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(حسب تصنيف التعليم الدولي إسكد) تصنيفات التعليم ومجاالت التعليم والتدريب          
Education & Fields of Education and Training Classifications (based on ISCED) 

       



 1111إسكد تم تحديث تصنيفات التعليم حسب تصنيف التعايم الدولي  (1
، مركز إحصاء أبوظبي((قسم المنهجية والعينات))   ( 1112مجاالت  -تم تحديث مجاالت التعليم والتدريب حسب ) إسكد (1  

 

 

 (ISCED 2011) تصنيفات التعليم حسب تصنيف التعليم الدوليأوال: 

 تصنيف االلتحاق بالتعليم -1

 حالة االلتحاق الرمز

 ملتحق حاليا  1

 سبق االلتحاق )ترك(  2

 لم يلتحق أبدا  3

 

 بالتعليم االلتحاقتصنيف برامج  -2

 المرحلة الرمز المرحلة الرمز

مستوى البكالوريوس أو ما  6 التعليم ما قبل االبتدائي. 0
 يعادلها

 دبلوم عالي بعد الجامعة 7 ابتدائي  1

 مستوى الماجستير أو يما يعادلها 8 المرحلة االولى من التعليم الثانوي               2

 مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها 9 المرحلة الثانية من التعليم الثانوي 3

 غير مصنّف في مكان آخر  10 التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 4

    التعليم العالي قصير األمد 5

 

 المستوى/ التحصيل التعليميتصنيف  -3

 المستوى الرمز المستوى الرمز

 مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها 6 اقل من االبتدائي  0

 دبلوم عالي بعد الجامعة 7 ابتدائي  1

 مستوى الماجستير أو يما يعادلها 8 المرحلة االولى من التعليم الثانوي               2

 مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها 9 التعليم الثانويالمرحلة الثانية من  3

 غير مصنّف في مكان آخر  10 التعليم ما بعد الثانوي غير العالي 4

    التعليم العالي قصير األمد 5

                 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

Broad, generic (non-specialised) 

programmes and qualifications
001101

غير )برامج ومؤهالت واسعة النطاق 

(متخصصة

General programmes and qualifications 

with no specific subject emphasis
001102

البرامج العامة والمؤهالت التي ال تركز على 

موضوع محدد

Reciting 001103  القراءة

Programmes and qualifications at primary 

level
001104 البرامج والمؤهالت في المرحلة االبتدائية

Literacy and numeracy 002 اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب

Literacy and numeracy 0021  اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب

Basic remedial programmes for youth or 

adults
002101 برامج عالجية أساسية للشباب أو البالغين

Literacy 002102 معرفة القراءة والكتابة

Numeracy 002103 معرفة الحساب

Personal skills and development 003 تنمية المهارات والتنمية الشخصية

 Personal skills and development 0031  تنمية المهارات والتنمية الشخصية

Argumentation and presentation 003101 العروض التقديمية والمناقشة

Assertiveness training 003102 التدريب على الثقة بالنفس

Communication skills 003103 مهارات التواصل

(2015حسب تصنيف التعليم الدولي إسكد ) تصنيف مجاالت التعليم والتدريب

00

001

  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 البرامج والمؤهالت األساسية

 البرامج والمؤهالت األساسية

 Generic programs and 

qualifications

Basic programs and qualifications

Basic programs and qualifications 0011



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Co-operation 003104 التعاون

Development of behavioural capacities 003105 تنمية القدرات السلوكية

Development of mental skills 003106 تنمية المهارات العقلية

Job-seeking programmes 003107 برامج البحث عن عمل

Parenting courses 003108 دورات األبوة واألمومة

Public speaking 003109 الخطابة العامة

Self-esteem skills 003110 مهارات تقدير الذات

Social competence 003111 الكفاءة االجتماعية

Time management 003112 إدارة الوقت

Education 01 التعلــــــــيم

Education 011 التعليم

Education science 0111 علم التربية

Curriculum studies 011101 دراسات المناهج الدراسية

Didactics 011102 (التدريس) علم التعليم 

Educational assessment, testing and 

measurement
011103  القياس واالختبارات التربوية

Educational evaluation and research 011104 التقييم والبحث التربوي

Paedagogical sciences 011105  العلوم البيداغوجية

Education Science 011106  علم التربية

Education Supervision 011107  اإلشراف التربوي

Education Technology 011108  تكنولوجيا التعليم

Educational Guidance 011109  اإلرشاد التربوي



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Training for pre-school teachers 0112
ما ) تدريب معلمي ما قبل المدرسة 

(قبل التعليم اإلبتدائي

Early childhood teaching (within formal 

school settings)
011201

في إطار )التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة 

(المدارس الرسمية

Pre-primary teacher training 011202 (مرحلة ما قبل االبتدائية)تدريب المعلمين 

Teacher training without subject 

specialization
0113 تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي

Class teacher training 011301  معلم صف

Indigenous teacher training 011302 تدريب معلمي التربية الوطنية

Primary teaching 011303  تربية ابتدائية

Teacher training for children with special 

needs
011304 (لألطفال ذوي اإلعاقة)التربية الخاصة 

Adults Education 011305  تعليم كبار

Teacher training with subject 

specialization
0114 تدريب المعلمين في تخصص معين

011401 الفنون والحرف اليدوية- تدريب المعلمين 

Teacher training - commercial subjects 011402 المواد التجارية- تدريب المعلمين 

Teacher training - music 011403 الموسيقى- تدريب المعلمين 

Teacher training - nursing 011404 التمريض- تدريب المعلمين 

Teacher training - physical training 011405 التدريب البدني- تدريب المعلمين 

Teacher training – second languages 011406 اللغات الثانية- تدريب المعلمين 

Teacher training -specific theoretical 

subjects, e.g. English, mathematics, history
011407

مواضيع نظرية محددة، - تدريب المعلمين 

على سبيل المثال اإلنجليزية، الرياضيات، 

التاريخ

Teacher training - technical subjects 011408 المواضيع التقنية- تدريب المعلمين 

Teacher training – vocational subjects 011409 المواد المهنية- تدريب المعلمين 

Training of driving instructors 011410 تدريب مدربين قيادة المركبات

Training of trainers 011411 تدريب المدربين



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Religion Teacher 011412 تربية دينية/  معلم مجال 

Natural Sciences Teacher 011413 علوم طبيعية/  معلم مجال 

Social Science Teacher 011414 علوم اجتماعية/  معلم مجال 

Arabic Language Teacher 011415 لغة عربية/  معلم مجال 

Mathematics and Science Teacher 011416 علوم ورياضيات/  معلم مجال 

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving education
018

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت التعليم

interdisciplinary programs and 

qualifications involving education
0118

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي 

تندرج تحت التعليم

Arts and humanities 02 الفنون والعلوم اإلنســـانيـة

Arts 021  الفنون

Audio-visual techniques and media 

production
0211

البصرية واإلنتاج -التقنيات السمعية

اإلعالمي

Animation 021101 الرسوم المتحركة

Bookbinding 021102  تجليد الكتب

Camera operating 021103 تشغيل الكاميرا

Compositing (printing) 021104  تنضيد الحروف المطبعية

Computer game production 021105 إنتاج ألعاب الكمبيوتر

Computer type-setting 021106  تنضيد الحروف بالحاسوب

Film and video production 021107 إنتاج األفالم والفيديو

Graphic design 021108  التصميم الجرافيكي

Graphic reproduction 021109 االستنساخ الجرافيكي

Illustration 021110 رسوم إيضاحية

Interactive media design 021111 تصميم وسائل اإلعالم التفاعلية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Media techniques 021112  تقنيات وسائل االتصال

Multimedia production 021113  إنتاج وسائل االتصال المتعدد

Photography 021114  التصوير الفوتوغرافي

Pre-press operations 021115 العمليات ما قبل الطباعة

Print finishing and binding 021116  اللمسات األخيرة في  الطباعة والتجليد

Printing 021117 الطباعة

Publishing design, lay-out 021118 تصميم النشر، والتنسيق

Radio and TV production 021119 اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني

