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إعداد مشرفي السالمة المهنية52606

إعداد وضبط المخزون52607

تغذية وصناعات غذائية54101

تغذية وتكنولوجيا الغذاء54102

تكنولوجيا األغذية54103

تصنيع غذائي54104

تصنيع منتجات األلبان54105

مخابز وحلويات54106

حلويات ومعجنات54107

حفظ األغذية54108

حلويات54109

تكنولوجيا غزل ونسيج54201

تكنولوجيا صناعات نسيجية54202

تكنولوجيا صناعة مالبس54203

تكنولوجيا صناعة أحذية54204

غزل54205

نسيج54206

خياطة صناعية54207

حياكة صناعية54208

تطريز آلي54209

صناعات جلدية54210

تصنيع أحذية54211

نجارة وديكور54301

نجارة54302

نجارة أثاث54303

تنجيد أثاث54304

نجارة مباني54305

صناعة ورق ومنتجات ورقية54306

تصنيع منتجات بالستيكية54307

تصنيع منتجات زجاجية54308

تصنيع منتجات خزفية54309

تصنيع حجر البناء54310

تصنيع بالط54311



تصنيع طابوق54312

صناعة منظفات54313

صناعة بالستيك54314

صناعة دهان54315

هندسة مناجم54401

هندسة تعدين54402

تكنولوجيا تعدين54403

استخراج نفط وغاز54404

تكنولوجيا تجهيز الخامات المعدنية54405

تعدين54406

هندسة معمارية58101

تصميم داخلي/ هندسة معمارية 58102

تخطيط إقليمي/ هندسة معمارية 58103

تخطيط مروري/ هندسة معمارية 58104

(ساحات ومتنزهات)مناظر / هندسة معمارية 58105

تخطيط مدن/ هندسة معمارية 58106

هندسة مساحة58107

مساحة األراضي58108

مساحة جوية وخرائط58109

رسم معماري58110

هندسة مدنية58201

هندسة إنشائية58202

أبنية/ هندسة مدنية 58203

طرق/ هندسة مدنية 58204

مطارات/ هندسة مدنية 58205

موانئ/ هندسة مدنية 58206

سدود/ هندسة مدنية 58207

مياه وصرف صحي/ هندسة مدنية 58208

إنشاءات خاصة/ هندسة مدنية 58209

ميكانيكا التربة ومواد البناء/ هندسة مدنية 58210

حساب كميات58211

تكنولوجيا بناء58212

إنشاء أبنية58213



إنشاء طرق58214

بناء حجر58215

(طابوق)بناء طوب 58216

بناء منشآت خرسانية58217

حدادة تسليح المباني58218

نجارة البناء58219

قصارة58220

تبليط58221

دهان مباني58222

إنشائي/ رسم هندسي 58223

زراعة62101

بستنة ومحاصيل62102

وقاية نباتية62103

اقتصاد زراعي وإدارة األعمال الزراعية62104

إنتاج نباتي62105

تربة وماء وبيئة62106

تكنولوجيا الزراعة الحيوية62107

إرشاد زراعي62108

زراعة محمية62109

مشاتل زراعية62110

نباتات الزينة62111

هندسة زراعية62112

إنتاج حيواني62201

تربية أبقار ومواشي62202

تربية دواجن وطيور62203

تربية نحل62204

مراعي وغابات62301

مراعي62302

غابات62303

إنتاج االشتال الحرجية62304

أحياء مائية62401

تربية سمك62402

مصائد أسماك62403



تربية أسماك الزينة62404

طب بيطري64101

صحة عامة/ طب بيطري 64102

جراحة/ طب بيطري 64103

مساعدة بيطرية64201

صحة حيوانية64202

تطعيم/ صحة حيوانية 64203

تلقيح اصطناعي/ صحة حيوانية 64204

تمريض بيطري64205

طب72101

طب وجراحة72102

طب عام72103

طب أطفال72104

