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 ورقة عمل حول تجربة سلطنة عمان 

   التصنيف المھنيفي استخدام 



  

 ٣  

  تقديم

كانت سلطنة عمان احدى الدول التي اھتمت بالعمل ا�حصائي كونه السبيل اساسي في تنظيم   
وية، وعليه فقد تطور العمل ا�حصائي في السلطنة بشكل مضطرد سواء من حيث إرساء العملية التنم

قواعد البيانات ا�دارية لكافة انشطة ا=قتصادية وا=جتماعية أو من خ:ل إجراء التعدادات الشاملة 
البيانات  والمسوحات بالعينة لFسر والمنشآت، وإتباع الطرق واساليب الحديثة لتصنيف وتبويب وتحليل

تيسيراً على مستخدميھا من باحثين ومخططين ومتخذي القرار، وذلك لتوفير اساس ال:زم �عداد 
الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذھا وتقييمھا ووضع اھداف و السياسات المناسبة =ستيعاب المتغيرات 

  .شھدھا السلطنةالطارئة بما يحقق رؤى وتطلعات التنمية ا=قتصادية وا=جتماعية التي ت

وخ:ل مسيرة تطور العمل ا�حصائي بالسلطنة تبنت الوزارة والجھات الحكومية المختلفة العديد   
من التصانيف ا�حصائية الوطنية وا�قليمية و الدولية في مجا=ت عملھا سواء لتبويب البيانات الخاصة 

لبشرية كالمؤھ:ت التعليمية والجنسيات بانشطة ا=قتصادية للمنشات، أو البيانات الخاصة بالموارد ا
  . والمھن والمناطق الصحية وا�دارية وغيرھا من التقسيمات الجغرافية المختلفة

حيث ستعرض ورقة العمل ھذه تجربة السلطنة في مجال استخدام التصنيف المھني ومدى أھميته   
التعاون لدول الخليج العربية كما ستتضمن الورقة أيضا خطة دول مجلس في إعداد الخطط والسياسات، 

لتطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني مواكبة للتطور الحاصل في سوق 
العمل والذي ينتج عنه مھن وأعمال ووظائف جديدة، والذي سيساعد في توحيد المسميات على مستوى 

  .ن المھن وا=عمال المزاولةدول المجلس وبالتالي الحصول على احصاءات دقيقة وصحيحة ع

  

  بالسلطنة �ستخدام التصنيف المھني الحاليالواقع : المحور ا�ول

 الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھنياعتمدت وزارة القوى العاملة 

مع م، وھذا يعني أن جميع تعام:ت أصحاب اعمال ١٩٩٥أساساً لبناء نظام معلومات العمل منذ عام 
إدارات العمل المختلفة سواء في تراخيص العمل أو بطاقات العمل أو التشغيل، وغيرھا من المجا=ت تتم 
على أساس مسمى المھنة ورمزھا في الدليل وذلك من أجل الوصول إلى معلومات صحيحة يمكن ا=عتماد 

البشرية واستخدامھا  عليھا في رسم السياسات واتخاذ القرارات وا�جراءات الخاصة بتنمية الموارد
  .ا=ستخدام امثل

القرارات الوزارية الصادرة بشأن استخدام الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف  -أ
  :والتوصيف المھني

بشأن العمل بالدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف ) ١٥٤/٩٩(قرار وزاري رقم   �
 . المھني

بشأن توحيد ا�حصاءات الرسمية ) ١١/٢٠٠٣(لسته رقم قرار مجلس الوزراء الموقر في ج  �
وتسھيل إمكانية الربط اnلي بين الجھات الحكومية المختلفة لتحقيق التكامل ا�حصائي في 

 .السلطنة

 .بشأن تعديل وإضافة مسميات اعمال على الدليل) ٣٤١/٢٠٠٧(قرار وزاري رقم   �

 .اعمال على الدليل بشأن إضافة مسميات) ٥٨٠/٢٠٠٩(قرار وزاري رقم   �

بالدورة السادسة والعشرين لمجلس وزراء العمل لدول الخليج العربية بشأن ) ٣(قرار رقم   �
  .ا=عمال المضافة على الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني

الموحد للتصنيف والتوصيف  الخليجيالجھات الحكومية التي تستخدم الدليل العربي  -ب
  :مھنيال

وزارة القوى العاملة في كافة انظمة المعتمدة لديھا من تراخيص العمل وبطاقات العمل  �
 وعقود العمل للعمانيين والوافدين العاملين في القطاع الخاص 

 .الھيئة العامة لسجل القوى العاملة الوطنية �



  

 ٤  

 .سجل احوال المدنية بشرطة عمان السلطانية �

 .جتماعيةالھيئة العامة للتأمينات ا= �

ً (وزارة ا=قتصاد الوطني  �  حيث تم استخدامه في مسوحات القوى العاملة لعامـي) سابقا

 .م٢٠١٠و ٢٠٠٣والتعـداد العام للسكان والمساكن والمنـشآت لFعوام ) ٢٠٠٨و ٢٠٠٦(

  المركز الوطني للتوجية المھني بوزارة التربية والتعليم  �

عربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المنظمة للتعريف بالدليل ال ورش العمل -ج
  :المھني

 ).١٩٩٨(ندوة استخدامات الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني  �

ورشة عمل توحيد المفاھيم والمصطلحات والتصانيف ا�حصائية المستخدمة في السلطنة  �
 ).م١٨/٤/٢٠٠٤-١٧(للفترة 

 ).م٢٥/٩/٢٠٠٩-٢٣(ية للفترة ورشة عمل حول تطبيق التصانيف ا�حصائ �

  

  لمحة عن الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني : الثانيالمحور 

  ھيكل الدليل. أ
) شملمن اعم وا(تم توزيع المھن واعمال الموجودة في الدليل رأسيا في خمسة حدود أو مستويات  

ووزعت . اجات ا�حصائية والمھنية لمعلومات سوق العملإلى اقل شمو= وأكثر تفصي:، لتلبية ا=حتي
  :ھذه المجاميع حسب التدرج كاnتي

 :القسم �

ويمثل الحد اول ويتفرع إلى أجزاء، وھو أعلى وأوسع مجموعة تتوافر فيھا إمكانية حصر اعمال 
يھا قسما عـاشرا وصنفت القوى العاملة في الدلـيل في تسعة أقسام، مضـافا إل. وتصنيفھا بصورة منطقية

وتـفيد المعلـومات . خصص للعـاملين في القـوات المسـلحة وامن والمھن غـير المبينة في الدليل
  .ا�حصائـية على مسـتوى القـسم في المقارنات الدولية

   :وفيما يلي عناوين ورموز أقسام الدليل

  العنوان  الرمز

  مديرو ا<دارة العامة وا�عمال  ٠

  في المواضيع العلمية والفنية وا<نسانية ا<ختصاصيون  ١

  الفنيون في المواضيع العلمية والفنية وا<نسانية  ٢

 المھن الكتابية  ٣

  مھن البيع  ٤

 مھن الخدمات  ٥

 مھن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور، والصيد  ٦

  مھن العمليات الصناعية والكيمائية، والصناعات الغذائية  ٧

 ة ا�ساسية المساعدةالمھن الھندسي  ٨

  مھن القوات المسلحة وا�من والمھن غير المبينة  ٩

  

 :الجزء �

وتفيد المعلومات ا�حصائية على مستوى . جزءاً ) ٣٢(ويضم الدليل . ويمثل الحد الثاني ويتفرع إلى أبواب
  .الجزء في أغراض المقارنات الدولية أيضا، ولكنھا اكثر تحديداً 



  

 ٥  

 :الباب �
ويوجد على مستوى الباب تجانس اكبر . بابا) ٨٥(ويضم الدليل . الث ويتفرع إلى فصولويمثل الحد الثـ 

امر الذي يساعد على جمع المعلومات ا�حصائية والمھنية، غراض . من حيث المجال المھني
 .الدراسات والبحوث والمقارنات على مستوى الدولة وعلى المستوى الدولي أيضا

 :الفصل �

وتوفر . فص:) ٢٩٩(ويضم الدليل . في الدليل، ويضم مجموعة من المھن واعمالوھو الحد الرابع  
 .الفصول معلومات مھنية اكثر تفصي: تفيد في الجوانب العامة للموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة

 :المھنة �
مھنة ) ٢٣٢(ة مھنة با=ضاف) ١٨٥٣(ويشتمل الدليل على . ويمثل العمل أو المھنة الحد الخامس في الدليل

تم إضافتھم على الدليل وتستخدم المعلومات عند ھذا المستوى في تخطيط، وإعداد، وتعليم وتوجيه، 
. وتدريب، وتأھيل، وتشغيل، وحماية ورعاية القوى العاملة بشكل تفصيلي، يخدم احتياجات خطط التنمية

اجور، وفي تحليل العمل ورسم سياسات . وفي رسم السياسات وا�جراءات في ھذه المجا=ت كافة
 .وتقييمه وغيرھا

  ا�قسام المھنية

  العمل/ المھنة   الفصل  الباب  الجزء

إصدار 
١٩٩٣  

بعد 
  ا<ضافات

إصدار 
١٩٩٣  

بعد 
  ا<ضافات

إصدار 
١٩٩٣  

بعد 
  ا<ضافات

إصدار 
١٩٩٣  

بعد 
  ا<ضافات

  ١٣٧  ٨٢  ١٨  ١٣  ٧  ٤  ٥  ٢  مديرو ا<دارة العامة وا�عمال  ٠

١  
في المواضيع ا<ختصاصيون 

  العلمية والفنية وا<نسانية
٤٢٧  ٣٨٦  ٦٥  ٦١  ١٥  ١٥  ٦  ٦  

٢  
الفنيون في المواضيع العلمية 

 والفنية وا<نسانية
٢٥٨  ٢٠٥  ٥٣  ٤٨  ١٨  ١٥  ٦  ٦  

  ٨٤  ٧٢  ١٧  ١٦  ٥  ٥  ٢  ٢ المھن الكتابية  ٣

  ١٤٥  ١٢٦  ٣٢  ٣٠  ١٠  ٩  ٣  ٣  مھن البيع  ٤

  ٨٥  ٦٩  ٢١  ١٧  ١١  ٨  ٢  ٣  مھن الخدمات  ٥

٦  
زراعة وتربية مھن ال

 .الحيوانات والطيور، والصيد
٦٠  ٥٨  ١٠  ١٠  ٤  ٤  ٢  ٢  

٧  

مھن العمليات الصناعية 
والكيمائية، والصناعات 

  الغذائية

٤٤٥  ٤٣٣  ٥١  ٤٨  ١٢  ١١  ٤  ٣  

٨  
المھن الھندسية ا�ساسية 

 المساعدة
٤٤٤  ٤٢٢  ٥٦  ٥٦  ١٤  ١٤  ٥  ٥  

٩  
مھن القوات المسلحة وا�من 

  والمھن غير المبينة
٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  ٢٠٨٥  ١٨٥٣  ٣٢٣  ٢٩٩  ٩٦  ٨٥  ٣٥  ٣٢  المجموع