Recorded music production 021120 إنتاج الموسيقى المسجلة

Sound techniques 021121  تقنيات الصوت

Type-setting 021122 إعدادات الطباعة

Photography (TV) 021123  التصوير التلفزيوني

Film and TV Montage 021124  المونتاج التلفزيوني والسينمائي

Silk Screen Printing 021125  طباعة الشاشة حريرية

Offset Printing 021126  طباعة األوفست

Typo Printing 021127  طباعة تيبو

Flexography Printing 021128  طباعة فلكسوغراف

Photography (TV) 021129  التصوير التلفزيوني

Fashion, interior and industrial design 0212 الموضة والتصميم الداخلي والصناعي

Costume design 021201 (الموحد)تصميم الزي 

Design of industrial products 021202  تصميم منتجات صناعية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Fashion design 021203  تصميم أزياء

Interior architecture 021204  الديكور الداخلي

Interior design 021205 التصميم الداخلي

Stage designing 021206 تصميم خشبات المسارح

Window dressing 021207 تصميم الواجهات

Audio-visual techniques and media 

production
021208 البصرية واإلنتاج اإلعالمي-التقنيات السمعية

Exhibitions Design 021209  تصميم معارض

Architecture/ Interior Design  021210 تصميم داخلي/  هندسة معمارية 

Fine arts 0213 الفنون الجميلة

Art theory 021301  نظرية الفنون

Calligraphy 021302 فن الخط

Etching 021303  حفر الكليشيهات

Fine art printmaking 021304  طباعة األعمال الفنية

History of art 021305  تاريخ الفنون

Painting 021306  الرسم التشكيلي

Philosophy of art 021307  فلسفة الفنون

Sculpture 021308  النحت والحفر التشكيلي

Arts/ General 021309 عام/  الفنون 

Islamic Arts 021310  الفنون اإلسالمية

Handicrafts 0214 الحرف اليدوية

Ceramics 021401 السيراميك



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Crafts, folk arts and artisan 021402 الحرف، الحرفيون والفنون الشعبية

Decorative metal crafts 021403  أشغال المعادن الزخرفية

Indigenous crafts 021404 الحرف اليدوية األصلية

Embroidery 021405  التطريز اليدوي

Floristry (flower arranging) 021406  تنسيق الزهور

Glass arts and craft 021407  أشغال الزجاج الحرفية

Goldsmithing 021408 صياغة الذهب

Jewellery 021409 مجوهرات

Making of musical instruments (not 

industrial)
021410 (غير الصناعية)صنع اآلالت الموسيقية 

Musical instruments (repairing and tuning) 021411 (إصالح وضبط)اآلالت الموسيقية 

Silversmithing 021412 صياغة الفضة

Stone carving (craft) 021413 (حرفة)نحت الحجر 

Weaving (craft) 021414 (حرفة)النسيج 

Woodcarving 021415  أشغال الخشب الحرفية

Leather Crafts 021416  أشغال الجلود الحرفية

Artificial Flower Crafts 021417  تصنيع الزهور االصطناعية

Mosaic Crafts 021418 أشغال الفسيفساء

Shell Crafts 021419  أشغال الصدف

Porcelain 021420 (البورسالن) الخزف 

Gypsum Crafts 021421  أشغال الجبس

Islamic Art Craft 021422  الفنون الحرفية اإلسالمية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Stone Cutting 021423   تصنيع حجر البناء

Marble Manufacturing 021424  تصنيع البالط

Bricks Manufacturing 021425  تصنيع الطابوق

Music and performing arts 0215 الموسيقى والفنون المسرحية

Acting and directing 021501  التمثيل واإلخراج

Ballet 021502 رقص الباليه

Choreography 021503 تصميم الرقصات

Circus 021504 السيرك

Composition (music) 021505 تأليف الموسيقى

Conducting (music) 021506 تنفيذ الموسيقى

Creative and performance art 021507 اإلبداع واألداء الفني

Dance 021508 الرقص

Drama 021509  الدراما

History of film and theatre 021510  تاريخ السينما والمسرح

History of music 021511  تاريخ الموسيقى

Music 021512  الموسيقى

Music conducting 021513 إجراء أو تنظيم الموسيقى

Musicology 021514 علم الموسيقى

Theatre/Theatre sciences 021515  المسرح

Directing (Theatre) 021516  إخراج مسرحي

Humanities (except languages) 022 (بإستثناء اللغات) الدراسات األنسانية 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Religion and theology 0221 الدين والالهوت

Religious history 022101 تاريخ األديان

Study of sacred books 022102 دراسة الكتب المقدسة

Study of different religions 022103 دراسة الديانات المختلفة

Theology 022104  علم الالهوت

Jurisprudence Rules 022105  الفقه وأصوله

Islamic Studies 022106  الدراسات اإلسالمية

Islamic Economics and Banks 022107  االقتصاد والمصارف اإلسالمية

Sermonizing and Guidance 022108  الوعظ واإلرشاد

Religious Judiciary 022109  القضاء الشرعي

Comparative Philology 022110  الفقه المقارن

Comparative Religion 022111  الدين المقارن

Doctrine and Propaganda 022112  العقيدة والدعوة

Propaganda and Religion rules 022113  الدعوة وأصول الدين

Islamic Education/ Quran 022114 علوم القرآن/  شريعة 

Islamic Education/ Hadith 022115 علوم الحديث/  شريعة 

Islamic sharia 022116  علوم شرعية

History and archaeology 0222  التاريخ واآلثار

Archaeology 022201  آثار

Cultural history 022202 التاريخ الثقافي

Folklore studies 022203 الدراسات الفولكلورية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

History 022204  التاريخ

History of literature 022205 تاريخ األدب

History of medicine 022206 تاريخ الطب

History of science and ideas 022207 تاريخ العلوم

History of technology 022208 تاريخ التكنولوجيا

Islamic History 022209 التاريخ اإلسالمي

Preservation of Archeology 022210 علم المحافظة على اآلثار

Preservation and Management of Folkish 

Sources
022211 صيانة المصادر التراثية وإدارتها

Anthropology 022212 األنثروبولوجيا

Philosophy and ethics 0223  الفلسفة و األخالقيات

Ethics 022301 (المعتقدات)  األخالقيات 

Logic 022302  المنطق

Morals 022303 آداب عامة

Philosophy 022304  الفلسفة

Languages 023 اللغات

Language acquisition 0231 إكتساب اللغات

Classical languages 023101 اللغات الكالسيكية

Exogenous languages 023102 اللغات الخارجية

Foreign languages 023103 لغات اجنبية

Interpretation 023104 التفسير

Phonetics 023105 علم الصوتيات



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Second languages, for example English as 

a second language
023106

اللغات الثانية، على سبيل المثال اللغة 

اإلنجليزية كلغة ثانية

Sign language 023107 لغة اإلشارة

Sign language interpreting 023108 الترجمة بلغة اإلشارة

Translation 023109  الترجمة

Literature and linguistics 0232 األدب و اللغويات

Creative writing 023201 الكتابة اإلبداعية

First language 023202 اللغة األولى

Indigenous languages 023203 لغات السكان األصليين

Linguistics 023204 اللسانيات

Literature 023205 األداب

“Mother tongue” languages 023206 "اللغة األم"اللغات 

Native first languages 023207 اللغة األم  األصلية

Arabic Language 023208  اللغة العربية

Grammar and Morphology 023209 النحو والصرف

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving arts and 

humanities

028

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت الفنون والعلوم 

اإلنسانية

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving arts and humanities
0288

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي 

تندرج تحت الفنون والعلوم اإلنسانية

Social sciences,journalism and 

information
03

العلوم االجتماعية، والصحافة 

واإلعالم  األعمال التجارية 

والقانون

Social and behavioral sciences 031  العلوم االجتماعية والسلوكية

Economics 0311  علم االقتصاد

Econometrics 031101 االقتصاد القياسي

Economic history 031102  التاريخ االقتصادي



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Economics 031103  االقتصاد

Political economics 031104  االقتصاد السياسي

Mathematical Economics 031105 االقتصاد الرياضي

Agricultural Economics 031106 االقتصاد الزراعي

Political sciences and civics 0312  العلوم السياسية وعلم التربية المدنية

Civics 031201 التربية المدنية

Human rights 031202 حقوق اإلنسان

International relations 031203 العالقات الدولية

Peace and conflict studies 031204  دراسات السالم واألزمات الدولية

Political history 031205   التاريخ السياسي

Political science 031206  العلوم السياسية

Public policy studies 031207 دراسات السياسة العامة

International Relations and Strategic Studies 031208  العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية

