكانيكي / محرك طائرة نفاثة723206
ميكانيكي / نظام تعليق طائرة723207
ميكانيكي / عجالت طائرة723208
مساعد ميكانيكي / طائرات723209
آهربائي / طائرات - عام723210
آهربائي / طائرات723211

ميكانيكيو المعدات واآلليات الزراعية والصناعية7233
ميكانيكي / اليات زراعية - عام723301
ميكانيكي / اليات زراعية723302
مساعد ميكانيكي / اليات زراعية723303
ميكانيكي / معدات زراعية - عام723304
ميكانيكي / معدات زراعية723305
مساعد ميكانيكي / ترآيب وصيانة سخانات شمسية723306
مساعد ميكانيكي / معدات زراعية723307
ميكانيكي / صيانة ميكانيكية عامة - عام723308
ميكانيكي / صيانة ميكانيكية - عامة723309
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مساعد ميكانيكي / صيانة ميكانيكية - عامة723310
ميكانيكي / صيانة االت الغزل - عام723311
ميكانيكي / صيانة االت الغزل723312
مساعد ميكانيكي / صيانة االت الغزل723313
ميكانيكي / صيانة االت النسيج - عام723314
ميكانيكي / صيانة االت النسيج723315
مساعد ميكانيكي / صيانة االت النسيج723316
ميكانيكي / صيانة االت مطبعية - عام723317
مساعد ميكانيكي / صيانة االت مطبعية723318
ميكانيكي / صيانة وسائل مناولة مواد - عام723319
ميكانيكي / صيانة وسائل مناولة مواد723320
مساعد ميكانيكي / صيانة وسائل مناولة مواد723321
ميكانيكي / صيانة مضخات وضاغطات - عام723322
ميكانيكي / صيانة مضخات وضاغطات723323
مساعد ميكانيكي / صيانة مضخات وضاغطات723324
ميكانيكي / صيانة تحكم هيدرولي وهوائي - عام723325
ميكانيكي / صيانة تحكم هيدرولي وهوائي723326
مساعد ميكانيكي / صيانة تحكم هيدرولي وهوائي723327
ميكانيكي / ترآيب االت ومعدات صناعية - عام723328
ميكانيكي / ترآيب االت ومعدات صناعية723329
مساعد ميكانيكي / ترآيب االت ومعدات صناعية723330

مصلحو الدراجات الهوائية وما يرتبط بها7234
ميكانيكي/دراجة هوائية723401

العاملون في الحرف اليدوية والطباعة وما يرتبط بهم 73
العاملون في الحرف اليدوية  731

عمال صناعة وصيانة االجهزة الدقيقة 7311
مصلح بارومتر ( مقياس الضغط الجوي ) 731101
ضابط ميزانية األجهزة 731102
فاحص ( عامل تقويم ) األجهزة الدقيقة 731103
مصلح أجهزة بحرية 731104
مصلح أجهزة الرصد والمناخ 731105
مصلح أجهزة األنواء الجوية 731106
مصلح آالت التصوير .731107
مصلح تلسكوب .731108
صانع مساند التجبير .731109
صانع ومصلح إطراف صناعية 731110
مصلح آالت طبية وجراحية .731111
مصلح آالت علمية .731112
مصلح آالت طب األسنان .731113
ميكانيكي / اجهزة قياس ميكانيكية731114

عمال صناعة وصيانة االدوات واآلالت الموسيقية7312
صانع ادوات موسيقية / نفخية خشبية731201
مصلح ادوات موسيقية / نحاسية731202
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مصلح االت موسيقية / وترية731203
ضابط نغمات االدوات واالالت الموسيقية731204
صانع ادوات االيقاع الموسيقية731205
صانع االت موسيقية / وترية731206

العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة7313
صائغ حلي / عام731301
صائغ حلي / ذهبية731302
صائغ حلي / فضية731303
جواهري731304
مرآب احجار آريمة731305
عامل طالء حلي بالمينا731306
صانع حلي / مقلدة (زائفة)731307

عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم7314
خزاف عام731401
خزاف دوالب (عجلة)731402
خزاف قوالب731403
فخار ( صانع فخار)731404
صانع قوالب خزف731405
مجهز طينة خزف (صلصال)731406

صانعو المنتجات الحرفية الزجاجية وقطعها وتلميعها7315
نافخ زجاج731501
زجاج قوالب731502
صانع مرايا731503
عامل تغشية مرايا731504
عامل جلخ وصقل احرف الزجاج731505
عامل لف وثني الواح الزجاج731506

النقاشون والمزخرفون وآاتبو الرموز7316
حفار زجاج عام731601
حفار زجاج / آيميائي731602
حفار زجاج / ميكانيكي731603
مزخرف / زجاج وخزف ـ عام731604
مزخرف / زجاج 731605
عامل طالء الزجاج بالمينا731606
مزخرف منتجات خزفية731607
خطاط تشكيلي731608

عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل وما يرتبط بهم7317
حرفي / منتجات خشبية ـ عام731701
حرفي / منتجات خشبية 731702
خراط / خشب731703
صداف / تطعيم الخشب731704
مرمم منتجات حرفية خشبية731705
نحات تحف وتماثيل خشبية731706
حفار تحف خشبية731707
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عامل تطعيم بالمعادن731708
حرفي / لف اخشاب (اطارات ـ مناخل ـ علب)731709
حرفي / محاريث زراعية خشبية731710
نساج / سالل ـ قش731711
نساج / سالل ـ قصب731712
نساج / سالل ـ خيزران731713
نساج / حصر731714

عمال الحرف اليدوية النسيجية والجلود والمواد المرتبطة بها 7318
غزال يدوي ـ عام731801
غزال يدوي / صوف731802
غزل يدوي / وبر جمال731803
غزال يدوي / شعر ماعز731804
صباغ / خيوط غزل731805
نساج يدوي / عام731806
نساج سجاد / يدوي731807
نساج بسط وجداريات / يدوي731808
نساج قماش / يدوي731809
مرمم سجاد وبسط731810
نساج / بيوت شعر731811
حرفي / منتجات جلدية ـ عام731812
حرفي / منتجات جلدية 731813
مساعد حرفي / منتجات جلدية731814
صانع مواعين آاوتشوك731815

العاملون في المهن اليدوية  الذين لم يصنفوا في مكان اخر7319
حرفي / منتجات نحاسية ـ عام731901
حرفي / منتجات نحاسية ـ تحف731902
حرفي / منتجات نحاسية ـ ادوات منزلية731903
حرفي / منتجات نحاسية ـ جداريات731904
عامل طالء نحاس بالمينا731905
مبيض نحاس731906
مرمم منتجات نحاسية731907
مجهز مشغوالت جبسية ـ عام731908
مجهز قوالب جبس731909
مجهز ديكورات جبسية731910
مساعد مجهز ديكورات جبسية731911
مزخرف بالرخام731912
مزخرف بالقيشاني والزليج731913
مرآب قواطع جبس731914
دهان / مشغوالت جبسية731915

