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مدير مستوصف123102

مدير مختبر تحليالت123103

مدير مستشفى بيطري123104

مديرو الخدمات الصحية اآلخرون123199
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مديرو المؤسسات الثقافية واإلعالمية1233

مدير إعالم123301

مدير إذاعة123302

مدير تلفزيون123303

مدير مسرح123304

مدير متحف123305

مدير مكتبة123306

مدير نادي123307

مدير طباعة ونشر123308
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مديرو الجمعيات والمؤسسات االجتماعية1234

مدير جمعية123401

مدير دار رعاية اجتماعية123402

مدير غرفة تجارية صناعية123403

مديرو الجمعيات والمؤسسات االجتماعية اآلخرون123499

مديرو األعمال113

مديرو األعمال واإلنتاج في النشاطات االقتصادية131

مديرو األعمال واإلنتاج في النشاط الزراعي1311

مدير مزرعة131101

مدير مزرعة تربية حيوانات131102

مدير مزرعة دواجن131103

مدير منحل131104

منتج ألبان131105

مديرو األعمال واإلنتاج اآلخرون في النشاط الزراعي131199

مديرو األعمال واإلنتاج في نشاط الصناعات التحويلية1312

مدير مصنع131201

مدير عمليات تشغيل131202

مدير إنتاج131203

مدير صيانة131204

مدير إدارة تقارير التشغيل131205

مدير إدارة مستندات البوليمرات131206

مدير إدارة مستندات الكيماويات واألسمدة والمنتجات األخرى131207

مدير اإلدارة العامة لمناولة المواد السائلة131208

مدير اإلدارة العامة لمناولة المنتجات الصلبة131209

مدير التشغيل الفني131210

مدير التشغيل واالستثمار للغازات الصناعية131211

مدير التشغيل واالستثمارات لوسطيات النسيج131212

مدير تطوير األعمال للغازات الصناعية131213

مدير قسم البولي استر131214

سي.في . مدير قسم البي 131215

مدير قسم المصانع التجريبية131216

مدير قسم تقنيات األسمدة131217

مدير قسم تقنيات البولي اوليفينات131218

مدير قسم حفارات البولي اوليفينات131219

مدير قسم مختبر التصنيع131220

مدير قسم مختبر للخواص الفيزيائية والميكانيكية131221

مدير إدارة األمن والسالمة131222

مدير التخطيط المالي والقروض131223

مدير التطوير للخدمات اإلدارية131224

مدير االسكان والمواد131225

مديرو األعمال واإلنتاج االخرون في نشاط الصناعات التحويلية131299

مديرو األعمال واإلنتاج في نشاط التشييد والبناء1313

مديرو األعمال واإلنتاج في نشاط التشييد والبناء131300

مديرو األعمال في نشاط التجارة1314

مدير تجاري131401

مدير تسويق131402

مدير مبيعات131403

مدير مشتريات131404

مدير في تجارة التجزئة131405
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مستثمر131407

مدير بنك131408

مدير خدمات عمالء131409

مديرو األعمال في نشاط التجارة131499

مديرو األعمال في نشاط المطاعم والفنادق1315

مدير فندق131501

مدير مطعم ومقهى131502

رئيس خدمة في السفينة131503

مدير بيت ضيافة131504

مدير محل تناول الوجبات السريعة131506

مدير مطعم131507

مديرو األعمال اآلخرون في نشاط المطاعم والفنادق131599

مديرو األعمال في نشاط النقل والتخزين واالتصاالت1316

مدير مشروع نقل131601

(مستودعات)مدير مخازن 131602

مدير مشروع اتصاالت131603

مديرو األعمال اآلخرون في نشاط النقل والتخزين واالتصاالت131699

مديرو األعمال األخرى1317

مدير مشروع لخدمات األعمال131701

مدير إنتاج مسرحي131702

مدير إنتاج سينمائي131703

مدير إنتاج إذاعي وتلفازي131704

مدير تصوير سينمائي131705

مدير أعمال تامين131706

مدير أعمال مصرفية131707

مدير ائتمان131708

مدير اإلدارة131709

مدير عالقات األفراد131710

مدير الدعاية والعالقات العامة131711

مدير البحوث والتنمية131712

مدير حسابات وميزانية131713

مدير وكالة سياحة131714

مدير آثار131715

مدير تنفيذي131716

مدير إدارة النظم اإلدارية131717

مدير إدارة استثمار النقد131718

مدير إدارة األسهم131719

مدير إدارة األنظمة131720

مدير إدارة التجارة الدولية131721

مدير إدارة التحصيل واالئتمان131722

مدير إدارة التخطيط االستراتيجي131723

مدير إدارة التخطيط والتنسيق المالي131724

مدير إدارة التدريب والبرامج الخاصة131725

مدير إدارة التدفق النقدي131726

مدير إدارة التطوير الوظيفي131727

مدير إدارة التقارير المالية131728

مدير إدارة التمويل131729

مدير إدارة الخدمات المساندة131730

مدير إدارة الخطط السنوية131731
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مدير إدارة الدعاية واإلعالن131732