Psychology 0313 علم النفس

Cognitive science 031301 العلوم المعرفية

Psychoanalysis 031302  علم النفس التحليلي

Psychology 031303  علم النفس

Psychotherapy 031304 اإلرشاد النفسي

Clinical Psychology 031305  علم النفس السريري

Educational Psychology 031306 علم النفس التربوي

Social Psychology 031307  علم النفس االجتماعي



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Industrial Psychology 031308  علم النفس الصناعي

Psychological Health 031309  الصحة النفسية

Sociology and cultural studies 0314 علم اإلجتماع والدراسات الثقافية

Criminology 031401 علم الجريمة

Cultural geography 031402 الجغرافيا الثقافية

Cultural studies 031403  الدراسات الثقافية

Demography/population studies 031404 الدراسات السكانية

Ethnology 031405 الدراسات العرقية-  اإلثنيات 

Gender studies 031406 دراسات النوع اإلجتماعي

Social anthropology 031407 االجتماعي (األنثروبولوجي) علم االنسان 

Sociology 031408  علم االجتماع

Social Geography 031409 الجغرافيا االجتماعية

Woman Studies 031410  دراسات المرأة

Anthropology 031411  علم اإلنسان

Journalism and information 032  الصحافة واإلعالم

Journalism and reporting 0321  الصحافة وإعداد التقارير الصحفية

Broadcast journalism 032101  الصحافة المسموعة والمرئية

Editing 032102  التحرير الصحفي

Information (wording and content) 032103 (الصياغة والمحتوى)المعلومات 

Journalism 032104   الصحافة

Mass communication (wording and content) 032105  االتصال الجماهيري



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

News reporting 032106 التقارير اإلخبارية

Media 032107  اإلعالم

Library, information and archival 

studies
0322

 المكتبات، والمعلومات والدراسات 

التوثيقية

Archival sciences 032201  األرشفة والمحفوظات

Curatorial studies 032202 دراسات تنظيم المعارض

Documentation 032203  التوثيق

Information science 032204 المعلوماتية

Library studies 032205 المكتبات

Museum documentation 032206 التوثيق في المتاحف

Museum studies 032207 دراسات المتاحف

Museology 032208 علم المتاحف

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving social 

sciences, journalism and information

038

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت العلوم اإلجتماعية 

والصحافة واإلعالم

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving social sciences, 

journalism and information

0388

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي 

تندرج تحت العلوم اإلجتماعية والصحافة 

واإلعالم

Business, administration and law 04 األعمال، واإلدارة والقانون

 Business and administration  041  األعمال التجارية واإلدارة

Accounting and taxation 0411 المحاسبة والضرائب

Accounting 041101  المحاسبة

Auditing 041102  تدقيق الحسابات

Bookkeeping 041103  مسك الدفاتر

Tax accounting 041104  محاسبة الضرائب

Tax management 041105 إدارة الضرائب



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Cost Accounting 041106 محاسبة التكاليف

 Finance, banking and insurance 0412 المالية، والمصارف والتأمين

Bank teller studies 041201 دراسات صرافي المصارف

Banking and finance 041202  العلوم المالية والمصرفية

Finance theory 041203 النظرية المالية

Insurance 041204   التأمين

Investment analysis 041205 تحليل االستثمارات

Investments and securities 041206 االستثمارات واألوراق المالية

Pension insurance 041207 التأمينات التقاعدية

Social insurance 041208  التأمينات االجتماعية

Stock-broking 041209 الوساطة المالية

Financial Management 041210 اإلدارة المالية

Financing 041211  التمويل

Financial Markets 041212  األسواق المالية

Islamic Banks 041213  المصارف اإلسالمية

Islamic Financial and Banking Studies 041214  الدراسات المصرفية والمالية اإلسالمية

Commerce 041215  تجارة

Customs & Customary Clearance 041216  جمارك وتخليص جمركي

 Management and administration 0413 اإلدارة والشؤون اإلدارية

Administration 041301  اإلدارة العامة

Educational management 041302  اإلدارة التربوية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Employment management 041303   إدارة التوظيف

Entrepreneurship 041304 ريادة األعمال

Health administration 041305 اإلدارة الصحية

Logistic management 041306 اإلدارة اللوجستية

Management science 041307 علم اإلدارة

Office management 041308  إدارة المكاتب

Organizational theory and behaviour 041309 النظرية التنظيمية والسلوك

Personnel administration 041310  إدارة شؤون موظفين

‘Start your own business’ courses 041311 "ابدأ عملك الخاص" دورات 

Supply change management 041312 إدارة التزويد

Training management 041313  إدارة التدريب

Business Administration 041314  إدارة األعمال

Insurance and Risks Administration 041315 إدارة المخاطر والتأمين

Museums and Folk Resources 

Administration
041316 إدارة الموارد التراثية والمتاحف

Hotel Management 041317 إدارة الفنادق

Libraries and Information Administration 041318  إدارة المكتبات والمعلومات

Water and Environment Resources 

Administration
041319  إدارة موارد المياه والبيئة

Projects Administration 041320  إدارة مشاريع

Higher Management 041321   اإلدارة العليا

Warehouse Management 041322  إدارة المستودعات

Hospital Administration 041323  ادارة مستشفيات



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Office Management 041324  إدارة المكاتب

Marketing and advertising 0414 التسويق واإلعالن

Advertising 041401  الدعاية واإلعالن

Consumer behaviour 041402 سلوك المستهلك

Market research 041403  دراسات السوق

Marketing 041404  التسويق

Merchandising 041405 الترويج

Public relations 041406 العالقات العامة

Secretarial and office work 0415 السكرتاريا واألعمال المكتبية

Administrative and secretarial services 041501 الخدمات اإلدارية وخدمات السكرتارية

Clerical programmes 041502 البرامج الكتابية

Data entry 041503 إدخال البيانات

Foreign language secretary programmes 041504 برامج سكرتارية اللغات األجنبية

Keyboard skills 041505 مهارات لوحة المفاتيح

Legal secretary programmes 041506 برامج السكرتارية القانونية

Medical secretary programmes 041507 برامج السكرتارية الطبية

Operation of office equipment 041508 تشغيل المعدات المكتبية

Receptionist training 041509 تدريب موظفي االستقبال

Secretarial programmes 041510 برامج السكرتارية

Shorthand 041511 اإلختزال

Switchboard operating 041512 تشغيل لوحة المفاتيح الهواتف والكهرباء



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Typing 041513  الطباعة

 Wholesale and retail sales 0416 مبيعات الجملة والتجزئة

Auctioneering 041601 تدريب على المزادات

Consumer services 041602  خدمات المستهلكين

Demonstration techniques 041603  تقنيات العرض

Purchasing 041604  الشراء

Real-estate business 041605 األعمال العقارية

Retailing 041606 بيع التجزئة

Stock-keeping 041607 أمناء المستودعات

Ware-housing 041608 المستودعات

Wholesaling 041609 البيع بالجملة

Sales 041610 المبيعات

Salesmanship and Marketing 041611  فن البيع والتسويق

 Work skills 0417 مهارات العمل

Clients’ needs 041701 احتياجات العمالء

Company knowledge 041702 معرفة الشركة

Customer service training 041703 تدريب خدمة العمالء

‘Introduction to work’ courses 041704 "مقدمة في العمل"دورات 

Organization at work 041705 التنظيم في العمل

Quality assurance 041706 ضمان الجودة

Trade union courses (general) 041707 (عامة)دورات نقابية 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Work development 041708 تطوير الشغل

Law 042  القانون

Law 0421  القانون

Commercial law 042101 قانون تجاري

Criminal justice studies 042102 دراسات العدالة الجنائية

History of law 042103 تاريخ القانون

Indigenous law 042104 (األحوال الشخصية)القانون المحلي 

Jurisprudence 042105 فقه القانون

Labour law 042106  قانون العمل

Legal practice 042107 الممارسة القانونية

Notary/Notary’s practise 042108 كاتب العدل الممارس/ كاتب العدل 

Paralegal studies 042109 دراسات شبه قانونية

Constitutional Law 042110  القانون الدستوري

International Law 042111 القانون الدولي

Civil Law 042112 القانون المدني

Administrative Law 042113 القانون اإلداري

Religious Law 042114  القانون الشرعي

Marine Law 042115  قانون البحار والمالحة

Judiciary Rehabilitation 042116  تأهيل القضاة

Juridical Assistants Rehabilitation 042117  تأهيل المساعدين العدليين

Penal Code 042118  قانون العقوبات



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Private Law 042119   القانون الخاص