العاملون في المطابع 732
فنيو ما قبل الطباعة7321

منضد (تصفيف) حروف ـ عام732101
منضد (تصفيف ) حروف / يدوي732102
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مجهز رواسم (آليشات)732103
مخرج ورقي732104
فارز الوان ومعالج صور732105
مصور فوتوغرافي / اعالنات732106
مصور الي فوتوميكانيكي / (طباعي)732107
ممنتج طباعة / عام732108
ممنتج طباعة732109
معد صفحات732110
موزع صفحات732111
مجهز سطوح طباعة مباشرة732112
معد سطوح طباعية اوفست (بليتات)732113
معد اسطوانات طباعية غائرة732114
مرآب / الواح فلكسو732115
مجهز شاشة طباعة حريرية732116
مساعد فني / تصميم غرافيكي بالحاسوب732117

عمال الطباعة7322
مالحظ طباعة732201
طباع / حروف بارزة732202
طباع / اوفست (ليثو غرافي ) بالرول732203
طباع / اوفست (ليثو غرافي ) بالطبق732204
طباع / نماذج متصلة ( اوفست) 732205
طباع / طباعة غائرة بالرول732206
طباع / فلكسو732207
طباع / اوفست ( ليثو غرافي) صفائح732208
طباع / بالشاشة الحريرية732209
طباع / دفاتر732210
طباع / ورق جدران732211
طباع / منسوجات 732212
مشغل / الة طباعة بارزة ( تيبو )732213
مشغل / الة طباعة اوفست ليثو غرافي ( بالرول )732214
مشغل / الة طباعة اوفست ليثو غرافي ( بالطبق )732215
مشغل / الة طباعة  نماذج الفلكسو732216
مشغل / الة طباعة نماذج متصلة732217
مشغل / الة طباعة غائرة بالرول732218
مشغل / تجهيز روالت الورق732219
مشغل / الة تجهيز اطباق الورق732220
مشغل / الة طباعة ملونة732221
مشغل / الة طباعة منسوجات732222
مشغل / الة طباعة ورق جدران732223
مشغل ماآنة الينو تايب732224
مشغل ماآنة انتر تايب732225
سابك سطور الينو تايب732226
مشغل ماآنة السك الفوتوغرافي732227
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مشغل ماآنة طباعة اسطوانة732228
مشغل ماآنة طباعة مسطرة732229
مشغل ماآنة دوارة732230
مشغل ماآنة الطبع الغائر (الروتوغرافي)732231
مشغل ماآنة طبع بلغة بريل732232

عمال الرزم والتجليد7323
مشغل / الة طي مالزم732301
مشغل / الة تجميع مالزم732302
مشغل / الة برش وتغرية732303
مشغل / الة تخريس (دبوس )732304
مشغل / الة سلفنة732305
مشغل / قوالب قص وتحزيز732306
مشغل / الة قص وتحزيز732307
مشغل / الة تخريم وتحزيز732308
مشغل / الة تذهيب732309
مشغل / الة تجليد بالسلك اللولبي732310
مشغل / الة تغليف732311
مشغل / الة تجميع استمارات732312
مشغل / الة قص شريطي ( شيتر )732313
مساعد مشغل / الة قص شريطي ( شيتر )732314
مشغل / الة تصفيح ( مواد تغليف )732315
مشغل / الة طي وتغرية حرارية732316
مشغل / الة ترزيم732317
مالحظ تجليد وتغليف732318
مجلد عام732319
قصاص ورق732320
مجلد آتب بااللة732321
خياط آتب732322
مساعد مجلد732323
مزخرف آتب732324

العاملون في الكهرباء واالجهزة االلكترونية74
منصبو ومصلحو المعدات الكهربائية741

آهربائيو المباني وما يرتبط بهم7411
آهربائي / مباني - عام741101
آهربائي / مباني منزلية741102

آهربائيو التمديدات الكهربائية للمكائن7412
آهربائي / تمديدات آهربائية - عام741201
آهربائي / تمديدات آهربائية منزلية741202
آهربائي / تمديدات آهربائية صناعية741203
مساعد آهربائي / تمديدات741204
آهربائي / اجهزة منزلية741205
آهربائي / صيانة االت ومفاتيح - عام741206
آهربائي / صيانة االت صناعية741207
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آهربائي / لف االت آهربائية741208
مساعد آهربائي / االت ومفاتيح741209
آهربائي / ترآيب مصاعد741210
مساعد آهربائي / صيانة مصاعد741211

آهربائيو تنصيب وترآيب وتصليح التاسيسات الكهربائية7413
آهربائي / ترآيب محطات توليد - عام741301
آهربائي / ترآيب محطات توليد741302
مساعد آهربائي / ترآيب محطات توليد741303
آهربائي / تشغيل محطات توليد - عام741304
آهربائي / تشغيل محطات توليد741305
آهربائي / صيانة محطات توليد - عام741306
آهربائي / صيانة محطات توليد741307
مساعد آهربائي / صيانة محطات توليد741308
آهربائي / خطوط آهربائية - عام741309
آهربائي / خطوط آهربائية - نقل741310
آهربائي / خطوط آهربائية - توزيع741311
آهربائي / لحام آبالت آهربائية741312
مساعد آهربائي / آبالت آهربائية741313
مساعد آهربائي / ترآيب خطوط هوائية - نقل741314
آهربائي / ترآيب وصيانة خطوط هوائية - نقل عام741315
آهربائي / ترآيب وصيانة خطوط هوائية - توزيع741316
مساعد آهربائي / ترآيب وصيانة خطوط هوائية - توزيع741317
آهربائي / محطات تحويل - عام741318
آهربائي / ترآيب محطات تحويل741319
مساعد آهربائي / ترآيب محطات تحويل741320
آهربائي / تشغيل محطات تحويل - نقل741321
آهربائي / صيانة محطات تحويل741322
آهربائي / خدمات مشترآين - عام741323
آهربائي / خدمات مشترآين741324
مساعد آهربائي / خدمات مشترآين741325
آهربائي / انظمة حماية آهربائية - عام741326
آهربائي / عداد طاقة741327

الكترونيو نصب وتصليح االجهزة االلكترونية واجهزة االتصاالت742
ميكانيكو خدمات االجهزة االلكترونية7421

الكتروني / صيانة االجهزة الدقيقة742101
الكتروني / صيانة اجهزة حماية وانذار742102
الكتروني / وحدات تغذية742103
الكتروني / مرآبات742104
الكتروني / صيانة موازين الكترونية742105
آهربائي / صيانة اجهزة دقيقة742106
آهربائي / اجهزة حماية وتحكم742107
آهربائي / اجهزة قياس742108
الكتروني / صيانة اجهزة طبية مساعدة742109
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الكتروني / اجهزة طب اسنان742110
الكتروني / اجهزة فحص ومراقبة طبية742111
الكتروني / اجهزة مختبرات طبية742112
الكتروني / اجهزة اشعة طبية742113