  

  نظام الترميز. ب
تشير . موزع على سبعة خاناتويتكون رمز المھنة من رقم . استخدم النظام العشري في ترميز الدليل

الواحدة منھا بمفردھا أو مع أخرى، إلى مستوى أو حد معين من حدود الدليل، وتقرأ ھذه ارقام أو 
  :الخانات من اليسار إلى اليمين كما يلي

 .الرقم اول من الرمز يدل على القسم �

 .الرقمان اول والثاني يشيران إلى الجزء �

 .ثالث تشير إلى البابارقام اول والثاني وال �

 .الرقم الرابع يشير إلى الفصل �

 .الرقمان الخامس والسادس يشيران إلى المھنة �

 .الرقم السابع في الرمز يشير إلى مستوى المھارة �



  

 ٦  

على مستوى ) ١(، ويشير الرقم )٥،٤،٣،٢،١(وقد أعتمد الدليل خمسة مستويات مھنية رموزھا ھي 
  .نــى مستوىد) ٥(مھني، في حين يشير الرقم 

  

 )المھارة(سلم المستويات المھنية الھيكل العام ل. جـ

مستويات مھنية، على أساس نوع وحجم المؤھ:ت /تم توزيع اعمال التي تضمنھا الدليل على خمس فئات
، وذلك بعد دراسة الع:قات القائمة بين )معارف، مھارات، قدرات عقلية، قدرات بدنية(المطلوبة للعمل 

العمل ومستويات وأنماط التعليم والتدريب والمسارات الممكنة ل:نتقال من مستوى مھني إلى مستويات 
آخر، وذلك لما يحققه ھذا التوزيع من فائدة في عمليات ا=ختيار والتعيين، وتقييم العمل وتحديد اجور، 

  .العمل/ومنح تراخيص مزاولة المھنة

  :وھذه الفئات ھي

 ):(Specialist / Professionalا=ختصاصي  .١

تشمل ھذه الفئة المھن التي يتطلب إنجازھا، توافر قدر عال من المھارات العلمية والفنية وا�دارية لدى 
شاغليھا، لتمكينھم من تحليل وتخطيط وتقييم العمل وتطويره، ومتابعة افراد خ:ل مراحل ا�نجاز، 

أو المستوى إلى إعداد وتأھيل جامعي كحد ويحتاج الفرد ضمن ھذه الفئة . وحل مشاكل العمل وافراد
أبنية، طبيب عام، /محام، مھندس مدني(أدنى ومن امثلة على المھن التي تقع ضمن ھذا المستوى 
 ).محاسب عام، مدير إدارة، اختصاصي إحصائي، مستشار قانوني

 ):Technician(الفني  .٢

ومھارات عملية ) علمية وفنية(قلية وتشمل ھذه الفئة المھن التي يتطلب إنجازھا، توافر مھارات ع
وإشرافية لدى شاغليھا، لتمكينھم من تفھم طبيعة اداء وتحليله لتحديد خطوات ا=نجاز ومتابعته وتقييمه، 
.. با�ضافة إلى القدرة على نقل أفكار ا=ختصاصيين إلى العاملين في فئات المستويات المھنية ادنى

إعداد وتأھيل في الكليات والمعاھد المتوسطة التي تبلغ مدة الدراسة  ويحتاج الفرد ضمن ھذه الفئة إلى
فني مختبر (ومن امثلة على المھن التي تقع ضمن ھذه . سنوات بعد الدراسة الثانوية) ٣-٢(فيھا من 

  ).مواد، معلم مرحلة ابتدائية، ممرض، رسام معماري، مصور تلفزيوني

 ):Occupational Worker / Craftsman(العامل المھني  .٣

وتشمل ھذه الفئة المھن التي يتطلب إنجازھا، توافر مھارات عملية ومھنية تغطي إطار المھنة بشكل 
متكامل لدى شاغليھا، لتمكينھم من ممارسة كافة المھارات التي يتطلبھا اداء المھني ضمن المھنة 

رئيس (تدريبھم ورفع كفاءتھم با=ضافة إلى المقدرة على توزيع اعمال على المرؤوسين و. المحددة
  ).عمال

ويحتاج الفرد ضمن ھذه الفئة إلى إعداد وتأھيل في مستوى إنھاء المرحلة الثانوية المھنية أو ما يعادلھا 
  .مع خبرة عملية = تقل مدتھا عن خمسة سنوات

نيك خراط عام، كاتب تسجيل حسابات، ميكا(ومن امثلة على المھن التي تقع ضمن ھذه المجموعة 
  ).سيارات عام، بائع عام

 ):Skilled Worker(العامل الماھر  .٤

وتشمل ھذه الفئة المھن التي يتطلب إنجازھا، توافر مھارات عملية ومھنية متعلقة بجزء من المھنة لدى 
يحتاج الفرد ضمن ھذه الفئة إلى إعداد وتدريب لمدة ث:ثة سنوات في المدارس المھنية الثانوية . شاغليھا
  .كز التدريبأو مرا

  ).خراط، لحام، كھربائي، طباع(ومن امثلة على المھن التي تقع ضمن ھذه الفئة 

 ):Limited Skills Worker(العامل محدود المھارات  .٥

وتشمل ھذه الفئة المھن التي يتطلب انجازھا، توافر مھارات عملية متعلقة بجزء ضيق من المھنة لدى 
وتكون مدة . التدريب القصير في مراكز التدريب أو مواقع العملويمكن إكتسابھا من خ:ل . شاغليھا

  .التدريب عادة أقل من عام

  ).بائع صحف، مشغل آلة، مصلح إطارات سيارات(ومن امثلة على المھن التي تقع في مثل ھذه الفئة 

  



  

 ٧  

 العXقة بين فئات المستويات المھنية ونظم ا<عداد المھني. د

المستويات المھنية، أن تت:ءم مع واقع وتجارب دول مجلس التعاون لدول لقد روعي عند تحديد فئات 
ويحدد المستوى للعامل كمبدأ، وفقاً ). سياسات وبرامج(الخليج العربية في مجا=ت التعليم والتدريب 

  .لدرجة حيازته على المؤھ:ت المطلوبة للمھنة والمبينة في تعريف كل فئة من فئات المستويات المھنية

قل العامل إلى الفئة أو المستوى التالي إذا حصل على المؤھ:ت المطلوبة له بواحدة أو أكثر من وين
  :اساليب التالية

حضور برنامج وتدريب رسمي خارج العمل، في مراكز ومعاھد تدريب متخصصة أو  �
 .الجامعات

 .التدريب داخل العمل �

 .العمل/اكتساب الخبرة أثناء أداء المھنة �

 .تيالتدريب الذا �

من كلية أو معھد أو جامعة ) الخ...دبلوم، ليسانس أو بكالوريوس(الحصول على درجة علمية  �
 .معترف بھا

  

  )الجديد(لموحد للتصنيف والتوصيف المھني الدليل العربي الخليجي ا :المحور الثالث

قطاعات مھنية  نظراً للتطور الحاصل في تقنيات ا�نتاج المستخدمة في كافة مقومات الحياة، والذي أفرز
جديدة وأعمال ووظائف كثيرة كما ألغى العديد من اعمال والوظائف وأدخل الكثير من التغيرات على 
اعمال والوظائف الموجودة وتنميتھا والتسارع الھائل في تطوير ھذه التقنيات مما نجم عنه آثار مباشرة 

رق وآليات أكثر وأسرع تجاوبا مع ھذا على سوق العمل امر الذي أدى إلى إيجاد أدوات ووسائل وط
مما  ٢٠٠٨و الدليل الدولي المعياري للمھن  ٢٠٠٨التغير، وھي صدور الدليل العربي المعياري للمھن 

أدى إلى ضرورة تطوير الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني حيث تم إصداره قبل 
لس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعليه اصدر مج. ما يقارب تسعة عشرة عاماً 

منه ) ثانياً (والذي نصت الفقرة ) ٣(القرار رقم ) م٢٠٠٩نوفمبر -مسقط(في دورته السادسة والعشرين 
إعداد دراسة فنية حول البدائل المقترحة بشأن التصنيف والتوصيف المھني من خ:ل إعادة " على ما يلي 

م مع إضافة المھن المطلوبة ٢٠٠٨خليجي أو اعتماد التصنيف العربي المعياري للمھن النظر في الدليل ال
م، مع إضافة اعمال المطلوبة ٢٠٠٨على مستوى الخليجي، أو اعتماد دليل التصنيف الدولي المعياري 

  :حيث تم اقتراح بدلين في ھذا الشأن". على مستوى الخليجي 

  :البديل اول

من حيث الھيكلية والتبويب والترميز وفئات مستوى  ٢٠٠٨ي المعياري للمھن اعتماد التصنيف العرب
المھرة ومسميات اعمال، مع إضافة اعمال الموجودة في سوق العمل بدول الخليج العربية التي لم 
يتضمنھا التصنيف العربي المعياري للمھن، ومراجعة الوصف المھني لFعمال وإجراء التعديل حيثما 