Legal Services 042120   الخدمات القانونية

Religious and Civil Law 042121  الشريعة والقانون

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving business, 

administration and law

048

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت األعمال واإلدارة 

والقانون

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving business, 

administration and law

0488

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت األعمال واإلدارة 

والقانون

Natural sciences, mathematics 

and statistics
05

العلـــوم الطبيعية والرياضيــات 

واإلحصاء

Biological and related sciences 051 العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

Biology 0511 العلوم الحياتية

Biology 051101  علم األحياء

Botany 051102 علم النبات

Cell biology 051103 علم الخلية

Entomology 051104 علم الحشرات

Genetics 051105  علم الوراثة

Mycology 051106 علم الفطريات

Zoology 051107 علم الحيوان

Immunology 051108  علم المناعة

Biology/ Medical 051109 طبية/ أحياء 

Micro biology 051110  علم األحياء الدقيقة

Biochemistry 0512 الكيمياء الحيوية

Biological chemistry 051201 الكيمياء البيولوجية

Cell technology 051202 تكنولوجيا الخلية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Forensic sciences 051203 علوم الطب الشرعي

Genetic code (DNA, RNA) studies 051204 (DNA, RNA)دراسات الشفرات الوراثية 

Genetic engineering 051205 الهندسة الوراثية

Pharmacology 051206 علم العقاقير

Tissue culture technology 051207 تكنولوجيا زراعة األنسجة

Toxicology 051208 علم السموم

Virology 051209 علم الفيروسات

Bio agricultural Technology 051210  تكنولوجيا الزراعة الحيوية

Biochemical and Medical Engineering 051211 الهندسة الطبية والحيوية

Natural Labs 051212  مختبرات طبيعية

interdisciplinary programs and 

qualifications involving Law
0518

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت العلوم البيولوجية

Environment 052 البيئة

Environmental sciences 0521 علوم البيئة

Ecology 052101 علوم طبيعية

Environmental Sciences 052102  العلوم البيئية

Natural environments and wildlife 0522 البيئة الطبيعية والحياة البرية

National parks and wildlife management 052201 الحدائق الوطنية وإدارة الحياة البرية

Nature conservation 052202 الحفاظ على الطبيعة

Wildlife 052203 الحياة البرية

Geosciences 052204  األراضي والمياه والبيئة

Applied and Environmental Geology 052205  الجيولوجيا البيئية والتطبيقية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Physical sciences 053 العلوم الفيزيائية

Chemistry 0531  الكيمياء

Inorganic chemistry 053101 الكيمياء غير العضوية

Organic chemistry 053102 الكيمياء العضوية

Physical chemistry 053103 الكيمياء الفيزيائية

Analytical Chemistry 053104 الكيمياء التحليلية

Applied Chemistry 053105 الكيمياء التطبيقية

Industrial Chemistry 053106 الكيمياء الصناعية

Earth sciences 0532  علوم األرض

Climate research 053201 البحوث المناخية

Earth science 053202  علم األرض

Geodesy 053203 الجوديسيا فرع من الرياضات التطبيقية

Geography (physical) 053204 (الطبيعية/ المادية)الجغرافيا 

Geology 053205  جيولوجيا علوم األرض

Geomatics 053206 (مكانية)نظم معلومات جغرافية 

Geospatial technology 053207 تكنولوجيا الجغرافية المكانية

Meteorology 053208 الرصد الجوي

Oceanography 053209  علم البحار

Seismology 053210 الزالزل

Geophysics 053211 جيو فيزياء

Geochemistry 053212 جيو كيمياء



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Physics 0533  الفيزياء

Astronomy 053301  علم الفلك

Astrophysics 053302 الفيزياء الفلكية

Chemical physics 053303 الفيزياء الكيميائية

Medical physics 053304 الفيزياء الطبية

Optics 053305 بصريات

Physics 053306 علوم فيزيائية

Space science 053307 علم الفضاء

Biophysics 053308  فيزياء حيوية

Nuclear Physics 053309  فيزياء نووية

Physics/ Radiation 053310 إشعاع/ فيزياء 

Physics/ Electronics 053311 الكترونيات/ فيزياء 

Physics/ Electromagnetism 053312 كهرومغناطيسية/  فيزياء 

Applied Physics 053313  فيزياء تطبيقية

Remote Sensing 053314  االستشعار عن بعد

Mathematics and statistics 054  الرياضيات واإلحصاء

Mathematics 0541  الرياضيات

Algebra 054101 علم الجبر

Geometry 054102 علم الهندسة

Mathematics 054103  الرياضيات

Numerical analysis 054104 التحليل العددي



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Operational research 054105 بحوث العمليات

Statistics 0542  اإلحصاء

Actuarial science 054201  العلوم اإلكتوارية

Probability theory 054202  نظرية االحتماالت

Statistics, applied 054203 إحصاء تطبيقي

Survey design 054204 تصميم المسوح

Survey sampling 054205 العينات المسحية

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving natural 

sciences, mathematics and statistics

058

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات 

تشمل العلوم الطبيعية والرياضيات 

واإلحصاءات

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving natural sciences, 

mathematics and statistics

0588
برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تشمل 

العلوم الطبيعية والرياضيات واإلحصاءات

Information and 

Communication Technologies 

(ICTs)

06 تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات

Information and Communication 

Technologies (ICTs)
061 تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات

Computer use 0611 استخدام الكومبيوتر

Computer use 061101 استخدام الكومبيوتر

Use of software for calculating (spread 

sheets)
061102 استخدام برامج العمليات الحسابية

Use of software for data processing 061103 استخدام برامج معالجة البيانات

Use of software for desk top publishing 061104 استخدام البرامج في النشر

Use of software for word processing 061105 استخدام برامج معالجة الكلمات والنصوص

Use of Internet 061106 استخدام االنترنت

Database and network design and 

administration
0612 تصميم وادارة قواعد وشبكات البيانات

Computer administration and management 061201 الكمبيوتر واإلدارة

Computer media applications 061202 تطبيقات الوسائط الحاسوبية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Computer network installation and 

maintenance
061203 تركيب وصيانة شبكات الكمبيوتر

Database administrator studies 061204 دراسات إدارة قواعد البيانات

Information technology administration 061205 إدارة تكنولوجيا المعلومات

Information technology security 061206 أمن تكنولوجيا المعلومات

Network administration 061207 إدارة الشبكات

Network design 061208 تصميم الشبكات

Web design 061209 تصميم المواقع الشبكة العنكبوتية

Computerized Information Systems 061210  أنظمة المعلومات الحاسوبية

Business Information Systems 061211 أنظمة معلومات األعمال

Management  Information Systems (MIS) 061212 نظم المعلومات اإلدارية

Software and applications 

development and analysis
0613 تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات

Computer programming 061301  برمجة الحاسوب

Computer science 061302 علوم الحاسوب

Computer systems analysis 061303  تحليل نظم الحاسوب

Computer systems design 061304 تصميم نظم الحاسوب

Informatics 061305 تكنولوجيا المعلومات

Operating systems 061306 أنظمة التشغيل

Programming languages development 061307 تطوير لغات البرمجة

Software development 061308 تطوير البرمجيات

Software programming 061309 برمجة البرمجيات

Information and Communication 

Technologies not elsewhere classified
0619

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت غير 

المصنفة في مكان آخر



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Artificial intelligence 061901 الذكاء االصطناعي

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving Information 

and Communication Technologies

068
برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت تكنولوجيا المعلومات

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving Information and 

Communication Technologies

0688
برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي 

تندرج تحت تكنولوجيا المعلومات

Engineering, manufacturing and 

construction
07 الهندسة والتصنيع والبناء

Engineering and engineering trades 071  الهندسة والحرف الهندسية

Chemical engineering and processes 0711 الهندسة والمعالجات الكيميائية

Chemical engineering 071101  الهندسة الكيميائية

Chemical process engineering 071102  هندسة العمليات الكيميائية

Laboratory technology 071103 تكنولوجيا المختبرات

Oil/gas/petrochemicals processing 071104 غاز/ العمليات البتروكيماوية نفط

Plant and machine operation (processing) 071105 عملية تشغيل اآلالت والمصانع

Process technology 071106 تكنولوجيا العمليات

Paint Manufacturing 071107   صناعة الدهان

Detergents Industries 071108  صناعة المنظفات

Environmental protection technology 0712 تكنولوجيا حماية البيئة

Air pollution control 071201 ضبط تلوث الهواء

Ecological technology 071202 التكنولوجيا البيئية

Energy efficiency 071203 كفاءة الطاقة

Environmental engineering 071204 الهندسة البيئية

Industrial discharge control 071205 ضبط التفريغ الصناعي

Noise pollution control 071206 (الضجيج)ضبط التلوث الضوضائي 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Recycling 071207 إعادة التدوير