الكترونيو  خدمات تاسيس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت7422
الكتروني / صيانة اجهزة حاسوب742201
الكتروني / صيانة اجهزة طرفية742202
الكتروني / صيانة االت مكتبية الكترونية742203
الكتروني / صيانة االت مبرمجة742204
الكتروني / صيانة شبكات حاسوبية742205
الكتروني / صيانة آاميرات تلفازية742206
الكتروني / راديو وتلفاز - عام742207
الكتروني / تلفاز وفيديو742208
الكتروني / راديو ومسجل742209
الكتروني / هوائي تلفاز ولواقط فضائية742210
الكتروني / اتصاالت سلكية والسلكية742211
الكتروني / شبكات هاتف - عام742212
الكتروني / شبكات هاتف هوائية742213
الكتروني / شبكات هاتف ارضية742214
الكتروني / هوائي اتصاالت742215
الكتروني / مقاسم - عام742216
الكتروني / مقاسم مرآزية742217
الكتروني / مقاسم فرعية742218
الكتروني / صيانة اجهزة تراسل742219
الكتروني / صيانة اجهزة الرصد الجوي742220
الكتروني / هاتف742221
الكتروني / هواتف خلوية742222

العاملون في صناعة المواد الغذائية والخشب والمنسوجات والمهن االخرى75
عمال تصنيع المواد الغذائية وما يرتبط بهم751

الجزارون والقصابون والسماآون ومحضرو االغذية المرتبطة بهم7511
جزار / حيوانات751101
جزار / دواجن751102
قصاب / حيوانات751103
قصاب / دواجن751104
صانع بسطرمة751105
صانع نقانق751106
منظف سمك واحياء مائية751107
منظف اطراف واحشاء حيوانات751108

الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات 7512
خباز عام751201
عجان751202
خباز تنور751203
خباز صاج751204
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صانع آعك751205
صانع معجنات وفطائر751206
صانع قطايف751207
صانع آيك751208
صانع بسكويت751209
صانع هريسة751210
صانع حلقوم751211
صانع معمول751212

العاملون في تصنيع  منتجات البان7513
لبان751301
جبان751302
صانع جميد751303
صانع سمن حيواني751304

عمال تصنيع وحفظ الفواآه والخضروات وما إليها من مواد7514
عامل تخليل / زيتون751401
عامل تخليل / خضراوات مشكلة751402
عامل تجفيف / خضراوات وفواآة751403
عامل تصنيع / معجون طماطة751404
عامل تصنيع دبس 751405
عامل تجفيت / نباتات طبية751406
حفار خضراوات محاشي751407

فاحص اطعمة ومشروبات 7515
فاحص اطعمة 751501
فاحص مشروبات غازية751502
فاحص مشروبات آحولية751503

عمال تصنيع وتحضير منتجات التبغ7516
مجفف اوراق تبغ751601
مسحب اوراق تبغ751602
مصنف تبغ751603
فرام تبغ751604
عامل تصنيع السكائر751605

العاملون في صناعة المنتجات الخشبية وما يرتبط بهم 752
معالجو الخشب ( صناعة)7521

مهيئ ومشغل ماآنة تخديد الخشب752101
مهيئ ومشغل ماآنة تشكيل الخشب752102
مشغل ماآنة تثقيب الخشب752103
مشغل ماآنة تقشير الخشب752104

العاملون في صناعة االثاث الخشبية 7522
نجار / اباجورات خشبية ( استناد ضوئي )752201
نجار / ارضيات واسقف خشبية752202
نجار / قواطع وساللم خشبية752203
نجار / اثاث ـ عام752204
نجار / اثاث 752205
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نجار / آراسي752206
نجار / خيزران752207
نجار / قشرة752208
مساعد نجار / اثاث752209
مساعد نجار / خيزران752210
دهان / اثاث خشبي ـ عام752211
دهان / اثاث خشبي 752212
مساعد دهان / اثاث خشبي752213
نجار / زخرفي ـ عام752214
نجار / زخرفي 752215
مساعد نجار / زخرفي752216

مرآب ومشغل مكائن تشغيل (تشكيل) الخشب7523
مشغل / منشار شريطي ( شلة )752301
مشغل / منشار صينية752302
مشغل / منشار تخريم752303
مشغل / الة تسميك ( فارة )752304
مشغل / الة تسوية ( رابوخ ) قشط الخشب (رندة)752305
مشغل / الة تشكيل ( فريزا ) (جراخة) خشب752306
مشغل / االت نقر الخشب752307
مشغل / الة تزرير (تعشيق) الخشب752308
مشغل / مكبس اخشاب752309
مشغل / االت تنعيم ( صنفرة ) خشب752310
مشغل / الة تصنيع اقالم  رصاص752311
مشغل / الة تصنيع سواك ( نكاشات ) اسنان752312
مشغل / الة تصنيع عود ثقاب752313
مرآب فسيفساء / خشبية752314

العاملون في صناعة المالبس وما إليها من مهن753
خياطو المالبس والفراء والقبعات7531

خياط / مالبس رجالية 753101
خياط / مالبس شعبية ـ رجالي753102
خياط / قبعات واغطية راس ـ رجالية753103
خياط / نسائي 753104
خياط / مالبس شعبية ـ نسائية753105
خياط / مالبس اطفال 753106
خياط / فراء رجالي753107
خياط / فراء نسائي753108
مساعد خياط 753109

صانعو النماذج ( البترونات ) للمالبس7532
صانع نماذج / مالبس ـ رجالية753201
صانع نماذج / مالبس ـ نسائية753202
صانع نماذج / مالبس ـ اطفال753203

عمال خياطة التطريز7533
عامل تطريز / عام753301
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عامل تطريز / يدوي753302
عامل تطريز / الي753303

المنجدون ( دوشمة االثاث ) وما يرتبط بهم7534
منجد / عام753401
منجد / اثاث خشبي753402
منجد / اثاث معدني753403
منجد / مرآبات753404
منجد / ستائر753405
مساعد منجد753406
منجد / فرش عربي ( نداف ) 753407

عمال صناعة المالبس الجلدية ودباغتها7535
مصنف جلود خام753501
دباغ جلود753502
عامل تنظيف جلود753503
فرواتي753504
صباغ جلود753505
عامل دهان الجير لجلود االغنام753506
عامل نزع الصوف753507
مصنف جلود جاهزة منتهية753508