  . اً للواقع الممارس في سوق العمليلزم وفق

  :البديل الثاني

من  ٢٠٠٨دراسة اعتماد المقترح في المرفق والذي يعد أكثر توافقاً مع التصنيف الدولي المعياري للمھن 
التصنيف العربي المعياري للمھن ومراجعة أسماء اعمال الواردة في التصنيف العربي المعياري للمھن 

عمال بما ينسجم مع الواقع الممارس في الدول العربية الخليجية وكذلك مراجعة وحذف أو إضافة بعض ا
الوصف الوظيفي لFعمال وإدخال ما يلزم من تعدي:ت بحسب احتياجات ومتطلبات أسواق العمل في 

  .الدول الخليج العربية

واعتماده  ،٢٠٠٨ومنھا رأت اللجنة أن المطلوب ھو مواءمة بين التصنيف الدولي المعياري للمھن 
كھيكلية ومراجعة الفصول المھنية وإضافة مسميات اعمال با=ستناد إلى التصنيف العربي المعياري 

والدليل العربي الخليجي للتصنيف والتوصيف المھني الحالي با�ضافة إلى اعمال  ٢٠٠٨للمھن 
   تم اعتماد البديل الثانيو عليه . المستجدة في سوق العمل بدول المجلس

  



  

 ٨  

   :حسب ويبين الجدول التالي أعداد اقسام ومسمياتھا وأجزاءھا وأبوابھا وفصولھا

  )الجديد(الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني 

  الفصل  الباب  الجزء القسم

 35  12  5  المشرعون وكبار الموظفين والمديرون -١

  91  28  6  ا�ختصاصيون -٢

  89  23  6  الفنيون ومساعدو ا�ختصاصيين -٣

  28  8  4  الكتبة وما يرتبط بھم -٤

  48  13  4  العاملون في مھن الخدمات والبيع با�سواق والمحXت  -٥

  18  9  2  العاملون المھرة في الزراعة، والغابات وصيد ا�سماك -٦

  84  15  5  الحرفيون والمھن المرتبطة بھم -٧

  44  14  3  مشغلو المصانع وا_�ت وعمال التجميع -٨

  34  10  6  ا�وليةالعاملون في المھن  -٩

  3  3  3  مھن القوات المسلحة -٠

 474  135  44  المجمـــوع

 

  استخدامات الدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني: المحور الرابع

ولكننا في ھذا المجال . للدليل العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني استخدامات عديدة
  :ھذه ا=ستخدامات ھميتھا بالنسبة لسلطنة عمانسوف نبرز فقط ستة من 

رسم إستراتيجية للموارد البشرية على مستوى السلطنة، وھو أمر ھام وحيوي للسلطنة بالنسبة لسياسة  -١
فتوفر بيانات إحصائية عن ايدي العاملة الوطنية والوافدة، وطبقا لتصنيف وتوصيف محدد . التعمين

سات اختيار المجا=ت والمستويات التي يريدون توجيه الموارد وموحد، سوف يتيح لواضعي السيا
البشرية نحوھا بما يضمن ا=ستخدام امثل لموارد الدولة البشرية والمادية، بحيث تصبح خطط إعداد 
وتدريب ھذه الكوادر لشغل وظائف وأعمال في المجا=ت التي يتم اختيارھا، ولتصبح ھذه الخطط 

 .لھذه ا=ستراتيجيةبمثابة التطبيق العملي 

ومن الطبيعي أن يحتاج تنفيذ ھذه ا=ستراتيجية بدوره إلى بيانات نوعية وكمية عن ھذه المھن 
  .واعمال والمھارات والمعارف المطلوب أدائھا بشكل صحيح والتي يحتاجھا سوق العمل

مل من جھة، وفرص حيث تأتي عملية المواءمة بين الباحثين عن ع. تسھيل مھمة تشغيل القوى العاملة -٢
العمل الشاغرة التي تطلبھا منشآت القطاع الخاص أو المستحدثة في سوق العمل من جھة أخرى ليمثل 
ا=ستخدام والتطبيق الثاني للتصنيف والتوصيف المھني، وھي عملية أقرب إلى التطبيقات النوعية 

العمل، مع ما يتمتع به الباحث عن حيث يتم مقارنة متطلبات . منھا إلى الكمية أو التطبيقات ا�حصائية
عمل من مواصفات ومھارات ومعارف، فإذا ما تطابقت متطلبات العمل مع الشخص أو العامل، أمكن 
ترشيحه لھذا العمل، وإذا كانت نتيجة المواءمة أن الباحث عن العمل لديه بعض أو كثير من المھارات 

إلى برامج تدريب م:ئمة =ستكمال مھاراته، أمكن حينئذ توجيھه . والمعارف وينقصه البعض اخر
 .ومن ثم ترشيحه لھذا العمل

أيضا التصنيف والتوصيف المھني يمثل اساس لعمليات التوجيه المھني من خ:ل توفر الوصف  -٣
والمعلومات عن بيئة العمل وطبيعته، فمن . والمھارات والمعارف المطلوبة دائه. الدقيق للعمل

ستخدم ھذه المعلومات في معاونة المتدربين أو المتطلعين إلى التدريب أو الداخلين البديھي وقتھا أن ن
الجدد لسوق العمل، على اختيار التخصصات التي تؤدي بھم إلى مھن وأعمال تتوافق معھم نفسياً 

وتستخدم ھذه البيانات والمعلومات النوعية عن العمل في عمليات التوجيه المھني . ومعرفياً ومھارياً 
في مدارس التعليم العام أيضا، ومن خ:ل عرض أف:م وصور ومطبوعات عن المھن واعمال 

 .المختلفة تساعد الط:ب على اختيار وتحديد مساراتھم وتوجھاتھم الدراسية والتعليمية والتدريبية

يوفرھا  كذلك ترشيد سياسات التعليم والتدريب، حيث تمثل البيانات والمعلومات الكمية والنوعية التي -٤
التصنيف والتوصيف المھني اساس العلمي الصحيح =ختيار محتوى برامج التعليم والتدريب 

وأيضا اختبارھما ومتطلبات منح الشھادات للشخص الذي تثبت قدرته على أداء العمل . ومناھجھما



  

 ٩  

في سوق  و= يفوتنا أن نشير ھنا إلى المعلومات الكمية عن فرص العمل المتاحة. بالشكل المطلوب
وعن اجور في ھذه المھنة أو تلك وأسلوب تدرجھا يعاون أيضاً في . العمل وتطورھا مع الزمن

 .وأيضاً في التخطيط لبرامج التعليم والتدريب المختلفة. عمليات التوجيه المھني

 وعلى مستوى المنشأة ا=قتصادية، تفيد أيضاً المعلومات التي يوفرھا التصنيف والتوصيف المھني، -٥

من خ:ل وصف العمل والواجبات التي يجب على العامل أو الموظف القيام بھا في تحديد راتبه، 
وحتى = يصبح الراتب تسعيره . ووضع سياسة لFجور والحوافز في المنشأة بما يحقق رفع ا�نتاجية

 .بل يصبح مرتبطاً ارتباطا وثيقاً وواضحا بالعمل المؤدي، وبا�نتاجية فيه. لشھادة

اً من خ:ل المعلومات التي يوفرھا التصنيف والتوصيف المھني تستطيع المنشآت ا=قتصادية أيض -٦
كما وأنھا تستطيع من معلومات سوق العمل، أن تحدد توقيت . تحديد احتياجاتھا من ايدي العاملة

 .واتجاھات التوسع والتطور في أنشطتھا

  

قاً فإن التصنيف والتوصيف المھني يخدم مجا=ت ھذا با�ضافة إلى ا=ستخدامات الستة المذكورة ساب
  :أخرى كثيرة على سبيل المثال = الحصر

توحيد مسميات اعمال وتوصيفھا على مستوى السلطنة، وبالتالي يسھل التعامل بلغة واحدة بين  -١
 .جمع اطراف المؤثرة في سوق العمل

ا والمقارنة فيما بينھا على توحيد البيانات ا�حصائية بين كل ھذه اطراف وتسھيل نشرھ -٢
 .المستوى المحلي وا�قليمي والدولي

كذلك تيسير معالجة معلومات القوى العاملة وسوق العمل بطريقة عصرية سھلة باستخدام  -٣
 .الحاسب اnلي

  

وخ:صة القول يمكننا التأكيد بأنه = يمكن nي شخص يعمل في مجال تنمية الموارد البشرية تخطيطاً أو 
أو استخداما، سواء في أجھزة الدولة أو في القطاع الخاص ا=ستغناء عن التصنيف والتوصيف  إعداداً 

المھني إذا ما أراد أن يكون عمله على أساس سليم، فمن المؤكد أن المعلومة الصحيحة تؤدي إلى قرار 
واتخاذ  والعكس صحيح تماماً، وأن المعلومات ھي اداة الحاسمة في ترشيد رسم السياسات.. صحيح
  .القرار

حيث تعتبر المعلومات المھنية من أھم وسائل رفع كفاءة اجھزة المعنية بتنمية الموارد البشرية  
إذ أن توفير المعلومات المھنية الخاصة بطبيعة المھن واعمال، ومتطلباتھا . واستخدامھا ا=ستخدام امثل

وفرص التعليم والتدريب، وحالة سوق العمل، أساس من القدرات العقلية والبدنية، والمھارات والخبرات، 
  . تحرك وعمل كل ھذه اجھزة، وما تتخذه من سياسات وإجراءات لتنمية الموارد البشرية في السلطنة

ونقصد بالمعلومات المھنية، المعلومات الصحيحة، التي يمكن ا=عتماد عليھا، في تحرك وتفاعل كل ھذه  
. وتعليما ً وتدريباً وتشغي:ً وحماية ورعاية للقوى العاملة، داخل سوق العملإحصاءاً وتخطيطاً : اطراف

حيث أن طبيعة ھذه المعلومات المتغيرة باستمرار تبعا لما سيحدث من أنشطة اقتصادية ومھن جديدة كل 
 يوم، وتعدد وتنوع المعارف والمھارات المطلوب مزاولتھا، أيضا شروط ا=لتحاق بالعمل، تتغير بتغير

