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 الــمـحـــتـــويــــات
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 21  هل م  مؤمه مؤعلم ح  في مؤىرف حمل مؤ 1
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 مــــقــــدمــــــــة

 
تعمل دائرة اإلحصاء المركزية الفلسطينية علـ  تطـوير ن ـام اإلحصـاءات الفلسـطيني مـن قـال القيـام بالعديـد 

 .لترميز في شت  المجاالتمن النشاطات، والتي عل  رأسها إقراج األدلة والتصنيفات الازمة ألغراض ا
 

ويـتتي هـ ا الـدليل كجـزء متكامـل مـع األدلـة األقـر ، والـ ب يسـتقدم بصـورة رئيسـية ألغـراض تصـنيف المهـن 
حســب المعــايير الدوليــة وعلــ  مســتو  الحــد الرابــع فقــط، حيــ  يمكــن اســتقدام هــ ا الــدليل فــي التعــداد العــام 

و  العاملـــة وفـــي الســـجات الحكوميـــة اإلداريـــة وأيـــة للســـكان والمســـاكن وفـــي اإلحصـــاءات االقتصـــادية والقـــ
مسوحات أو تعدادات أو أبحا  ودراسات يستل فيها عن المهن التي يمارسها أو مارسها المشتغلون أو ال ين 

 .سبو لهم العمل أو المهن التي يبح  عنها المتعطلون الباحثون عن عمل
 

للتصـنيف المعيـارب الـدولي للمهـن، الـ ب اعتمـد علـ  (  ISCO - 88 ) ويعتمد ه ا الدليل عل  التنقـي  األقيـر
قرارات وتوصيات المؤتمرين الثال  والرابع إلحصاءات العمل المنعقدين في مكتب العمل الدولي فـي جنيـف فـي 

، والتــي تؤكــد علــ  اــرورة اســتقدام الــدول لتصــنيفات قابلــة للتحويــل إلــ  التصــنيف 7911، 7911العــامين 
نــات الدوليـة، ومفيــدة ألجــراء الدراسـات علــ  المهــن المرتبطـة بالعمالــة الوافــدة وبيانــات الـدولي ألغــراض المقار 

 .إحال العمالة
 

يشكل مفهوما الو يفة والمهارة األساس الرئيسي لهـ ا التصـنيف، حيـ  يـدل مفهـوم الو يفـة أو المهنـة بتنهـا 
ــي يقــوم بهــا الشــقت الواحــد أو التــي مــن ال مفــروض أن يقــوم بهــا، وتشــكل مجموعــة المهــام والواجبــات الت

مجموعة المهام المتشابهة وحدة إحصائية  هي المهنة، ويمكن أن يصـنف الشـقت حسـب الو يفـة السـابقة 
 .أو الحالية أو المستقبلية

 
أمــا المهــارة فتعــرف بتنهــا المقــدرة علــ  تحمــل المهــام والواجبــات لو يفــة معينــة ، والتــي تتــتثر ببعــدين األول 

ل ب يعتمد عل  مد  ودرجة تعقيد المهام والواجبات الازمة للو يفة، أما الثاني التقصت مستو  المهارة، وا
في المهارة وال ب يعرف بتنه حقول المعرفة المطلوبة للو يفة واألدوات واآلالت الازمة والمواد التي يعمل بهـا 

 .الفرد ونوع السلع والقدمات المنتجة
 

ين التصـنيف المهنـي وتصـنيف الحالـة التعليميـة والتقصـت، إال أن هـ ا يوجد هناك نوع من العاقة الوثيقة ب
االرتباط ليس من الاـرورب أن ينطبـو علـ  جميـع الحـاالت وعلـ  جميـع الـدول، إال أن بعـض المهـن تتطلـب 
تدريب ومهارة معينة وبعاـها يحتـاج إلـ  مسـتويات تعليميـة معينـة أو تقصصـات تعليميـة محـددة، وفـي هـ ا 

اك أربعة مستويات من المهارة تنسـجم مـع المهـن فـي حالـة كـون هـ ر المهـارات اـرورية مـن السياو فإن هن
 . قال التعليم الن امي أو التدريب المهني
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 :وه ر المستويات هي  

 
 - 5)مستو  المهارة األول يعرف بالمستو  األول من تصنيف الحالة التعليمية وال ب يبدأ بالعمر ( 7

 .سنوات، ويقابل المرحلة االبتدائية أو ما يعادلها( 6 - 5)سنوات ومدته ( 1
وتستمر لمـدة ثـا  سـنوات وهـي تقابـل المرحلـة ( 71)أو ( 77)مستو  المهارة الثاني يبدأ بالعمر ( 1

ويســتمر أياــاد لمــدة ( 75)أو ( 71)االعداديــة أو مــا يعادلهــا، أمــا المســتو  الثالــ  فيبــدأ بــالعمر 
 .الثانوية أو ما يعادلها ثا  سنوات وهو يقابل المرحلة

مســتو  المهــارة الثالــ  يعــرف بالمســتو  القــامس مــن تصــنيف الحالــة التعليميــة وهــو الــ ب ال ( 3 
( 1 - 1)ويســتمر لمــدة ( 71)أو ( 71)يــؤدب إلــ  الحصــول علــ  شــهادة جامعيــة، ويبــدأ  بــالعمر

 .راسيةسنوات، ويقابل الدبلوم المتوسط أو ما يعادلها بغض الن ر عن المدة  الد
مستو  المهارة  الرابع يعرف بالمستو  السادس والسـابع مـن الحالـة التعليميـة وهـو الـ ب يـؤدب ( 1

ويســتمر لمــدة ( 71)أو ( 71)إلــ  الحصــول علــ  شــهادة جامعيــة أو دراســات عليــا، ويبــدأ بــالعمر 
 .ثا  سنوات فتكثر

                                                           
وعل  ه ا األساس فإن المتقصصـون حسـب التصـنيف المهنـي والـ ين يمثلـون المجموعـة الرئيسـية الثانيـة   

يشترط أن يكون لـديهم المسـتو  الرابـع للمهـارة، أب جـامعيون فـتعل  ،أمـا المجموعـة الرئيسـية الثالثـة والتـي 
أعلـ  مـن ثـانوب والـ ب  تمثل المتقصصـون المسـاعدون فيشـترط أن يكـون لـديهم مسـتو  المهـارة الثالـ  أب

فيشـترط أن يكـون لـديهم ( 1 - 1)يمثل دبلوم متوسط أو ما يعادله كحد أدن ، أمـا المجموعـات الرئيسـية مـن 
مستو  المهارة الثاني كحد أدن  أب إعدادب، أما المهن األولية في المجموعة الرئيسية التاسـعة فهـي تحتـاج 