صانعو االحذية (السراجون ) وما يرتبط بهم 7536
سراج753601
براذعي (جالل حيوانات رآوب )753602
صانع جراب اسلحة753603
صانع احذية ـ عام753604
صانع احذية طبية753605
صانع صنادل753606
اسكافي753607
مفصل وجة الحذاء باليد وااللة753608
مجهز نعال753609
مجهز ومجمع الضبان753610
صقال نعل االحذية753611
عامل تطريش وتثقيب وجه الحذاء753612
صباغ أحذية753613
صانع حقائب يد753614
صانع حقائب سفر753615
عامل تشطيب حقائب753616

العاملون في المهن االخرى  وما يرتبط بهم754
الغواصون 7541

غواص754101
غطاس754102

المفجرون7542
ثقاب/تفجير754201
مفجر/مناجم ومقالع(لغيم)754202
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العاملون في تصنيف وفحص المنتجات عدا المواد الغذائية  واالشربة7543

مصنف منتجات754301
فاحص منتجات754302

عاملو مكافحة االوبئة واالبخرة واالعشاب الضارة 7544
عامل مكافحة عام754401
عامل مكافحة اوبئة754402
عامل مكافحة ابخرة وغازات754403

العاملون في المهن االخرى الذين لم يصنفو في مكان اخر7545
آخرون754501

مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع8
مشغلو المصانع ( المعامل ) الثابتة وما يرتبط بهم81

مشغلو معدات المناجم والتعدين 811
مشغلو معدات المناجم 8111

مشغل / الة فتح قنوات مناجم811101
مشغل / الة قطع مناجم811102
حفار مناجم811103
مرآب دعائم انفاق ومناجم ( دعائم )811104
عامل مناجم ومقالع باطنية811105
عامل مناجم ومقالع سطحية811106
جامع عينات/تعدين811107

مشغلو  معامل معالجة الحجر والمعادن8112
مشغل / آسارة صخور خامات811201
مشغل / معدات غسيل خامات811202
مشغل / مطحنة خامات811203
مشغل / معدات تجفيف خامات811204
مشغل / معدات نقل ومناولة مواد811205
مشغل / معدات غربلة حصمة811206
مشغل / فرن احجار811207
عامل تعبئة وتغليف / خامات811208
عامل تنقية الزيت الخام من الرمل والماء811209
مشغل / فرن معادن811210
مشغل / فرن تحميص خامات811211

مشغلو معدات حفر اآلبار وما يرتبط بهم  8113
مشغل / معدات حفر ابار811301
مشغل / ابراج حفر ابار811302
مجهز منصة برج الحفر811303
حفار ابار / نفط وغاز811304
عامل تبطين ابار /  نفط وغاز811305

مشغلو معدات انتاج االسمنت واالحجار والمعادن  االخرى8114
مشغل / منشار حجر811401
مشغل / منشار رخام811402
مشغل / جالية آاشي او رخام - مصنع811403
مشغل / مخرطة حجر ورخام811404
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عامل تثقيب أحجار811405
عامل فرز أحجار811406
مشغل / مكبس طابوق اسمنتي811407
مشغل / جالية ارضيات811408
مشغل / مكبس آاشي811409
مشغل / جاروشة بذرة رخام811410
مشغل / مكبس طابوق اسمنتي آلي811411
مشغل / مكبس طابوق حراري811412
مشغل / مكبس قرميد811413
مشغل / مقص قرميد811414
مشغل / افران قرميد811415
مشغل / الة تصنيع انابيب خرسانية811416
مشغل / خالطة خرسانة مرآزية811417
مشغل / مضخة خرسانة811418

مشغلو معامل معالجة المعادن وصقلها812
مشغلو معامل معالجة المعادن 8121

مشغل / معدات تسخين الخامات المعدنية812101
مشغل / معدات درفلة وتشكيل المقاطع المعدنية812102
مشغل / االت درفلة االلواح المعدنية 812103
مشغل / معدات درفلة االنابيب812104
مشغل / معدات درفلة مقاطع االلمنيوم812105
مشغل / معدات تقسية الفوالذ الكربوني812106
مشغل / معدات تخمير الفوالذ812107
مشغل / معدات آربنة الفوالذ812108
مشغل / معدات نتردة الفوالذ812109
مشغل / معدات المراجعة الحرارية للفوالذ812110
مشغل / افران تمييع المعادن812111
مشغل / االت بثق معادن812112
مشغل / معدات سحب اسالك معدنية812113
مشغل / االت صنع المسامير 812114

مشغلو معدات طلي وتغليف وصقل  المعادن 8122
مشغلو معدات طلي  المعادن 812201
مشغلو معدات تغليف المعادن 812202
مشغلو معدات صقل  المعادن 812203

مشغلو معامل المنتجات الكيمائية والتصوير الضوئي 813
مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية 8131

مشغل / جاروشة - عمليات آيميائية813101
مشغل / مطحنة - عمليات آيميائية813102
مشغل / خالط - عمليات آيميائية813103
مشغل / افران تجفيف - عمليات آيميائية813104
مشغل / افران تحميص - عمليات آيميائية813105
مشغل / مبردات وانفاق تبريد - عمليات آيميائية813106
مشغل / مكابس ترشيح - عمليات آيميائية813107
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مشغل / مرشح - عمليات آيميائية 813108
مشغل / فراز بالطرد المرآزي - عمليات آيميائية813109
مشغل / فراز بالغربلة - عمليات آيميائية813110
مشغل / مبخر - عمليات آيميائية813111
مشغل / مفاعل آيميائي - عمليات آيميائية813112
مشغل / مقطر  - عمليات آيميائية813113
مشغل / افران تسخين - عمليات آيميائية813114
مشغل / مبلور - عمليات آيميائية813115
مشغل / مخثر - عمليات آيميائية813116
مشغل / وحدة خدمات عامة  - مصافي813117
مشغل / وحدة انتاج االسفلت813118
مشغل / وحدة تحطيم بالهيدروجين813119
مشغل / وحدة تقطير تحت الضغط الفراغي813120
مشغل / وحدة التقطير تحت الضغط الجوي813121
مشغل / وحدة معالجة آيميائية للمشتقات النفطية813122
مشغل / وحدة تحميل منتجات نفطية813123
مشغل / وحدة تعبئة الغاز المسال813124
مشغل / وحدة تحسين بنزين813125
مشغل / وحدة تهذيب النافثا813126
مشغل / وحدة التحطيم بالعامل المساعد المميع813127
مشغل / وحدة معالجة وتخزين غاز طبيعي813128
مشغل / وحدة انتاج غاز الهيدروجين813129
مشغل / معدات ضخ وتخزين منتجات نفطية813130
مشغل / لوحة تحكم عمليات تكرير نفط813131
مشغل / وحدة اسالة وفصل غازات صناعية813132
مشغل / االت الصب والتشكيل - صناعات تحويلية813133

