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Occupation description الرمز  
Code 

 وصــــف المــهـــنة

Managers 

 

1 

 

 المشرعون وكبار الموظفين والمديرون
 

Chief executives, senior officials and 
legislators 

 الرؤساء التنفيذيون وموظفو اإلدارة العليا والمشرعون 11

Legislators and senior officials 111 اإلدارة العليا المشرعون وموظفو 

Legislators 1111 المشرعون 

Senior government officials 1112 موظفو اإلدارة العليا الحكوميون 

Traditional chiefs and heads of village 1113 الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى 

Senior officials of special-interest 
organizations 

العليا في المنظمات ذات االهتمامات  موظفو اإلدارة 1114
 الخاصة

Managing directors and chief executives 112 مدراء اإلدارة والرؤساء التنفيذيون 

Managing directors and chief executives 1120 مدراء اإلدارة والرؤساء التنفيذيون 

Administrative and commercial managers 12 اريون والتجاريونالمدراء االد 

Business services and administration 
managers 

 مدراء خدمات االعمال واإلدارة 121

Finance managers 1211 المدراء الماليون 

Human resource managers 1212 مدراء الموارد البشرية 

Policy and planning managers 1213 مدراء التخطيط والسياسات 

Business services and administration 
managers not elsewhere classified 

مدراء خدمات االعمال واإلدارة الذين لم يصنفوا في  1219
 مكان آخر

Sales, marketing and development managers 122 مدراء المبيعات والتسويق والتطوير 
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Sales and marketing managers 1221 اء البيع والتسويقمدر 

Advertising and public relations managers 1222 مدراء االعالن والعالقات العامة 

Research and development managers 1223 مدراء البحث والتطوير 

Production and specialized services managers 13 مدراء االنتاج والخدمات المتخصصة 

Production managers in agriculture, forestry 
and fisheries 

 مدراء االنتاج الزراعي والغابات وصيد األسماك 131

Agricultural and forestry production managers 1311 مدراء االنتاج الزراعي والغابات 

Aquaculture and fisheries production 
managers 

 انات المائيةمدراء انتاج السمك وتربية الحيو 1312

Manufacturing, mining, construction, and 
distribution managers 

 مدراء التصنيع والتعدين والبناء والتوزيع 132

Manufacturing managers 1321 مدراء المصانع 

Mining managers 1322 مدراء التعدين 

Construction managers 1323 مدراء البناء واالنشاءات 

Supply, distribution and related managers 1324 مدراء التزويد والتوزيع والمدراء ذوي العالقة 

Information and communications technology 
service managers 

 مدراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 133

Information and communications technology 
service managers 

 مدراء خدمات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 1330

Professional services managers 134 مدراء الخدمات المتخصصة 

Child care services managers 1341 مدراء خدمات رعاية األطفال 

Health services managers 1342 مدراء الخدمات الصحية 

Aged care services managers 1343 اء خدمات رعاية المسنينمدر 

Social welfare managers 1344 مدراء الشؤون االجتماعية 

Education managers 1345 مدراء التربية والتعليم 

Financial and insurance services branch 
managers 

 مدراء فروع خدمات المالية والتأمين 1346

Professional services managers not elsewhere 
classified 

مدراء الخدمات المتخصصة الذين لم يصنفوا في مكان  1349
 آخر



 

 (1112التصنيف الدولي  المعياري الموحد للمهن  باالعتماد على) 1122اإلصدار األول 

V1: 2011 (based on International Standard Classification of Occupation 2008) 

Hospitality, retail and other services managers 14 مدراء الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات االخرى 

Hotel and restaurant managers 141 مديرو الفنادق والمطاعم 

Hotel managers 1411 نادقمدراء الف 

Restaurant managers 1412 مدراء المطاعم 

Retail and wholesale trade managers 142 مدراء تجارة الجملة والتجزئة 

Retail and wholesale trade managers 1420 مدراء تجارة الجملة والتجزئة 

Other services managers 143 مدراء الخدمات االخرى 

Sports, recreation and cultural centre 
managers 

 مدراء المراكز الرياضية واللياقة البدنية والثقافية 1431

Services managers not elsewhere classified 1439 مدراء الخدمات اآلخرون الذين لم يصنفوا في مكان اخر 

Professionals 2 االختصاصيون 

Science and engineering professionals 21 تصاصيون في العلوم والهندسةاالخ 

Physical and earth science professionals 211 االختصاصيون في الفيزياء وعلم االرض 

Physicists and astronomers 2111 الفيزيائيون والفلكيون 

Meteorologists 2112 الراصدون الجويون 

Chemists 2113 الكيميائيون 

Geologists and geophysicists 2114 الجيولوجيون والجيوفيزيائيون 

Mathematicians, actuaries and statisticians 212 االختصاصيون في الرياضيات والعلوم االكتوارية واالحصاء 

Mathematicians, actuaries and statisticians 2120 االختصاصيون في الرياضيات والعلوم االكتوارية واالحصاء 

Life science professionals 213 االختصاصيون في العلوم الحياتية 

Biologists, botanists, zoologists and related 
professionals 

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان وما يرتبط  2131

 بهم

Farming, forestry and fisheries advisers 2132 ت االختصاصيون االستشاريون في البستنة والغابا

 واألسماك

Environmental protection professionals 2133 اختصاصيو حماية البيئة 
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Engineering professionals (excluding 
electrotechnology) 

 اختصاصيو الهندسة عدا الكهروإلكترونية 214

Industrial and production engineers 2141 مهندسو الصناعة واإلنتاج 

Civil engineers 2142 المهندسون المدنيون 

Environmental engineers 2143 مهندسو البيئة 

Mechanical engineers 2144 المهندسون الميكانيكيون 

Chemical engineers 2145 المهندسون الكيميائيون 

Mining engineers, metallurgists and related 
professionals 

 يرتبط بهم المعادن ومنمهندسو التعدين واستخراج  2146

Engineering professionals not elsewhere 
classified 

المهندسون االختصاصيون الذين لم يصنفوا في مكان  2149

 اخر

Electrotechnology engineers 215 مهندسو الكهر وإلكترونية 

Electrical engineers 2151 المهندسون الكهربائيون 

Electronics engineers 2152 المهندسون االلكترونيون 

Telecommunications engineers 2153 مهندسو االتصاالت 

Architects, planners, surveyors and designers 216 المعماريون، المخططون، المساحون والمصممون 

Building architects 2161 المهندسون المعماريون 

Landscape architects 2162 لمساحةمهندسو ا 

Product and garment designers 2163 مصممو االنتاج والثياب 

Town and traffic planners 2164 مخططو المدن والطرق 

Cartographers and surveyors 2165 رسامو الخرائط والمساحون 

Graphic and multimedia designers 2166 عالم(مصممو الرسومات والوسائط المتعددة )وسائل اال 

Health professionals 22 االختصاصيون في الصحة 

Medical doctors 221 أطباء الصحة 

Generalist medical practitioners 2211 األطباء الممارسون العامون 
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Specialist medical practitioners 2212 األطباء الممارسون االختصاصيون 