  .العرض والطلب على القوى العاملة

وإذا لم تواكب المعلومات المھنية كل ھذه المتغيرات، ويتم تحديث البيانات أول بأول، وبالسرعة  
  . الم:ئمة، تصبح المعلومات عديمة الفائدة وغير صالحة ل:ستعمال

واسس ) المصطلحاتالمفاھيم و(وحتى نصل إلى نظم معلومات فعالة، =بد من توحيد اللغة الفنية  
ا�حصائية لھا، لكي تصبح الوحدة ا�حصائية بمثابة أداة قياس موضوعية وشاملة وذات جدوى في 
التحليل ا=قتصادي، والمقارنات المحلية والدولية من جھة، وأداة فعالة في عملية التشغيل من جھة ثانية، 

  ....)ئية المھنية، وا�قتصاديــة، والتعليمية،ولذلك من ھنا جاءت أھمية إعداد ادلة والتصانيف ا�حـصا



  

 ١٠  

  اقسام  واجزاء وابواب والفصول المعتمدة للدليل 

  )الجديد(العربي الخليجي الموحد للتصنيف والتوصيف المھني 

 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون  ١

  المشرعون والرؤساء التنفيذيون وكبار الموظفين   ١١

 كبار الموظفينالمشرعون و    ١١١

  المشرعون   ١١١١

  .كبار الموظفين الحكوميين   ١١١٢

  .الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى   ١١١٣

  .كبار الموظفين في المنظمات ذات ا=ھتمامات الخاصة    ١١١٤

  مديرو ا<دارات العامة والرؤساء التنفيذيون     ١١٢

  يونمديرو  ا<دارات العامة والرؤساء التنفيذ    ١١٢٠

  المديرون ا<داريون والتجاريون  ١٢

  مديرو خدمات ا�عمال  وا<دارة   ١٢١

  مديرو الخدمات المشتركة    ١٢١١

  المديرون الماليون    ١٢١٢

  مديرو الموارد البشرية    ١٢١٣

  مديرو السياسات والتخطيط    ١٢١٤

  مديرو الوساطة المالية والعقارات والتأجير وخدمات اعمال   ١٢١٥

  مديرو البيع والتسويق والتطوير   ١٢٢

  مديرو البيع والتسويق    ١٢٢١

  مديرو الدعاية وا<عXن  والعXقات العامة    ١٢٢٢

  مديرو البحث والتطوير    ١٢٢٣

  مديرو ا<نتاج والخدمات التخصصية  ١٣

  مديرو ا<نتاج  في الزراعة و الحراجة  والثروة السمكية   ١٣١

  تاج في الزراعة والحراجةمديرو ا�ن    ١٣١١

  مديرو ا<نتاج في الثروة السمكية  وا�حياء المائية    ١٣١٢

  مديرو ا<نتاج في الصناعة التحويلية والمناجم وا<نشاءات والتوزيع   ١٣٢

  مديرو الصناعات التحويلية    ١٣٢١

  مديرو  المناجم  والتعدين     ١٣٢٢

  .مديرو ا�نشاءات     ١٣٢٣

  والتوزيع والنقل والتخزين وما يرتبط بھم) التزويد ( يرو  ا�مداد مد     ١٣٢٤

  مديرو المعلومات وخدمات تكنولوجيا ا�تصا�ت وما يرتبط بھم   ١٣٣

  مديرو المعلومات وخدمات تكنولوجيا ا=تصا=ت وما يرتبط بھم    ١٣٣٠

  مديرو الرعاية والصحة والتعليم والخدمات التخصصية ا�خرى   ١٣٤

  مديرو خدمات رعاية اطفال    ١٣٤١

  مديرو الخدمات الصحية    ١٣٤٢

  مديرو  رعاية المسنين    ١٣٤٣

  مديرو الرعاية ا=جتماعية    ١٣٤٤
  مديرو التربية التعليم    ١٣٤٥

  .مديرو الخدمات المالية والتأمين    ١٣٤٦

  .مديرو الضيافة  والمحXت والخدمات المرتبطة بھا    ١٤

  .الفنادق والمطاعم مديرو   ١٤١

  مديرو الفنادق    ١٤١١

  مديرو المطاعم    ١٤١٢

  .مديرو محXت البيع بالجملة والتجزئة    ١٤٢

  مديرو محXت البيع بالجملة والتجزئة    ١٤٢٠

  .مديرو الخدمات ا�خرى   ١٤٣

  مديرو  الرياضة والترويح والمراكز الثقافية وا�ع:مية   ١٤٣٠

  )رفونالمش(الناظرون    ١٥

 )المشرفون(الناظرون     ١٥١

  في الزراعة والحراجة والصيد) المشرفون(الناظرون    ١٥١١

  في بيع الجملة والتجزئة) المشرفون(الناظرون    ١٥١٢



  

 ١١  

  في  المطاعم والفنادق) المشرفون(الناظرون    ١٥١٣

  في  النقل والتخزين وا=تصا=ت) المشرفون(الناظرون     ١٥١٤

  في خدمات اعمال) المشرفون(رون الناظ    ١٥١٥

  ا�ختصاصيون ٢

والھندسةا�ختصاصيون في العلوم     ٢١  

  ا�ختصاصيون في العلوم الطبيعية و علوم ا�رض   ٢١١

 الفيزيائيون   ٢١١١

الراصدون الجويون   ٢١١٢  

الكيميائيون    ٢١١٣  

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون    ٢١١٤  

الفلكيون    ٢١١٥  

٢١٢   �ختصاصيون في الرياضيات  وا�كتواريون  وا�حصائيونا  

  ا=ختصاصيون في الرياضيات     ٢١٢١

  ا�حصائيون  وا�كتواريون     ٢١٢٢

  ا�ختصاصيون في العلوم الحياتية   ٢١٣

 ا�ختصاصيون في ا�حياء، والنبات والحيوان      ٢١٣١

لسمكيةفي الزراعة والحراجة  والثروة  ا المرشدون       ٢١٣٢  

ا=ختصاصيون في حماية البيئة      ٢١٣٣  

ا=ختصاصيون في العقاقير وامراض     ٢١٣٤  

  )عدا  تكنولوجيا الكھرباء ( ا�ختصاصيون في الھندسة    ٢١٤

 المھندسون الصناعيون ومھندسو ا<نتاج     ٢١٤١

المھندسون المدنيون     ٢١٤٢  

  مھندسو البيئة     ٢١٤٣

  ون الميكانيكيونالمھندس     ٢١٤٤

  المھندسون الكيميائيون     ٢١٤٥

  مھندسو الجيولوجيا  والمناجم  والتعدين وما يرتبط بھم     ٢١٤٦

  مھندسو تكنولوجيا الكھرباء   ٢١٥

 المھندسون الكھربائيون      ٢١٥١

المھندسون ا�لكترونيون     ٢١٥٢  

  مھندسو ا=تصا=ت  ال:سلكية     ٢١٥٣

 المعماريون ومھندسو تخطيط المدن  والمساحون  والمصممون المھندسون   ٢١٦

 المھندسون المعماريون      ٢١٦١

مھندسو المناظر      ٢١٦٢  

  مصممو المنتجات والم:بس       ٢١٦٣

  مھندسو تخطيط المدن والمرور       ٢١٦٤

  المساحون ورسامو الخرائط       ٢١٦٥

  متعددةمصممو الجرافيك  والوسائط ال       ٢١٦٦

  ا�ختصاصيون في الصحة     ٢٢

 ا�طباء البشريون   ٢٢١

 ا�طباء العامون       ٢٢١١

اطباء ا=ختصاصيون       ٢٢١٢  

  ا�ختصاصيون في التمريض والقبالة   ٢٢٢

 ا�ختصاصيون في التمريض       ٢٢٢١

  ا=ختصاصيون في القبالة       ٢٢٢٢

  ا�ختصاصيون في الطب التقليدي   ٢٢٣

  ا=ختصاصيون في الطب البديل     ٢٢٣٠

  ا�ختصاصيون في العلوم الطبية المساندة   ٢٢٤

  ا�ختصاصيون في التصوير والتخطيط الطبي     ٢٢٤١

  ا�ختصاصيون في المختبرات الطبية     ٢٢٤٢

  ا�طباء البيطريون    ٢٢٥

  اطباء البيطريون     ٢٢٥٠



  

 ١٢  

  ا�ختصاصيون في  الصحة ا_خرون    ٢٢٦

 أطباء ا�سنان      ٢٢٦١

  الصيادلة      ٢٢٦٢

 ا�ختصاصيون في البيئة وا<صحاح والصحة المھنية      ٢٢٦٣

  ا=ختصاصيون في المعالجة الحكمية والفيزيائية      ٢٢٦٤

 ا�ختصاصيون في الحمية والتغذية      ٢٢٦٥

  ومعالجة النطقاختصاصيو السمع        ٢٢٦٦

 اختصاصيو فحص النظر       ٢٢٦٧
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  أساتذة الجامعة  والتعليم العالي     ٢٣١