مشغلو مكائن الصور الضوئية8132
مشغل ماآنة طبع الصور813201

مشغلو مكائن انتاج المطاط والبالستك والورق814
مشغلو معدات تصنيع المطاط8141

مشغل / االت تشكيل - مطاط814101
مشغل / االت تشكيل - ميالمين814102
مشغل / االت تشكيل - اسفنج814103

مشغلو آالت تصنيع المنتجات البالستيكية 8142
مالحظ / انتاج منتجات بالستيكية814201
مشغل / معدات خلط المواد البالستيكية814202
مشغل / االت البثق - بالستيك814203
مشغل / االت الحقن - بالستيك814204
مشغل / االت النفخ - بالستيك814205
مشغل / الة تصنيع اآياس بالستيكية814206
مشغل / مقص بالستيك814207

مشغلو مكائن الورق والكرتون8143
مشغل / معدات تصنيع الورق814301
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مشغل / معدات صقل الورق 814302
مشغل / معدات تشريح الورق814303
مشغل / معدات لف الورق814304
مشغل / معدات تصنيع الورق المقوى (الكرتون)814305
مشغل / الة تصنيع اآياس ورقية814306
مشغل / الة تصنيع مغلفات ورقية814307
مشغل / الة تصنيع صناديق ورقية814308

مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج و الفرو والجلود 815
مشغلو مكائن تحضير ولف الخيوط وغزلها8151

مشغل / الة خلط وتفتيح االلياف815101
مشغل / الة تسريح االلياف815102
مشغل / الة سحب االلياف815103
مشغل / الة تحضير االلياف للتمشيط815104
مشغل / الة تمشيط االلياف815105
مشغل / الة البرم (ظفر)815106
مشغل / الة غزل الخيوط815107
مشغل / الة تدوير الخيوط815108
مشغل / الة تطبيق الخيوط815109
مشغل / الة زوي الخيوط815110
مشغل / ترطيب الخيوط815111
مشغل ماآنة تمتين (تقوية النسيج)815112
مشغل ماآنة تبخير االقمشة815113

مشغلو آالت النسيج  والحياآة والحبك8152
مشغل / نول سجاد815201
مشغل / نول مخامل815202
مشغل / اداة لقي وتطريح815203
مشغل / الة تبريز خيوط815204
سداء815205
مشغل / نول ماش815206
مشغل / الة حياآة وشراشيب سجاد815207
مشغل / الة ديكاتور815208
مشغل / الة  قص اقمشة وسجاد815209
مشغل / الة حياآة جواريب815210
مشغل / الة حياآة اقمشة815211
مشغل / الة آروشيه مبرمجة815212
مشغل / الة حياآة فتح815213
مشغل / الة حياآة دائري815214
مشغل / الة تسريح اقمشة التريكو815215
مشغل / الة شكة ( سنارة )815216

مشغلو آالت الخياطة الصناعية  8153
مشغل / الة درزة صناعية815301
مشغل / الة حياآة صناعية815302
مشغل / الة لقطة صناعية815303
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مشغل / الة ازرار صناعية815304
مشغل / الة عراوي صناعية815305
مشغل / الة خياطة متعددة االبر815306
مشغل / الة مكبس آوي815307
مشغل / الة قص قماش815308
مشغل / الة آي تحضيرات الخياطة815309
مالحظ / خياطة صناعية815310
مشغل / الة تطريز صناعية815311
مشغل / الة تطريز اوتوماتيكية815312

مشغلو آالت الصباغة والتبييض وتنظيف القماش8154
مشغل / الة تنشية الخيط815401
مشغل / الة صباغة الخيط815402
مشغل / الة صباغة االقمشة815403
مشغل / الة تثبيت اللون الحرارية ( الرام )815404
مشغل / الة لف اقمشة815405
مشغل / الة غسيل اقمشة815406
مشغل / الة صقل وتلميع االقمشة815407
مشغل / الة نفش االقمشة815408
مشغل / االت تعتيق وغسيل الجينز815409
مالحظ / صباغة وتجهيز815410

مشغلو آالت تحضير الفرو و الجلود8155
مشغل / احواض تنظيف الجلود815501
مشغل / الة  قص الجلود815502
مشغل / الة تنظيف االدمة والتلحيم815503
مشغل / الة فتق ( شق ) الجلود815504
مشغل / الة سحب ( شد ) الجلود815505
مشغل / الة آي الجلود815506
مشغل / الة تحضير محلول الدباغة815507
مشغل / احواض تحميض الجلود815508
مشغل / الة دباغة الجلود815509
مشغل / الة تجفيف الجلود815510
مشغل / الة صقل الجلود815511
مشغل / وحدة صبغ الجلود815512
مشغل / الة عصر الجلود815513
مشغل / الة اعادة دبغ الجلود815514
مشغل / الة برش الجلود815515
مشغل / الة تطبيع الجلود815516
مشغل / الة تمليح الجلود815517
مالحظ / دباغة جلود815518

مشغلو آالت تصنيع األحذية والحقائب وما يرتبط بهم8156
مشغل / الة تفصيل نعال ودبان815601
مشغل / مقص نماذج احذية815602
مشغل / الة شد آعب الحذاء815603
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مشغل / الة خياطة نعل الحذاء815604
مشغل / الة شد وجة الحذاء815605
مشغل / الة خياطة وجة الحذاء815606
مشغل / االت تصنيع حقائب يدوية815607
مشغل / االت تصنيع حقائب سفر815608

مشغلو مكائن  الغسيل والكوي 8157
غسال / مالبس وبياضات الي815701
غسال / سجاد وموآيت الي815702
غسال غسيل جاف آلي (تنظيف جاف آلي)815703
آواء / مالبس (بخار)815704
آواء / بياضات (بخار)815705

مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج و الفرو والجلود  آخرون لم يصنفو في مكان اخر8159
مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج  والفرو والجلود آخرون 815901

مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بهم816
مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بهم8160

مشغل / االت فرم اللحوم816001
مشغل / االت طبخ اللحوم816002
مشغل / االت تعليب اللحوم816003
مشغل / االت تجهيز اللحوم816004
مشغل / االت بسترة الحليب816005
مشغل / االت نزع وتصنيع القشدة816006
مشغل / االت تصنيع اللبن الرايب816007
مشغل / االت تصنيع اللبنة816008
مشغل / االت فرز وتصنيع الزبدة816009
مشغل / االت تصنيع الجبنة البيضاء816010
مشغل / االت تصنيع الجبنة الصفراء816011
مشغل / االت تصنيع محلول الجميد816012
مشغل / االت تصنيع الدوندرمة816013
مشغل / الة غربلة حبوب816014
مشغل / جاروشة حبوب816015
مشغل / مطحنة حبوب816016
مشغل / مناخل الية816017
مشغل / مطحنة بهارات816018
مشغل ماآنة طحن علف الحيوان816019
مشغل / مخبز الي816020
مشغل / وحدات انتاج حلويات816021
مشغل / وحدة انتاج شوآوالتة816022
مشغل / وحدة انتاج معجنات816023
مشغل / وحدة انتاج معكرونة816024
مشغل / وحدة انتاج شعيرية816025
مشغل / وحدة انتاج النشا816026
مشغل / حقل تخمير خميرة الخبز816027
مشغل / االت تجفيف الخميرة816028