ل المرحلـة االبتدائيـة أو مـا يعادلهـا، أمـا المجموعـة األولـ  إل  مسـتو  مهـارة مـن المسـتو  األول والـ ب يمثـ
 .والتي تمثل المشرعون والمديرون فا يشترط لهم أب مستو  تعليمي

 
 :كما أنه ياح  عل  وجه العموم أن هناك بعض المهن ال تمارسها النساء مثل 

 (.17)ئيسية العاملون في المهن االستقراجية ومهن البناء في المجموعة الجزئية الر  -
 (.11)العاملون في المعادن واآلالت ومن إليهم في المجموعة الجزئية الرئيسية  -
 (.13)في المجموعة الرئيسية ( القاطرات ) سائقو ومشغلو اآلالت المتحركة  -
 (.976)جامعو القمامة المجموعة الفرعية  -
 (.937)عمال التعدين والبناء المجموعة الفرعية  -

 
أن هناك بعض المهن التفصيلية ال تعمل بها النساء عادة مثل مهنة المؤ ن، واإلمـام والميكـانيكي إاافة إل  

 .وسائو األجرة لحسابه القات، وعمال الطوبار
 

مجموعـة ( 775)يحتوب ه ا الدليل عل  تسعة مجموعات  رئيسية، وسبع وعشرون مجموعـة جزئيـة رئيسـة، و
 .وحدة أو مهنة( 319)فرعية، و 
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 "7"موعة الرئيسية المج
 المشرعون ومو فو اإلدارة العليا والمديرون

 المشرعون ومو فو اإلدارة العليا   77
 المشرعون  777 
 مؤمشر ح  5552  
    
 مو فو اإلدارة العليا الحكوميين  771 
 محظفح مإلممرة مؤع  ل مؤىكحم ح  5522  
    
 مؤرسالء مؤدق  م ح  حرسالء مؤقرى 5532 773 
    
 مو فو اإلدارة العليا في المن مات  ات االهتمامات القاصة  771 
 محظفح مإلممرة مؤع  ل في مألىزمب حمؤمنظملت مؤا لا ة 5545  
محظفججح مإلممرة مؤع  ججل فججي منظمججلت  صججىلب مؤعمججي، حمؤعمججلي، حمؤمنظمججلت دمت  5542  

 مالادململت مالقدصلم ة مألارى
مؤمنظمججججلت مإلناججججلن ة حمؤمنظمججججلت دمت مالادملمججججلت  محظفججججح مإلممرة مؤع  ججججل فججججي 5543  

 مؤالصة مألارى
    
    

  (7)مديرو اإلدارة المشتركة أو المؤسسات التاامنية    71
 المديرون العامون والرؤساء التنفي يون  717 
 مؤمم رح  مؤعلمح  حمؤرسالء مؤدنف د ح  5252  
    
 مديرو اإلنتاج ودوائر العمليات  711 
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في مؤزرم ة حمؤقنص حمؤغلنلت حص م مألاملك 5225  
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في مؤصنل ة 5222  
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في مإلنشلءمت 5223  
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في دجلرة مؤجم ة حمؤمفرق 5224  

                                                           
مؤد    م رح  مشلر ع  ح  -نل دنلرام مم ر    ح رسالء دنف د     ح مم ري محمئر -شالص دضم اده مؤمجمح ة، مأل (5)

 .منظملت  ح محمئر دىدلج مؤ   ال ة مم ر    ح  ك ر
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 ندلج حمحمئر مؤعم  لت في مؤم ل م حمؤفنلمق مم رح مإل 5221  
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في مؤنقي حمؤداز   حمالدصلالت 5221  
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت في امملت مأل ملي مؤدجلر ة  5221  
مجججججم رح مإلندجججججلج حمحمئجججججر مؤعم  جججججلت فجججججي اجججججمملت مؤر ل جججججة مؤشاصججججج ة حاجججججمملت  5228  

 مؤ هل مؤدنظ ف حمل
 مم رح مإلندلج حمحمئر مؤعم  لت مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 5229  
    
 (في اإلدارة المتوسطة ) مديرو الدوائر اآلقرون   713 
 مم رح مؤمحمئر مؤملؤ ة حمإلممر ة 5235  
 مم رح محمئر شسح  مؤمحظف   حمؤعالقلت مؤصنل  ة 5232  
 داح قمم رح محمئر مؤمن علت حمؤ 5233  
 مم رح محمئر مإل ال  حمؤعالقلت مؤعلمة 5234  
 مم رح محمئر مإلمممم حمؤدحز ع 5231  
 مم رح محمئر امملت مؤىالنلت 5231  
 مم رح محمئر مؤنىث حمؤد ح ر 5231  
 مم رح محمئر آارح  ؤم  صنفحم في مكل  آار 5239  
    

 (المديرون العامون)    73
  (1)عامونالمديرون ال  737 
 مؤمم رح  مؤعلمح  في مؤزرم ة حمؤقنص حمؤغلنلت حص م مألاملك 5355  
 مؤمم رح  مؤعلمح  في مؤصنل ة 5352  
 مؤمم رح  مؤعلمح  في مإلنشلءمت  5353  
 مؤمم رح  مؤعلمح  في دجلرة مؤجم ة حمؤمفرق 5354  
 مؤمم رح  مؤعلمح  في مؤم ل م حمؤفنلمق 5351  
 رح  مؤعلمح  في مؤنقي حمؤداز   حمالدصلالتمؤمم  5351  
 مؤمم رح  مؤعلمح  في امملت مأل ملي مؤدجلر ة 5351  
    
    
 مؤمم رح  مؤعلمح  في امملت مؤر ل ة مؤشاص ة حامملت مؤدنظ ف حمل مؤ هل 5358  
 مؤمم رح  مؤعلمح  مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 5359  

                                                           
(2)

ؤىاججلب  نفاججهم  ح ( حفججي نعججح مؤىججلالت منظمججلت)دضججم اججده مؤمجمح ججة، مألشججالص مؤججد    ججم رح  مشججلر ع،   
حمؤجدي  ججب دصجن في   ضجل فجي اجده ( مال مة ال ددع ق نلالممرة)  مم ر حمىم آار ؤىالب مؤملؤك نمال مة مل ال  ز م  

 مجل .  مؤمجمح ة نل دنلر    مهلمي في معظم مؤىلالت  حاع م  مهلم مم ر مؤمشرحع مؤمداصص في مسااة  ح منظمجة
 .مؤعلم ح  غ ر مالممر     جب دصن فهم  نقل ؤ مهلم مؤدي  قحمح  نهل
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 "1" المجموعة الرئيسية
 المتقصصون