 أساتذة الجامعة والتعليم العالي     ٢٣١٠

  مدرسو التعليم المھني     ٢٣٢

  مدرسو التعليم المھني     ٢٣٢٠

  مدرسو التعليم الثانوي   ٢٣٣

  مدرسو التعليم الثانوي    ٢٣٣٠

  معلمو التعليم ا�ساسي ورياض ا�طفال   ٢٣٤

  معلمو التعليم اساسي     ٢٣٤١

  مربو رياض اطفال     ٢٣٤٢

  ا�ختصاصيون ا_خرون في التعليم   ٢٣٥

  ا=ختصاصيون في المناھج وطرائق التدريس وا�شراف التربوي      ٢٣٥١

  ات الخاصةمدرسو ذوي ا=حتياج       ٢٣٥٢

  ا�ختصاصيون في  ا�عمال  وا<دارة    ٢٤

  ا�ختصاصيون الماليون    ٢٤١

  المحاسبون      ٢٤١١

  مستشارو شؤون المال وا=ستثمار      ٢٤١٢

  المحللون الماليون       ٢٤١٣

  ا�ختصاصيون في ا<دارة     ٢٤٢

  وا�دارة) الھياكل التنظيمية( محللو التنظيم      ٢٤٢١

  ا=ختصاصيون في إدارة السياسات     ٢٤٢٢

  ا=ختصاصيون في إدارة شؤون افراد  وا�رشاد      ٢٤٢٣

  ا=ختصاصيون في التدريب  وتنمية الموارد البشرية     ٢٤٢٤

  ا�ختصاصيون في البيع  والتسويق  والعXقات العامة   ٢٤٣

  ا=ختصاصيون في الدعاية  وا�ع:ن  والتسويق    ٢٤٣١

  ا=ختصاصيون في الع:قات العامة     ٢٤٣٢

  )عدا تكنولوجيا المعلومات ( ا=ختصاصيون في بيع التجھيزات الفنية  والطبية     ٢٤٣٣

  ا=ختصاصيون في بيع تقنيات المعلومات وا=تصا=ت    ٢٤٣٤

  ا�ختصاصيون في المعلومات وتكنولوجيا ا�تصا�ت    ٢٥

  لبرمجيات والتطبيقات الحاسوبيةومحللو النظم ا) مطورو(مصممو    ٢٥١

  محللو النظم    ٢٥١١

  البرمجيات) مطورو(مصممو     ٢٥١٢

  المواقع والوسائط المتعددة) مطورو(مصممو     ٢٥١٣

  مبرمجو التطبيقات الحاسوبية    ٢٥١٤

  ا�ختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات   ٢٥٢

  مصممو وإداريو قواعد البيانات     ٢٥٢١

  إداريو النظم     ٢٥٢٢

  اختصاصيو الشبكات الحاسوبية     ٢٥٢٣

  ا�ختصاصيون في القانون  وا�جتماع والثقافة    ٢٦

  ا�ختصاصيون في القانون   ٢٦١

  المحامون  وما  يرتبط بھم     ٢٦١١

  القضاة     ٢٦١٢

  المدعون العامون     ٢٦١٣

  ا�ختصاصيون في المكتبات والمحفوظات والقيمون   ٢٦٢



  

 ١٣  

  ا=ختصاصيون في المحفوظات والقيمون      ٢٦٢١

  ا=ختصاصيون في المكتبات والمعلومات ذات الع:قة       ٢٦٢٢

  ا�ختصاصيون في علم ا�جتماع  والشؤون الدينية    ٢٦٣

  ا=قتصاديون      ٢٦٣١

  ا=ختصاصيون في علم ا=جتماع وا�نسان والجغرافيا واnثار وما  يرتبط بھم     ٢٦٣٢

  ا=ختصاصيون في الفلسفة والتاريخ  والسياسية      ٢٦٣٣

  ا=ختصاصيون في علم النفس      ٢٦٣٤

  ا=ختصاصيون في العمل ا=جتماعي  وا�رشاد      ٢٦٣٥

  ا=ختصاصيون في الشؤون الدينية      ٢٦٣٦

  الكتاب  والصحفيون  واللغوييون    ٢٦٤

  الكتاب  وما يرتبط بھم     ٢٦٤١

  والتلفزيونية حفيون وا=ع:ميون والمذيعون ومقدمو البرامج ا�ذاعيةالص     ٢٦٤٢

  المترجمون  واللغوييون اnخرون     ٢٦٤٣

  المبدعون  والفنانون   ٢٦٥

  الفنانون التشكيليون      ٢٦٥١

  الموسيقيون  والملحنون  والمغنون      ٢٦٥٢

  مصممو الرقصات  والراقصون      ٢٦٥٣

  تجو اف:م والمسرح وما يرتبط بھممخرجو ومن      ٢٦٥٤

  الممثلون      ٢٦٥٥

  المعلنون في ا�ذاعة والتلفزيون والوسائط اخرى      ٢٦٥٦

  المدربون والحكام والناقدون الرياضيون ومدربو اللياقة البدنية      ٢٦٥٧

  ال:عبون الرياضيون  المحترفون      ٢٦٥٨

  الطيارون  وربابنة السفن    ٢٦٦

  الطيارون       ٢٦٦١

  ربابنة السفن واختصاصيو الم:حة والخدمات البحرية     ٢٦٦٢

  الفنيون ومساعدو ا�ختصاصيين      ٣

  مساعدو ا�ختصاصين في العلوم والھندسة   ٣١

  مساعدو ا�ختصاصيين في العلوم الطبيعية والھندسة   ٣١١

 مساعدو ا�ختصاصيين في الكيمياء والفيزياء   ٣١١١

  فنيو الھندسة المعمارية  والمدنية   ٣١١٢

 فنيو الھندسة الكھربائية   ٣١١٣

 فنيو الھندسة ا<لكترونية  وا<ذاعة والتلفزيون وا�تصا�ت   ٣١١٤

  فنيو الھندسة الميكانيكية والھندسة الصناعية   ٣١١٥

  فنيو الھندسة الكيميائية   ٣١١٦

  فنيو ھندسة الجيولوجيا والمناجم والتعدين   ٣١١٧

  الرسامون   ٣١١٨

  فنيو المساحة   ٣١١٩

  مشرفو المناجم و الصناعات التحويلية و ا<نشاءات   ٣١٢

 مشرفو المناجم   ٣١٢١

  مشرفو  الصناعات التحويلية   ٣١٢٢

  مشرفو ا�نشاءات   ٣١٢٣

  فنيو التحكم بالعمليات   ٣١٣

 مشغلو محطات توليد الطاقة الكھربائية   ٣١٣١

  النفايات ومحطات معالجة المياه مشغلو محارق   ٣١٣٢

  فنيو التحكم بالعمليات الكيميائية    ٣١٣٣

  مشغلو مصافي البترول والغاز  ٣١٣٤

  فنيو التحكم بعمليات إنتاج المعادن    ٣١٣٥

  فنيو الجودة  والمواصفات   ٣١٣٦

  فنيو العلوم الحياتية ومساعدو ا�ختصاصيين ذوو العXقة   ٣١٤

 )عدا الطبية ( الحياتيةفنيو العلوم    ٣١٤١

  والثروة  السمكية  فنيو الزراعة   ٣١٤٢

 فنيو الحراجة   ٣١٤٣



  

 ١٤  

  فنيو التحكم في المXحة الجوية والبحرية وفنيو الرصد الجوي   ٣١٥

 مھندسو السفن   ٣١٥١

  ضباط ظھر السفينة   ٣١٥٢

  فنيو التحكم بالمرور الجوي   ٣١٥٣

  المرور الجويفنيو الس:مة ا=لكترونية في    ٣١٥٤

  فنيو الرصد الجوي   ٣١٥٥

  مساعدو ا�ختصاصيين في الصحة     ٣٢

 مساعدو ا�ختصاصيين في الطب والصيدلة   ٣٢١

 فنيو التصوير والتخطيط الطبي   ٣٢١١

 فنيو المختبرات الطبية وامراض   ٣٢١٢

  فنيو ومساعدو  الصيدلة   ٣٢١٣

  فنيو التركيبات السنية   ٣٢١٤

  و اطراف الصناعيةفني    ٣٢١٥

  مساعدو ا�ختصاصيين في التمريض والقبالة   ٣٢٢

 مساعدو ا�ختصاصيين في  التمريض   ٣٢٢١

  مساعدو ا=ختصاصيين في  القبالة   ٣٢٢٢

  مساعدو ا�ختصاصيين في  الطب التقليدي   ٣٢٣

  مساعدو ا�ختصاصيين في الطب العربي  ٣٢٣١

  المعالجون الروحانيون   ٣٢٣٢

  الفنيون  والمساعدون البيطرييون   ٣٢٤

  الفنيون والمساعدون البيطرييون   ٣٢٤٠

  مساعدو ا�ختصاصيين  في الصحة ا_خرون   ٣٢٥

  فنيو طب ومعالجة  اسنان   ٣٢٥١

 فنيو السجXت الطبية  والمعلومات الصحية   ٣٢٥٢

  فنيو صحة المجتمع   ٣٢٥٣

 فنيو النظر والبصريات   ٣٢٥٤

  ساعدو المعالجة الحكمية والفيزيائيةفنيو وم   ٣٢٥٥

 المساعدون الطبيون   ٣٢٥٦

  مفتشو البيئة والس:مة والصحة   ٣٢٥٧

 )سيارة ا<سعاف(فنيو ا<سعاف    ٣٢٥٨

  وا<دارة مساعدو ا�ختصاصيين في ا�عمال     ٣٣

 مساعدو ا�ختصاصيين  في المال  والرياضيات   ٣٣١

 لماليةوسطاء السندات وا�دوات ا   ٣٣١١

 مأمورو ا=ئتمان والقروض/ضباط   ٣٣١٢

  مساعدو ا=ختصاصيين في المحاسبة   ٣٣١٣

  مساعدو ا=ختصاصيين في الرياضيات وا�حصاء   ٣٣١٤

  الممخمنون والمقيمون   ٣٣١٥

  وكXء  ووسطاء البيع  والشراء   ٣٣٢

 مندوبو التأمين   ٣٣٢١

  مندوبو المبيعات التجارية   ٣٣٢٢

  بو المشترياتمندو   ٣٣٢٣

  الوسطاء التجاريون   ٣٣٢٤

  وكXء خدمات ا�عمال   ٣٣٣

  وكXء الشحن والتخليص    ٣٣٣١

  منظمو المؤتمرات  والمناسبات    ٣٣٣٢

  وكXء  التوظيف ومتعھدو التشغيل    ٣٣٣٣

  الوكXء العقارييون ومشرفو الممتلكات الخاصة    ٣٣٣٤

  منظمو الرح:ت والسفر    ٣٣٣٥

  سكرتيريون  ا<داريون والمتخصصونال   ٣٣٤

  مشرفو المكاتب    ٣٣٤١

  السكرتيريون  القانونيون    ٣٣٤٢

  السكرتيريون  ا�داريون والتنفيذيون    ٣٣٤٣



  