Water pollution control 071208 مكافحة تلوث المياه

Environment Technology 071209 تكنولوجيا البيئة

Environmental Pollution Control 071210 ضبط التلوث البيئي

Noise Control 071211 ضبط الضجيج

Electricity and energy 0713 الكهرباء والطاقة

Air-conditioning trades 071301 تجارة تكييف الهواء

Climate engineering 071302 هندسة المناخ

Electrical appliances repairing 071303 صيانة أجهزة كهربائية منزلية

Electrical engineering 071304  هندسة كهربائية عامة

Electrical fitting 071305 التجهيزات والتركيبات الكهربائية

Electrical power generation 071306 توليد الطاقة الكهربائية

Electrical trades 071307 تجارة الكهربائيات

Energy studies 071308 دراسات الطاقة

Gas distribution 071309 توزيع الغاز

Heating trades 071310 تجارة التدفئة

Nuclear, hydraulic and thermal energy 071311 الطاقة النووية والهيدروليكية والحرارية

Power line installation and maintenance 071312 تركيب خطوط الطاقة وصيانتها

Power production 071313 إنتاج الطاقة

Refrigeration 071314 تبريد وتثليج

Solar power 071315 الطاقة الشمسية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Wind turbines 071316 توربينات الرياح

Electrical Machines Maintenance 071317  صيانة آالت كهربائية

Electrical Maintenance/ General 071318  صيانة كهربائية عامة

Electrical Installation/ General 071319  تمديدات كهربائية عامة

Electrical Installation/ Houses 071320  تمديدات كهربائية منزلية

Electrical Installation/ Industrial 071321  تمديدات كهربائية صناعية

Control and Measurement 071322   القياس والتحكم

Customer Services 071323   خدمات المشتركين

Engineering Drawing/ Electricity 071324 كهرباء/  الرسم الهندسي 

Electrical Systems in Airports 071325  النظم الكهربائية في المطارات

Electrical Power Systems 071326  نظم القوى الكهربائية

Electrical Ground Systems 071327  النظم الكهربائية األرضية

Aeronautical Electric Systems & Precision 

Tools in Airports
071328

 النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في 

الطائرات

Electronics and automation 0714 اإللكترونيات واألتمتة

Broadcasting electronics 071401 هندسة بث وإرسال

Communication systems 071402 أنظمة اتصاالت

Communications equipment installation 071403 تركيب أجهزة االتصاالت

Communications equipment maintenance 071404 صيانة أجهزة االتصاالت

Computer engineering 071405 هندسة حاسوب

Computer repairing 071406 صيانة الحواسيب

Control engineering 071407 هندسة تحكم



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Data processing technology 071408  تكنولوجيا معالجة البيانات

Digital technology 071409  تكنولوجيا التحكم الرقمي

Electronic engineering 071410  هندسة الكترونية

Electronic equipment servicing 071411 صيانة معدات إلكترونية

Network technology 071412  تكنولوجيا الشبكات

Robotics 071413 الروبوتات

Telecommunications technology 071414  تكنولوجيا االتصاالت

Television and radio repairing 071415   صيانة أجهزة الراديو والتلفزيون

Electronic Engineering/ Medical Devices 071416 أجهزة طبية/ هندسة الكترونية 

Office Machines Maintenance 071417   صيانة آالت مكتبية

Medical Devices Maintenance 071418   صيانة أجهزة طبية

Control and Measurement Devices 

Maintenance 
071419   صيانة أجهزة القياس والتحكم

Mechatronics Engineering 071420   هندسة الميكاترونيكس

Autotronics Engineering 071421 هندسة األوتوترونيكس

Engineering Drawing/ Electronic 071422 الكترونيك/  الرسم الهندسي 

Aviation and Guided Weapons Electronic 071423  إلكترونيك الطيران األسلحة الموجهة

Software Engineering 071424 هندسة البرمجيات

Computer Systems Engineering 071425 هندسة نظم الحاسوب

Mechanics and metal trades 0715 الميكانيك والحرف المعدنية

Gunsmithing 071501 صناعة البنادق

Hydraulics 071502 هيدروليك/ الهندسة الميكانيكية 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Locksmithing and safe repairing 071503
 (جمع خزنة)صناعة األقفال والخزائن اآلمنة 

وصيانها

Mechanical engineering 071504
هندسة ميكانيكية تشمل من القديم العام، 

إنتاج، مواد تصنيع،

Mechanical trades 071505 المهن الميكانيكية

Metal casting and patternmaking 071506 (السكب)  صب المعادن 

Metal fitting, turning and machining 071507 تركيب وتشكيل وخراطة المعادن

Metallurgical engineering 071508 هندسة المعادن

Precision mechanics 071509 ميكانيكا اآلالت الدقيقة

Sheet metal working 071510 (السمكرة)  أشغال الصفيح المعدني 

Steel production 071511 إنتاج الصلب

Tool and die making 071512 صنع أدوات قص وتشكيل الصفائح

Welding 071513  اللحام

Mechanical Engineering/ Air-conditioning, 

Refrigeration  Sanitary Works
071514

تكييف وتبريد / الهندسة الميكانيكية 

وتمديدات صحية

Mechanical Engineering/ General 

Maintenance
071515 صيانة عامة/  الهندسة الميكانيكية 

Thermal Processing Technology 071516  تكنولوجيا المعامالت الحرارية

Heating, Air-conditioning and Refrigeration 

Systems
071517  نظم التكييف والتبريد والتدفئة

Production Technology 071518  تكنولوجيا اإلنتاج

Operating Machinery 071519   آالت التشغيل

Turning and Leveling 071520   الخراطة والتسوية

Metal Constructions 071521   اإلنشاءات المعدنية

Molds Manufacturing 071522  صناعة القوالب

Metal Formation by Forging 071523  السباكة وتشكيل المعادن بالطرق



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Metal Formation by Rolling 071524  تشكيل المعادن بالدرفلة والسحب

Blacksmithery and Welding 071525  الحدادة واللحام

A/C Maintenance 071526  صيانة أجهزة التكييف والتبريد

Sanitary and Heating Pipe Works 071527  تمديدات صحية وتدفئة مركزية

Building Metal Works/ Steel and Aluminum 071528 فوالذ وألمنيوم/  حدادة مباني 

Mechanical Design 071529  التصميم الميكانيكي

Engineering Drawing/ Mechanic 071530 ميكانيك/ الرسم الهندسي

Mines Engineering 071531  هندسة المناجم

Mining Engineering 071532  هندسة التعدين

Motor vehicles, ships and aircraft 0716 السيارات والسفن والطائرات

Aerospace engineering 071601 هندسة فضاء

Aircraft engineering 071602 هندسة الطيران

Aircraft maintenance 071603 صيانة طائرات

Automotive electrical systems 071604 األنظمة الكهربائية للسيارات

Automotive engineering 071605 هندسة سيارات

Avionics 071606 الكترونيات الطيران

Coachwork 071607 هياكل

Marine engineering 071608   هندسة بحرية

Motorcycle engineering 071609 هندسة الدراجات النارية

Panel beating 071610   صيانة أجسام المركبات

Shipbuilding 071611 بناء السفن



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Train repair and maintenance 071612 صيانة وإصالح القطارات

Vehicle building and repairing 071613 صناعة المركبات وإصالحها

Vehicle varnishing/spraying 071614 تلميع السيارات

Airplane Engine Maintenance 071615 صيانة محرك طائرة

Turbines Engine Maintenance 071616 صيانة محرك توربيني

Ships Engines Maintenance 071617 صيانة محركات سفن

Trains Engines Maintenance 071618  صيانة محركات قطارات

Busses and Lorries Maintenance 071619  صيانة الحافالت والشاحنات

Heavy Machinery Maintenance 071620  صيانة اآلليات الثقيلة

Agricultural Equipment’s Maintenance 071621  صيانة المعدات الزراعية

Stable Engines Maintenance 071622  صيانة المحركات الثابتة

Destructible Test Technology 071623   تكنولوجيا الفحص التدميري

Fuselages 071624   هياكل الطائرات

Airplanes Weapons (Maintenance) 071625 (صيانة)  أسلحة الطائرات 

Engineering and engineering trades 

not elsewhere classified
0719

الهندسة والحرف الهندسية غير مصنفة 

في مكان آخر

Nano Technology 071901   تكنولوجيا النانو

Manufacturing and processing 072 التصنيع والمعالجة

Food processing 0721 الصناعات الغذائية

Baking 072101 الخبز

Beer brewing 072102 خميرة البيرة

Butchery 072103 (اللحامين)القصابة 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Confectionery 072104 الحلويات