مدير إدارة الزكاة والضرائب131733

مدير إدارة السفن131734

مدير إدارة الصيانة واالتصاالت131735

مدير إدارة العقود والمناقصات131736

مدير إدارة العمليات النقدية131737

مدير إدارة المراجعة الداخلية131738

مدير إدارة المنافع131739

مدير إدارة المواد الخام131740

مدير إدارة تخطيط القوى العاملة131741

مدير إدارة تعويضات الموظفين131742

مدير إدارة خدمات المكاتب131743

مدير إدارة الشحن والتوزيع131744

مدير إدارة عامة الخدمات المساندة131747

مدير إدارة مدفوعات الموردين131748

مدير إدارة مدفوعات الموظفين131749

مدير إدارة مساندة تقنية المعلومات131750

مدير إدارة المخاطر131751

مدير إقليمي لمبيعات البالستيك131752

مدير اإلدارة العامة لخدمات الزبائن131753

مدير اإلدارة العامة لألمن الصناعي131754

مدير اإلدارة العامة لتطبيقات تقنية المعلومات131755

مدير اإلدارة العامة لتنسيق التشغيل والتسويق131756

مدير اإلدارة العامة لعالقة القطاع الخاص131757

مدير اإلدارة العامة لالعتمادات المستندية131758

مدير اإلدارة العامة للتخطيط واالستثمار131759

مدير اإلدارة العامة للتشغيل والمساندة لتقنية المعلومات131760

مدير اإلدارة العامة للخدمات الفنية لتقنية المعلومات131761

مدير اإلدارة العامة للخطط والتشغيل131762

مدير اإلدارة العامة للسياسات التجارية131763

مدير اإلدارة العامة للشؤون القانونية131764

مدير اإلدارة العامة للفرص الجديدة131765

مدير اإلدارة العامة للمراجعة131766

مدير اإلدارة العامة للمواد الخام والمنافع131767

مدير اإلدارة العامة للنقد131768

مدير اإلدارة العامة لمحاسبة المنتجات131769

مدير اإلدارة العامة لمكتب العضو المنتدب131770

مدير التخطيط االستراتيجي131771

مدير التنسيق131772

مدير الشحن131773

مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن131775

مدير المعلومات التجارية واألبحاث التسويقية131776

مدير المعلومات التجارية والبحوث131777

مدير تحليل تجاري وبحوث131778

مدير تحليل تجاري وبحوث التخطيط والتشغيل131779

مدير تخطيط االستراتيجي واالستثمار131780

مدير تخطيط التشغيل131781

مدير تخطيط التشغيل والتقنية131782

مدير تخطيط العمليات131783
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مدير تخطيط العمليات والتقنية131784

مدير تخطيط عمليات اليوريا131785

مدير تشغيل المنتجات البالستيكية131786

مدير تشغيل وصيانة نظام تقويم الوظائف131787

مدير تنسيق التعاون الدولي131788

مدير تنمية وتطوير السوق الداخلي131789

مدير خدمات فنية ومنسق التقنية131790

مدير قسم التراخيص131792

مدير قسم المساندة الفنية للزبائن131793

رئيس شركة131794

رئيس قسم131795

رئيس قطاع131796

نائب الرئيس131797

المسئول تنفيذي لمشروع131798

مديرون آخرون131799

االختصاصيون في العلوم البحتة221

االختصاصيون في العلوم الطبيعية211

الكيميائيون2111

كيميائي عام211101

كيميائي عضوي211102

كيميائي ال عضوي211103

كيميائي تحليلي211104

كيميائي فيزيائي211105

كيميائي أغذية211106

كيميائي صناعي211107

كيميائي تقنية مياه211108

(أصباغ)كيميائي دهان 211109

اختصاصي ماكياج211110

اختصاصي في أعمال الوقاية الحريق211111

اختصاصي كيمياء وبيئة بحرية211112

اختصاصي مطافي مطارات211113

الكيميائيون اآلخرون211199

الفيزيائيون2112

فيزيائي عام211201

فيزيائي ميكانيكي211202

فيزيائي حرارة211203

فيزيائي ضوء211204

فيزيائي صوت211205

فيزيائي كهرومغناطيسية211206

فيزيائي الكترونيات211207

فيزيائي نووي211208

فيزيائي متخصص في علم الفلك211209

اختصاصي فيزياء بحرية211210

الفيزيائيون اآلخرون211299

الجيولوجيون2113

جيولوجي عام211301

جيولوجي فيزيائي211302

جيولوجي نفط211303

جيولوجي مياه211304
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(مصادر طبيعية)جيولوجي تعدين 211305

الجيولوجيون اآلخرون211399

الفلكيون2114

فلكي عام211401

فلكي رصد211402

الفلكيون اآلخرون211099

الراصدون2115

راصد أحوال مناخية211501

راصد هزات أرضية211502

الراصدون اآلخرون211599

االختصاصيون في العلوم الحياتية212

االختصاصيون في علم الحيوان2121

عام-اختصاصي علم حيوان212101

(علم وراثة)اختصاصي تهجين حيوان 212102

اختصاصي أحياء مائية212103

(فسيولوجي اختصاصي)علم وظائف أعضاء 212104

اختصاصي خاليا حية212105

اختصاصي\  (بيوكيميائي)كيمياء حيوية 212106

(بيوفيزيائي)اختصاصي فيزياء حيوية 212107

عام\ اختصاصي في علم األحياء 212108

اختصاصي البيئة البحرية212109

اختصاصي في التلوث البحري212110

اختصاصي مصائد212111

اختصاصيون آخرون في علم الحيوان212199

االختصاصيون في علم النبات2122

عام-اختصاصي علم نبات212201

اختصاصي تهجين نبات212202

االختصاصيون اآلخرون في علم النبات212299

االختصاصيون في علم األمراض2123

(أمراض اإلنسان)اختصاصي علم أمراض عام 212301

اختصاصي حشرات212302

اختصاصي بكتيريا212303

اختصاصي أمراض الحيوان212304

اختصاصي أمراض النبات212305

اختصاصيون آخرون في علم النبات212399

االختصاصيون في اإلحصاء والرياضيات ونظم المعلومات213

االختصاصيون في اإلحصاء2131

إحصائي عام213101

إحصائي تطبيقي213102

إحصائي اكتواري213103

االختصاصيون اآلخرون في اإلحصاء213199

االختصاصيون في الرياضيات2132

اختصاصي رياضيات213201

رياضي تطبيقي213202

إحصاء رياضي213203

االختصاصيون اآلخرون في الرياضيات213299

االختصاصيون في نظم المعلومات2133

محلل نظم عام213301
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محلل عمليات213302