 
 المتقصصون في العلوم الطبيعية والريااية والهندسية    17
 الفيزيائيون والكيميائيون ومن اليهم  177 
 مؤف ز لئ ح  حمؤف ك ح  2555  
 مؤرمصمح  مؤجح ح  2552  
 مؤك م لئ ح  2553  
 مؤج حؤحج ح  حمؤمداصصح  في مؤجغرمف ل مؤ ن ع ة 2554  
    
 واالحصائيون ومن اليهم الرياايون  171 
 مؤمداصصح  في مؤر لض لت حم  مؤ هم 2525  
 مالىصلئ ح  2522  
    
 المتقصصون في الحاسوب  173 
 مصممح حمى  ح  نظمة مؤىلاحب 2535  
 منرمجح مؤىلاحب 2532  
 مؤمداصصح  في مؤىلاحب مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 2539  
    
 لمهندسون ومن اليهمالمعماريون وا  171 
 مؤمعملر ح  حمهنماح دا    مؤمم  ح نظمة مؤا ر حمؤمرحر 2545  
 مؤمهنماح  مؤممن ح  2542  
 مؤمهنماح  مؤكهرنلئ ح  2543  
 مؤمهنماح  مالؤكدرحن ح  حمهنماح مالدصلالت 2544  
 مؤمهنماح  مؤم كلن ك ح  2541  
 مؤمهنماح  مؤك م لئ ح  2541  
 ماح مؤمنلجم حمادارمج مؤمعلم  حم  مؤ هممهن 2541  
 مؤمداصصح  في رام مؤارمئ  حمؤمالىح  2548  
 مؤمعملر ح  حمؤمهنماح  حم  مؤ هم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 2549  
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 المتقصصون في العلوم الحياتية والصحة   11
 المتقصصون في العلوم الحياتية والصحة  117 
 مؤمداصصح  في   م مألى لء حمؤننلت حمؤى حم  حم  مؤ هم 2255  
 مؤمداصصح  في   م مألمح ة حمألمرمح حم  مؤ هم 2252  
 مؤمداصصح  في مؤزرم ة حم  مؤ هم 2253  
    
 (ما عدا التمريض)المتقصصون في الصحة   111 
 مأل نلء مؤنشر ح  2225  
   نلء مألانل  2222  
 مؤن  ر ح مأل نلء  2223  
 مؤص لمؤة 2224  
 (مل  مم مؤدمر ح مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار)مؤمداصصح  في مؤصىة  2229  
    
 المتقصصون في التمريض والقبالة  113 
 مؤمداصصح  في مؤدمر ح حمؤقنلؤة 2232  
    
    

 المتقصصون في التعليم   13
 والجامعات والتعليم العاليالمتقصصون في التعليم في الكليات   137 
 مؤمداصصح  في مؤدع  م في مؤك  لت حمؤجلمعلت حمؤدع  م مؤعلؤي 2352  
    
 المتقصصون في التعليم الثانوب  131 
 مؤمداصصح  في مؤدع  م مؤ لنحي 2322  
    
 المتقصصون في التعليم األساسي وما قبله  133 
 مؤمداصصح  في مؤدع  م مألالاي 2335  
 مؤمداصصح  في مؤدع  م مل قني مألالاي 2332  
    
 المتقصصون في التعليم القات  131 
 مؤمداصصح  في مؤدع  م مؤالص 2342  
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 المتقصصون في التعليم اآلقرون  135 
 مؤمداصصح  في  الؤ ب مؤدع  م 2315  
 مؤمفدشح  2312  
 ؤم  صنفحم في مكل  آار مؤمداصصح  في مؤدع  م مؤد   2319  
    
    

 المتقصصون اآلقرون   11
 المتقصصون في األعمال  117 
 مؤمىلانح  حممققح مؤىالنلت 2455  
 مؤمداصصح  في شسح  مألفرمم حمؤمحظف   2452  
 مؤمداصصح  في مأل ملي مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 2459  
    
 المتقصصون في القانون  111 
 مؤمىلمح  2425  
 مؤقضلة 2422  
 مؤمداصصح  في مؤقلنح  مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 2429  
    
وأمنـــــاء المكتبـــــات ومـــــن الـــــيهم ( الملفـــــات)أمنـــــاء المحفو ـــــات   113 

 المتقصصين في المعلومات
 ( منلء مؤمدلىف م ال) منلء مؤمىفحظلت حمؤق مح   2435  
  هم م  مؤمداصص   في مؤمع حملت منلء مؤمكدنلت حم  مؤ 2432  
    
 المتقصصون في العلوم االجتماعية ومن اليهم  111 
 مالقدصلم ح  2445  
 مؤمداصصح  في   م مالجدملع حمألجنلس حم  مؤ هم 2442  
 مؤمداصصح  في مؤف افة حمؤدلر خ حمؤع حم مؤا لا ة 2443  
 مؤمداصصح  في مؤ غلت حمؤمدرجمح  2444  
 مؤمداصصح  في   م مؤنفس 2441  
 مؤمداصصح  في مؤعمي مالجدمل ي 2441  
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 الكتاب والمبدعون والفنانون اإلبداعيون  115 
 مؤمسؤفح  حمؤصىف ح  حم  مؤ هم م  مؤكدلب 2415  
 مؤنىلدح  حمؤرالمح  حم  مؤ هم 2412  
 مؤم ىنح  حمؤمحا ق ح  حمؤمغنح  2413  
 ح مؤرقصلت حمؤرمقصح مسؤف 2414  
 مؤمداصصح  في مؤا نمل حمؤمارح حمؤمم  ح  حمؤمارجح  2411  
    
 المتقصصون في األديان 2412 116 
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 "3"المجموعة الرئيسية 
 الفنيون والمتقصصون المساعدون

 
 المتقصصون المساعدون في العلوم الطبيعية والهندسة   37
 الطبيعية والهندسةالفنيون في العلوم   377 
 مؤفن ح  في   حم مؤك م لء حمؤ ن عة 3555  
 مؤفن ح  في مؤهنماة مؤممن ة  3552  
 مؤفن ح  في مؤهنماة مؤكهرنلئ ة 3553  
 مؤفن ح  في مؤهنماة مالؤكدرحن ة حانماة مالدصلالت 3554  
 مؤفن ح  في مؤهنماة مؤم كلن ك ة 3551  
 ؤك م لئ ةمؤفن ح  في مؤهنماة م 3551  
 مؤفن ح  في مؤمنلجم حمادارمج مؤمعلم  3551  
 مؤرالمح  مؤهنما ح  3558  
 مؤفن ح  في مؤع حم مؤ ن ع ة حمؤهنما ة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 3559  
    
 المتقصصون المساعدون في علم الحاسوب  371 
 مؤمال مح  في ىقي مؤىلاحب 3525  
 ىلاحبمشغ ح  جهزة مؤ 3522  
 (مؤرحنحت ) ضلن ح  جهزة مؤدىكم مآلؤي في مؤصنل ة  3523  
    