Dairy foods 072105 منتجات األلبان

Food and drink processing 072106 تصنيع المأكوالت والمشروبات

Food preservation 072107  حفظ األغذية

Food science and technology 072108 تكنولوجيا وعلوم األطعمة

Meat processing 072109 تصنيع اللحوم

Pastry cooking 072110 صناعة المعجات

Tobacco processing 072111 تصنيع الدخان

Wine production 072112 إنتاج النبيذ

Materials (glass, paper, plastic and 

wood)
0722

الزجاج، والورق، والبالستيك، )المواد 

(والخشب

Boat building (non-motor) 072201 (غير اآللية)صتاعة القوارب 

Cabinet making 072202 صناعة الخزائن

Carpentry (furniture) 072203 نجارة األثاث

Ceramics (industrial) 072204  تصنيع المنتجات الخزفية

Furniture making 072205 صناعة األثاث

Glass working (industrial) 072206  تصنيع المنتجات الزجاجية

Industrial diamond production 072207 إنتاج األلماس الصناعي

Paper manufacturing and processing 072208 صناعة الورق والمنتجات الورقية

Plastic manufacturing 072209  تصنيع المنتجات البالستيكية

Rubber processing 072210 تصنيع المطاط

Timber technology 072211 تكنولوجيا األخشاب



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Wood machining and turning 072212 تصنيع األخشاب

Woodwork trades 072213 تجارة األخشاب

Carpentry and Decoration 072214  نجارة وديكور

Textiles (clothes, footwear and 

leather)
0723 (المالبس، واألحذية، والجلود)النسيج 

Clothing trades 072301 تجارة المالبس

Dressmaking 072302 صناعة األلبسة

Footwear making 072303  صناعة األحذية

Fur making 072304 صناعة الفراء

Garment production 072305 إنتاج المالبس

Leather processing 072306  الصناعات الجلدية

Saddlery 072307 صناعة السروج

Shoemaking 072308 صناعة األحذية

Skins and leather production 072309  الصناعات الجلدية

Spinning 072310  الغزل

Tailoring 072311 الخياطة

Textile trades 072312 تجارة األقمشة

Upholstery 072313 تنجيد

Weaving (industrial) 072314  الحياكة الصناعية

Wool science 072315 علم الصوف

Automatic Embroidery 072316  التطريز اآللي

Mining and extraction 0724 المناجم والتنقيب



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Coal mining 072401 استخراج الفحم

Mineral technology 072402 تكنولوجيا المعادن

Mining of minerals 072403 استخراج المعادن

Oil and gas drilling 072404 التنقيب عن النفط والغاز

Oil and gas extraction 072405 استخراج النفط والغاز

Raw material extraction 072406 استخراج المواد األولية

Mining 072407 التعدين

Architecture and construction 073  الهندسة المعمارية والبناء

Architecture and town planning 0731 هندسة العمارة وتخطيط المدن

Architectural urban design and planning 073101 هندسة معمارية تخطيط حضري

Architecture 073102  الهندسة المعمارية

Building design 073103 تصميم مباني

Cartography/Land surveying 073104  مساحة األراضي

City planning 073105 تخطيط المدن

Community development 073106 تطوير مجتمعي

Landscape architecture 073107 (ساحات ومتنزهات)هندسة  مناظر 

Structural architecture 073108  الهندسة المعمارية

Surveying 073109   مساحة

Town and country planning 073110 تخطيط المدن والقرى

Urban planning 073111 تخطيط حضري

Aerial Surveying and Mapping 073112  المسح الجوي والخرائط



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Architectural Drawing 073113  الرسم المعماري

Building and civil engineering 0732 البناء والهندسة المدنية

Bricklaying 073201 (الطابوق)  بناء الطوب 

Bridge construction 073202 إنشاء الجسور

Building construction 073203  إنشاء أبنية

Building engineering 073204 هندسة أبنية

Building technology 073205 تكنولوجيا المباني

Carpentry and joinery (building) 073206   نجارة البناء

Civil engineering 073207  الهندسة المدنية

Construction equipment 073208 معدات البناء

Constructional metalwork (building) 073209 (مباني)األعمال المعدنية 

Dock and harbour engineering 073210 موانئ/ هندسة مدنية 

Floor and wall tiling 073211 تبليط األرضيات والجدران

Floor covering 073212 (مثل السجاد)تغطية األرضيات 

House building 073213 بناء المنازل

Industrial abseiling (commercial) 073214

 

 أدوات هبوط  المنحدرات الصناعية

Masonry and tile setting 073215

بناء وتركيب القرميد

Painting and wall covering 073216

 دهان المباني وتغطية الجدران

Plastering 073217

 القصارة

Plumbing and pipefitting 073218

السباكة وتركيب األنابيب

Road building 073219

  إنشاء طرق



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Water engineering and technology 073220 هندسة وتكنولوجيا المياه

Water supply and sewerage engineering 073221 هندسة إمدادات المياه والصرف الصحي

Ventilation 073222 تهوية

Civil Engineering/ Roads 073223 طرق/ هندسة مدنية 

Civil Engineering/ Airports 073224 مطارات/ هندسة مدنية 

Civil Engineering Dams 073225 سدود/  هندسة مدنية 

C.E/ Soil and Construction Materials 

Mechanics
073226 ميكانيكا التربة ومواد البناء/  هندسة مدنية 

Stone Laying 073227   بناء الحجر

Concrete Facilities Construction 073228   بناء المنشآت الخرسانية

Engineering Drawing/ Construction 073229 إنشائي/  الرسم الهندسي 

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving engineering, 

manufacturing and construction

078

برامج متعددة التخصصات والمؤهالت 

التي تندرج تحت الهندسةالمدنية 

واالنشاءات

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving engineering, 

manufacturing and construction

0788
برامج متعددة التخصصات والمؤهالت التي 

تندرج تحت الهندسةالمدنية واالنشاءات

Agriculture, forestry,fisheries 

and veterinary
08

الزراعــــة، والحراجة ومصائد 

األسماك والبيطرة

Agriculture 081  الزراعة

Crop and livestock production 0811 إنتاج المحاصيل والمواشي

Agricultural sciences 081101 العلوم الزراعية

Agronomy and crop science 081102 الهنسة الزراعية وعلم المحاصيل

Animal husbandry 081103 تربية الحيوانات

Crop growing 081104 اإلنتاج النباتي

Dog breeding 081105 تربية الكالب

Farm and ranch management 081106 إدارة المزارع



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Farming 081107 زراعة

Fruit growing 081108 زراعة الفواكه

Grain growing 081109 زراعة الحبوب

Horse breeding 081110 تربية الخيول

Pig farming 081111 تربية الخنازير

Poultry husbandry 081112 تربية الدواجن

Rice farming 081113 زراعة األرز

Rye and wheat growing 081114 زراعة القمح والجاودار

Sheep farming 081115  تربية المواشي

Soil science 081116 علم التربة

Sugar cane growing 081117 زراعة قصب السكر

Vegetable planting 081118 زراعة الخضروات

vine growing 081119 زراعة العنب

Crop Protection 081120 الوقاية النباتية

Agricultural Guidance 081121  اإلرشاد الزراعي

Protected Agriculture 081122  الزراعة المحمية

Agriculture Engineering 081123  الهندسة الزراعية

Live Stock Production 081124  اإلنتاج الحيواني

Bee Raising 081125 تربية النحل

Horticulture 0812 البستنة

Floriculture 081201 الزهور



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Gardening 081202 البستنة

Green keeping 081203 المحافظة على الخضرة

Horticultural techniques 081204 تكنولوجيا  نباتات الزينة

Nursery management 081205 إدارة المشاتل

Turf cultivation 081206 زراعة األعشاب

Forestry 082  الحراجة

Forestry 0821  الحراجة

Charcoal burning 082101  التفحيم

Forest keeping 082102 المحافظة على الغابات

Forest product techniques 082103 تقنيات إنتاج الغابات

Forestry 082104  الغابات

Hunting and trapping 082105 الصيد والتصيد

Logging 082106 مهنة قطع األشجار ونقلها

Tree felling 082107 قطع األشجار

Pastures 082108  المراعي

Forest Seedling Production 082109 إنتاج االشتال الحرجية

Fisheries 083 مصائد األسماك

Fisheries 0831 مصائد األسماك

Aquaculture 083101 تربية األحياء المائية

Fish breeding 083102  تربية السمك

Fish farms 083103 مزارع األسماك



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Fishery science and technology 083104 تكنولوجيا وعلم مصائد األسماك