مبرمج حاسب آلي213303

مشرف على توزيع وتشغيل امن شبكات الحاسب213304

مبرمج نظم بنك المعلومات213305

مشرف قاعدة بيانات213306

مدرب حاسب آلي213307

اختصاصي توثيق البرامج والنظم213308

االختصاصيون اآلخرون في نظم المعلومات213399

االختصاصيون في العلوم التطبيقية222

االختصاصيون في العلوم الهندسية221

المهندسون المعماريون2211

مهندس معماري221101

مهندس تنسيق مواقع221102

مهندس تخطيط مدن221103

مهندس تصميم داخلي221104

المهندسون المعماريون اآلخرون221199

المهندسون المدنيون ومهندسو المساحة2212

مهندس مشروع221201

(أبنية)مهندس مدني 221202

(إنشاءات معدنية)مهندس مدني 221203

(طرق)مهندس مدني 221204

(جسور)مهندس مدني 221205

(مطارات)مهندس مدني 221206

(موانئ)مهندس مدني 221207

(سكك حديدية)مهندس مدني 221208

(سدود)مهندس مدني 221209

(ري)مهندس مدني 221210

(مرور)مهندس مدني 221211

مهندس ميكانيكا التربة221212

مهندس مساحة عام221213

مهندس مساحة جوية221214

مهندس مساحة بحرية221215

مهندس شبكات الضبط المساحي221216

أخصائي رسم خرائط رقمية221217

مشرف أول مسح جوي رقمي221218

المهندسون المدنيون ومهندسو المساحة اآلخرون221219

المهندسون الكهربائيون2213

مهندس كهربائي عام221301

مهندس كهربائي توليد الطاقة الكهربائية221302

مهندس كهربائي نقل وتوزيع221303

مهندس كهربائي نقل221304

مهندس كهربائي توزيع221305

مهندس كهربائي تمديدات221306

مهندس كهربائي صيانة221307

مهندس كهربائي أجهزة دقيقة221308

مهندس كهربائي مراقبة وتحكم221309

مالحظ متابعة مواد221310

مهندس كهربائي وقاية221311

المهندسون الكهربائيون اآلخرون221399



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

المهندسون اإللكترونيون2214

مهندس الكتروني عام221401

مهندس إذاعة وتلفزة221402

مهندس بث إرسال221403

مهندس اتصاالت221404

مهندس الكتروني أجهزة طبية221405

مهندس حاسب الكتروني221406

مهندس الكتروني صيانة221407

مهندس راديو ورادار طائرات221408

المهندسون اإللكترونيون اآلخرون221499

المهندسون الميكانيكيون2215

مهندس ميكانيكي إنتاج عام221501

مهندس ميكانيكي إنتاج221502

مهندس ميكانيكي سكب221503

مهندس ميكانيكي لحام221504

مهندس ميكانيكي تكييف مركزي221505

مهندس ميكانيكي صيانة221506

مهندس ميكانيكي موائع هيدروليكي221507

مهندس ميكانيكي مركبات221508

مهندس ميكانيكي آليات طرق221509

مهندس ميكانيكي صيانة قطارات221510

مهندس ميكانيكي صيانة طائرات221511

مهندس ميكانيكي صيانة سفن221512

مهندس آالت زراعية221513

مهندس طاقة وتقنية نووية221514

مهندس ميكانيكي عام221515

مهندس ميكانيكي صناعة سفن221516

مهندس ميكانيكي آالت وماكينات صناعية221517

مهندس ميكانيكي محركات وماكينات ماعدا البحرية221518

أخصائي معدات بحرية221519

المهندسون الميكانيكيون اآلخرون221599

المهندسون الكيميائيون2216

مهندس كيميائي عام221601

(بحث وتطوير)مهندس كيميائي221602

مهندس كيميائي صناعات نفطية221603

مهندس كيميائي صناعات أسمدة221604

مهندس كيميائي صناعات غذائية221605

المهندسون الكيميائيون اآلخرون221699

مهندسو المناجم والتعدين2217

مهندس جيولوجي221701

مهندس تعدين221702

مهندس نفط221703

مهندس حفر آبار221704

مهندس تفجير221705

مهندس استخراج معادن221706

مهندس معادن221707

مهندس مناجم221708

مهندس محاجر221709

مهندسو المناجم والتعدين اآلخرون221799



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

المهندسون الصناعيون2218

عام- مهندس صناعي 221801

مهندس تخطيط مصانع221802

مهندس تركيب معدات صناعية221803

مهندس تصنيع221804

مهندس سالمة وصحة مهنية221805

مهندس مناولة مواد221806

مهندس تطوير ومواصفات221807

مهندس مراقبة جودة221808

مهندس مواد221809

تكنولوجي في صناعة الزجاج والخزف221810

مهندس بحري في السفينة221811

مهندس طيران221812

مهندس دراسة الوقت والحركة221813

أخصائي براءة اختراع221814

مهندس حماية كاثودية221815

المهندسون الصناعيون اآلخرون221899

مهندسو الصحة والبيئة والزراعة2219

مهندس صحي مياه ومجاري221901

مهندس بيئة221902

مهندس كفاءة تحلية221903

مهندس زراعي221904

مهندسو الصحة والبيئة اآلخرون221999

222

االختصاصيون في المحاصيل الحقلية2221

عام-اختصاصي محاصيل حقلية 222101

اختصاصي زراعة محمية222102

اختصاصي إرشاد زراعي222103

اختصاصي آفات زراعية222104

اختصاصي في علم التربة222105

االختصاصيون اآلخرون في علم التربة222199

االختصاصيون في البستنة والغابات2222

اختصاصي بستنه عام222201

اختصاصي حدائق222202

اختصاصي غابات ومراعي222203

االختصاصيون اآلخرون في البستنة والغابات222299

االختصاصيون في تربية الحيوان والطيور2223

اختصاصي ثروة حيوانية عام222301

اختصاصي تربية مواشي222302

اختصاصي تربية دواجن222303

اختصاصي تربية نحل222304

االختصاصيون اآلخرون في تربية الحيوان والطيور222399

االختصاصيون في األحياء المائية2224

اختصاصي في تربية األسماك222401

اختصاصي تربية محار222402

االختصاصيون اآلخرون في األحياء المائية222499

االختصاصيون في المالحة والطيران وقيادة السفن223

االختصاصيون في المالحة الجوية2231

مالح جوي223101



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مرشد طيران223102

االختصاصيون اآلخرون في المالحة الجوية223199

االختصاصيون في المالحة البحرية2232

مالح بحري223201

مرشد سفن223202

بحار متمرس223203

بحار عادي223204

االختصاصيون اآلخرون في المالحة البحرية223299

الطيارون2233

طيار تجاري223301

طيار سمتيات هليوكوبتر223302

طيار تدريب223303

طيار زراعي223304

طيار تجريبي223305