90  



وصــــف المــهـــنةرمز المـهنة الفصل الباب الجزء القسم
مشغل / االت فصل خميرة الخبز816029
مشغل / مرشحات خميرة الخبز816030
مشغل / وحدة تصنيع سكاآر816031
مشغل / تصنيع علكة816032
مشغل - الة تقطيع العجين (شناك)816033
مشغل ماآنة تقطيع الحلويات السكرية816034
مشغل المقالة الدوارة816035
مشغل ماآنة تليين الحلويات السكرية816036
مشغل / غسل خضراوات وفواآة816037
مشغل / االت تصنيع عصائر816038
مشغل / االت تصنيع معجون طماطة816039
مشغل / معدات المربى816040
مشغل / معدات طبخ  الخضراوات816041
مشغل / معدات تخليل الخضراوات816042
مشغل / معدات تصنيع الفول المدمس816043
مشغل / معدات تصنيع الحمص بالطحينية816044
مشغل / معدات تعليب الخضراوات والفواآه816045
مشغل / وحدة تكرير وتصفية السكر816046
مشغل / وحدة فاصالت بلورات السكر816047
مشغل / وحدة مجففات السكر816048
مشغل / االت غسيل وتقطيع الشمندر816049
مشغل / الة بلورة السكر816050
مشغل / الة تشكيل السكر816051
مشغل / االت انتاج مرآزات عصائر سائلة816052
مشغل / االت انتاج مرآزات عصائر صلبة816053
مشغل عصارات قصب السكر816054
مشغل جهاز استخالص السكر من البنجر816055
مشغل جهاز ترويق عصير السكر816056
مشغل مبخارات816057
مشغل / االت جرش البذور816058
مشغل / مكابس عصر البذور816059
مشغل / مصافي الزيوت النباتية816060
مشغل / جهاز هدرجة الزيوت النباتية816061
مشغل / الة عصر السمسم816062
مشغل / وحدة تصنيع الراشي816063
مشغل / وحدة انتاج حالوة الراشي816064
مشغل / الة تقشير السمسم816065
مالحظ معصرة زيتون816066
مشغل / محمص بن816067
مشغل / محمص مكسرات816068
مشغل / مطحنة بن816069
مشغل / االت تصنيع القهوة سريعة الذوبان816070
مشغل / معدات استنبات الشعير816071
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مشغل / معدات الغلي816072
مشغل / معدات التقطير816073
مشغل / معدات التخمير816074
مشغل / معدات تصنيع الخل816075
مشغل / معدات غسيل عبوات زجاجية816076
مشغل / االت تعبئة سوائل816077
مشغل / االت تعبئة مساحيق816078
مشغل ماآنة مراقبة عبوات زجاجية816079
مشغل / االت تسحيب اوراق التبغ816080
مشغل / االت مزج التبغ816081
مشغل / االت فرم التبغ816082
مشغل / االت برم التبغ816083
مشغل / االت لف التبغ816084
مشغل / االت تعبئة اللفائف816085
مشغل جهاز تكيف التبوغ بالبخار816086
عامل فصل سيقان التبغ بالماآنة816087
مشغل ماآنة نزع العروق816088
مشغل ماآنة فرم التبوغ816089

مشغلو معامل صناعة الورق ومعالجة الخشب 817
مشغلو معامل صناعة عجينة الورق ومعالجة الخشب 8171

مشغل / مطحنة خامات لب (عجينة ) الخشب817101
مشغل / غالية خلطة لب الخشب817102
مشغل / الة تبيض لب الخشب817103
مشغل / الة تفتيت عجين الورق817104
مشغل / الة تنظيف وتحويل عجين الورق817105
مشغل / الة طالء الورق 817106

مشغلو معامل قطع ومعالجة الخشب 8172
مشغل / معدات تقشير الجذوع817201
مشغل / معدات نشر الجذوع817202
مشغل / معدات نشر االلواح الخشبية817203
مشغل معدات قطع القشرة الخشبية817204
مشغل / معدات تصنيع الخشب المكبوس (الالتية)817205
مشغل / جاروشة خشب817206
مشغل / معدات تصنيع الخشب المضغوط817207
مشغل / معدات تصنيع خشب الطبقات (المعاآس)817208
مشغل / مكابس خشب الية817209

مشغلو معامل ومكائن صناعية ثابتة اخرى818
مشغلو مصانع الزجاج والسيراميك( الخزف)8181

مشغل / فرن صهر الخامات الزجاجية818101
مشغل / فرن صهر الزجاج818102
مشغل / معدات درفلة االلواح الزجاجية818103
مشغل / معدات بثق المنتجات الزجاجية818104
مشغل / معدات قولبة المنتجات الزجاجية818105
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مشغل / معدات نفخ المنتجات الزجاجية818106
مشغل / افران تلدين المنتجات الزجاجية818107
مشغل / معدات قص الزجاج818108
مشغل / مطحنة خامة الطين الخزفي818109
مشغل / مكابس عصر الطين الخزفي818110
مشغل / عجانة الطين الخزفي818111
مشغل / معدات تشكيل الخزف بالقوالب818112
مشغل معدات تشكيل الخزف بالكبس818113
مشغل / معدات تشكيل الخزف بالبثق818114
مشغل / معدات تزجيج المنتجات الخزفبة818115
مشغل / فرن تحميس المنتجات الخزفية818116
مشغل / معدات دهان المنتجات الخزفية818117
مشغل / معدات زخرفة المنتجات الخزفية818118
مشغل/ معدات تصنيع الكاشي الخزفي818119
مشغل / معدات تصنيع الطابوق الخزفي818120
مشغل / دوالب تشكيل الخزف818121

مشغلو المراجل والمكائن البخارية8182
مشغل / مراجل بخار818201
مشغل / توربين بخاري818202

مشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالمات 8183
مشغل / الة تعبئة الكبسوالت الدوائية818301
مشغل / الة تغليف االقراص الدوائية818302
مشغل / الة تغليف الحقن الطبية818303
مشغل / الة تعبئة االيروسوالت الدوائية818304
مشغل / الة تعبئة المساحيق الدوائية818305
مشغل / وحدة تعبئة وتغليف الصابون818306
مشغل / وحدة تعبئة مساحيق التنظيف818307
مشغل / وحدة تعبئة  الصابون السائل818308
مشغل / وحدة تعبئة المعاجين818309

مشغلون آخرون لم يصنفو في مكان اخر 8189
مشغل / خط تجميع مؤتمت818901
مشغل / روبوت ( مشغل آلي انسان او حيوان)818902