Nursing and midwifery professionals 222 )االختصاصيون في التمريض والتوليد )القبالة 

Nursing professionals 2221 االختصاصيون في التمريض 

Midwifery professionals 2222 )االختصاصيون في التوليد )القبالة 

Traditional and complementary medicine 
professionals 

 االختصاصيون في الطب التقليدي )الشعبي( 223

Traditional and complementary medicine 
professionals 

 االختصاصيون في الطب التقليدي)الشعبي( 2230

Paramedical practitioners 224 أطباء الطوارئ 

Paramedical practitioners 2240 أطباء الطوارئ 

Veterinarians 225 األطباء البيطريون 

Veterinarians 2250 طريوناألطباء البي 

Other health professionals 226 اختصاصيو صحة آخرون 

Dentists 2261 أطباء االسنان 

Pharmacists 2262 الصيادلة 

Environmental and occupational health and 
hygiene professionals 

 اختصاصيون الصحة البيئية والمهنية 2263

Physiotherapists 2264 لطبيعياختصاصيو العالج ا 

Dieticians and nutritionists 2265 اختصاصيو التغذية والحمية الغذائية 

Audiologists and speech therapists 2266 االختصاصيون في معالجة السمع والنطق 

Optometrists and ophthalmic opticians 2267 االختصاصيون في البصر والنظارات الطبية 

Health professionals not elsewhere classified 2269  االختصاصيون في العلوم الصحية الذين لم يصنفوا في

 مكان آخر

Teaching professionals 23 االختصاصيون في التعليم 

University and higher education teachers 231 )مدرسو الجامعات والتعليم العالي )الكليات والجامعات 

University and higher education teachers 2310 )مدرسو الجامعات والتعليم العالي )الكليات والجامعات 
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Vocational education teachers 232 مدرسو التعليم المهني 

Vocational education teachers 2320 مدرسو التعليم المهني 

Secondary education teachers 233 مدرسو التعليم الثانوي 

Secondary education teachers 2330 مدرسو التعليم الثانوي 

Primary school and early childhood teachers 234 معلمو التعليم االبتدائي ورياض االطفال 

Primary school teachers 2341 معلمو التعليم االبتدائي 

Early childhood educators 2342 معلمو رياض االطفال 

Other teaching professionals 235 اختصاصيو التعليم اآلخرون 

Education methods specialists 2351 )اختصاصيو طرق التعليم )اساليب تدريس 

Special needs teachers 2352 مدرسو االحتياجات الخاصة 

Other language teachers 2353 مدرسو اللغات اآلخرون 

Other music teachers 2354 قى اآلخرونمدرسو الموسي 

Other arts teachers 2355 مدرسو الفنون اآلخرون 

Information technology trainers 2356 مدربو تكنولوجيا المعلومات 

Teaching professionals not elsewhere 
classified 

 اختصاصيو التعليم الذين لم يصنفوا في مكان آخر 2359

Business and administration professionals 24 اختصاصيو االعمال واإلدارة 

Finance professionals 241 اختصاصيو االعمال المالية 

Accountants 2411 المحاسبون 

Financial and investment advisers 2412 المستشارون في المجال المالي واالستثمار 

Financial analysts 2413 محللون ماليون 

Administration professionals 242 اختصاصيو اإلدارة 

Management and organization analysts 2421 محللو اإلدارة والتنظيم 
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Policy administration professionals 2422 اختصاصيو السياسات االدارية 

Personnel and careers professionals 2423 اختصاصيو شؤون المالك والمهن 

Training and staff development professionals 2424 اختصاصيو التدريب وتطوير الكوادر 

Sales, marketing and public relations 
professionals 

 اختصاصيو البيع والتسويق والعالقات العامة 243

Advertising and marketing professionals 2431 اختصاصيو االعالن والتسويق 

Public relations professionals 2432 اختصاصيو العالقات العامة 

Technical and medical sales professionals 
(excluding ICT) 

اختصاصيو المبيعات الطبية والتقنية عدا تكنولوجيا  2433

 االتصاالت والمعلومات

Information and communications technology 
sales professionals 

 كنولوجيا االتصاالت والمعلوماتاختصاصيو مبيعات ت 2434

Information and communications technology 
professionals 

 اختصاصيو تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات 25

Software and applications developers and 
analysts 

 محللو ومطورو البرمجيات والتطبيقات 251

Systems analysts 2511 محللو انظمة 

Software developers 2512 مطورو البرمجيات 

Web and multimedia developers 2513 مصممو المواقع االلكترونية والوسائط المتعددة 

Applications programmers 2514 مبرمجو البرامج التطبيقية 

Software and applications developers and 
analysts not elsewhere classified 

مطورو ومصممو البرمجيات الجاهزة والتطبيقات الذين  2519

 لم يصنفوا في مكان اخر

Database and network professionals 252 اختصاصيو الشبكات وقواعد البيانات 

Database designers and administrators 2521 اداريو ومصممو قواعد البيانات 

Systems administrators 2522 نظمةاداريو اال 

Computer network professionals 2523 اختصاصيو شبكات الحاسوب 

Database and network professionals not 
elsewhere classified 

اختصاصيو شبكات الحاسوب وقواعد البيانات الذين لم  2529

 يصنفوا في مكان آخر

Legal, social and cultural professionals 26 نون واالجتماع والثقافةاختصاصيو القا 

Legal professionals 261 اختصاصيو القانون 
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Lawyers 2611 المحامون 

Judges 2612 القضاة 

Legal professionals not elsewhere classified 2619 اختصاصيو القانون الذين لم يصنفوا في مكان آخر 

Librarians, archivists and curators 262 بات واالرشيف والمتاحفأمناء المكت 

Archivists and curators 2621 موظفو االرشيف وأمناء المتاحف 

Librarians and related information 
professionals 

أمناء المكتبات وما يرتبط بهم من اختصاصيي  2622
 المعلومات

Social and religious professionals 263 لدينيةاختصاصيو العلوم االجتماعية وا 

Economists 2631 االقتصاديون 

Sociologists, anthropologists and related 
professionals 

 اختصاصيو علم االجتماع وعلم االنسان وما يرتبط بهم 2632

Philosophers, historians and political scientists 2633 اختصاصيو الفلسفة والتاريخ والسياسة 

Psychologists 2634 اختصاصيو علم النفس 

Social work and counselling professionals 2635 اختصاصيو العمل االجتماعي واإلرشاد 

Religious professionals 2636 اختصاصيو الشؤون الدينية 

Authors, journalists and linguists 264 المؤلفون )الكتاب( والصحفيون واللغويون 

Authors and related writers 2641 المؤلفون والكتاب وما يرتبط بهم 

Journalists 2642 الصحفيون 

Translators, interpreters and other linguists 2643 المترجمون والمفسرون واللغويون االخرون 

Creative and performing artists 265 النحاتون والفنانون التشكيليون 

Visual artists 2651 و الفنون التشكيلية )مرئية وبصرية(اختصاصي 

Musicians, singers and composers 2652 الموسيقيون والمغنون ومؤلفو األلحان 

Dancers and choreographers 2653 الراقصون ومصممو الرقص 

Film, stage and related directors and 
producers 

 بهممخرجو ومنتجو المسرح واالفالم وما يرتبط  2654
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Actors 2655 الممثلون 