طيار عام لغير النقل223306

الطيارون اآلخرون223399

ربابنة السفن2234

ربان سفينة ركاب223401

ربان سفينة شحن223402

ربان ناقلة بترول223403

(معديه)ربان عبارة 223404

مشرف خدمات بحرية في الموانئ223405

ربابنة السفن اآلخرون223499

االختصاصيون في العلوم الطبية والدوائية223

االختصاصيون في العلوم الطبية231

األطباء البشريون2311

طبيب عام231101

اختصاصي طب أطفال231102

اختصاصي طب عام231103

اختصاصي صحة عامة231104

طبيب اختصاصي باطني231105

طبيب اختصاص أمعاء وقولون231106

طبيب اختصاصي صدر231107

طبيب اختصاصي غدد231108

طبيب اختصاصي قلب231109

طبيب اختصاصي أوعية دموية231110

طبيب اختصاصي أمراض الدم231111

طبيب اختصاصي دماغ وأعصاب231112

طبيب اختصاصي حساسية231113

طبيب اختصاصي جلدية231114

طبيب اختصاصي تناسلية231115

طبيب اختصاصي نساء ووالدة231116

طبيب اختصاصي مسالك بولية231117

طبيب اختصاصي عيون231118

طبيب اختصاصي انف وأذن وحنجرة231119

طبيب اختصاصي أشعة231120

طبيب اختصاصي تنظير231121

طبيب اختصاصي عظام231122

طبيب اختصاصي تخدير231123



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

طبيب اختصاصي نقل دم231124

طبيب اختصاصي طب نووي231125

طبيب اختصاصي شرعي231126

طبيب اختصاصي طب رياضي231127

طبيب اختصاصي أمراض نفسية231128

طبيب اختصاصي أمراض مهنية231129

طبيب اختصاصي عالج طبيعي231130

طبيب اختصاصي طب المناطق الحارة231131

اختصاصي علم التشريح231132

أخصائي تروية قلبية231133

استشاري إنتاج النويدات المشعة231134

(طبية)عالم أبحاث 231135

(طبية )فني أبحاث 231136

استشاري أطفال231137

استشاري طب عام231138

استشاري صحة عامة231139

استشاري باطنية231140

استشاري أمعاء وقولون231141

استشاري صدرية231142

استشاري غدد231143

استشاري قلب231144

استشاري أوعية دموية231145

استشاري أمراض الدم231146

استشاري دماغ وأعصاب231147

استشاري حساسية231148

استشاري جلدية231149

استشاري تناسلية231150

استشاري نساء ووالدة231151

استشاري مسالك بولية231152

استشاري عيون231153

استشاري انف وأذن وحنجرة231154

استشاري أشعة231155

استشاري تنظير231156

استشاري عظام231157

استشاري تخدير231158

استشاري نقل دم231159

استشاري طب نووي231160

استشاري طب شرعي231161

استشاري طب رياضي231162

استشاري أمراض نفسية231163

استشاري أمراض مهنية231164

استشاري عالج طبيعي231165

استشاري طب المناطق الحارة231166

استشاري علم التشريح231167

أطباء واستشاريون بشريون آخرون231199

الجراحون2312

جراح اختصاصي جراحة عامة231201

جراح اختصاصي قولون ومستقيم231202

جراح اختصاصي مسالك بولية231203



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

جراح اختصاصي قلب231204

جراح اختصاصي أوعية دموية231205

جراح اختصاصي دماغ وأعصاب231206

جراح اختصاصي عيون231207

جراح اختصاصي انف وأذن وحنجرة231208

جراح اختصاصي عظام231209

جراح اختصاصي تجميل231210

استشاري جراحة عامة231211

استشاري جراحة قولون ومستقيم231212

استشاري جراحة مسالك بولية231213

استشاري جراحة قلب231214

استشاري جراحة أوعية دموية231215

استشاري جراحة دماغ وأعصاب231216

استشاري جراحة عيون231217

استشاري جراحة انف وأذن وحنجرة231218

استشاري جراحة عظام231219

استشاري جراحة تجميل231220

الجراحون اآلخرون231299

أطباء األسنان2313

طبيب أسنان عام231301

طبيب اختصاصي جراحة فم وأسنان231302

طبيب أسنان صحة عامة231303

استشاري أسنان231304

استشاري جراحة فم وأسنان231305

استشاري أسنان صحة عامة231306

أخصائي تقويم أسنان231307

أطباء األسنان اآلخرون231399

األطباء البيطريون2314

طبيب بيطري عام231401

طبيب بيطري اختصاصي مواشي231402

طبيب بيطري اختصاصي دواجن231403

طبيب بيطري صحة عامة231404

اختصاصي تربية حيوان231405

األطباء البيطريون اآلخرون231499

االختصاصيون في العلوم الطبية المساعدة2315

اختصاصي تحاليل طبية231501

اختصاصي مختبر أنسجة حية231502

اختصاصي تصوير طبي231503

اختصاصي تخطيط طبي231504

اختصاصي معالجة األشعة231505

اختصاصي معالجة طبيعية231506

اختصاصي تمريض عام231507

اختصاصي تمريض جراحة231508

اختصاصية تمريض أمومة وطفولة231509

اختصاصي تمريض صحة عامة231510

اختصاصي قياس البصر231511

اختصاصي تركيب نظارات طبية231512

أخصائي عالج تنفسي231513

استشاري تحاليل طبية231514



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

استشاري مختبر أنسجة حية231515

استشاري تصوير طبي231516

استشاري تخطيط طبي231517

استشاري معالجة األشعة231518

استشاري معالجة طبيعية231519

استشاري تمريض231520

استشاري تمريض جراحة231521

استشاري تمريض أمومة وأطفال231522

استشاري تمريض صحة عامة231523

استشاري قياس البصر231524

استشاري تركيب نظارات طبية231525

استشاري عالج نفسي231526

االختصاصيون اآلخرون في العلوم الطبية المساعدة231599

االختصاصيون في التغذية2316

اختصاصي تغذية عام231601

اختصاصي تغذية مرضى231602

استشاري تغذية231603

استشاري تغذية مرضى231604

االختصاصيون اآلخرون في التغذية231699

االختصاصيون في العلوم الدوائية232

االختصاصيون في األدوية والعقاقير2321

اختصاصي أدوية عام232101

اختصاصي أدوية طبيعية232102

اختصاصي أمصال232103

اختصاصي مبيدات حشرية232104

اختصاصي أدوية كيميائية232105

أخصائي سموم232106

استشاري أدوية232107

االختصاصيون اآلخرون في األدوية والعقاقير232199

الصيادلة2322

صيدلي232201

اختصاصي بكتيريا وعقاقير232202

الصيادلة اآلخرون232299

االختصاصيون في العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية والدينية والقانونية224