 مشغلو المعدات البصرية واإللكترونية  373 
 مؤمصحرح  مؤفحدحغرمف ح  حمشغ ح معممت داج ي مؤصحت حمؤصحرة 3535  
 مشغ ح مؤمعممت مالدم  ة ح جهزة مالدصلالت مؤالا ك ة 3532  
  ن ةمشغ حم مألجهزة مؤ 3533  
 مشغ ح مؤمعممت مؤنصر ة حمالؤكدرحن ة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 3539  
    
 فنيو واباط السفن والطائرات  371 
 مهنماح مؤاف  3545  
 ضنل  ا ح مؤاف  حمؤرنلننة حمرشمح مؤاف  3542  
 مؤ  لرح  حم  مؤ هم م  مؤمداصص     3543  
 مرمقنحم مؤىركة مؤجح ة 3544  
 فن ح  جهزة االمة مؤىركة مؤجح ة 3541  
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 مفتشو السامة والنوعية  375 
 مفدشح مؤمنلني حمؤىر ق 3515  
 مفدشح مؤاالمة حمؤصىة حمؤنح  ة 3512  
    
    

 المتقصصون المساعدون في العلوم الحياتية والصحة   31
 الفنيون في العلوم الحياتية ومن اليهم  317 
 فن ح  في مؤع حم مؤى لد ةمؤ 3255  
 مؤفن ح  في مؤزرم ة حمؤغلنلت 3252  
 انرمء مؤمزمرع حمؤغلنلت 3253  
    
 (ما عدا التمريض)المتقصصون المساعدون في الصحة الحديثة   311 
 مؤمال مح  مؤ ن ح  3225  
 مؤفن ح  مؤصى ح  3222  
 فن ح مؤدغد ة  3223  
  ة حصنل ة مؤنظلرمتفن ح مؤمعممت مؤنصر  3224  
 فن ح مألانل  3221  
 فن ح مؤعالج مؤ ن عي حم  مؤ هم 3221  
 مؤفن ح  مؤن  ر ح  3221  
 مال مح مؤص لمؤة 3228  
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤصىة مؤىم  ة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 3229  
    
 المتقصصون المساعدون في التمريض والقبالة  313 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤدمر ح 3235  
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤقنلؤة 3232  
    
 ممارسو الطب التقليدب والمصلحون الدينيون  311 
 مملراح مؤ ب مؤدق  مي 3245  
 (مؤد    ممحح      ر ق مؤمعدقممت)مؤمص ىح  مؤم ن ح   3242  
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 لمساعدون في التعليم المتقصصون ا   33
 المتقصصون المساعدون في التعليم األساسي  337 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤدع  م مألالاي 3352  
    
 المتقصصون المساعدون في التعليم ما قبل األساسي  331 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤدع  م مل قني مألالاي 3322  
    
 في مجلالت مؤدع  م مؤالص مؤمداصصح  مؤمال مح   333 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مجلالت مؤدع  م مؤالص 3332  
    
 (اآلقرون ) المتقصصون المساعدون في التعليم   331 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤدع  م مآلارح  3342  
    
    

 المتقصصون المساعدون اآلقرون   31
 الية والمبيعاتالمتقصصون المساعدون في الم  317 
 (مؤاملارة)حكالء مؤدأم   حمؤملؤ ة حمؤحا لء  3455  
 منمحنح مؤدأم   3452  
 حكالء مؤعقلرمت 3453  
 مادشلرح حمنظمح مؤرىالت حمؤافر 3454  
 منمحنح مؤمن علت مؤدجلر ة حمؤفن ة 4451  
 مؤمشدرح  3451  
 مؤمامنح  حمؤمقمرح  حنلئعح مؤمزمممت 3451  
مؤمداصصججح  مؤماججل مح  فججي مألحرمق مؤملؤ ججة حمؤمن عججلت مؤججد   ؤججم  صججنفح فججي  3459  

 مكل  آار
    
 وكاء قدمات األعمال والوسطاء التجاريون  311 
 مؤحا لء مؤدجلر ح  3425  
 حكالء دا  ص حشى  مؤنضلئع 3422  
 حكالء مؤدحظ ف حمدعهمح مؤدشغ ي 3423  
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 ؤحا لء مؤدجلر ح  مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آارحكالء امملت مأل ملي حم 3429  
    
    
 المتقصصون االدرايون المساعدون  313 
 مؤاكرد ر ح  مالمرم ح  حم  مؤ هم 3435  
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤقلنح  حمأل ملي مؤدجلر ة حم  مؤ هم 3432  
 ملاكح مؤمفلدر 3433  
   حم  مؤ هممال مح مالىصلئ ح  حمؤر لض ح  3434  
 مؤمداصصح  مالمرم ح  مؤمال مح  مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 3439  
    
 المتقصصون الحكوميون في الجمارك والارائب ومن اليهم  311 
 مفدشح مؤجملرك حمؤىمحم 3445  
 مؤعلم ح  مؤىكحم ح  في مؤضرمئب حمؤراحم 3442  
 الجدمل  ةمؤعلم ح  مؤىكحم ح  في مإل لنلت م 3443  
 مؤعلم ح  مؤىكحم ح  في مصممر مؤراص 3444  
مؤمداصصجح  مؤىكحم جح  فجي مؤجمجلرك حمؤضججرمئب حمج  مؤج هم مؤجد   ؤجم  صججنفحم  3449  

 في مكل  آار
    
 مفتشو الشرطة والمباح   315 
 مفدشح مؤشر ة حمؤمنلىث 3412  
    
 المتقصصون المساعدون في العمل االجتماعي  316 
 مؤمداصصح  مؤمال مح  في مؤعمي مالجدمل ي 3412  
    
( التسلية والترفيـه)المتقصصون المساعدون في الفنون والتروي    311 

 والريااة
 حمؤدصلم م مؤدجلر ة( مؤم كحر)مؤعلم ح  في مؤزارفة  3415  
 مد عح مؤرمم ح حمؤد فلز حمؤمد عح  مآلارح  3412  
 في مؤشحمرع حمؤمالاي حمؤمغنح  حمؤرمقصح  حم  مؤ هم مؤمحا ق ح  مؤعلم ح  3413  
 مؤمهرجح  حمؤاىرة حمؤنه حمنلت حم  مؤ هم 3414  
 مؤر لض ح  حمؤعلم ح  في مؤر لضة مؤنمن ة حم  مؤ هم 3411  
    
 المتقصصون الدينيون المساعدون  311 
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 مؤمداصصح  مؤم ن ح  مؤمال مح  3482  
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 "1"ية المجموعة الرئيس
 الكتبــــة