 ١٥  

  الطبيون  السكرتيريون    ٣٣٤٤

  في الضرائب  والجمارك وما  يرتبط بھم  ميينمساعدو ا�ختصاصيين الحكو   ٣٣٥

  )ذ العبورمناف(مفتشو الجمارك    ٣٣٥١

 لرسوم الجمركيةوا مأمورو الضرائب    ٣٣٥٢

  مأمورو العوائد ا=جتماعية الحكومية   ٣٣٥٣

 مأمورو الترخيص الحكومي   ٣٣٥٤

  مساعدو ا�ختصاصيين في القانون والعمل ا�جتماعي والثقافي     ٣٤

 مساعدو ا�ختصاصين في القانون     ٣٤١

 نون  وما يرتبط بھممساعدو ا�ختصاصيين في  القا   ٣٤١٠

  مساعدو ا�ختصاصين في العمل ا�جتماعي و الشؤون الدينية     ٣٤٢

 مساعدو ا�ختصاصيين في العمل ا�جتماعي والرعاية ا�جتماعية   ٣٤٢١

  مساعدو ا=ختصاصيين في الشؤون الدينية   ٣٤٢٢

  مساعدو ا�ختصاصيين في الرياضة واللياقة البدنية     ٣٤٣

 دو ا�ختصاصيين في الرياضة واللياقة البدنيةمساع   ٣٤٣٠

  مساعدو ا�ختصاصيين في الشؤون الفنية والثقافية     ٣٤٤

 المصورون الفوتوغرافيون   ٣٤٤١

  فنيو الديكور والتصميم الداخلي   ٣٤٤٢

  فنيو المتاحف والمكتبات والمعارض   ٣٤٤٣

  فنيو المعلومات وا�تصا�ت     ٣٥

 تشغيل تقنيات المعلومات وا�تصا�ت ودعم المستخدمينفنيو عمليات      ٣٥١

 فنيو عمليات تشغيل  تقنيات المعلومات  وا�تصا�ت   ٣٥١١

 فنيو دعم مستخدمي تقنيات المعلومات وا=تصا=ت   ٣٥١٢

  فنيو النظم والشبكات الحاسوبية   ٣٥١٣

 فنيو المواقع ا�لكترونية   ٣٥١٤

  لتعليم والتدريبمساعدو ا�ختصاصيين في ا     ٣٦

 مساعدو ا�ختصاصيين في تقنيات التعليم     ٣٦١

 فنيو الوسائل التعليمية   ٣٦١١

 فنيو اجھزة المخبرية  والتعليمية   ٣٦١٢

  فنيو التلفزيون التربوي   ٣٦١٣

 مساعدو ا�ختصاصيين في تعليم ذوي ا�حتياجات الخاصة     ٣٦٢

 وي ا�حتياجات الخاصةمساعدو ا�ختصاصيين في تعليم ذ   ٣٦٢٠

 المدربون المھنيون     ٣٦٣

 مدربو المھن الصناعية   ٣٦٣١

 مدربو المھن الزراعية   ٣٦٣٢

  مدربو المھن التجارية والبريدية   ٣٦٣٣

  مدربو المھن الفندقية   ٣٦٣٤

  الكتبة  ٤

  كتبة لوحات المفاتيحالكتبة العامون و    ٤١

  كتبة المكاتب العامون    ٤١١

  كتبة المكاتب العامون    ٤١١١

  كتبة احوال المدنية    ٤١١٢

  السكرتير ون العامون    ٤١٢

  السكرتير ون  العامون   ٤١٢٠

  مشغلو لوحات المفاتيح    ٤١٣

  الطابعون ومشغلو معالجة الكلمات   ٤١٣١

  مدخلو البيانات   ٤١٣٢

  كتبة خدمات الزبائن      ٤٢

  اةالجب/الصرافون ومحصلو ا�موال    ٤٢١

  صرافو البنوك والعم:ت    ٤٢١١

  وسطاء الرھن وا�قراض المالي    ٤٢١٢

  الجباة وما يرتبط بھم/محصلو الديون     ٤٢١٣

  صرافو تذاكر السفر ودور التسلية والمزارات    ٤٢١٤



  

 ١٦  

  كتبة معلومات العمXء    ٤٢٢

  كتبة وكا=ت السفر    ٤٢٢١

  كتبة مراكز ا�تصال والمعلومات    ٤٢٢٢

  مشغلو المقاسم الھاتفية    ٤٢٢٣

  كتبة ا=ستقبال الفندقي    ٤٢٢٤

  كتبة ا=ستع:مات    ٤٢٢٥

  )عام(كتبة ا=ستقبال     ٤٢٢٦

  )كتبة البحوث الميدانية(كتبة المسوحات ودراسات  السوق     ٤٢٢٧

  الكتبة الرقميون وكتبة التخزين والنقل   ٤٣

  الكتبة الرقميون    ٤٣١

  حاسبة ومسك الدفاتركتبة  الم    ٤٣١١

  الكتبة ا=حصائيون والماليون وكتبة التأمين    ٤٣١٢

  كتبة الرواتب واجور    ٤٣١٣

  كتبة التخزين والنقل    ٤٣٢

  كتبة المخازن    ٤٣٢١

  كتبة ا�نتاج    ٤٣٢٢

  كتبة الشحن والنقليات      ٤٣٢٣

  الكتبة ا_خرون     ٤٤

  الكتبة ا_خرون    ٤٤١

  لمكتباتكتبة ا    ٤٤١١

  كتبة  البريد وفرز الرسائل  والسعاة    ٤٤١٢

  كتبة الترميز والتدقيق الطباعي وما يرتبط بھم   ٤٤١٣

  الناسخون وما يرتبط بھم   ٤٤١٤

  كتبة التصوير والملفات   ٤٤١٥

  افراد/كتبة شؤون الموظفين   ٤٤١٦

  ا�سواق والمحXت في العاملون في  الخدمات والبيع   ٥

  املون في الخدمات الشخصيةالع    ٥١

  المضيّفون والمرافقون وأد�ء السفر    ٥١١

  مضيّفو السفر    ٥١١١

  مفتشو تذاكر السفر     ٥١١٢

  أد=ء السفر      ٥١١٣

  الطھاة    ٥١٢

  الطھاة    ٥١٢٠

  النادلون  والساقون     ٥١٣

  النادلون     ٥١٣١

  الساقون     ٥١٣٢

  الشعر والبشرة وما يرتبط بھمالعاملون في العناية ب     ٥١٤

  العاملون في العناية بالشعر     ٥١٤١

  العاملون في العناية بالبشرة  وما يرتبط بھم    ٥١٤٢

  مشرفو المباني  والتدبير المنزلي    ٥١٥

  مشرفو التنظيف والتدبير المنزلي في المكاتب والفنادق والمنشآت اخرى     ٥١٥١

  مدبرو المنازل     ٥١٥٢

  ناظرو  المباني     ٥١٥٣

  العاملون في الخدمات الشخصية ا_خرون   ٥١٦

  المرافقون والمعاونون الشخصيون    ٥١٦١

  )الحانوتييون(المحنطون وحفارو القبور      ٥١٦٢

  السائسون والعاملون في رعاية الحيوان    ٥١٦٣

  مدربو السياقة    ٥١٦٤

  العاملون في  البيع   ٥٢

  الشوارع  وا�سواقالبائعون في     ٥٢١

  البائعون في الشوارع  وا�سواق    ٥٢١١

  بائعو اطعمة في الشوارع   ٥٢١٢



  

 ١٧  

  البائعون في المحXت    ٥٢٢

  بائعو المواد التموينية   ٥٢٢١

  بائعو المنسوجات والم:بس والمنتجات الجلدية   ٥٢٢٢

  بائعو ادوات واجھزة  المنزلية واثاث   ٥٢٢٣

  الحلي والمجوھراتبائعو    ٥٢٢٤

  بائعو الساعات والبصريات   ٥٢٢٥

  بائعو مستلزمات التجميل والزھور   ٥٢٢٦

  بائعو الھدايا والتحف   ٥٢٢٧

  بائعو الكتب والدوريات و القرطاسية   ٥٢٢٨

  بائعو ادوات واجھزة الموسيقية واشرطة وادوات والم:بس الرياضية   ٥٢٢٩

  بيع التجھيزات العلمية وا<نشائية والصناعية  والزراعية البائعون في محXت     ٥٢٣

  بائعو التجھيزات المكتبية    ٥٢٣١

  بائعو التجھيزات المطبعية    ٥٢٣٢

  بائعو ا�جھزة والمستلزمات الطبية    ٥٢٣٣

  بائعو المواد ا�نشائية    ٥٢٣٤

  بائعو مواد وأدوات ومستلزمات ابنية    ٥٢٣٥

  ات  ا<نشادية والزراعيةبائعو ا_لي    ٥٢٣٦

  بائعو المركبات والدراجات وقطع الغيار    ٥٢٣٧

  بائعو التجھيزات الصناعية    ٥٢٣٨

  بائعو التجھيزات والمواد الزراعية    ٥٢٣٩

  العاملون في البيع ا_خرون      ٥٢٤

  عارضو ازياء والنماذج   ٥٢٤١

  عارضو المبيعات   ٥٢٤٢

  البائعون الجوالون   ٥٢٤٣

  )البيع ا�لكتروني(البائعون في مراكز ا�تصال    ٥٢٤٤

  العاملون في محطات بيع الوقود   ٥٢٤٥

  )الخدمة السريعة(العاملون في منصات  بيع اطعمة    ٥٢٤٦

  العاملون في الرعاية الشخصية   ٥٣

  العاملون في رعاية ا�طفال ومعاونو المعلمين    ٥٣١

  الالعاملون في رعاية اطف    ٥٣١١

  معاونو المعلمين في رياض اطفال    ٥٣١٢

  العاملون في  الرعاية الشخصية الصحية   ٥٣٢

  المساعدون في الرعاية الصحية   ٥٣٢١

  العاملون في الرعاية الصحية في المنازل   ٥٣٢٢

  العاملون في الحماية الشخصية  ٥٤

  العاملون في الحماية الشخصية    ٥٤١

  ا�طفائيون   ٥٤١١

  الحراس امنيون الشخصيون   ٥٤١٢

  المنقذون والمضمدون   ٥٤١٣

  العاملون المھرة في الزراعة والحراجة والثروة السمكية والصيد  ٦

العrrrrrrrrrrاملون المھrrrrrrrrrrرة فrrrrrrrrrrي الزراعrrrrrrrrrrة والثrrrrrrrrrrروة السrrrrrrrrrrمكية لsغrrrrrrrrrrراض التجاريrrrrrrrrrrة   ٦١
  )المزارع الكبرى(