االختصاصيون في علم النفس واالجتماع241

االختصاصيون في علم النفس2411

اختصاصي علم نفس عام241101

اختصاصي علم نفس تجريبي241102

اختصاصي علم نفس عالجي241103

اختصاصي علم نفس اجتماعي241104

اختصاصي علم نفس صناعي241105

اختصاصي اختبارات نفسية241106

باحث نفسي241107

االختصاصيون اآلخرون في علم النفس241199

االختصاصيون في علم االجتماع2412

اختصاصي علم اجتماع عام241201

اختصاصي خدمة اجتماعية241202

اختصاصي رعاية اجتماعية241203



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

اختصاصي رعاية أحداث241204

اختصاصي رعاية معوقين241205

باحث اجتماعي241206

باحث اجتماعي عام241207

االختصاصيون اآلخرون في علم االجتماع241299

االختصاصيون في علوم اإلنسان واألجناس والسالالت2413

عام\اختصاصي علم اإلنسان 241301

اختصاصي أجناس وسالالت241302

مؤرخ241303

جغرافي241304

االختصاصيون اآلخرون في علوم اإلنسان واألجناس والسالالت241399

االختصاصيون في التربية والتعليم242

االختصاصيون في التعليم العالي2421

أستاذ كيمياء242101

أستاذ فيزياء242102

(جيولوجيا)أستاذ علم طبقات األرض 242103

أستاذ فلك242104

أستاذ أرصاد242105

أستاذ علم الحيوان242106

أستاذ علم نبات242107

أستاذ علم األمراض242108

أستاذ علم إحصاء242109

أستاذ رياضيات242110

أستاذ نظم معلومات242111

استاذ هندسة معمارية242112

أستاذ هندسة مدنية242113

أستاذ هندسة كهربائية242114

أستاذ هندسة الكترونية242115

أستاذ هندسة ميكانيكية242116

أستاذ هندسة كيميائية242117

أستاذ هندسة صناعية242118

أستاذ هندسة صحية وبيئية242119

أستاذ علوم زراعية242120

أستاذ بستنه وغابات242121

أستاذ مالحة جوية242122

أستاذ طب بشري242123

أستاذ جراحة242124

أستاذ طب أسنان242125

أستاذ طب بيطري242126

أستاذ علوم طبية مساعدة242127

أستاذ علم األدوية242128

أستاذ صيدلة242129

أستاذ علم نفس242130

أستاذ علم اجتماع242131

أستاذ علم إنسان242132

أستاذ تاريخ242133

أستاذ جغرافيا242134

أستاذ تربية242135

أستاذ علوم دينية242136



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

أستاذ قانون242137

أستاذ آداب242138

أستاذ لغات242139

أستاذ آثار242140

أستاذ علم مكتبات242141

أستاذ فنون تشكيلية242142

أستاذ موسيقى242143

أستاذ فنون تمثيلية242144

أستاذ تربية رياضية242145

أستاذ علوم سياسية242146

أستاذ علوم اقتصادية242147

أستاذ علوم مالية وتجارية242148

عضو هيئة تدريس242149

محاضر242150

اساتذة المرحلة الجامعية والتعليم العالي اآلخرون242199

االختصاصيون في التعليم الثانوي2422

مصمم برامج تعليمية242201

اختصاصي قياس وتقويم242202

اختصاصي وسائل تعليمية242203

موجه تربوي242204

مدرس كيمياء242205

مدرس فيزياء242206

مدرس جيولوجيا242207

مدرس أحياء242208

مدرس رياضيات242209

مدرس لغات242210

مدرس تربية دينية242211

مدرس اجتماعيات242212

مدرس تربية فنية242213

مدرس تربية رياضية242214

مدرس تدبير منزلي242215

مدرس حاسب آلي242216

أخصائي تطوير مناهج242217

مدرس تخصصات بحرية242218

مدرس أنظمة تموين بحرية242219

االختصاصيون اآلخرون في التعليم الثانوي242299

االختصاصيون في التعليم والتدريب والتحليل واإلرشاد2423

محلل مهني242301

مرشد مهني242302

مدرس مهني صناعي242303

مدرس مهني زراعي242304

مدرس مهني تجاري242305

مدرس مهني فندقة242306

مدرس مهني تمريض242307

مدرس مهني بريدي242308

اختصاصي تعليم بواسطة األدوات السمعية والبصرية242309

مدرس إدارة أعمال242310

أخصائي تدريب242311

مستشار تدريب242312



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

االختصاصيون اآلخرون في التعليم والتدريب والتحليل واإلرشاد المهني242399

االختصاصيون في تعليم المعوقين2424

مدرس مكفوفين242401

مدرس صم وبكم242402

مدرس متخلفين عقليا242403

أخصائي تربية خاصة242404

أخصائي صعوبات تعلم242405

أخصائي إعاقة عقلية242406

االختصاصيون اآلخرون في تعليم المعوقين242499

االختصاصيون في الشئون الدينية والقانونية243

االختصاصيون في العلوم الدينية2431

مفتي243101

مرشد ديني243102

خطيب وامام مسجد243103

متخصص (مقرئ)قارئ 243104

االختصاصيون اآلخرون في العلوم الدينية243199

االختصاصيون في القانون2432

النظم العامة- مستشار قانوني 243201

النظم الخاصة- مستشار قانوني 243202

االختصاصيون اآلخرون في القانون243299

االختصاصيون في القضاء2433

قاضي243301

قاضي شرعي243302

مدعي عام243303

محامي243304

كاتب عدل243305

االختصاصيون اآلخرون في القضاء243399

االختصاصيون في الثقافة واإلعالم والفنون والرياضة225

االختصاصيون في الثقافة واإلعالم251

االختصاصيون في اآلداب واللغات2511

كاتب أدبي251101

ناقد أدبي251102

شاعر251103

مترجم251104

مترجم فوري251105

أخصائي لغات251106

راوي قصص أدبية251107

كاتب أدلة كتالوجات فنية251108

االختصاصيون اآلخرون في اآلداب واللغات241199

االختصاصيون في اآلثار2512

اختصاصي تنقيب آثار251201

اختصاصي ترميم آثار251202

االختصاصيون اآلخرون في اآلثار251299

االختصاصيون في المتاحف والمعارض والمكتبات2513

أمين متحف251301

مصمم عرض251302

أمين مكتبة251303

أمين وثائق ومحفوظات251304

مراجع كتب251305



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مرشد سياحي عام251306

مرشد زائرين251307

مرشد سياحي بحري251308

االختصاصيون اآلخرون في المتاحف والمعارض والمكتبات والسياحة251399

االختصاصيون في الصحافة واإلعالم2514

رئيس تحرير251401

كاتب صحفي251402

محرر صحفي251403

مخرج صحفي251404

صحفي251405