Announcers on radio, television and other 
media 

 المذيعون في الراديو والتلفاز ووسائل االعالم األخرى 2656

Creative and performing artists not elsewhere 
classified 

النحاتون والفنانون التشكيليون الذين لم يصنفوا في  2659

 مكان آخر

Technicians and associate professionals 3 الفنيون ومساعدو االختصاصيين 

Science and engineering associate 
professionals 

 الفنيون المساعدون في العلوم والهندسة 31

Physical and engineering science technicians 311 فنيو علوم الفيزياء والهندسة 

Chemical and physical science technicians 3111 فنيو العلوم الفيزيائية والكيميائية 

Civil engineering technicians 3112 فنيو الهندسة المدنية 

Electrical engineering technicians 3113 فنيو الهندسة الكهربائية 

Electronics engineering technicians 3114 فنيو الهندسة اإللكترونية 

Mechanical engineering technicians 3115 فنيو الهندسة الميكانيكية 

Chemical engineering technicians 3116 فنيو الهندسة الكيميائية 

Mining and metallurgical technicians 3117 فنيو التعدين واستخراج المعادن 

Draughts persons 3118 الرسامون الهندسيون 

Physical and engineering science technicians 
not elsewhere classified 

فنيو علوم الفيزياء والهندسة الذين لم يصنفوا في مكان  3119

 آخر

Mining, manufacturing and construction 
supervisors 

 المشرفون في المناجم والتصنيع واإلنشاءات 312

Mining supervisors 3121 مشرفو المناجم 

Manufacturing supervisors 3122 مشرفو التصنيع 

Construction supervisors 3123 مشرفو االنشاءات 

Process control technicians 313 فنيو سيطرة العمليات 

Power production plant operators 3131 مشغلو محطات توليد الطاقة 

Incinerator and water treatment plant 
operators 

 مشغلو محطات معالجة المياه والقمامة 3132
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Chemical processing plant controllers 3133 مراقبو محطات معالجة المواد الكيميائية 

Petroleum and natural gas refining plant 
operators 

 مشغلو محطات تكرير النفط والغاز الطبيعي 3134

Metal production process controllers 3135 مراقبو عمليات انتاج المعادن 

Process control technicians not elsewhere 
classified 

فنيو مراقبة )سيطرة( العمليات الذين لم يصنفوا في  3139
 مكان آخر

Life science technicians and related associate 
professionals 

ط بها الفنيون المساعدون في العلوم الحياتية وما يرتب 314
 من مهن مساندة

Life science technicians (excluding medical) 3141 فنيو العلوم الحياتية عدا العلوم الطبية 

Agricultural technicians 3142 فنيو الزراعة 

Forestry technicians 3143 فنيو الغابات 

Ship and aircraft controllers and technicians 315 و  السفن والطائراتمراقبو وفني 

Ships' engineers 3151 مهندسو السفن 

Ships' deck officers and pilots 3152 ضباط سطح السفن والربابنة 

Aircraft pilots and related associate 
professionals 

 الطيارون والفنيون المساعدون لهم 3153

Air traffic controllers 3154 ويةمراقبو المالحة الج 

Air traffic safety electronics technicians 3155 فنيو السالمة الجوية االلكترونية 

Health associate professionals 32 الفنيون المساعدون في الصحة 

Medical and pharmaceutical technicians 321 فنيو الطب والصيدلة 

Medical imaging and therapeutic equipment 
technicians 

 فنيو التصوير الطبي والمعالجة 3211

Medical and pathology laboratory technicians 3212 فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض 

Pharmaceutical technicians and assistants 3213 فنيو الصيدلة ومساعديهم 

Medical and dental prosthetic technicians 3214 ب وطب األسنانفنيو الط 

Nursing and midwifery associate professionals 322 مساعدو اختصاصيي التمريض والقبالة 

Nursing associate professionals 3221 مساعدو اختصاصيي التمريض 
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Midwifery associate professionals 3222 مساعدو اختصاصيي القبالة 

Traditional and complementary medicine 
associate professionals 

 مساعدو اختصاصيي المعالجة بالطب الشعبي 323

Traditional and complementary medicine 
associate professionals 

 مساعدو اختصاصيي المعالجة بالطب الشعبي 3230

Veterinary technicians and assistants 324 فنيو البيطرة ومساعديهم 

Veterinary technicians and assistants 3240 فنيو البيطرة ومساعديهم 

Other health associate professionals 325 فنيو ومساعدو االختصاصات الصحية األخرى 

Dental assistants and therapists 3251 مساعدو طب االسنان وجراحتها 

Medical records and health information 
technicians 

 فنيو السجالت الطبية والمعلومات الصحية 3252

Community health workers 3253 العاملون في صحة المجتمع 

Dispensing opticians 3254 فنيو فحص النظر والبصريات 

Physiotherapy technicians and assistants 3255 فنيو العالج الطبيعي 

Medical assistants 3256 يونالمساعدون الطب 

Environmental and occupational health 
inspectors and associates 

 مفتشو الصحة البيئية والمهنية ومساعديهم 3257

Ambulance workers 3258 العاملون في اإلسعاف 

Health associate professionals not elsewhere 
classified 

يصنفوا في مساعدو االختصاصيين في الصحة الذين لم  3259

 مكان آخر

Business and administration associate 
professionals 

 مساعدو االختصاصيين في اإلدارة واالعمال 33

Financial and mathematical associate 
professionals 

 مساعدو االختصاصيين في المالية والرياضيات 331

Securities and finance dealers and brokers 3311 وسطاء السندات والتجار الماليون 

Credit and loans officers 3312 موظفو االعتماد والقروض 

Accounting associate professionals 3313 مساعدو االختصاصيين في المحاسبة 

Statistical, mathematical and related associate 
professionals 

صاء والرياضيات وما مساعدو االختصاصيين في االح 3314

 يرتبط بهم

Valuers and loss assessors 3315 مخمنو ومقيمو الخسائر 
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Sales and purchasing agents and brokers 332 وكالء ووسطاء البيع والشراء 

Insurance representatives 3321 مندوبو التأمين 

Commercial sales representatives 3322 التجارية مندوبو المبيعات 

Buyers 3323 مندوبو الشراء 

Trade brokers 3324 الوسطاء التجاريون 

Business services agents 333 وكالء خدمات األعمال 

Clearing and forwarding agents 3331 وكالء الشحن والتخليص 

Conference and event planners 3332 منظمو المناسبات والمؤتمرات 

Employment agents and contractors 3333 )وكالء ومتعهدو التشغيل )التوظيف 

Real estate agents and property managers 3334 الوكالء العقاريون ومدراء الملكية 

Business services agents not elsewhere 
classified 

 وكالء خدمات األعمال الذين لم يصنفوا في مكان آخر 3339

Administrative and specialized secretaries 334  االختصاصيون والسكرتاريوناإلداريون 