  العاملون في زراعة المحاصيل والبستنة   ٦١١

  زراعة المحاصيل الحقلية والخضراوات العاملون في    ٦١١١

  العاملون في زراعة اشجار والبستنة    ٦١١٢

  العاملون في زراعة الحدائق والمشاتل     ٦١١٣

  العاملون في زراعة المحاصيل المختلطة     ٦١١٤

  العاملون في الزراعة المحمية     ٦١١٥

  العاملون في ا<نتاج الحيواني   ٦١٢

  في تربية الحيوانات والمواشي غراض اللحوم والبانالعاملون     ٦١٢١

  العاملون في تربية الدواجن والطيور    ٦١٢٢

  النحالون ومربو دودة القز    ٦١٢٣



  

 ١٨  

  العاملون في المزارع المختلطة لtنتاج النباتي والحيواني   ٦١٣

  العاملون في المزارع المختلطة ل�نتاج النباتي والحيواني    ٦١٣٠

  العاملون في الحراجة   ٦١٤

  العاملون في الحراجة    ٦١٤٠

  العاملون في تربية ا�حياء المائية والصيد البحري والبري لsغراض التجارية   ٦١٥

  العاملون في تربية اسماك واحياء المائية    ٦١٥١

  العاملون في صيد اسماك واحياء المائية في المياه الداخلية والشواطئ    ٦١٥٢

  العاملون في صيد اسماك في المياه العميقة    ٦١٥٣

  صيادو البر    ٦١٥٤

  )المزارع الصغرى(العاملون في الزراعة  والصيد لحسابھم الخاص وجامعو المحاصيل   ٦٢

  مزارعو المحاصيل لحسابھم الخاص   ٦٢١

 مزارعو المحاصيل لحسابھم الخاص   ٦٢١٠

  مربو الحيوانات لحسابھم الخاص   ٦٢٢

  مربو الحيوانات لحسابھم الخاص   ٦٢٢٠

  مزارعو المحاصيل المختلطة وتربية المواشي   ٦٢٣

  مزارعو المحاصيل المختلطة وتربية المواشي   ٦٢٣٠

  صيادو البحر والبر  لحسابھم الخاص   ٦٢٤

 صيادو البحر والبر  لحسابھم الخاص   ٦٢٤٠

  الحرفيون والمھن المرتبطة بھم  ٧

  )عدا الكھربائيين(لبناء وما يرتبط بھم  العاملون في ا   ٧١

  العاملون في بناء الھياكل ا<نشائية وما  يرتبط بھم    ٧١١

  بناؤو المنازل    ٧١١١

  بناؤو  الطابوق وما يرتبط بھم    ٧١١٢

  بناؤو الحجر  والحجارون  والنقاشون وحفارو الحجر    ٧١١٣

  بناؤو الھياكل الخرسانية وما يرتبط بھم    ٧١١٤

  )التسليح(حدادو البناء     ٧١١٥

  )الطوبار الخشبي والمعدني(نجارو البناء      ٧١١٦

  العاملون في تشطيب المباني وما يرتبط بھم   ٧١٢

  القرميد/ عمال السقوف     ٧١٢١

  عمال التبليط   ٧١٢٢

  التلييس/عمال القصارة    ٧١٢٣

  عمال العزل   ٧١٢٤

  ا لزجاجون   ٧١٢٥

  الدھانون  ومنظفو ھياكل المباني وما يرتبط بھم/الصباغون     ٧١٣

  الدھانون  وما يرتبط بھم/الصباغون     ٧١٣١

  الدھان بالرش والورنيش/عمال الصباغة     ٧١٣٢

  عمال تنظيف ھياكل ابنية     ٧١٣٣

  عمال تكحيل المباني الحجرية     ٧١٣٤

يانة معrrrrrrrدات التكييrrrrrrrف المعrrrrrrrادن وتركيrrrrrrrب وصrrrrrrr عمrrrrrrrال  تشrrrrrrrكيل المعrrrrrrrادن ومشrrrrrrrغلو آ�ت تشrrrrrrrغيل ٧٢
  والتمديدات الصحية وما يرتبط بھم

عمrrrrrrال تشrrrrrrكيل منتجrrrrrrrات  الصrrrrrrفيح  وا<نشrrrrrrrاءات المعدنيrrrrrrة والقوالrrrrrrrب وعمrrrrrrال اللحrrrrrrrام ومrrrrrrا يrrrrrrrرتبط   ٧٢١
  بھم

 المعدني��������ة والخش��������بية وتش��������كيل) الس��������كب(عم��������ال الص��������ھر والس��������كب وتش��������كيل قوال��������ب الص��������ب      ٧٢١١

  )الد=ليك( النوى

  والقص باللھب عمال اللحام ،     ٧٢١٢

  عمال تشكيل منتجات الصفيح     ٧٢١٣

  عمال تشكيل وتركيب ا�نشاءات المعدنية     ٧٢١٤

  عمال الرفع وتركيب المصانع     ٧٢١٥

  عمال تشكيل وتركيب ابواب والنوافذ المعدنية وما يرتبط بھم     ٧٢١٦

  الحدادون وصانعو ا�دوات وما يرتبط بھم  ٧٢٢

  مشغلو مطارق  ومكابس التشكيلالحدادون و   ٧٢٢١

  صانعو ادوات والقوالب   ٧٢٢٢



  

 ١٩  

  الخراطون والفرازون/ مشغلو آ=ت التشغيل   ٧٢٢٣

  مشغلو آ=ت التجليخ والصقل ومجلخو أدوات القطع   ٧٢٢٤

  ميكانيكيو صيانة المعدات وا_�ت  ٧٢٣

  ميكانيكيو المركبات الخفيفة   ٧٢٣١

  ميكانيكيو الطائرات   ٧٢٣٢

  ميكانيكيو المعدات الصناعية والزراعية   ٧٢٣٣

  ميكانيكيو الدراجات الھوائية والنارية   ٧٢٣٤

  ميكانيكيو الشاحنات والحاف:ت   ٧٢٣٥

  )آليات إنشاء الطرق(ميكانيكيو اn=ت الثقيلة    ٧٢٣٦

  ميكانيكيو القطارات والسكك الحديدية   ٧٢٣٧

  حدادو ودھانو المركبات   ٧٢٣٨

  ن في التكييف والتمديدات الصحيةالعاملو  ٧٢٤

  ميكانيكيو التكييف والتبريد   ٧٢٤١

  ميكانيكيو التمديدات الصحية   ٧٢٤٢

  ميكانيكيو التدفئة المركزية   ٧٢٤٣

  العاملون في صناعة ا�جھزة الدقيقة والحرف اليدوية وطباعة المطابع  ٧٣

  العاملون في صناعة ا�جھزة الدقيقة والحرف اليدوية   ٧٣١

  ميكانيكيو صيانة أجھزة القياس    ٧٣١١

  صانعو ومصلحو ادوات الموسيقية   ٧٣١٢

  الصاغة    ٧٣١٣

  عمال إنتاج المنتجات الحرفية الخزفية    ٧٣١٤

  عمال إنتاج المنتجات الحرفية الزجاجية    ٧٣١٥

  خطاطو ال:فتات وعمال حفر المنتجات الحرفية    ٧٣١٦

  ت الحرفية الخشبية والس:ل والخيزران وما يرتبط بھمعمال إنتاج المنتجا     ٧٣١٧

  عمال إنتاج المنتجات الحرفية النسيجية والجلدية وما يرتبط بھم    ٧٣١٨

  عمال إنتاج المنتجات الحرفية النحاسية     ٧٣١٩

  عمال طباعة المطابع  ٧٣٢

  التجھيز الطباعي العاملون في   ٧٣٢١

  عمال طباعة المطابع   ٧٣٢٢

  عمال تجليد وتشطيب المطبوعات   ٧٣٢٣

  العاملون في المھن الكھربائية وا�لكترونية   ٧٤

  كھربائيو نقل وتوزيع  واستعمال الكھرباء  ٧٤١

  كھربائيو التمديدات الكھربائية المنزلية والصناعية وما يرتبط بھم     ٧٤١١

  كھربائيو  اn=ت والقواطع الكھربائية    ٧٤١٢

  ط نقل وتوزيع الكھرباءكھربائيو خطو    ٧٤١٣

  كھربائيو محطات التحويل    ٧٤١٤

  كھربائيو اجھزة المنزلية    ٧٤١٥

  كھربائيو اجھزة الدقيقة    ٧٤١٦

  كھربائيو المركبات ووسائط النقل    ٧٤١٧

  العاملون في تركيب  وصيانة  ا�جھزة ا�لكترونية وا�تصا�ت الXسلكية  ٧٤٢

  اعيونا�لكترونيون الصن   ٧٤٢١

  إلكترونيو تركيب وصيانة أجھزة تكنولوجيا المعلومات وا=تصا=ت   ٧٤٢٢

  إلكترونيو اجھزة المكتبية   ٧٤٢٣

  إلكترونيو اجھزة الطبية   ٧٤٢٤

  إلكترونيو الراديو والتلفزيون   ٧٤٢٥

  إلكترونيو المقاسم والھواتف   ٧٤٢٦

  إلكترونيو المركبات ووسائط النقل   ٧٤٢٧

  تصنيع المواد الغذائية وأشغال الخشب وصناعة  المXبس وما يرتبط عمال  ٧٥

  بھم

  عمال تصنيع المواد الغذائية وما يرتبط بھم   ٧٥١

  الجزارون والقصابون والسماكون    ٧٥١١

  الخبازون  وصانعو  المعجنات والحلويات    ٧٥١٢



  