مراقب أخبار251406

مراسل صحفي251407

منظم برامج إعالمية251408

مذيع باإلذاعة والتلفاز251409

محرر إعالنات251410

(مجلة-صحيفة)مساعد رئيس تحرير 251411

ضابط عالقات عامة251412

محرر دعاية نشر251413

مشرف أزياء مسرح أو أستوديو251414

مراسل إذاعي وتلفزيوني251415

االختصاصيون اآلخرون في الصحافة واإلعالم251499

االختصاصيون في اإلشراف الثقافي2515

مشرف ثقافي251501

االختصاصيون اآلخرون في اإلشراف الثقافي251599

االختصاصيون في الفنون التشكيلية والجمالية والتمثيل والرياضة252

االختصاصيون في الفنون التشكيلية2521

رسام تشكيلي252101

رسام كاريكاتير252102

(كرتون)رسام رسوم متحركة 252103

اختصاصي نحت252104

مرمم لوحات فنية252105

خطاط ورسام252106

نقاش وحفار فني252107

ناقد فنون تشكيلية252108

رسام صور زيتية وآثار252109

مهندس ديكور252110

االختصاصيون اآلخرون في الفنون التشكيلية252199

االختصاصيون في الموسيقى والغناء2522

مؤلف موسيقى252201

موزع موسيقى252202

ملحن252203

عازف موسيقى252204

(مايسترو)قائد فرقة موسيقية 252205

مغني252206

ناقد موسيقي252207

قائد فرقة غنائية252208

االختصاصيون اآلخرون في الموسيقى والغناء252299

االختصاصيون في التمثيل2523

اختصاصي إنتاج أفالم252301



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مخرج إذاعي وتلفازي252302

مخرج مسرحي252303

ممثل252304

كاتب سيناريو وحوار252305

ناقد فني252306

االختصاصيون اآلخرون في التمثيل252399

االختصاصيون في التصوير الفني2524

مصور سينمائي252401

اختصاصي تصوير فوتوغرافي252402

مصور تلفازي252403

االختصاصيون اآلخرون في التصوير الفني252499

االختصاصيون في الرياضة2525

مدرب رياضي252501

مدرب لياقة بدنية252502

حكم رياضي252503

معلق رياضي252504

رياضي محترف252505

االختصاصيون اآلخرون في الرياضة252599

االختصاصيون في العلوم السياسية واالقتصادية والمالية والتامين26

االختصاصيون في العلوم السياسية واالقتصادية261

االختصاصيون في العلوم السياسية2611

اختصاصي علوم سياسية261101

محلل سياسي261102

االختصاصيون اآلخرون في العلوم السياسية261199

االختصاصيون في العلوم االقتصادية2612

اختصاصي علوم اقتصادية261201 

محلل اقتصادي261202

اختصاصي تسويق261203

محلل ائتمان261204

االختصاصيون اآلخرون في العلوم االقتصادية261299

االختصاصيون في العلوم المالية والمحاسبة والتامين262

االختصاصيون في العلوم المالية2621

منظم ميزانية262101

محلل مالي262102

مراقب مالي262103

اختصاصي في شؤون األفراد262104

أخصائي عقود262105

باحث تنظيم262106

خبير تنظيم262107

مراجع داخلي262108

مشرف خدمات المرافق262109

االختصاصيون اآلخرون في العلوم المالية262199

االختصاصيون في العلوم المحاسبية2622

محاسب عام262201

محاسب تكاليف262202

مدقق حسابات262203

االختصاصيون اآلخرون في العلوم المحاسبية262299

االختصاصيون في التأمين2623

عام-اختصاصي تامين 262301



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

اختصاصي إعادة تامين262302

اختصاصي تامين ضد المخاطر262303

خبير تامين262304

االختصاصيون اآلخرون في التامين262399

الفنيون في العلوم البحتة31

الفنيون في العلوم الطبيعية311

الفنيون الكيميائيون3111

فني مختبر كيمياء عام311101

فني مختبر نفط عام311102

فني مختبر مياه311103

فني مختبر أغذية311104

الفنيون الكيميائيون اآلخرون311199

الفنيون الفيزيائيون3112

عام- فني مختبر فيزيائي 311201

ميكانيكا- فني مختبر فيزيائي 311202

حرارة- فني مختبر فيزيائي 311203

ضوء وبصريات- فني مختبر فيزيائي 311204

صوت- فني مختبر فيزيائي 311205

فني مختبر فيزيائي كهرومغناطيسية311206

الكترونيات- فني مختبر فيزيائي 311207

الفنيون الفيزيائيون اآلخرون311299

الفنيون الجيولوجيون3113

فني جيولوجي عام311301

فني مختبر جيولوجي311302

مساح جيولوجي311303

الفنيون الجيولوجيون اآلخرون311399

الفنيون الفلكيون3114

فني رصد فلكي311401

رسام خرائط فلكية311402

الفنيون الفلكيون اآلخرون311499

فنيو األرصاد3115

فني رصد مناخ311501

رسام خرائط مناخية311502

فنيو األرصاد اآلخرون311599

الفنيون في العلوم الحياتية312

الفنيون في علم الحيوان3121

فني مختبر بيولوجي312101

فني أبحاث أغذية الحيوان312102

الفنيون اآلخرون في علم الحيوان312199

الفنيون في علم النبات3122

فني عينات نباتية312201

فني أبحاث تهجين312202

فني في علم األحياء312203

الفنيون اآلخرون في علم النبات312299

الفنيون في علم األمراض3123

فني مختبر حشرات312301

(بكتيريا)فني مختبر جراثيم 312302

فني علوم طبية312303

مرشد صحة312304



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

الفنيون اآلخرون في علم األمراض312399

الفنيون في اإلحصاء ونظم المعلومات313

الفنيون االحصائيون3131

فني إحصائي313101

مساح إحصائي313102

الفنيون االحصائيون اآلخرون313199

فنيو نظم المعلومات3132

مشغل حاسب الكتروني313201

(ميكروفيش)فني تصوير دقيق 313202

فني شبكات حاسب آلي313203

فنيو نظم المعلومات اآلخرون313299

الفنيون في العلوم التطبيقية32

الفنيون في العلوم الهندسية321

الفنيون المعماريون3211

رسام معماري321101

(ماكيت)صانع نماذج معمارية 321102

الفنيون المعماريون اآلخرون321199

فنيو الهندسة المدنية والمساحة3212

أبنية/ رسام إنشائي 321201

طرق/ رسام إنشائي 321202

(مراقب أبنية )فني أبنية 321203

(مراقب طرق )فني طرق 321204

مساح أبنية321205

مساح طرق321206

مساح أراضي321207

حاسب كميات321208

فني مختبر ميكانيكا التربة321209

فني مختبر مواد إنشائية321210

رسام عام321211