عمال التجميع 82
عمال التجميع 821

عمال تجميع المعدات الميكانيكية 8211
عامل تجميع / اجهزة تبريد821101
عامل تجميع / غساالت821102
عامل تجميع / افران غاز821103
عامل تجميع / مدافئ آهربائية821104
عامل تجميع / سخانات مياه821105
عامل تجميع / اجسام مرآبات821106
عامل تجميع / اقفال821107
عامل تجميع / حنفيات مياه821108
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عمال تجميع المعدات الكهربائية  واإللكترونية  8212

ناظر/ مشرف مصنع تحويلي821201
عامل تجميع / قواطع آهربائية821202
عامل تجميع / مفاتيح آهربائية821203
عامل تجميع / وحدات مصابيح فلورية آهربائية821204
عامل تجميع / محوالت آهربائية821205
عامل تجميع / لوحات توزيع آهربائية821206
عامل تجميع / اجهزة تسخين آهربائية821207
براد تجميع محرآات821208
عامل تجميع آالالت الزراعية 821209
عامل ترآيب وتنصيب مكائن821210
عامل تجميع / هاتف821211
عامل تجميع / اجهزة راديو وتلفاز821212
عامل تجميع / اجهزة حاسوب821213

العاملون في التجميع لم يصنفو في مكان اخر8219
عامل تجميع / منتجات مطاطية وبالستيكية821901
عامل تجميع / اثاث خشبي منزلي821902
عامل تجميع / منتجات آرتون821903
عامل تجميع / منتجات نسيجية821904

السائقون ومشغلو أليات المعامل المتنقلة 83
سائقو المكائن المتنقلة ومايرتبط بهم831

سائقو  المكائن المتنقلة 8311
سائق / قاطرة831101
سائق / قطار شحن خامات831102
مساعد سائق قطار831103
سائق قاطرة مناورة831104

عمال الفرملة واالشارات وتبديل السكك الحديدية 8312
عامل فرملة / قطار831201
عامل اشارات / سكك حديدية831202
عامل تحويل ( محولجي ) سكك حديدية (مفصلي)831203

سائقو المرآبات ( السيارات ) والدرجات النارية 832
سائقو الدراجات النارية8321

سائق الدراجة النارية832101
سائقو المرآبات الخاصة واالجرة والعربات8322

سائق / صالون خصوصي832201
سائق / عمومي832202
سائق / مرآبة متوسطة832203
سائق سيارة أجرة للرآاب (تكسي)832204
سائق سيارة حمل (نقل محلي)832205
سائق سيارة اسعاف832206
سائق سيارة اطفاء832207

سائقو الشاحنات والحافالت833
سائقو الباصات (الحافالت)8331
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سائق حافلة آبيرة 833101
سائق حافلة متوسطة833102
سائق حافلة صغيرة833103

سائقو الشاحنات الثقيلة واللوريات8332
سائق / شاحنة833201
سائق سيارة حمل (مسافات طويلة) (ناقلة، تانكر، شاحنة)833202
معاون سائق (سكنجي)833203
سائق آليات حرائق الطائرات833204
سائق شاحنة البريد833205

سائقو ومشغلو المعامل المتحرآة834
سائقو  ومشغلو اآلالت الزراعية  8341

سائق / جرار زراعي834101
سائق / حاصدة834102
مشغل / معدات البذار834103
مشغل / معدات التسميد834104
مشغل / معدات الرش834105
مشغل / معدات الري834106

سائقو ومشغلو اآلليات الحفر ومايربط بهم 8342
سائق / مشغل جرافة834201
سائق / مشغل حفار834202
سائق / مشغل غارفة ( شفل )834203
سائق / مشغل الية تحميل834204
سائق / مشغل الية تسوية ( جريدر )834205
سائق / مشغل حادلة  ( مدحلة )834206
سائق / مشغل الة تنعيم سفلتة834207
مشغل ماآنة حفر (االعمال الترابية)834208
مشغل ماآنة حفر بمفرغة ذات فكين834209
مشغل ماآنة حفر ذات مفرغة تعمل بطريقة السحب (مشغل دارك آالين)834210
مشغل ماآنةحفر الخنادق والمجاري834211
مشغل بلدوزر834212
مشغل آلة آري االنهر والقنوات834213
مشغل ماآنة دق الرآائز والدعامات (بايل)834214
سائق مدرجة834215
سائق ترمبول834216
مشغل ماآنة تبليط الطرق بالكونكريت834217
مشغل ماآنة تبليط الطرق بالقار (االسفلت)834218
مشغل خباطة آونكريت834219
مشغل وحدة خلط الكونكريت834220
مشغل ماآنة ثقب االرض834221
مشغل ماآنة فرش الحجر834222
مشغل مثقاب هوائي (عامل دريلة) في االنشاءات834223
مشغل ماآنة الدك في االنشاءات834224
مشغل ماآنة شق االنفاق في االنشاءات834225
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مشغل / خالطة اسفلت834226
سائق / مشغل الية سفلتة834227

سائقو ومشغلو الكرينات والروافع وما يرتبط بهم8343
مشغل / وحدة توليد طاقة متنقلة834301
سائق / مشغل ونش (آرين)834302
مشغل / رافعة برجية834303
سائق / مشغل رافعة شوآية834304
سائق / مشغل المعدات االرضية في المطار834305
سائق / مشغل رافعة حاويات834306
منسق حرآة رافعة834307
سائق رافعة جسرية834308
مشغل رافعة ثابتة ذات ذراع متحرك (آرين)834309

سائقو ومشغلو شاحنات الحمل8344
مشغل رافعة زاحفة (مجنزرة)834401
مشغل مصعد في االنشاءات834402
مشغل رافعة عائمة834403
مشغل رافعة على عربة سكك الحديد834404

العاملون في اطقم السفن وما يرتبط بهم835
العاملون في اطقم السفن وما يرتبط بهم8350

سائق قارب ذي محرك835001
سائق زورق بخاري835002
عضو طاقم مرآب النجاة835003
عضو طاقم تطهير االنهار والقنوات835004
عضو طاقم اليخت835005
عضو طاقم زوارق السحب835006
سائق عٌبارة835007
بالم835008

العاملون في المهن االولية9
المنظفون والمساعدون 91

المنظفون والمساعدون في المنازل والفنادق  والمكاتب911
المنظفون والمساعدون في المنازل 9111

معاون منزلي911101
منظف منازل / خادم911102

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب والمؤسسات االخرى 9112
عامل تنظيفات / مكاتب911201
عامل تنظيفات / فندق911202
عامل تنظيفات / دورات المياه911203
عامل تنظيفات / وسائط نقل رآاب911204

العاملون في التنظيف بواسطة االيدي في  الكوي والنوافذ والعربات912
عمال الغسيل والكي اليدوي9121