Pearl cultivating 083105 زراعة الؤلؤ

Seafood farming 083106 تربية األحياء البحرية

Shellfish breeding 083107 تربية المحار

Aquarium Fish 083108 تربية أسماك الزينة

Veterinary 084  البيطرة

Veterinary 0841  البيطرة

Animal health care 084101  الرعاية الصحية الحيوانية

Animal reproduction (science) 084102 (علم)إستنساخ الحيوانات 

Artificial insemination (of animals) 084103 (من الحيوانات)التلقيح الصناعي 

Veterinary assisting 084104  المساعدة البيطرية

Veterinary medicine 084105  الطب البيطري

Veterinary nursing 084106 تمريض بيطري

Veterinary science 084107 العلوم البيطرية

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving agriculture, 

forestry, fisheries and veterinary

088

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات 

تشمل الزراعة والغابات ومصايد 

األسماك والطب البيطري

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving agriculture, forestry, 

fisheries and veterinary

0888

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تشمل 

الزراعة والغابات ومصايد األسماك والطب 

البيطري

Health and welfare 09 الصحة والرفاه

Health 091  الصحة

Dental studies 0911 دراسات طب األسنان

Dental assisting 091101 مساعدو طب األسنان

Dental hygiene 091102 صحة الفم و األسنان



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Dental laboratory technology 091103 تكنولوجيا مختبر األسنان

Dental nursing 091104 ممرضو األسنان

Dental science 091105 علم طب األسنان

Dental surgery 091106 جراحة األسنان

Dental technology 091107 تكنولوجيا األسنان

Odontology 091108 علم األسنان

Oral surgery 091109 جراحة الفم

Orthodontics 091110 علم تقويم األسنان

Medicine 0912  الطب 

Anaesthetics 091201 التخدير

Forensic medicine 091202  طب شرعي

Forensic pathology 091203 علم االمراض الشرعي

General medicine 091204 الطب العام

Gerontology 091205 علم الشيخوخة

Gynaecology 091206 طب النساء

Medical science 091207 العلوم الطبية

Medical training 091208 التدريب الطبي

Medicine 091209 الطب

Paediatrics 091210 طب األطفال

Psychiatry 091211 الطب النفسي

Surgery 091212 الجراحة



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Training of physicians/doctors 091213 تدريب األطباء

Medicine/ Internal Medicine 091214 باطنية/ الطب 

Medicine/ Athletic Medicine 091215 طب رياضي/  الطب

Urinary Passages 091216 مسالك بولية/  الطب 

Ophthalmology 091217 عيون/  الطب 

Otolaryngology 091218 أنف وأذن وحنجرة/  الطب 

Internal Diseases 091219 أمراض داخلية/  الطب 

Cardiology/ Surgery 091220 قلب/   الجراحة 

Neurology and Brain/ Surgery 091221 دماغ وأعصاب/  الجراحة 

Urinary Passages/ Surgery 091222 مسالك بولية/  الجراحة 

Gastroenterology 091223 الجهاز الهضمي/  الجراحة 

Plastic Surgery 091224 التجميل/  الجراحة 

Dermatology & Venereology 091225  طب جلدية وتناسلية

Blood Diseases 091226 أمراض الدم/  الطب 

Nuclear Medicine 091227 طب نووي/   الطب 

Cardiology 091228 أمراض القلب/   الطب 

Bones Medicine 091229 عظام/   الطب 

Medicine/ Neurology and Brain 091230 دماغ وأعصاب/   الطب 

Nursing and midwifery 0913 التوليد/التمريض والقبالة 

Assistant nursing 091301 مساعدو التمريض

Basic nursing 091302 أساسيات التمريض



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

General nursing 091303 التمريض العام

Health care of old people 091304 الرعاية الصحية لكبار السن

Health care of the disabled 091305 الرعاية الصحية للمعوقين

Health care programmes 091306 برامج الرعاية الصحية

Infant hygiene (nursing) 091307 (التمريض)صحة الرضع 

Midwifery 091308 قبالة

Nursing aide/Orderly 091309 مساعد تمريض

Psychiatric nursing 091310 التمريض النفسي

Specialised nursing 091311 تمريض اختصاصي

Nursing/ Surgery 091312 جراحة/ تمريض 

Intensive Care 091313  العناية الحثيثة

Splint (Broken Bones) 091314 تجبير العظام

Medical diagnostic and treatment 

technology
0914 التشخيص الطبي وتكنولوجيا العالج 

Ambulance technology 091401 تقنيات اإلسعاف

Hearing aid technology 091402 تقنيات مساعدات السمع

Medical laboratory technology 091403 تكنولوجيا المختبرات الطبية

Optical technology 091404 تقنيات البصريات

Prosthetic technology 091405 تقنيات األعضاء االصطناعية

Radiology technology 091406  تقنيات األشعة

Radiotherapy 091407 المعالجة باألشعة

X-ray technology (medical) 091408 التصوير الطبي الشعاعي



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Eye Sight Test & Optical Lens Making 091409 فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية

Therapy and rehabilitation 0915 العالج واعادة التأهيل 

Dietician programmes 091501 التغذية السريرية والحميات

Medical massage 091502 (المساج)التدليك الطبي 

Nutrition/Dietetics 091503 التغذية والحمية الغذائية

Occupational therapy 091504 التأهيل الوظيفي

Physiotherapy 091505 المعالجة الفيزيائية

Rehabilitation 091506 التأهيل

Speech therapy 091507 معالجة النطق

Athletic Rehabilitation 091508 التأهيل الرياضي

Pharmacy 0916  الصيدلة 

Dispensing pharmacy 091601 توزيع األدوية

Pharmacy 091602  الصيدلة

Pharmacy Doctor 091603   دكتور صيدلي

Auxiliary Pharmacy 091604 مساعد صيدلي

Traditional and complementary 

medicine and therapy
0917 الطب والعالج التقليدي والبديل 

Acupuncture and oriental medicine 091701 الوخز باإلبر والطب الشرقي

Aromatherapy 091702 العالج بالروائح العطرية

Ayurvedic medicine 091703 طب االيورفيدا

Herbalism 091704 أعشاب طبية

Herbology 091705 طب األعشاب



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Holistic medicine 091706 الطب الشامل

Homeopathic medicine 091707 الطب المثلي

Traditional medicine, for example Chinese 091708 الطب التقليدي

  Therapeutic feeding 091709  التغذية العالجية

Welfare 092 الرفاه

Care of the elderly and of disabled 

adults
0921 رعاية كبار السن والبالغين ذوي اإلعاقة

Care of the elderly 092101 رعاية كبار السن

Non-medical care of disabled adults 092102 الرعاية غير الطبية للمعاقين البالغين

Special Need Elderly Care 092103 رعاية كبار السن ذوي االحتياجات الخاصة

Personal care of adults 092104 الرعاية الشخصية للبالغين

Child care and youth services 0922 رعاية األطفال وخدمات الشباب

Child care 092201  رعاية الطفل

Child recreation programmes 092202 برامج ترفيه األطفال

Day care 092203 الرعاية النهارية

Non-medical care of disabled children 092204 الرعاية غير الطبية لألطفال المعاقين

Youth services 092205 خدمات ورعاية الشباب

Youth worker programmes 092206 برامج الشباب العاملين

Juvenile Care 092207 رعاية األحداث

Maternity and Childhood 092208 األمومة والطفولة

Social work and counselling 0923 الخدمات اإلجتماعية واإلرشاد

Alcohol and drug abuse counselling 092301 استشارات إدمان الكحول والمخدرات



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Alcohol, tobacco, drugs (knowledge about) 092302 المعرفة  بإدمان الكحول والمخدرات