Office supervisors 3341 مشرفو المكاتب 

Legal secretaries 3342 السكرتيريون القانونيون 

Administrative and executive secretaries 3343 السكرتيريون التنفيذيون واالداريون 

Medical secretaries 3344 السكرتيريون الطبيون 

Regulatory government associate 
professionals 

 مساعدو اختصاصيي التنظيم الحكومي 335

Customs and border inspectors 3351 مفتشو الجمارك والحدود 

Government tax and excise officials 3352 موظفو)مأمورو( الرسوم والضرائب الحكومية 

Government social benefits officials 3353 موظفو)مأمورو( العوائد االجتماعية الحكومية 

Government licensing officials 3354 موظفو)مأمورو( الترخيص الحكومي 

Police inspectors and detectives 3355 مفتشو ومحققو الشرطة 
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Regulatory government associate 
professionals not elsewhere 

classified 

مساعدو االختصاصيين في التنظيم الحكومي الذين لم  3359

 يصنفوا في مكان آخر

Legal, social, cultural and related associate 
professionals 

مساعدو االختصاصيين في العمل القانوني  34

 واالجتماعي والثقافي

Legal, social and religious associate 
professionals 

مساعدو االختصاصيين في العمل القانوني  341

 واالجتماعي والديني

Legal and related associate professionals 3411 مساعدو االختصاصيين القانونيين وما يرتبط بهم 

Social work associate professionals 3412 مساعدو االختصاصيين في العمل االجتماعي 

Religious associate professionals 3413 مساعدو االختصاصيين في المجال الديني 

Sports and fitness workers 342 العاملون في الرياضة واللياقة البدنية 

Athletes and sports players 3421 الالعبون الرياضيون المحترفون 

Sports coaches, instructors and officials 3422 موجهون والمسؤولون الرياضيونالمدربون وال 

Fitness and recreation instructors and 
program leaders 

 مدربو الرياضة واللياقة البدنيةـ وقادة البرامج الرياضية 3423

Artistic, cultural and culinary associate 
professionals 

 مساعدو االختصاصيين في الفنون، والثقافة وفن الطبخ 343

Photographers 3431 المصورون 

Interior designers and decorators 3432 فنيو التصميم الداخلي والديكور 

Gallery, museum and library technicians 3433 فنيو المتاحف والمكتبات والمعارض 

Chefs 3434 )رؤساء الطهاة )الطباخون 

Other artistic and cultural associate 
professionals 

المساعدون االخرون في االختصاصات المرتبطة بالفنون  3435
 والثقافة

Information and communications technicians 35 الفنيون في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

Information and communications technology 
operations and user support technicians 

ي العمليات ودعم المستخدمين في الفنيون ف 351
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Information and communications technology 
operations technicians 

 فنيو عمليات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 3511

Information and communications technology 
operations technicians 

لمساندون لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات الفنيون وا 3512

 واالتصاالت

Computer network and systems technicians 3513 الفنيون في االنظمة وشبكات الحاسوب 

Web technicians 3514 فنيو المواقع االلكترونية 
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Telecommunications and broadcasting 
technicians 

 االذاعة(الفنيون في البث واالرسال ) 352

Broadcasting and audio-visual technicians 3521  الفنيون في البث واالرسال السمعي والبصري

 )اإلذاعي والتلفزيوني(

Telecommunications engineering technicians 3522 فنيو هندسة االتصاالت 

Education and training associate professionals 36 ين في التعليم والتدريبمساعدو االختصاصي 

Education Technology associate professionals 361 مساعدو االختصاصيين في تقنيات التعليم 

Educational methods technicians 3611 فنيو الوسائل التعليمية 

Laboratory and educational devices 
technicians 

 فنيو األجهزة المخبرية والتعليمية 3612

Educational Television technicians 3613 فنيو التلفزيون التربوي 

Special Needs Education associate 
professionals 

مساعدو االختصاصيين في تعليم ذوي االحتياجات  362

 الخاصة

Special Needs Education associate 
professionals 

حتياجات مساعدو االختصاصيين في تعليم ذوي اال 3620
 الخاصة

Professionals trainers 363 المدربون المهنيون 

Industrialized professions trainers 3631 مدربو المهن الصناعية 

Agricultural professions trainers 3632 مدربو المهن الزراعية 

Commercial and postal professions trainers 3633  والبريديةمدربو المهن التجارية 

Hotel professions trainers  3634 مدربو المهن الفندقية 

Clerical support workers 4 الموظفون المكتبيون المساندون 

General and keyboard clerks 41 كتبة المكاتب والعاملون على االت لوحات المفاتيح 

General office clerks 411 كتبة الدوائر العامون 

General office clerks 4110 كتبة الدوائر العامون 

Secretaries (general) 412 السكرتيريون 

Secretaries (general) 4120 السكرتيريون 

Keyboard operators 413 العاملون على لوحات المفاتيح 
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Typists and word processing operators 4131 صوصالطابعون ومشغلو معدات وبرامج معالجة الن 

Data entry clerks 4132 كتبة مدخلو البيانات 

Customer services clerks 42 كتبة خدمات الزبائن 

Tellers, money collectors and related clerks 421 أمناء الصناديق وجامعو النقود والكتبة المرتبطون بهم 

Bank tellers and related clerks 4211 صارف والكتبة المرتبطون بهمأمناء الصناديق في الم 

Bookmakers, croupiers and related gaming 
workers 

 مسجلو المراهنات وادارة طاوالت االلعاب والمقامرة 4212

Pawnbrokers and money-lenders 4213 المسترهنون ومقرضو االموال 

Debt-collectors and related workers 4214 بهم محصلو الديون وما يرتبط 

Client information workers 422 العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن 

Travel consultants and clerks 4221 كتبة وكاالت السياحة والسفر 

Contact centre information clerks 4222 كتبة مراكز المعلومات 

Telephone switchboard operators 4223 تفيةمشغلو المقاسم الها 

Hotel receptionists 4224 كتبة استقبال الفنادق 

Enquiry clerks 4225 كتبة التحقيق واالستعالمات 

Receptionists (general) 4226 كتبة استعالمات عام 

Survey and market research interviewers 4227 منفذو المسوح وبحوث السوق 

Client information workers not elsewhere 
classified 

العاملون في االستعالمات وخدمات الزبائن الذين لم  4229
 يصنفوا في مكان آخر

Numerical and material recording clerks 43 كتبة تسجيل االرقام والمواد 

Numerical clerks 431 كتبة االرقام 

Accounting and bookkeeping clerks 4311 حساباتماسكو الدفاتر وكتبة ال 

Statistical, finance and insurance clerks 4312 كتبة المالية والتأمين واالحصاء 

Payroll clerks 4313 كتبة جداول الرواتب 
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Material-recording and transport clerks 432 كتبة تسجيل المواد والنقل 