غسال مالبس912101
غسال سجاد يدوي912102
غسال ستائر ومفروشات يدوي912103
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آواء يدوي912104
عامل آي / مكوى اسطواني ( رول )912105

منظفو المرآبات 9122
عامل غسل السيارات912201
ماسح مرآبات912202

منظفو النوافذ9123
منظف زجاج نوافذ / مباني912301

منظفون آخرون 9129
ماسح ارضيات / مباني912901
منظف سجاد وموآيت912902
ماسح احذية912903

عمال الزراعة والغابات وصيد االسماك92
عمال الزراعة والغابات وصيد االسماك921

العاملون في المحاصيل الحقلية9211
حراث921101
عامل زراعي / عزق921102
عامل زراعي / رش مبيدات921103
عامل زراعي / ري وتسميد921104
حصاد921105
عامل زراعي / قطف محاصيل921106
عامل زراعي / جمع نباتات برية921107
عامل زراعي / تعبئة وتغليف921108
عامل قطف وتدريج ازهار921109
عامل خدمة نباتات زينة داخلية921110
عامل خدمة حدائق ومسطحات921111

العاملون في حقول المواشي9212
عالف921201
عامل تنظيف حظائر921202
جامع بيض921203
راعي921204
عامل تفريخ921205
مقلم اظالف ابقار921206

العاملون في المزارع المختلطة ( نباتي ، حيواني)9213
العاملون في المزارع المختلطة ( نباتي ، حيواني)921301

العاملون في الحدائق والبستنة 9214
حدائقي في الحدائق العامة 921401
حدائقي في المنازل921402

عمال الغابات9215
عامل زراعي / غابات921501
طواف غابات921502
عامل قص اشجار921503
عامل مراعي921504
عامل جمع بذور اشجار غابات921505
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عامل مكافحة حرائق غابات921506

عمال تربية السمك والصيد9216
عامل تنظيف احواض سمك921601
عالف اسماك921602
معاون صياد921603
صياد سمك921604

عمال االتعدين والتشيد والتصنيع والنقل93
عمال االتعدين والتشيد 931

عمال التعدين والمقالع9311
عامل منجم931101
عامل مقلع931102
عامل آسارة931103

عمال الهندسة المدنية9312
عامل انشاء طرق931201
عامل سفلتة931202
عامل صيانة طرق931203
منفذ عالمات مرورية931204
منفذ خالطات اسفلتية931205
منفذ فرشات اسفلتية931206

عمال انشاء المباني9313
حفار931301
عامل بناء / مناولة مواد931302
عامل خلطة خرسانية931303

عمال التصنيع 932
عمال التعبئة باليد9321

عامل / مصانع ( مناولة مواد )932101
عامل / تنظيف عبوات932102
عامل / تعبئة منتجات932103
عامل / تغليف منتجات932104

عمال المصانع الذين لم يصنفوا في مكان اخر9329
عامل تنظيف االت932901
عامل تزييت االت ومعدات932902

العاملون في التخزين والنقل933
سائقو العربات اليدوية والهوائية9331

عامل نقل / عربة يدوية933101
عامل نقل / دراجة هوائية933102

سائقو العربات التي تجرها الحيوانات9332
حوذي 933201

عمال الشحن والحمولة9333
عامل تحميل / طائرة933301
عامل تحميل / شاحنات933302
عامل تحميل / سفن933303
عامل تحميل / صناديق خضراوات933304
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عامل مناولة / شحن جوي933305
عامل فك وربط / سفن933306
عامل نقل 933307

عمال المخازن9334
عامل مخزن933401

مساعدو العاملون في تحضير االطعمة94
مساعدو العاملون في تحضير االطعمة941

عمال تحضير الوجبات السريعة9411
عامل تحضير الوجبات السريعة941101

مساعدو الطباخون 9412
عامل جلي ادوات مطبخ941201
عامل  مطبخ941202

العاملون في البيع والخدمات في الشارع95
عمال الخدمات في الشارع 951

عمال الخدمات في الشارع 9510
نضاح حفر امتصاصية951001
عامل تسليك مجاري951002
عامل تنظيف مجاري951003

الباعة  المتجولون عدا  االطعمة في الشوارع 952
الباعة  المتجولون عدا  االطعمة في الشوارع 9520

بائع سجائر952001
بائع صحف952002
بائع بطاقات يانصيب952003
بائع زهور952004
بائع متجول مواد تنظيف952005
بائع متجول ادوات منزلية952006
بائع متجول غاز952007
بائع متجول وقود ( نفط  ، آاز، زيوت ..الخ)952008

العاملون في جمع النفايات وما اليهم96
العاملون في جمع المواد القديمة961

جامعو  النفايات 9611
جامع نفايات ( زبال )961101
جامع  نفايات (عتاآة)961102

عاملو فرز  النفايات (عتاآة)9612
عامل فرز  النفايات (عتاآة)961201

الكناسون وما يرتبط بهم 9613
عامل تنظيفات ( آناس )961301

العاملون اآلخرون في المهن االولية962
موزعو البريد والطرود والحمالون 9621

موزع بريد وطرود962101
فراش962102
حمال امتعة / فندق962103
حمال962104
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العاملون في المهن الغريبة9622

المتسولون962201
عامل مهن اخرى غريبة962202

قارؤو العدادات9623
قارئ عداد آهرباء962301
قارئ عداد مياه962302

جامعو الحطب والماء9624
جامع الحطب 962401
جامع الماء962402

العاملون آخرون الذين لم يصنفو في مكان اخر9629
مرآب ستائر962901
مرآب سكك حديدية962902
مرآب مقصات سكك حديدية962903
عامل سكك حديدية962904
عامل تغيير زيت المحرآات962905
عامل إصالح إطارات( بنجرجي )962906
عامل سينما962907
مضوي في السينما962908
 بواب المحكمة962909
ملصق إعالنات962910
مشغل أجهزة تسلية (مدينة االلعاب )962911
مشغل مصاعد في العمارات962912
منظف سيارات في محالت الوقوف962913
بواب عمارة سكنية962914
بواب مكاتب962915

مهن القوات المسلحة0
الضباط القادة في القوات المسلحة01

الضباط القادة في القوات المسلحة011
الضباط القادة في القوات المسلحة0110

ضباط قادة في القوات المسلحة011001
الضباط غير القادة في القوات المسلحة02

الضباط غير القادة في القوات المسلحة021
الضباط غير القادة في القوات المسلحة0210

ضابط اداري في القوات المسلحة021001
ضابط فني في القوات المسلحة021002

مراتب اخرى في القوات المسلحة03
مراتب اخرى في القوات المسلحة031

مراتب اخرى في القوات المسلحة0310
نائب ضابط اداري في القوات المسلحة031001
نائب ضابط فني في القوات المسلحة031002
مراتب اخرى ( رئيس عرفاء ، عريف ، نائب عريف ، جندي اول ، جندي )031003
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