رسام هندسة مدنية321212

عام- مساح 321213

مساح مناجم321214

مساح تصويري321215

رسام خرائط ومخططات321216

معاون مساح321217

فني رسم خرائط رقمية321218

فني توقيع مسح جوي رقمي321219

فنيو الهندسة المدنية والمساحة اآلخرون321299

الفنيون الكهربائيون3213

رسام كهربائي321301

رسام ميكانيكي321302

رسام تصاميم كهربائية321303

فني محطات توليد وتركيب321304

تشغيل وصيانة/فني محطات توليد 321305

تركيب/فني محطات تحويل 321306

فني محطات تحويل وتشغيل وصيانة321307

خطوط خطوط هوائية/ فني كهربائي 321308

فني كهربائي كابالت أرضية321309

فني كهربائي خدمات مشتركين321310



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

فني كهربائي تمديدات321311

فني كهربائي صيانة آالت321312

فني كهربائي أجهزة دقيقة321313

عام- فني في الهندسة الكهربائية 321314

عام- فني  في األجهزة الكهربائية االليكترونية 321315

عام- في في االتصاالت السلكية والالسلكية 321316

فني أجهزة إنذار حريق في تحلية المياه المالحة321317

مشرف فني بحري في الموانئ321318

الفنيون الكهربائيون اآلخرون321399

 الفنيون اإللكترونيون3214

رسام الكتروني321401

فني الكتروني إرسال إذاعي321402

بث تلفزيوني/فني الكتروني 321403

فني الكتروني اتصاالت321404

فني الكتروني أجهزة طبية321405

صيانة تلفزيون/فني الكتروني 321406

فني حاسب آلي321407

فني الكتروني أجهزة تحكم321408

الفنيون اإللكترونيون اآلخرون321499

الفنيون الميكانيكيون3215

عام- رسام ميكانيكي 321501

رسام ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة321502

رسام ميكانيكي تكييف وتبريد321503

رسام ميكانيكي لحام وصفيح321504

عام- فني في الهندسة الميكانيكية 321505

فني ميكانيكا إنتاج321506

فني لحام321507

فاحص لحام321508

فني سكب321509

فني قوالب321510

فني معامالت حرارية321511

تركيب/ فني تمديدات صحية وتدفئة 321512

تشغيل وصيانة/ فني تمديدات صحية وتدفئة 321513

تركيب/ فني تكييف وتبريد 321514

تشغيل وصيانة/فني تكييف وتبريد 321515

فني الهندسة الميكانيكية والمحركات البخارية ذات االحتراق الداخلي321516

فني صيانة مركبات خفيفة321517

فني صيانة حافالت وشاحنات321518

فني صيانة آالت طرق321519

فني صيانة آالت زراعية321520

فني خراطة محركات321521

فني صيانة طائرات مروحية321522

فني في هندسة الطيران321523

طائرات نفاثة/ فني صيانة 321524

فني صيانة محركات سفن321525

فني صيانة قاطرات321526

(هيدروليك)فني موائع 321527

فني توربينات بخارية تشغيل321528

صيانة/ فني توربينات بخارية 321529



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

فني توربينات غازية321530

صيانة عامة/فني ميكانيكا 321531

فني هندسة إنتاج321532

فني دراسة الوقت والحركة321533

فني وقاية مهبطية في محطة لتحليه المياه321534

فني صيانة مسابح321535

الفنيون الميكانيكيون اآلخرون321599

 فنيو الهندسة الكيميائية3216

فني كيميائي عام321601

فني كيميائي تكرير نفط321602

فني صناعة منظفات كيميائية321603

فني صناعات غذائية321604

فني صناعات دهان321605

فنيو الهندسة الكيميائية اآلخرون321699

فنيو المناجم والمحاجر3217

فني مناجم321701

فني تعدين321702

فني نفط321703

فني حفر آبار321704

فني تفجير321705

فني سجل أداء بئر نفط321706

فني معادن طبيعية321707

فنيو المناجم والمحاجر اآلخرون321799

فنيو الهندسة الصناعية3218

رسام تخطيط مصانع321801

فني تركيب معدات صناعية321802

فني امن وسالمة مهنية321803

فني صحة مهنية321804

فني مكافحة الحرائق321805

فنيو الهندسة الصناعية اآلخرون321899

فنيو هندسة الصحة والبيئة3219

فني مياه شبكات321901

فني مجاري شبكات321902

فني محطة تنقية مجاري321903

خدمات مشتركين/فني مياه ومجاري 321904

فنيو هندسة الصحة والبيئة اآلخرون321999

الفنيون في العلوم الزراعية وتربية الحيوان والطيور واألحياء المائية322

فنيو المحاصيل الحقلية3221

فني محاصيل حقلية عام322101

فني زراعة حبوب322102

فني زراعة خضروات322103

فني زراعة محمية322104

فني ري322105

فنيو المحاصيل الحقلية اآلخرون322199

 فنيو البستنة والغابات3222

فني بستنه عام322201

فني زراعة الحمضيات322202

فني زراعة النخيل322203

فني حدائق322204



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

فني نباتات زينة322205

فني غابات ومراعي322206

فنيو البستنة والغابات اآلخرون322299

فنيو تربية الحيوان والطيور3223

فني تربية مواشي322301

فني تربية دواجن322302

فني تربية طيور الزينة322303

فني تربية الخيول322304

فني تربية النحل322305

فنيو تربية الحيوان والطيور اآلخرون322399

فنيو تربية األحياء المائية3224

فني تربية اسماك322401

فني تربية محار322402

فني تربية اسماك الزينة322403

فنيو تربية األحياء المائية اآلخرون322499

فنيو المالحة الجوية3231

مراقب جوي323101

مراقب إقالع طائرات323102

مراقب هبوط طائرات323103

فنيو المالحة الجوية اآلخرون323199

فنيو المالحة البحرية3232

مراقب بحري323201

مراقب حركة سفن323202

فنيو المالحة البحرية اآلخرون323299

الفنيون في العلوم الطبية والدوائية33

الفنيون في العلوم الطبية331

الممرضون3311

ممرض عام331101

(طوارئ)ممرض إسعاف أولي 331102

ممرضة توليد وأمراض نسائية331103

قابلة قانونية331104

ممرض نقل دم331105

فني تجبير331106

مجبر سلسة فقارية331107

فني أطراف صناعية331108

فني عدسات طبية331109

فني رعاية صحية331110

ممرض متخصص331111

فني عالج تنفسي331112

فني انظمة الليزر331113

فني تخدير331114

فني قسطرة قلب331115