Stock clerks 4321 كتبة المخازن والمستودعات 

Production clerks 4322 كتبة االنتاج 

Transport clerks 4323 كتبة النقل والمواصالت 

Other clerical support workers 44 كتبة آخرون وما يرتبط بهم 

Other clerical support workers 441 كتبة آخرون وما يرتبط بهم 

Library clerks 4411 كتبة المكتبات 

Mail carriers and sorting clerks 4412 سعاة البريد وكتبة الفرز 

Coding, proof-reading and related clerks 4413 كتبة الترميز ومراجعة النصوص وما يرتبط بهم 

Scribes and related workers 4414 الكتبة وما يرتبط بهم 

Filing and copying clerks 4415 النساخون 

Personnel clerks 4416 ك(كتبة الذاتية )المال 

Clerical support workers not elsewhere 
classified 

 كتبة آخرون لم يصنفوا في مكان أخر 4419

Service and sales workers 5 عاملو البيع والخدمات 

Personal service workers 51 العاملون في الخدمات الشخصية 

Travel attendants, conductors and guides 511 قو الرحالتمرشدو ومراف 

Travel attendants and travel stewards 5111 مرافقو السفر والمضيفون 

Transport conductors 5112 متعهدو نقل 

Travel guides 5113 أدالء السفر 

Cooks 512 )الطهاة )الطباخون 

Cooks 5120 )الطهاة )الطباخون 

Waiters and bartenders 513 النادلون والسقاة 
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Waiters 5131 النادلون 

Bartenders 5132 السقاة 

Hairdressers, beauticians and related workers 514 العاملون في الحالقة والتجميل وما يرتبط بهم 

Hairdressers 5141 )العاملون في العناية بالشعر)الحالقين 

Beauticians and related workers 5142 رتبط بهمالعاملون في التجميل وما ي 

Building and housekeeping supervisors 515 المشرفون على خدمات التدبير المنزلي والمباني 

Cleaning and housekeeping supervisors in 
offices, hotels and other establishments 

مدبرو ومشرفو التنظيف في المكاتب والفنادق  5151

 والمؤسسات األخرى

Domestic housekeepers 5152 مدبرو تدبير منزلي 

Building caretakers 5153 مشرفو تدبير خدمات مباني 

Other personal services workers 516 عاملون في الخدمات الشخصية األخرى 

Astrologers, fortune-tellers and related 
workers 

 منجمو وقارئو الكف وما يرتبط بهم 5161

Companions and valets 5162 )المرافقون )المعاونون الشخصيون 

Undertakers and embalmers 5163 الدفانون والمحنطون 

Pet groomers and animal care workers 5164 العاملون في عناية الحيوانات 

Driving instructors 5165 )معلمو القيادة )السياقة 

Personal services workers not elsewhere 
classified 

العاملون في الخدمات الشخصية الذين لم يصنفوا في  5169
 مكان آخر

 Sales workers 52 العاملون في المبيعات 

Street and market salespersons 521 البائعون في االسواق والشوارع 

Stall and market salespersons 5211 البائعون في االسواق واالكشاك 

Street food salespersons 5212 بائعو المواد الغذائية في الشوارع 

Shop salespersons 522 البائعون في المحالت التجارية 

Shop keepers 5221 اصحاب المحالت 
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Shop supervisors 5222 مشرفو المحالت 

Shop sales assistants 5223 مساعدو الباعة في المحالت 

Cashiers and ticket clerks 523 )أمناء الصندوق )الكاشير 

Cashiers and ticket clerks 5230 )أمناء الصندوق )الكاشير 

Other sales workers 524 عاملو بيع آخرون 

Fashion and other models 5241 عارضو األزياء والموديالت األخرى 

Sales demonstrators 5242 مروجو السلع لغرض البيع 

Door to door salespersons 5243 البائعون المتجولون على المنازل 

Contact centre salespersons 5244 البائعون في مراكز االتصال 

Service station attendants 5245 البائعون في المواقف والمحطات 

Food service counter attendants 5246 مقدمو وجبات الطعام على الكاونتر 

Sales workers not elsewhere classified 5249 العاملون في البيع الذين لم يصنفوا في مكان آخر 

 Personal care workers 53 العاملون في الرعاية والعناية والخدمة الشخصية 

Child care workers and teachers' aides 531 العاملون في رعاية الطفل ومراقبي رياض االطفال 

Child care workers 5311 عاملون في رعاية الطفلال 

Teachers' aides 5312 مراقبو رياض االطفال 

Personal care workers in health services 532 العاملون في الرعاية للخدمات الصحية الشخصية 

Health care assistants 5321 العاملون في الرعاية الصحية 

Home-based personal care workers 5322 في الرعاية الشخصية في المنازل العاملون 

Personal care workers in health services not 
elsewhere classified 

العاملون في الرعاية للخدمات الصحية الشخصية الذين  5329

 لم يصنفوا في مكان آخر

 Protective services workers 54 العاملون في خدمات الحماية 

Protective services workers 541 العاملون في خدمات الحماية 
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Fire-fighters 5411 اإلطفائيون 

Police officers 5412 ضباط الشرطة 

Prison guards 5413 حراس السجن 

Security guards 5414 حراس األمن 

Protective services workers not elsewhere 
classified 

ن لم يصنفوا في العاملون   في خدمات الحماية الذي 5419
 مكان آخر

Skilled agricultural, forestry and fishery 
workers 

العمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد  6
 األسماك

Market-oriented skilled agricultural workers  61  العمال المهرة في الزراعة لألغراض التجارية )المزارع

 الكبرى(

Market gardeners and crop growers 611  العاملون في زراعة المحاصيل الحقلية لألغراض

 التجارية

Field crop and vegetable growers 6111 المزارعون في المحاصيل الحقلية والخضروات 

Tree and shrub crop growers 6112 المزارعون في تقليم وزرع االشجار لألغراض التجارية 

Gardeners, horticultural and nursery growers 6113  المزارعون في البستنة والمشاتل والحدائق لألغراض
 التجارية

Mixed crop growers 6114 العاملون في زراعة المحاصيل المختلطة 

Animal producers 612 العاملون في االنتاج الحيواني لألغراض التجارية 

Livestock and dairy producers 6121 شية ومنتجو االلبان لألغراض التجاريةمربو الما 

Poultry producers 6122 العاملون في تربية الدواجن والطيور لألغراض التجارية 

Apiarists and sericulturists 6123 النحالون ومربو دودة القز 

Animal producers not elsewhere classified 6129 ن آخرمربو الحيوانات الذين لم يصنفوا في مكا 

Mixed crop and animal producers 613 مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة 

Mixed crop and animal producers 6130 مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة 

Market-oriented skilled forestry, fishing and 
hunting workers 

وصيد األسماك والقنص العاملون الماهرون في الغابات  62

 لألغراض التجارية

Forestry and related workers 621 العاملون في الغابات وما يرتبط بها 

Forestry and related workers 6210 العاملون في الغابات وما يرتبط بها 
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Fishery workers, hunters and trappers 622 و الفخاخ العاملون في صيد األسماك والقناصون وناصب

 لألغراض التجارية

Aquaculture workers 6221 مربو األسماك واألحياء المائية 

Inland and coastal waters fishery workers 6222  العاملون في صيد األسماك في السواحل والمياه