 
 المو فون المكتبيون   17
 السكرتيرون والعاملون عل  آالت لوحات المفاتي   177 
 (مؤ لنعح )مؤمادزؤح  حمؤنلااح   4555  
 مؤعلم ح  في معلؤجة مؤك ملت حم  مؤ هم 4552  
 مما ح مؤن لنلت 4553  
 مشغ ح مالالت مؤىلانة مؤعلم ة 4554  
 مؤاكرد رح  4551  
    
 كتبة الحسابات واألرقام  171 
 كدنة مؤىالنلت 4525  
 مؤكدنة مالىصلئ ح  حمؤملؤ ح  4522  
    
 (المواصات)كتبة تسجيل المواد والنقل   173 
 كدنة مؤمالز  حمؤمادحم لت  4535  
 كدنة مالندلج 4532  
 كدنة مؤنقي حمؤمحمصالت 4533  
    
 ومن اليهم كتبة المكتبات والبريد  171 
 كدنة مؤمكدنلت مؤم فلت 4545  
 محز ح مؤنر م حكدنة فرز مؤنر م 4542  
 كدنة مؤدرم ز حمرمجعة مؤنصحص حم  مؤ هم 4543  
 (نلااح مؤنصحص)مؤنالاح   4544  
    
 مو فون مكتبيون آقرون  179 
 محظفح  مكدن ح  آارح  4592  
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 ات الزبائنكتبة قدم   11

 ( م  صحمت مؤمقدر    م الا ) منلء مؤصنلم ق حمؤعلمح    425 
 ( م ددمكر مؤافر )  منلء مؤصنلم ق حمحظفح مؤددمكر  4255  
 (مؤكلحندر)مؤعلمح  حمحظفح مؤىلجز  4252  
 نلشرح مؤكدب حمؤعلم ح  في نحممي مؤقملر 4253  
 (مقرضح مؤملي ؤقلء مؤفلئمة)منح  حمؤمر ( مقرضح مؤملي ؤقلء را )مؤرمانح   4254  
 مىص ح مؤم ح  حم  إؤ هم 4251  
    
 كتبة استعامات الزبائن  111 
 كدنة حكلالت مؤافر حم  إؤ هم 4225  
 محظفح مالادقنلي حكدنة مالادعالملت 4222  
 مشغ ح مؤمقلام مؤهلدف ة 4223  
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 "5"المجموعة الرئيسية 
 ات والباعة في المحات التجارية واألسواوالعاملون في القدم

 
 العاملون في القدمات الشقصية والحماية   57
 مشرفو الرحات والسفر ومن إليهم  577 
 مشرفح مؤرىالت حمؤافر حمؤمض فح  1555  
 نلئعح حمفدشح ددمكر مؤافر 1552  
  مالء مؤافر حمؤرىالت 1553  
    
 لمطاعمالعاملون في قدمات المنازل وا  571 
 ممنرح مؤمنلزي حم  إؤ هم 1525  
 مؤ هلة 1522  
 حاقلة مؤامحر( مؤجراحنلت)مؤنلمي  1523  
    
 العاملون في الرعاية الشقصية ومن إليهم  573 
 مؤعلم ح  في ر ل ة مأل فلي 1535  
 مؤعلم ح  في مؤر ل ة مؤشاص ة في مؤمساالت 1532  
 اص ة في مؤمنلزيمؤعلم ح  في مؤر ل ة مؤش 1533  
 مؤعلم ح  في مؤر ل ة مؤشاص ة حم  إؤ هم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 1539  
    
 العاملون في القدمات الشقصية اآلقرون  571 
 مصففح مؤشعر حمؤىالقح  حمؤعلم ح  في مؤدجم ي حم  إؤ هم 1545  
 هلمؤحصفلء حمؤمال مح  في مردممء مؤمالنس حدنظ فهل حك  1542  
 حمؤمىن ح ( ممفنح مؤمحد )مؤىلنحد ة  1543  
 مؤعلم ح  في مؤامملت مؤشاص ة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 1549  
    
 المنجمون وقارئو البقت ومن إليهم  575 
 مؤمنجمح  حم  إؤ هم 1515  
 قلرئح مؤنات حقلرئح مؤكف حم  إؤ هم 1512  
    
 حماية والحراسةالعاملون في قدمات ال  576 
 رجلي مؤم لفيء 1515  
 ضنل  مؤشر ة 1512  
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 ىرمس مؤاجح  1513  
 مؤعلم ح  في امملت مؤىمل ة حمؤىرماة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 1519  
    
    

 العاراون والباعة   51
 عاراو األزياء ومن إليهم  517 
  لرضح مألز لء حم  إؤ هم 1252  
    
 الباعة في المحات التجارية والعاراون التجاريون  511 
 مؤنل ة في مؤمىالت مؤدجلر ة حمؤعلرضح  مؤدجلر ح  1222  
    
 الباعة في األكشاك واألسواو  513 
 مؤنل ة في مألكشلك حمألاحمق 1232  
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 "6"المجموعة الرئيسية 
 العمال المهرة في الزراعة وصيد األسماك

 
رة فــي الزراعــة وفــي صــيد األســماك ألغــراض العمــال المهــ   67

 السوو
 مزارعو البساتين والمحاصيل السوقية  677 
 مزمر ح مؤمىلص ي مؤىق  ة حمؤاضرحمت 1555  
 (مؤشج رمت)مزمر ح مألشجلر حمؤننلدلت مؤقص رة  1552  
 مزمر ح مؤىممئق حمؤنالد   حمؤمشلدي 1553  
 مزمر ح مؤمىلص ي مؤماد  ة 1554  
    
 منتجو الحيوانات ألغراض السوو ومن إليهم  671 
 مندجح مألؤنل  حمؤملش ة 1525  
 مندجح مؤمحمج  1522  
 مؤنىلؤح  حمرنح محمة مؤقز 1523  
 مندجح مؤى حمنلت مؤماد  ة 1524  
 مندجح مؤى حمنلت ألغرمح مؤاحق حم  إؤ هم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 1529  
    
 جو المحاصيل والحيوانات ألغراض السوومنت  673 
 مندجح مؤمىلص ي حمؤى حمنلت ألغرمح مؤاحق 1532  
    
 العاملون في الغابات ومن إليهم  671 
 مؤعلم ح  في مؤغلنلت حق ع مألاشلب 1545  
 مندجح مؤفىم حم  إؤ هم 1542  
    
 العاملون في صيد األسماك والقناصون وناصبو الفقاخ  675 
 مؤعلم ح  في درن ة مألى لء مؤملئ ة 1515  
 مؤعلم ح  في ص م مألاملك في مؤاحمىي حمؤم له مؤمما  ة 1512  
 مؤعلم ح  في ص م مألاملك في  رح مؤنىر 1513  
 مؤقنلصح  حنلصنح مؤفالخ 1514  
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لاسـتهاك )العاملون في الزراعة وصـيد األسـماك للمعيشـة    61