Crisis support 092303 الدعم في األزمات

Family and marriage counselling 092304 استشارات األسرة والزواج

Mobbing and maltreatment (knowledge 

about)
092305 المعرفة بالمضايقات وسوء المعاملة

Parole officer training 092306
تدريب ضباط إطالق السراح المشروط 

(للسجناء)

Probation officer training 092307 تدريب ضباط المراقبة

Social policy 092308 السياسة اإلجتماعية

Social practice 092309 الخدمات اإلجتماعية

Social theory (applied) 092310 (تطبيقي)النظرية اإلجتماعية 

Social work (welfare) 092311 (الرعاية)العمل اإلجتماعي 

Vocational counselling 092312 االستشارات المهنية

Vocational guidance 092313 اإلرشاد المهني

Social Guidance 092314  اإلرشاد االجتماعي

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving health and 

welfare

098
برامج ومؤهالت متعددة التخصصات 

تشمل الصحة والرعاية االجتماعية

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving health and welfare
0988

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تشمل 

الصحة والرعاية االجتماعية

Services 10 الخــدمــــات

 Personal services 0101  الخدمات الشخصية

Domestic services 01011  الخدمات المنزلية

Caretaking, housekeeping and home 

service workers
0101101

العاملين في مجال الرعاية والتدبير المنزلي 

والخدمة المنزلية

Chimney sweeping 0101102 تنظيف المداخن

Cleaning 0101103 التنظيف



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Cooking (home) 0101104  الطبخ المنزلي

Domestic science 0101105 التدبير المنزلي

Dry-cleaning 0101106 (دراي كلين)التنظيف الجاف والكي 

Funeral services and mortuary science 0101107 المشرحة وخدمات الجنائز

Home economics 0101108  االقتصاد المنزلي

Laundry 0101109 غسيل مالبس

Needlework (home) 0101110 (المنزلي)التطريز 

Sewing (home) 0101111 (المنزلية)الخياطة 

Window cleaning 0101112 تنظيف شبابيك

Hair and beauty services 01012  خدمات العناية بالشعر والتجميل

Barbering 0101201 الحالقة

Beauty therapy 0101202 العالج التجميلي

Cosmetology (make up) 0101203 (المكياج)التجميل 

Fitness and weight control 0101204 اللياقة البدنية وتخفيف الوزن

Hairdressing 0101205 تصفيف الشعر

Complexion Caring 0101206 العناية بالبشرة

Manicure 0101207 (مناكير)صباغة االظافر 

Pedicure 0101208 باديكير

Hotel, restaurants and catering 01013 الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز

Catering 0101301 تقديم الطعام

Cooking (restaurant and hotel-type) 0101302 (المطاعم والفنادق)الطبخ في 



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Fast food preparation 0101303 إعداد الطعام السريع

Food serving 0101304 خدمات تقديم الطعام

Hospitality services 0101305 خدمات الضيافة

Hotel and restaurant studies 0101306 دراسات الفنادق والمطاعم

Hotel receptionist training 0101307 تدريب موظفي االستقبال

Hotel services 0101308 خدمات فندقية

Waiting and bar service 0101309 خدمة االنتظار والحانات

Desserts 0101310 الحلويات

 Sports 01014 الرياضة

Sport trainer studies 0101401 دراسات المدرب الرياضي

Techniques and skills in a chosen sport 0101402 التقنيات والمهارات في رياضة المختارة

Training of umpires/referees and other 

sports officials
0101403

الحكام والمسؤولين / تدريب الحكام 

الرياضيين اآلخرين

Management and Training 0101404 اإلدارة والتدريب الرياضي

Travel, tourism and leisure 01015 السفر والسياحة والترفيه

Abseiling (rope climbing) 0101501
تسلق بواسطة )الهبوط من قمم الجبال 

(الحبل

Adventure based activities 0101502 األنشطة القائمة على المغامرة

Ground crew training (airport) 0101503 (المطار)تدريب الطواقم األرضية 

Guiding, tour leading 0101504 تدريب أدالء السياحة

Recreation and leisure 0101505 الترفيه والتسلية

Tourist trades programmes 0101506 برامج التجارة السياحية

Travel agency services 0101507 خدمات وكاالت السفر



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Travel and tourism 0101508 سياحة و سفر

Travel services 0101509 خدمات سفر

Tourism Guides Training 0101510 إدارة الخدمات السياحية

Hygiene and occupational health 

services
0102 خدمات النظافة العامة والصحة المهنية

Community sanitation 01021 خدمات الصرف الصحي للمجتمع

Hygiene, community 0102101 الصحة المجتمعية

Hygienic standards 0102102 المعايير الصحية

Refuse collection 0102103 جمع القمامة

Refuse/sewage disposal 0102104 الصرف الصحي/ التخلص من النفايات 

Street cleaning 0102105 تنظيف الشوارع

Water supply (service) 0102106 (الخدمة)إمدادات المياه 

Waste management 0102107 إدارة النفايات

Environmental Health 0102108  الصحة البيئية

Occupational health and safety 01022 الصحة والسالمة المهنية

Ergonomics (occupational health and 

safety)
0102201 (الصحة والسالمة المهنية)بيئة العمل 

Health and safety in the workplace 0102202 الصحة والسالمة في مكان العمل

Industrial welfare 0102203 الرعاية الصناعية

Labour protection 0102204 حماية العمال

Labour security 0102205 أمن العمل

Labour welfare (safety) 0102206 (السالمة)رعاية العمال 

Occupational health and industrial hygiene 0102207 الصحة المهنية والنظافة الصناعية



Field
مجال تفصيلي 

Detailed field

مجال ضيق 

Narrow field

مجال واسع 

Broad field
المجال

Codeالرمز  Codeالرمز  Codeالرمز 

00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Occupational safety 0102208  السالمة المهنية

Stress management 0102209 ادارة االجهاد

Work environment 0102210 بيئة العمل

Security services 0103  خدمات األمن

Military and defence 01031 الجيش والدفاع

Air force training 0103101 تدريب القوات الجوية

Army training 0103102 تدريب الجيش

Defence studies 0103103 دراسات الدفاع

Military science 0103104 العلوم العسكرية

Navy training 0103105 تدريب البحرية

War theory 0103106 نظرية الحرب

Protection of persons and 01032 حماية االفراد والملكية

Civil security 0103201 األمن المدني

Customs programmes 0103202 برامج الجمارك

Fire-protection (fire-fighting) 0103203 (مكافحة الحرائق)الحماية من الحريق 

Fire technology 0103204 تكنولوجيا الحرائق

Life guarding 0103205 حراسة الحياة

Police work 0103206 العمل في الشرطة

Policing studies 0103207 دراسات الشرطة

Prison work 0103208 العمل في السجن

Public security 0103209 األمن العام
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00
  البـــــرامــــج والمؤهالت غير 

المتخصصة

 Generic programs and 

qualifications

Security and loss prevention services 0103210 خدمات األمن والوقاية من الخسائر

Security guarding 0103211 حراسة أمنية

Drugs Struggle 0103212  مكافحة المخدرات

Forgery Struggle 0103213  مكافحة التزوير

Transport services 0104  خدمات النقل

Transport services 01041 خدمات النقل

Aircraft operation 0104101 تشغيل الطائرات

Air traffic control 0104102  ضبط حركة المرور الجوي

Air traffic safety 0104103 سالمة الحركة الجوية

Cabin crew training 0104104 تدريب طاقم الطائرة

Communication (air, railway, road etc.) 

programmes
0104105

الهواء، السكك الحديدية، الطريق )االتصاالت 

(الخ

Crane and truck driving 0104106 قيادة الرافعات والشاحنات

Driving programmes 0104107 برامج القيادة

Flying and navigation 0104108 الطيران والمالحة

Navigation technologies 0104109 تقنيات المالحة

Postal service 0104110 الخدمة البريدية

Railway operations 0104111 تشغيل السكك الحديدية

Road motor vehicle operations 0104112  قيادة المركبات

Ship operation 0104113 قيادة السفن

Shipping 0104114 الشحن

Transport studies 0104115 دراسات النقل
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 Generic programs and 

qualifications

Marine Navigation 0104116 المالحة البحرية

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving services
0108

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات 

تشمل الخدمات

Inter-disciplinary programmes and 

qualifications involving services
01088

برامج ومؤهالت متعددة التخصصات تشمل 

الخدمات