 الداخلية

Deep-sea fishery workers 6223 )صيادو األسماك في المياه العميقة )عرض البحر 

Hunters and trappers 6224 )القناصون وناصبو الفخاخ )األشراك 

Subsistence farmers, fishers, hunters and 
gatherers 

العاملون في الزراعة والجني وصيد األسماك والقنص  63
 للمعيشة )لالستهالك الذاتي(

Subsistence crop farmers 631 المعيشة العاملون في المحاصيل الحقلية ألغراض 

Subsistence crop farmers 6310 العاملون في المحاصيل الحقلية ألغراض المعيشة 

Subsistence livestock farmers 632 العاملون في تربية الماشية ألغراض المعيشة 

Subsistence livestock farmers 6320 العاملون في تربية الماشية ألغراض المعيشة 

Subsistence mixed crop and livestock farmers 633  مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة ألغراض
 المعيشة

Subsistence mixed crop and livestock farmers 6330  مربو الحيوانات وزراعة المحاصيل المختلطة ألغراض
 المعيشة

Subsistence fishers, hunters, trappers and 
gatherers 

 األسماك وصيادو البر ألغراض المعيشةصيادو  634

Subsistence fishers, hunters, trappers and 
gatherers 

 صيادو األسماك وصيادو البر ألغراض المعيشة 6340

Craft and related trades workers 7 الحرفيون والمهن المرتبطة بهم 

Building and related trades workers, excluding 
electricians 

العاملون في بناء الهياكل االنشائية عدا الكهربائية وما  71
 يرتبط بها

Building frame and related trades workers 711 بناؤو الهياكل اإلنشائية وما يرتبط بهم 

House builders 7111 بناؤو المنازل 

Bricklayers and related workers 7112 ق(بناؤو الحجر والطوب )الطابو 

Stonemasons, stone cutters, splitters and 
carvers 

 الحجارون والنقاشون وقاطعو الحجر 7113

Concrete placers, concrete finishers and 
related workers 

 بناؤو الهياكل الخرسانية )الكونكريتية( وما يرتبط بهم 7114

Carpenters and joiners 7115 نجارو البناء 
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Building frame and related trades workers not 
elsewhere classified 

 بناؤو الهياكل االنشائية الذين لم يصنفوا في مكان آخر 7119

Building finishers and related trades workers 712 عمال تشطيب المباني وما يرتبط بهم 

Roofers 7121 المسقفون 

Floor layers and tile setters 7122 عمال التبليط 

Plasterers 7123 )مجصصو الجدران )القصارة 

Insulation workers 7124 واضعو المواد العازلة 

Glaziers 7125 الزجاجون 

Plumbers and pipe fitters 7126 العاملون في مد االنابيب والسمكرة 

Air conditioning and refrigeration mechanics 7127 ب وصيانة أجهزة التكييف والتبريدميكانيكيو نص 

Painters, building structure cleaners and 
related trades workers 

 صباغو ومنظفو الهياكل االنشائية وارتبط بهم 713

Painters and related workers 7131 صباغو المباني وما يرتبط بهم 

Spray painters and varnishes 7132 والتلميع الصباغون بالرش 

Building structure cleaners 7133 منظفو هياكل المباني 

Metal, machinery and related trades workers 72  العاملون في تشكيل المعادن والتركيبات واآلالت

 الميكانيكية

Sheet and structural metal workers, molders 
and welders, and related workers 

لون في السباكة وتشكيل المعادن واالنشاءات العام 721

 المعدنية وما يرتبط بهم

Metal molders and core makers 7211 )العاملون في السباكة )صهر وصب المعادن 

Welders and flame cutters 7212 اللحامون والعاملون في القطع بوساطة اللهب 

Sheet-metal workers 7213 المعدنية العاملون في الصفائح 

Structural-metal preparers and erectors 7214 العاملون في االنشاءات المعدنية 

Riggers and cable splicers 7215  )العاملون في اقامة الحواجز الواقية وجدل )شد

 االسالك المعدنية ووصلها

Blacksmiths, toolmakers and related trades 
workers 

الحدادة وصناعة العدد والعاملون في العاملون في  722

 تجارتها وما يرتبط بهم

Blacksmiths, hammer smiths and forging press 
workers 

 الحدادون وعمال المطارق )سندان( والمكابس 7221
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Toolmakers and related workers 7222 صانعو اآلالت )العدد( وما يرتبط بهم 

Metal working machine tool setters and 
operators 

 العاملون في تشغيل صناعة العدد في الورش 7223

Metal polishers, wheel grinders and tool 
sharpeners 

 العاملون في تشغيل حد المكائن وتلميعها وتجليخها 7224

Machinery mechanics and repairers 723 ميكانيكيو ومصلحو المكائن 

Motor vehicle mechanics and repairers 7231 ميكانيكيو ومصلحو المركبات 

Aircraft engine mechanics and repairers 7232 ميكانيكيو ومصلحو الطائرات 

Agricultural and industrial machinery 
mechanics and repairers 

 ميكانيكيو المعدات واآلليات الزراعية والصناعية 7233

Bicycle and related repairers 7234 مصلحو الدراجات الهوائية وما يرتبط بها 

Handicraft and printing workers 73 العاملون في الحرف اليدوية والطباعة وما يرتبط بهم 

Handicraft workers 731 العاملون في الحرف اليدوية 

Precision-instrument makers and repairers 7311 جهزة الدقيقةعمال صناعة وصيانة اال 

Musical instrument makers and tuners 7312 عمال صناعة وصيانة االدوات واآلالت الموسيقية 

jewelry and precious-metal workers 7313 العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة 

Potters and related workers 7314 عمال الحرف الخزفية وما يرتبط بهم 

Glass makers, cutters, grinders and finishers 7315 صانعو المنتجات الحرفية الزجاجية وقطعها وتلميعها 

Sign writers, decorative painters, engravers 
and etchers 

 النقاشون والمزخرفون وكاتبو الرموز 7316

Handicraft workers in wood, basketry and 
related materials 

عمال الحرف اليدوية الخشبية وصانعو السالل وما  7317
 يرتبط بهم

Handicraft workers in textile, leather and 
related materials 

عمال الحرف اليدوية النسيجية والجلود والمواد  7318
 المرتبطة بها

Handicraft workers not elsewhere classified 7319 ن لم يصنفوا في مكان آخرعاملو المهن اليدوية الذي 

Printing trades workers 732 العاملون في المطابع 

Pre-press technicians 7321  مرحلة ما قبل العمال الفنيون في مكائن الطباعة(
 الطباعة(

Printers 7322 عمال الطباعة 
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Print finishing and binding workers 7323 عمال الرزم والتجليد 

Electrical and electronic trades workers 74 العاملون في االجهزة الكهربائية وااللكترونية 

Electrical equipment installers and repairers 741 منصبو ومصلحو المعدات الكهربائية 

Building and related electricians 7411 كهربائيو المباني وما يرتبط بهم 

Electrical mechanics and fitters 7412 كهربائيو التمديدات الكهربائية للمكائن 

Electrical line installers and repairers 7413 كهربائيو تنصيب وتركيب وتصليح التأسيسات الكهربائية 