 (ال اتي
 (لاستهاك ال اتي)العاملون في الزراعة وصيد األسماك للمعيشة   617 
 (ؤالادهالك مؤدمدي)مؤعلم ح  في مؤزرم ة حص م مألاملك ؤ مع شة  1252  
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 "1"المجموعة الرئيسية 
 العاملون في الحرف وما إليها من المهن

 
 العاملون في المهن االستقراجية ومهن البناء    17
 ملون في المناجم وتفجير األلغام والحجارون والنقاشونالعا  177 
 مؤعلم ح  في مؤمنلجم حمؤمىلجر 1555  
 (في مؤمنلجم حمؤمىلجر)مؤعلم ح  في دفج ر مألؤغلم  1552  
 قل عح مألىجلر حمؤنقلشح  1553  
    
 العاملون في هياكل المباني ومن إليهم  171 
 ةمؤننلسح  نلؤمحمم مؤدق  م  1525  
 مؤننلسح  نلؤ حب حمؤىجلرة 1522  
 حمؤقصلرة حم  إؤ هم( مؤفرشلت مألامند ة)مؤعلم ح  نلؤنل ح   1523  
 نجلرح مؤ حنلر حدرك ب مأل لث 1524  
 مؤعلم ح  في ا لكي مؤمنلني حم  إؤ هم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 1529  
    
 العاملون في تشطيب المباني ومن إليهم  173 
 مؤاقلفح  1535  
 مؤعلم ح  في دغ  ة مألرض ة حمؤدن    1532  
 مجصصح حمن ضح مؤجمرم  1533  
 مؤعلم ح  في  زي مؤجمرم  1534  
 مؤزجلجح  1531  
 مألنلن ب( مركنح) مؤانلكح  حنرممح  1531  
 مؤعلم ح  في كهرنلء مؤمنلني حم  إؤ هم 1531  
    
 مباني ومن إليهمالدهانون ومن فو ال  171 
 مؤمالنح  حم  إؤ هم 1545  
 مؤعلم ح  في د م ع مؤمنلني حم  إؤ هم 1542  
 مؤعلم ح  في دنظ ف ا لكي مؤمنلني 1543  
    
    

 العاملون في المعادن واآلالت ومن إليهم   11
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 العاملون في سكب المعادن واللحام والصفائ  المعدنية ومن إليهم  117 
  ملي صنل ة قحمؤب مؤاكب 1255  
 مؤ ىلمح  حمؤعلم ح  في مؤق ع نحما ة مؤ هب 1252  
 مؤعلم ح  في مؤصفلئح مؤمعمن ة 1253  
صالىهل 1254    مؤعلم ح  في دىض ر مؤه لكي مؤمعمن ة حنصنهل حم 
 مؤعلم ح  في إقلمة مؤىحمجز  مؤحمق ة حجمي مألاالك مؤمعمن ة ححص هل 1251  
 في   ملي دىت ا ح مؤملء مؤعلم ح  1251  
    
 العاملون في الحدادة وصناعة العدد ومن إليهم  111 
 حمؤمكلنس في مؤحرش ( انمم )مؤىمممح  ح ملي مؤم لرق  1225  
 صلنعح مؤعمم حم  إؤ هم 1222  
 مؤعلم ح  في دشغ ي آالت صنل ة مؤعمم في مؤحرش 1223  
 معلم  حد م عهل حدج  اهلمؤعلم ح  في دشغ ي آالت  ى  مؤ 1224  
    
 ميكانيكيو وبرادو اآلالت  113 
 م كلن ك ح حنرممح مركنلت 1235  
 م كلن ك ح حنرممح مىركلت مؤ لئرمت 1232  
 م كلن ك ح حنرممح مآلالت مؤزرم  ة حمؤصنل  ة 1233  
    
 ميكانيكيو ومصلحو المعدات الكهربائية واإللكترونية  111 
 لن ك ح حمص ىح مؤمعممت مؤكهرنلئ ةم ك 1245  
 مص ىح مؤمعممت مإلؤكدرحن ة 1242  
 م كلن ك ح مؤمعممت مإلؤكدرحن ة حمؤعلم ح  في ص لندهل 1243  
 مؤعلم ح  في درك ب مؤد  فحنلت حمؤد غرمف حمؤعلم ح  في ص لندهل 1244  
 حص هلمؤعلم ح  في درك ب ا ح  مؤكهرنلء حمؤعلم ح  في إصالىهل ح  1241  
    
    
    

ــة والطباعــة    13 ــة والحــرف اليدوي ــي األجهــزة الدقيق ــاملون ف الع
 ومن إليهم

 العاملون في الصناعات المعدنية الدقيقة وما إليها  137 
 صلنعح مألجهزة مؤمق قة حمؤعلم ح  في دص  ىهل 1355  
 صلنعح مألجهزة مؤمحا ق ة حمؤعلم ح  في دص  ىهل 1352  
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 صلنعح مؤمجحارمت حصلئغح مؤمعلم  مؤ م نة 1353  
    
 العاملون في صناعة الفقار والقزف والزجاج ومن إليهم  131 
 مؤعلم ح  في صب  ج ة مؤصنفرة حمؤازمفح  حم  إؤ هم 1325  
 مؤعلم ح  في صنل ة مؤزجلج حدق  عي ح ىني حدش  ني 1322  
 مؤعلم ح  في زارفة حىفر مؤزجلج 1323  
 مؤعلم ح  في  الء مؤزجلج حازف مؤز نة 1324  
    
 حرفيو األقشاب والمنسوجات والجلود وما إليها  133 
 ىرف ح مألاشلب حمل إؤ هل 1335  
 ىرف ح مؤمناحجلت حمؤج حم حمل إؤ هل 1332  
    
 العاملون في الطباعة ومن إليهم  131 
 مؤعلم ح  في صف مؤىرحف حم  إؤ هم 1345  
 (نىلس حن كي)مؤعلم ح  في صب مؤنملدج حمؤقحمؤب حمؤعلم ح  في مؤدك شة  1342  
 ىفلرح مؤ نل ة حمؤك  ش هلت 1343  
 مصحرح مؤم لنع حم  إؤ هم 1344  
 مؤعلم ح  في دج  م مؤكدب حم  إؤ هم 1341  
 مؤعلم ح  في مؤ نل ة     مؤشنكلت مؤىر ر ة حكدي مألىجلر حمألاشلب حمؤنا ج 1341  
    
    