 ٢٠  

  عمال تصنيع منتجات البان    ٧٥١٣

  واكه والخضراوات وما يرتبط بھمعمال تصنيع وحفظ الف    ٧٥١٤

  ذواقو ومصنفو اغذية والمشروبات     ٧٥١٥

  عمال تصنيع منتجات التبغ     ٧٥١٦

  عمال معالجة ا�خشاب والنجارون  وما يرتبط بھم    ٧٥٢

  عمال معالجة  اخشاب    ٧٥٢١

  نجارو اثاث  وما يرتبط بھم    ٧٥٢٢

  مجھزو مشغلو آ=ت النجارة    ٧٥٢٣

  )ابواب والنوافذ  وما يرتبط بھا (نجارو المباني     ٧٥٢٤

  دھانو المشغو=ت الخشبية    ٧٥٢٥

  عمال تصنيع المXبس   ٧٥٣

  عمال تصنيع الم:بس والفراء والقبعات    ٧٥٣١

  عمال تفصيل الم:بس وقص القماش   ٧٥٣٢

  عمال الخياطة والتطريز   ٧٥٣٣

  المنجدون  وما يرتبط بھم    ٧٥٣٤

  عمال تنظيف الجلود ودباغتھا    ٧٥٣٥

  صانعو احذية    ٧٥٣٦

  السراجون    ٧٥٣٧

  الحرفيون ا_خرون   ٧٥٤

  الغطاسون   ٧٥٤١

  المفجرون   ٧٥٤٢

  مصنفو وفاحصو المنتجات     ٧٥٤٣

  عمال التبخير والقضاء على الحشرات والروائح    ٧٥٤٤

  عمال تشغيل المصانع وا_�ت وعمال التجميع  8

  عمال تشغيل المصانع الثابتة وا_�ت   81

  مشغلو معدات المناجم والتعدين    811

  مشغلو معدات المناجم والمقالع    ٨١١١

  )احجار(مشغلو معدات تعدين الخامات المعدنية والصخور     ٨١١٢

  مشغلو معدات الحفر وما يرتبط بھم    ٨١١٣

  ار ومنتجات الخامات المعدنيةمشغلو آ=ت تصنيع منتجات ا�سمنت واحج    ٨١١٤

  مشغلو معدات تصنيع المعادن   ٨١٢

  مشغلو معدات الدرفلة والسحب والبثق    ٨١٢١

  تلبيس المعادن/مشغلو معدات تشطيب وتكسية     ٨١٢٢

  مشغلو المصانع الكيماوية وإنتاج مستلزمات التصوير الفوتوغرافي    ٨١٣

  مشغلو معدات الجرش والطحن والخلط    ٨١٣١

  مشغلو معدات المعالجة الحرارية والكيميائية    ٨١٣٢

  مشغلو معدات الترشيح والفرز     ٨١٣٣

  مشغلو معدات التقطير والمعام:ت الكيميائية     ٨١٣٤

  مشغلو آ=ت إنتاج مستلزمات التصوير الفوتوغرافي     ٨١٣٥

  مشغلو آ�ت تصنيع منتجات المطاط والبXستيك والورق    ٨١٤

  مشغلو آ=ت تصنيع منتجات المطاط    ٨١٤١

  مشغلو آ=ت تصنيع منتجات الب:ستيك    ٨١٤٢

  مشغلو آ=ت تصنيع منتجات الورق     ٨١٤٣

  مشغلو آ�ت تصنيع منتجات النسيج والفراء والجلود    ٨١٥

  مشغلو آ=ت تجھيز الياف وآ=ت الغزل    ٨١٥١

  مشغلو آ=ت النسيج والحياكة    ٨١٥٢

  مشغلو آ=ت الخياطة والتطريز     ٨١٥٣

  مشغلو آ=ت القصر والصباغة وتنظيف الياف    ٨١٥٤

  مشغلو آ=ت تجھيز الجلود والفراء    ٨١٥٥

  مشغلو آ=ت تصنيع احذية     ٨١٥٦

  مشغلو آ=ت الغسيل والكي     ٨١٥٧

  مشغلو آ�ت تصنيع ا�غذية والمشروبات وما يرتبط بھم    ٨١٦
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  =ت تصنيع اغذية والمشروبات وما يرتبط بھممشغلو آ    ٨١٦٠

  مشغلو مصانع الخشب والورق    ٨١٧

  الخشب وتصنيع الورق) عجينة(مشغلو معدات تصنيع لب     ٨١٧١

  مشغلو معدات تصنيع الخشب    ٨١٧٢

  مشغلو آ�ت المصانع الثابتة ا_خرون    ٨١٨

  مشغلو معدات تصنيع الزجاج والسيراميك    ٨١٨١

  مشغلو اn=ت البخارية والمراجل    ٨١٨٢

  مشغلو آ=ت التغليف والتعبئة ولصق بطاقات ا�نتاج    ٨١٨٣

  عمال  التجميع  ٨٢

  عمال التجميع  ٨٢١

  عمال تجميع اn=ت الميكانيكية     ٨٢١١

  عمال تجميع المعدات الكھربائية     ٨٢١٢

  عمال تجميع اجھزة ا=لكترونية     ٨٢١٣

  تجميع المنتجات المعدنية والمطاطية والب:ستيكيةعمال      ٨٢١٤

  عمال تجميع المنتجات الخشبية     ٨٢١٥

  عمال تجميع المنتجات الورقية والنسيجية     ٨٢١٦

  السائقون ومشغلو المعامل المتنقلة  ٨٣

  سائقو القطارات وما يرتبط بھم   ٨٣١

  سائقو القطارات    ٨٣١١

  ملة وا�شارات ومفاتيح السكك الحديديةالفر/ مشغلو معدات الكبح   ٨٣١٢

  سائقو المركبات الخفيفة والدراجات النارية  ٨٣٢

  سائقو الدراجات النارية   ٨٣٢١

  سائقو المركبات الخفيفة   ٨٣٢٢

  سائقو الشاحنات والحافXت  ٨٣٣

  سائقو الحاف:ت   ٨٣٣١

  سائقو الشاحنات   ٨٣٣٢

  مشغلو المعامل المتنقلة  ٨٣٤

  و معدات الزراعة والحراجةمشغل   ٨٣٤١

  مشغلو آليات الطرق وما يرتبط بھا   ٨٣٤٢

  مشغلو الروافع الثابتة وما يرتبط بھا   ٨٣٤٣

  مشغلو الروافع الشوكية واوناش   ٨٣٤٤

  عمال ظھر السفن وما يرتبط بھم  ٨٣٥

  عمال ظھر السفن وما يرتبط بھم   ٨٣٥٠

  المھن اولية  ٩

  المنظفون والمعاونون   ٩١

  المنظفون والمعاونون في المنازل والفنادق والمكاتب   ٩١١

 عمال تنظيف المنازل   ٩١١١

  عمال تنظيف الفنادق والمكاتب والمنشآت ا�خرى   ٩١١٢

  عمال تنظيف المركبات والنوافذ والغسيل اليدوي   ٩١٢

 عمال الغسيل والكي اليدوي   ٩١٢١

  عمال تنظيف المركبات   ٩١٢٢

 ظيف النوافذعمال تن   ٩١٢٣

  عمال الزراعة والحراجة والصيد   ٩٢

 عمال الزراعة والحراجة والصيد   ٩٢١

 عمال زراعة المحاصيل   ٩٢١١

  عمال مزارع تربية الحيوانات والطيور   ٩٢١٢

  عمال المزارع المختلطة لزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات   ٩٢١٣

  عمال زراعة الحدائق والبستنة   ٩٢١٤

  ال الحراجةعم   ٩٢١٥

  عمال الصيد   ٩٢١٦

  عمال المناجم وا<نشاءات والصناعات التحويلية والنقل   ٩٣

  عمال المناجم وا<نشاءات   ٩٣١



  

 ٢٢  

 عمال المناجم والمقالع   ٩٣١١

  عمال الھندسة المدنية   ٩٣١٢

  عمال البناء   ٩٣١٣

  عمال الصناعات التحويلية   ٩٣٢

 عمال التغليف اليدوي   ٩٣٢١

  مال المناولةع   ٩٣٢٢

  عمال التحميل والتنزيل   ٩٣٢٣

  عمال النقل والتخزين   ٩٣٣

 العاملون في جر العربات اليدوية ودراجات النقل   ٩٣٣١

  )عمال قيادة العربات التي تجرھا الحيوانات(الحوذييون  ٩٣٣٢

  عمال الشحن   ٩٣٣٣

  عمال التخزين   ٩٣٣٤

  المعاونون في إعداد الطعام   ٩٤

 اونون في إعداد الطعامالمع   ٩٤١

 المعاونون في تحضير الوجبات السريعة   ٩٤١١

  )الجلي(المعاونون في المطبخ    ٩٤١٢

  العاملون في البيع في الشوارع والخدمات ذات العXقة   ٩٥

 العاملون في البيع في الشوارع والخدمات ذات العXقة   ٩٥١

 ات الع:قةالعاملون في البيع في الشوارع والخدمات ذ   ٩٥١٠

  الباعة المتجولون   ٩٥٢

  الباعة المتجولون   ٩٥٢٠

  عمال النفايات والعاملون في المھن ا�ولية ا_خرون   ٩٦

 عمال النفايات   ٩٦١

 جامعو القمامة والنفايات   ٩٦١١

  عمال فرز القمامة والنفايات   ٩٦١٢

  الكناسون   ٩٦١٣

  العاملون في المھن ا�ولية ا_خرون   ٩٦٢

  المراسلون   ٩٦٢١

  العاملون في المھن الھامشية   ٩٦٢٢

  قارؤو عدادات الطاقة والمياه   ٩٦٢٣

  جامعو المياه والحطب   ٩٦٢٤

  ماسحو احذية   ٩٦٢٥

  العاملون في القوات المسلحة ٠

  ضباط القوات المسلحة ٠١

  ضباط القوات المسلحة ٠١١

  ضباط القوات المسلحة ٠١١٠

  لمسلحةضباط الصف في القوات ا ٠٢

  ضباط الصف في القوات المسلحة ٠٢١

  ضباط الصف في القوات المسلحة ٠٢١٠

  الرتب ا�خرى في القوات المسلحة ٠٣

  الرتب ا�خرى في القوات المسلحة ٠٣١

 الرتب اخرى في القوات المسلحة ٠٣١٠

  