Electronics and telecommunications installers 
and repairers 

وأجهزة  الكترونيو نصب وتصليح االجهزة االلكترونية 742

 االتصاالت

Electronics mechanics and servicers 7421 ميكانيكيو خدمات االجهزة االلكترونية 

Information and communications technology 
installers and servicers  

إلكترونيو خدمات تأسيس تكنولوجيا المعلومات  7422

 واالتصاالت

Food processing, wood working, garment and 
other craft and related trades workers 

العاملون في صناعة المواد الغذائية والخشب  75
 والمنسوجات والمهن األخرى

Food processing and related trades workers 751 عمال تصنيع المواد الغذائية وما يرتبط بهم 

Butchers, fishmongers and related food 
preparers 

الجزارون والقصابون والسماكون ومحضرو االغذية  7511
 المرتبطة بهم

Bakers, pastry-cooks and confectionery 
makers 

 الخبازون وصانعو المعجنات والحلويات 7512

Dairy-products makers 7513 العاملون في تصنيع منتجات األلبان 

Fruit, vegetable and related preservers 7514  عمال تصنيع وحفظ الفواكه والخضروات وما إليها من

 مواد

Food and beverage tasters and graders 7515 العاملون في تذوق وتصنيف االطعمة والمشروبات 

Tobacco preparers and tobacco products 
makers 

 عمال تصنيع وتحضير منتجات التبغ 7516

Wood theaters, cabinet-makers and related 
trades workers 

 العاملون في صناعة المنتجات الخشبية وما يرتبط بهم 752

Wood theaters 7521 )معالجو الخشب )صناعة 

Cabinet-makers and related workers 7522 العاملون في صناعة االثاث الخشبية 

Woodworking-machine tool setters and 
operators 

 غلو مكائن تشغيل )تشكيل( الخشبمركبو ومش 7523

Garment and related trades workers 753 العاملون في صناعة المالبس وما اليها من مهن 
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Tailors, dressmakers, furriers and hatters 7531 خياطو المالبس والفراء والقبعات 

Garment and related pattern-makers and 
cutters 

 اذج )البترونات( للمالبسصانعو النم 7532

Sewing, embroidery and related workers 7533 عمال خياطة التطريز 

Upholsterers and related workers 7534 المنجدون )دوشمة األثاث( وما يرتبط بهم 

Pelt dressers, tanners and fellmongers 7535 عمال صناعة المالبس الجلدية ودباغتها 

Shoemakers and related workers 7536 صانعو االحذية )السراجون( وما يرتبط بهم 

Other craft and related workers 754 العاملون في المهن األخرى وما يرتبط بهم 

Underwater divers 7541 الغواصون 

Shot firers and blasters 7542 )المفجرون )تفجير األلغام 

Product graders and testers (excluding foods 
and beverages) 

العاملون في تصنيف وفحص المنتجات عدا المواد  7543
 الغذائية واالشربة

Fumigators and other pest and weed 
controllers 

 عاملو مكافحة األوبئة واالبخرة واالعشاب الضارة 7544

Craft and related workers not elsewhere 
classified 

العاملون في المهن األخرى الذين لم يصنفوا في مكان  7549
 آخر

Plant and machine operators, and 
assemblers 

 مشغلو المصانع واآلالت وعمال التجميع 8

Stationary plant and machine operators 81 مشغلو المصانع )المعامل( الثابتة وما يرتبط بهم 

Mining and mineral processing plant operators 811 مشغلو معدات المناجم والتعدين 

Miners and quarries 8111 مشغلو معدات المناجم 

Mineral and stone processing plant operators 8112 مشغلو معامل معالجة الحجر والمعادن 

Well drillers and borers and related workers 8113  وما يرتبط بهممشغلو معدات حفر اآلبار 

Cement, stone and other mineral products 
machine operators 

مشغلو معدات انتاج االسمنت واالحجار والمعادن  8114

 األخرى

Metal processing and finishing plant operators 812 مشغلو معامل معالجة المعادن وصقلها 

Metal processing plant operators 8121 شغلو معامل معالجة المعادنم 

Metal finishing, plating and coating machine 
operators 

 مشغلو معدات طلي وتغليف وصقل المعادن 8122
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Chemical and photographic products plant and 
machine operators 

 مشغلو معامل المنتجات الكيمائية والتصوير الضوئي 813

Chemical products plant and machine 
operators 

 مشغلو المكائن والمعامل الكيمائية 8131

Photographic products machine operators 8132 مشغلو مكائن الصور الضوئية 

Rubber, plastic and paper products machine 
operators 

 مشغلو مكائن انتاج المطاط والبالستيك والورق 814

Rubber products machine operators 8141 مشغلو معدات تصنيع المطاط 

Plastic products machine operators 8142 مشغلو آالت تصنيع المنتجات البالستيكية 

Plastic products machine operators 8143 مشغلو مكائن الورق والكرتون 

Textile, fur and leather products machine 
operators 

 لو آالت تصنيع منتجات النسيج والفرو والجلودمشغ 815

Fibre preparing, spinning and winding 
machine operators 

 مشغلو مكائن تحضير ولف الخيوط وغزلها 8151

Weaving and knitting machine operators 8152 مشغلو آالت النسيج والحياكة والحبك 

Sewing machine operators 8153 آالت الخياطة الصناعية مشغلو 

Bleaching, dyeing and fabric cleaning machine 
operators 

 مشغلو آالت الصباغة والتبييض وتنظيف القماش 8154

Fur and leather preparing machine operators 8155 مشغلو آالت تحضير الفرو والجلود 

Shoemaking and related machine operators 8156 شغلو آالت تصنيع األحذية والحقائب وما يرتبط بهمم 

Laundry machine operators 8157 مشغلو مكائن الغسيل والكوي 

Textile, fur and leather products machine 
operators not elsewhere classified 

مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج والفرو والجلود  8159
 ن آخرالذين لم يصنفوا في مكا

Food and related products machine operators 816 مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بهم 

Food and related products machine operators 8160 مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بهم 

Wood processing and papermaking plant 
operators 

 مشغلو معامل صناعة الورق ومعالجة الخشب 817

Pulp and papermaking plant operators 8171 مشغلو معامل صناعة عجينة الورق 

Wood processing plant operators 8172 مشغلو معامل قطع ومعالجة الخشب 

Other stationary plant and machine operators 818 ابتة أخرىمشغلو معامل ومكائن صناعية ث 
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Glass and ceramics plant operators 8181 )مشغلو مصانع الزجاج والسيراميك )الخزف 

Steam engine and boiler operators 8182 مشغلو المراجل والمكائن البخارية 

Packing, bottling and labelling machine 
operators 

 تمشغلو مكائن التعبئة والرزم ووضع العالما 8183

Stationary plant and machine operators not 
elsewhere classified 

 مشغلون آخرون لم يصنفوا في مكان آخر 8189

Assemblers 82 عمال التجميع 

Assemblers 821 عمال التجميع 

Mechanical machinery assemblers 8211 عمال تجميع المعدات الميكانيكية 

Electrical and electronic equipment assemblers 8212 عمال تجميع المعدات الكهربائية واإللكترونية 