 عاملون آقرون في الحرف اليدوية ومن إليهم   11
 العاملون في إعداد األغ ية ومن إليهم  117 
 مؤجزمرح  حمؤاملكح  حم  إؤ هم 1455  
 مؤانلزح  حصلنعح مؤمعجنلت حمؤف لئر حصلنعح مؤاكلكر حمؤى ح لت   1452  
 مؤعلم ح  في مندجلت مألؤنل  1453  
 ي ىفظ مؤفحمكي حمؤاضرحمتمؤعلم ح  ف 1454  
 مؤعلم ح  في ددحق حدصن ف مألغد ة حمؤمشرحنلت 1451  
 مؤعلم ح  في دجه ز حصنل ة مندجلت مؤدنغ 1451  
    
 العاملون في معالجة األقشاب وصناعة األثا  ومن إليهم  111 
 مؤعلم ح  في دىض ر مألؤ لف مؤصنل  ة 1425  
  لث حم  إؤ هممؤعلم ح  في صنل ة مأل 1422  
 مؤعلم ح  في دىض ر آالت معلؤجة مألاشلب حمشغ حال 1423  
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 مؤعلم ح  في صنل ة مؤاالي حمؤفرمشي حم  إؤ هم 1424  
    
 العاملون في النسيج وصناعة المابس ومن إليهم  113 
 مؤعلم ح  في غزي مؤا ح  حمألؤ لف 1435  
 مؤدر كح حم  إؤ هممؤنالجح  حمؤعلم ح  في مؤى لكة ح  1432  
 مؤا ل ح  حصلنعح مؤمالنس حمؤقنعلت حم  إؤ هم 1433  
 مؤعلم ح  في مؤفرمء حم  إؤ هم 1434  
 مؤعلم ح  في دىض ر حدفص ي مؤمناحجلت حمؤج حم حم  إؤ هم 1431  
 مؤعلم ح  في مؤا ل ة حمؤد ر ز حم  إؤ هم 1431  
 مؤعلم ح  في مؤدنج م حم  إؤ هم 1431  
    
 العاملون في سلخ ودباغة الجلود وصناعة األح ية ومن إليهم  111 
 مؤعلم ح  في دحض ب حمنلغة مؤج حم حدجلردهل 1445  
 صلنعح مألىد ة ح ملي إصالح مألىد ة حم  إؤ هم 1442  
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 "1"المجموعة الرئيسية 
 مشغلو اآلالت ومجمعوها

 
 مشغلو اآلالت الثابتة ومن إليهم   17
 شغلو آالت التعدين ومعالجة المعادنم  177 
 مشغ ح آالت مؤدعم   8555  
 مشغ ح آالت مؤالملت مؤمعمن ة حمعلؤجة مألىجلر 8552  
 ىفلرح مآلنلر حمؤىفلرح  حم  إؤ هم 8553  
    
 مشغلو وحدات معالجة المعادن  171 
 مشغ ح  فرم  صهر مؤالملت حمؤمعلم  8525  
   ح ملي مؤاكب حمشغ ح آالت مرف ة مؤمعلم  ملي صهر مؤمعلم 8522  
 مشغ ح آالت معلؤجة مؤمعلم  نلؤداا   8523  
 مؤمعلم  حدشك  هل(  رق)مؤعلم ح  في اىب  8524  
    
 مشغلو آالت تصنيع الزجاج والقزف ومن إليهم ال ين لم يصنفوا في مكان آقر  173 
 ؤ هممشغ ح  فرم  دصن ع مؤزجلج حمؤازف حم  إ 8535  
 مشغ ح آالت دصن ع مؤزجلج حمؤازف حم  إؤ هم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 8539  
    
 مشغلو آالت معالجة األقشاب وصناعة الورو  171 
 مشغ ح آالت معلؤجة مألاشلب 8545  
 مشغ ح آالت دىض ر  ج نة مؤحرق 8542  
 مشغ ح آالت دصن ع مؤحرق 8543  
    
 ت المعالجة الكيماويةمشغلو آال  175 
 مشغ ح آالت مؤجرش حمؤ ى  حمؤمزج 8515  
 مشغ ح آالت مؤمعلؤجة مؤك ملح ة نلؤداا   8512  
 مشغ ح آالت  مؤدرش ح حمؤفرز مؤك ملح ة 8513  
 (مل  مم مؤندرحي حمؤغلز مؤ ن عي)مشغ ح آالت ح جهزة مؤدق  ر حمؤدفل ي  8514  
 ر ر مؤندرحي حمؤغلز مؤ ن عيمشغ ح آالت  ح جهزة دك 8511  
 مشغ ح آالت مؤمعلؤجة مؤك ملح ة مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 8519  
 مشغلو آالت وأجهزة إنتاج الطاقة ومن إليهم  176 
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 مشغ ح آالت  ح جهزة إندلج مؤ لقة 8515  
 مشغ ح آالت دحؤ م مؤ لقة مؤنالر ة حمؤمرمجي 8512  
 معلؤجة مؤقملمة حمعلؤجة مؤم له حم  إؤ هم مشغ ح آالت ح جهزة 8513  
    
مشــغلو آالت وأجهــزة قطــوط التجميــع اآلليــة ومشــغلو آالت الــتحكم اآللــي فــي   171 

 الصناعة
 مشغ ح آالت ح جهزة ا ح  مؤدجم ع مآلؤ ة 8515  
 مشغ ح آالت ح جهزة مؤدىكم مآلؤي في مؤصنل ة 8512  
    
    

 التمشغلو ومجمعو اآل   11
 مشغلو آالت اإلنتاج المعدني  117 
 مشغ ح آالت دصن ع مؤعمم 8255  
 مشغ ح آالت إندلج مألامنت حمؤمعلم  8252  
    
 مشغلو آالت اإلنتاج الكيماوب  111 
 مشغ ح آالت ح جهزة إندلج مؤمحمء حمحمم مؤز نة 8225  
 مشغ ح آالت ح جهزة دصن ع مؤدا رة حمؤمدفجرمت 8222  
 مشغ ح آالت ح جهزة دش  ب مؤمعلم  حمؤصفلئح حد ن س مؤمعلم  8223  
 مشغ ح آالت ح جهزة إندلج مؤصحر مؤفحدحغرمف ة 8224  
 مشغ ح آالت ح جهزة مإلندلج مؤك ملحي مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 8229  
    
 مشغلو آالت إنتاج المطاط والباستيك  113 
 ؤم ل مشغ ح آالت إندلج م 8235  
 مشغ ح آالت إندلج مؤنالاد ك 8232  
    
 مشغلو آالت إنتاج القشب  111 
 مشغ ح آالت إندلج مؤاشب 8242  
    
    
نتاج الورو  115   مشغلو آالت وأجهزة الطباعة والتجليد وا 
 (مؤم لنع)مشغ ح آالت مؤ نل ة  8215  
 مشغ ح آالت دج  م مؤكدب 8212  
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 ت إندلج مؤحرقمشغ ح آال 8213  
    