نسائية وتوليد/ طب 72105

باطنية/ طب 72106

طب رياضي/ طب72107

معالجة حكمية/ طب 72108

مسالك بولية/ طب 72109

عيون/ طب 72110

أنف وأذن وحنجرة/ طب 72111

أمراض داخلية/ طب 72112

أمراض الدم/ طب 72113

طب نووي/ طب 72114

أمراض القلب/ طب 72115

عظام/ طب 72116

دماغ وأعصاب/ طب 72117

جراحة عامة72118

قلب/ جراحة 72119

دماغ وأعصاب/ جراحة 72120

مسالك بولية/ جراحة 72121

جهاز هضمي/ جراحة 72122

تجميل/ جراحة 72123

تمريض اختصاصي72201



تمريض مشارك72202

تمريض عملي72203

قبالة72204

جراحة/ تمريض 72205

أمومة وطفولة72206

رعاية ذوي االحتياجات الخاصة72207

عناية حثيثة72208

تجبير عظام72209

تخدير وإنعاش72210

طب أسنان72301

تقويم/ طب أسنان 72302

تكنولوجيا صناعة األسنان72303

علوم طب األسنان المساندة72304

صناعة األسنان72305

مساعدو طب األسنان72306

صحة الفم واألسنان72307

مختبرات أسنان72308

علوم طبية مخبرية72401

تقنيات األشعة72402

تقنيات البصريات72403

تقنيات سمع ونطق72404

تصوير طبي72405

تحاليل مخبرية72406

تحاليل طبية72407

مختبرات طبية72408

فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية72409

معالجة حكمية72501

تأهيل وظيفي72502

تأهيل رياضي72503

معالجة فيزيائية72504

معالجة باألشعة النووية72505

تغذية وحمية غذائية72506

تغذية سريرية وحميات72507



تصنيع أطراف اصطناعية72508

تأهيل/ تصنيع مساعدات طبية 72509

صيدلة72601

دكتور صيدلة72602

صيدلة مساعدة72603

رعاية الطفل76101

تربية ورعاية الطفل76102

تربية طفل76103

رعاية األحداث76104

خدمة اجتماعية76201

إرشاد اجتماعي76202

توجيه مهني76203

إرشاد مهني76204

إرشاد أسري76205

استقبال فندقي81101

إيواء فندقي81102

تدبير فندقي81103

(طهي)طبخ 81104

حلويات81105

خدمة الطعام والشراب81106

تدريب المضيفيين األرضيين81201

تدريب وكالء السياحة81202

تدريب وكالء السفر81203

تدريب أدالء السياحة81204

إدارة الخدمات السياحية81205

تأهيل المدربين الرياضيين81301

تأهيل الحكام الرياضيين81302

إدارة وتدريب رياضي81303

اقتصاد منزلي81401

طبخ منزلي81402

غسيل وكي81403

خياطة منزلية81404

حياكة وتطريز يدوي81405



حالقة رجالية81501

حالقة نسائية81502

عناية بالبشرة81503

تجميل81504

لياقة بدنية وتخفيف وزن81505

ضبط حركة المرور الجوي84001

طيران84002

مالحة جوية84003

قيادة سفن84004

مالحة بحرية84005

قيادة قطارات84006

قيادة مركبات84007

تكنولوجيا البيئة85101

ضبط التلوث البيئي85102

ضبط الضجيج85103

إدارة الحياة البرية85201

محميات طبيعية ومتنزهات85202

صحة عامة85301

إصحاح بيئي85302

تكنولوجيا معالجة المياه ومياه العادمة85303

مكافحة المخدرات86101

مكافحة التزوير86102

أمن عام86103

دفاع مدني86104

علوم شرطية86105

سالمة مهنية86201

اصحاح مهني86202

سالمة وصحة مهنية86203

علوم عسكرية86301

دفاع ودراسات استراتيجية86302

ال يوجد86303