Assemblers not elsewhere classified 8219 العاملون في التجميع الذين لم يصنفوا في مكان آخر 

Drivers and mobile plant operators 83 السائقون ومشغلو أليات المعامل المتنقلة 

Locomotive engine drivers and related 
workers 

 سائقو المكائن المتنقلة )القاطرات( وما يرتبط بهم 831

Locomotive engine drivers 8311 )سائقو المكائن المتنقلة )القاطرات 

Railway brake, signal and switch operators 8312 عمال الفرملة واالشارات وتبديل السكك الحديدية 

Car, van and motorcycle drivers 832 سائقو المركبات )السيارات( والدراجات النارية 

Motorcycle drivers 8321 سائقو الدراجات النارية 

Car, taxi and van drivers 8322 سائقو المركبات الخاصة واالجرة والعربات 

Heavy truck and bus drivers 833 سائقو الشاحنات والحافالت 

Bus and tram drivers 8331 )سائقو الباصات )الحافالت 

Heavy truck and lorry drivers 8332 سائقو الشاحنات الثقيلة واللوريات 

Mobile plant operators 834 مشغلو المعامل المتحركة 

Mobile farm and forestry plant operators 8341 مشغلو اآلالت الزراعية 

Earthmoving and related plant operators 8342 مشغلو آليات الحفر وما يرتبط بهم 
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Crane, hoist and related plant operators 8343 مشغلو الكرينات والروافع وما يرتبط بهم 

Lifting truck operators 8344 مشغلو شاحنات الرفع 

Ships' deck crews and related workers 835 يرتبط بهم العاملون على سطح السفن وما 

Ships' deck crews and related workers  8350 العاملون على سطح السفن وما يرتبط بهم 

Elementary occupations 9 العاملون في المهن األولية 

Cleaners and helpers 91 المنظفون والمساعدون 

Domestic, hotel and office cleaners and 
helpers 

 ساعدون في المنازل والفنادق والمكاتبالمنظفون والم 911

Domestic cleaners and helpers 9111 المنظفون والمساعدون في المنازل 

Cleaners and helpers in offices, hotels and 
other establishments 

المنظفون والمساعدون في الفنادق والمكاتب  9112

 والمؤسسات األخرى

Vehicle, window, laundry and other hand 
cleaning workers 

العاملون في التنظيف بوساطة األيدي في الكوي  912
 والنوافذ والعربات

Hand launderers and pressers 9121 عمال الغسيل والكي اليدوي 

Vehicle cleaners 9122 منظفو المركبات 

Window cleaners 9123 منظفو النوافذ 

Other cleaning workers 9129 منظفون آخرون 

Agricultural, forestry and fishery labourers 92 عمال الزراعة والغابات وصيد األسماك 

Agricultural, forestry and fishery labourers 921 عمال الزراعة والغابات وصيد األسماك 

Crop farm labourers 9211 العاملون في المحاصيل الحقلية 

Livestock farm labourers 9212 العاملون في حقول المواشي 

Mixed crop and livestock farm labourers 9213 )العاملون في المزارع المختلطة )نباتي، حيواني 

Garden and horticultural labourers 9214 العاملون في الحدائق والبستنة 

Forestry labourers 9215 عمال الغابات 

Fishery and aquaculture labourers 9216 عمال تربية السمك والصيد 



 

 (1112التصنيف الدولي  المعياري الموحد للمهن  باالعتماد على) 1122اإلصدار األول 

V1: 2011 (based on International Standard Classification of Occupation 2008) 

Labourers in mining, construction, 
manufacturing and transport 

 عمال التعدين والتشييد والتصنيع والنقل 93

Mining and construction labourers 931 عمال التعدين والتشييد 

Mining and quarrying labourers 9311 التعدين والمقالع عمال 

Civil engineering labourers 9312 عمال الهندسة المدنية 

Building construction labourers 9313 عمال انشاء المباني 

Manufacturing labourers 932 عمال التصنيع 

Hand packers 9321 عمال التعبئة اليدوية 

Manufacturing labourers not elsewhere 
classified 

 عمال المصانع الذين لم يصنفوا في مكان آخر 9329

Transport and storage labourers 933 العاملون في التخزين والنقل 

Hand and pedal vehicle drivers 9331 سائقو العربات اليدوية والهوائية 

Drivers of animal-drawn vehicles and 
machinery 

 تجرها الحيوانات سائقو العربات التي 9332

Freight handlers 9333 عمال الشحن والحمولة 

Shelf fillers 9334 عمال المخازن 

Food preparation assistants 94 مساعدو العاملين في تحضير االطعمة 

Food preparation assistants 941 مساعدو العاملين في تحضير االطعمة 

Fast food preparers 9411 حضير الوجبات السريعةعمال ت 

Kitchen helpers 9412 مساعدو الطباخون 

Street and related sales and service workers 95 العاملون في البيع والخدمات في الشارع 

Street and related service workers 951 عمال الخدمات في الشارع وما يرتبط بهم 

Street and related service workers 9510 عمال الخدمات في الشارع وما يرتبط بهم 

Street vendors (excluding food) 952 )الباعة المتجولون في الشوارع )عدا االطعمة 

Street vendors (excluding food) 9520 )الباعة المتجولون في الشوارع )عدا االطعمة 
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Refuse workers and other elementary workers 96 لون في جمع النفايات وما إليهمالعام 

Refuse workers 961 العاملون في جمع المواد القديمة 

Garbage and recycling collectors 9611 جامعو النفايات 

Refuse sorters 9612 )عاملو فرز النفايات )عتاكة 

Sweepers and related laborers 9613 الكناسون وما يرتبط بهم 

Other elementary workers 962 العاملون االخرون في المهن االولية 

Messengers, package deliverers and luggage 
porters 

 موزعو البريد والطرود والحمالون 9621

Odd job persons 9622 العاملون في المهن الغريبة 

Meter readers and vending-machine collectors 9623 قارؤو العدادات 

Water and firewood collectors 9624 جامعو الحطب والماء 

Elementary workers not elsewhere classified 9629 عاملون آخرون لم يصنفوا في مكان آخر 

Armed forces occupations 0 مهن القوات المسلحة 

Commissioned armed forces officers 1 الضباط القادة في القوات المسلحة 

Commissioned armed forces officers 11 الضباط القادة في القوات المسلحة 

Commissioned armed forces officers 110 الضباط القادة في القوات المسلحة 

Non-commissioned armed forces officers 2 الضباط غير القادة في القوات المسلحة 

Non-commissioned armed forces officers 21 الضباط غير القادة في القوات المسلحة 

Non-commissioned armed forces officers 210 الضباط غير القادة في القوات المسلحة 

Armed forces occupations, other ranks 3 مراتب أخرى في القوات المسلحة 

Armed forces occupations, other ranks 31 لمسلحةمراتب أخرى في القوات ا 

Armed forces occupations, other ranks 310 مراتب أخرى في القوات المسلحة 

 