 مشغلو آالت النسيج والفراء والجلود  116 
 مشغ ح آالت دجه ز مألؤ لف مؤصنل  ة حآالت مؤغزي حؤف مؤا ح  8215  
 مشغ ح آالت مؤغزي حمؤا ل ة حمؤدر كح 8212  
 مشغ ح آالت مؤا ل ة 8213  
 مشغ ح آالت مؤدن  ح حمؤصنلغة حمؤدنظ ف 8214  
 الت دجه ز مؤفرمء حمؤج حممشغ ح آ 8211  
 مشغ ح آالت دصن ع مألىد ة حم  إؤ هم 8211  
 مشغ ح آالت مؤنا ج حمؤفرمء حمؤج حم مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار 8219  

 
 مشغلو آالت تصنيع الغ اء وما إليها  111 
 مشغ ح آالت دجه ز مؤ ىحم حمألاملك 8215  
 مشغ ح آالت إندلج مألؤنل  8212  
 مشغ ح آالت  ى  مؤىنحب حمؤنهلرمت 8213  
 مشغ ح آالت مؤدىم ص حمؤانز حآالت إندلج مؤىنحب حمؤشحكحالدة 8214  
 مشغ ح آالت معلؤجة مؤفحمكي حمؤاضرحمت حمؤمكارمت 8211  
 مشغ ح آالت إندلج مؤاكر 8211  
 مشغ ح آالت دىض ر حدجه ز مؤشلي حمؤقهحة حمؤكلكلح 8211  
 آالت دصن ع مؤن رة حمؤنن د حغ رال م  مؤمشرحنلت مشغ ح 8218  
 مشغ ح آالت إندلج مؤدنغ 8219  
    
 مجمعو اآلالت  111 
 مجمعح مألجهزة مؤم كلن ك ة 8285  
 مجمعح مألجهزة مؤكهرنلئ ة 8282  
 مجمعح مألجهزة مإلؤكدرحن ة 8283  
 مجمعح آالت إندلج مؤمعلم  حمؤم ل  حمؤنالاد ك 8284  
 مجمعح آالت معلؤجة مألاشلب حمل إؤ هل 8281  
 مجمع آالت إندلج مؤحرق حمؤكردح  حمؤمناحجلت حمل إؤ هل 8281  
    
 مشغلو ومجمعو آالت آقرون  119 
 مشغ ح حمجمعح آالت آارح  م  مؤد   ؤم  صنفحم في مكل  آار  8292  
    

 (اتالقاطر )السائقون ومشغلو اآلالت المتحركة    13
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 ومن إليهم( القاطرات)سائقو اآلالت المتحركة   137 
 (مؤقل رمت)الئقح مآلالت مؤمدىركة  8355  
  ملي مؤدحق ف حمإلشلرة حمؤدىح ي ؤ ق لرمت 8352  
    
 سائقو وسائط النقل  131 
 الئقح مؤمرمجلت مؤنلر ة 8325  
 الئقح مؤا لرمت مؤصغ رة حا لرمت مؤشى  مؤصغ رة 8322  
 الئقح مؤنلصلت حمؤدرمم 8323  
 الئقح ا لرمت مؤشى  مؤكن رة حمؤ حر لت 8324  
    
 مشغلو اآلالت الزراعية واآلالت المتحركة األقر   133 
 مشغ ح مآلالت مؤزرم  ة حد ك مؤالصة نلؤغلنلت 8335  
 مشغ ح آالت دىر ك حنقي مألدرنة 8332  
 مشغ ح مألحنلش حمؤرمفعلت 8333  
 مشغ ح شلىنلت مؤرفع 8334  
    
 المشتغلون عل  سط  السفن والقوارب  131 
 مؤمشدغ ح      ا ح مؤاف  حمؤقحمرب 8342  
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 "9"المجموعة الرئيسية 
 المهن األولية

 
 المهن األولية في البيع والقدمات   97
 باعة المواد الغ ائية المتجولون في الشوارع  977 
 ؤغدمئ ة مؤمدجحؤح  في مؤشحمرعنل ة مؤمحمم م 9555  
 نل ة مؤمحمم غ ر مؤغدمئ ة مؤمدجحؤح  في مؤشحمرع 9552  
 مؤنل ة مؤمدجحؤح      مؤمنلزي حمؤنل ة نحما ة مؤهلدف 9553  
    
 تلميع األح ية وغيرها من القدمات في الشوارع  971 
 د م ع مألىد ة حغ رال م  مؤامملت في مؤشحمرع 9522  
    
 العاملون في المنازل المن فون وعمال المصابغ  973 
 امم مؤمنلزي حمؤمنظفح  9535  
  ملي مؤنظلفة في مؤمكلدب حمؤفنلمق حمؤمساالت 9532  
  ملي غا ي حكي مؤمالنس  مح ل 9533  
    
 العاملون في قدمة المباني وتن يف النواف  ومن إليهم  971 
 ؤمنلنيمؤعلم ح  في مؤعنل ة نل 9545  
 مؤعلم ح  في دنظ ف مؤمركنلت حمؤنحمفد حم  إؤ هم 9542  
    
 السعاة والحمالون والبوابون ومن إليهم  975 
 مؤاعلة حىملؤح  مألمدعة حمؤمرما ح  9515  
 مؤنحمنح  حمؤىرمس حم  إؤ هم 9512  
 جلمعح مؤنقحم م  آالت دىص ي مؤنقحم حقلرئح مؤعممممت 9513  
    
 جامعو القمامة ومن إليهم  976 
 جلمعح مؤقملمة 9515  
 مؤكنلاح  حم  إؤ هم 9512  
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 عمال الزراعة والصيد ومن إليهم   91
 عمال الزراعة والصيد ومن إليهم  917 
  ملي مؤزرم ة مؤ مح ة 9255  
  ملي مؤغلنلت 9252  
 نلك ملي مؤمالمك حمؤقنص حنصب مؤفالخ حمؤش 9253  
    
    

 عمال التعدين والبناء والصناعة والنقل   93
 عمال التعدين والبناء  937 
  ملي مؤدعم   حمؤمقلؤع 9355  
  ملي مؤننلء حص لنة مؤمنشآت م ي مؤ رق حمؤامحم حمل إؤ هل 9352  
  ملي دش  م مؤمنلني 9353  
    
 عمال الصناعة  931 
  ملي مؤدجم ع 9325  
  ملي مؤدغ  ف مؤ محي  حم  إؤ هم 9322  
    
 عمال النقل والشحن والتفريغ  933 
 الئقح مؤمركنلت مؤممفح ة نلؤ م  ح نلؤنممالت 9335  
 الئقح مؤمركنلت حمآلالت مؤمجرحرة نحما ة مؤى حمنلت 9332  
  ملي مؤشى  حمؤدفر غ 9333  
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