فني جهاز عصبي331116

فني مواد تعقيم331117

الممرضون اآلخرون331199

فنيو العالج الطبيعي3312

فني تدليك331201

فني معالجة فيزيائية331202

فني عالج طبيعي تقويمي331203



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

فني تأهيل مهني331204

فنيو العالج الطبيعي اآلخرون331299

فنيو األسنان3313

فني طب أسنان331301

فني عالج أسنان331302

فني أسنان331303

منظف أسنان331304

مساعد طبيب أسنان331305

فنيو األسنان اآلخرون331399

الفنيون البيطريون3314

فني طب بيطري331401

ممرض بيطري331402

مساعد طبيب بيطري331403

الفنيون البيطريون اآلخرون331499

فنيو التصوير والتخطيط الطبي3315

فني تصوير شعاعي331501

فني تصوير موجي331502

فني تخطيط قلب331503

فنيو التصوير والتخطيط الطبي اآلخرون331599

فنيو المختبرات الطبية3316

عام- فني مختبرات طبية 331601

فني مختبر بنك الدم331602

فنيو المختبرات الطبية اآلخرون331699

الفنيون في العلوم الدوائية332

فنيو العقاقير واألدوية3321

فني صناعات دوائية عام332101

فني تسويق األدوية332102

فنيو العقاقير واألدوية اآلخرون332199

فنيو الصيدلة3322

مساعد صيدلي332201

فنيو الصيدلة اآلخرون332299

الفنيون في العلوم االجتماعية والتربوية34

الفنيون في العلوم االجتماعية341

فنيو الخدمة االجتماعية3411

فني بحث اجتماعي341101

فني خدمة اجتماعية341102

الفنيون اآلخرون في العلوم االجتماعية341199

فنيو الرعاية االجتماعية3412

فني رعاية أحداث341201

فني رعاية شباب341202

فني رعاية معوقين341203

فني رعاية عجزة341204

فنيو الرعاية االجتماعية341299

الفنيون في التربية والتعليم342

معلمو رياض األطفال3421

(معلمة)مربية أطفال 342101

الفنيون اآلخرون في التربية والتعلم342199

معلمو المرحلة االبتدائية والمتوسطة3422

معلم342201



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

معلم لغة عربية342202

معلم لغة أجنبية342203

معلم تربية دينية342204

معلم اجتماعيات342205

معلم علوم342206

معلم رياضيات342207

معلم تربية رياضية342208

معلم تربية فنية342209

معلمو المرحلة االبتدائية والمتوسطة اآلخرون342299

المدربون المهنيون3423

مدرب مهني صناعي342301

مدرب  مهني زراعي342302

مدرب مهني تجاري342303

مدرب مهني فندقي342304

مدرب مهني تمريض342305

مدرب مهني بريدي342306

المدربون المهنيون اآلخرون342399

فنيو المختبرات التعليمية3424

فني أجهزة مخبريه342401

فني مختبر العلوم342402

فنيو المختبرات التعليمية اآلخرون342499

فنيو الوسائل التعليمية3425

فني وسائل تعليمية342501

رسام وسائل تعليمية342502

فني نماذج تعليمية342503

رسام نشرات فنية342504

فنيو الوسائل التعليمية اآلخرون342599

الفنيون في الثقافة واإلعالم35

فنيو الثقافة واإلعالم351

فنيو المتاحف والمعارض والمكتبات واآلثار3511

دليل متحف351101

دليل معرض351102

فنيو المتاحف والمعارض والمكتبات واآلثار351199

فنيو اإلذاعة والتلفزيون واإلعالن3512

فني صوت351201

فني إضاءة351202

(ديكور)فني عرض 351203

مصور تلفزيوني351204

مصور صحفي351205

فني تجميل351206

فنان إعالنات تجارية351207

مصمم منتجات صناعية وتجارية351208

مصور فوتوغرافي لألشخاص في  أستوديو تصوير351209

مصور فوتوغرافي لإلعالنات التجارية351210

مصور فوتوغرافي للصحافة351211

فنيو اإلذاعة والتلفزيون واإلعالن اآلخرون351299

الفنيون في العلوم االقتصادية والمالية والمحاسبة والسكرتارية36

فنيو الشؤون االقتصادية والمالية361

العاملون في الشئون االقتصادية والمالية3611



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

فني أوراق مالية361101

متعامل بالقطع األجنبية361102

العاملون اآلخرون في الشئون االقتصادية والمالية361199

فنيو العلوم المحاسبية362

فنيو الحسابات3621

فني حسابات عام362101

فني تدقيق حسابات362102

فني حسابات كلفة362103

فنيو الحسابات362199

الصرافون3622

صراف أوراق مالية وعمله362201

الصرافون اآلخرون362299

السكرتاريون والمختزلون363

السكرتاريون3631

سكرتير تنفيذي363101

مقرر اجتماعات363102

السكرتاريون اآلخرون363199

المختزلون3632

فني اختزال363201

441

411

كتبة األحوال المدنية4111

كاتب أحوال مدنية عام411101

كاتب وثائق إثبات الشخصية411102

كاتب تسجيل مواليد411103

كاتب تسجيل وفيات411104

كاتب جنسية411105

مشرف أعمال كتابية عام411106

كتبة األحوال المدنية اآلخرون411199

كتبة الشئون القضائية4112

كاتب محكمة411201

مأذون شرعي411202

مبلغ حكم411203

كاتب محامي411204

كاتب شئون قانونية411205

كتبة الشئون القضائية اآلخرون411299

كتبة الشؤون اإلدارية412

كتبة اإلدارة والمراسالت4121

كاتب إداري عام412101

كاتب وارد وصادر412102

سكرتير412103

كاتب مسك الدفاتر412104

كاتب متابع412105

سكرتير وكاتب اختزال412106

(محفوظات)كاتب ملفات 412107

كاتب تحرير مراسالت412108

مساعد إداري412109

كتبة اإلدارة والمراسالت اآلخرون412199

الطابعون والناسخون4122



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

طابع عام412201

مشغل آالت استنساخ412202

كاتب بروفات ومدقق لها412203

مصمم طباعة412204

الطابعون والناسخون اآلخرون412299

كتبة التسجيل والتوثيق4123

كاتب تسجيل شؤون الطالب412301

كاتب تسجيل أراضي وعقارات412302

كاتب تصديق وثائق412303

كاتب مكتبة412304

كاتب شؤون أفراد412305

عام- مختزل وطابع آلة كاتبة 412306

فني سجالت طبية412307

منسق إداري طبي412308

كتبة التسجيل والتوثيق اآلخرون412399

كتبة التوظيف4124

كاتب شؤون الموظفين412401

كاتب دوام412402

كتبة التوظيف اآلخرون412499

كتبة المخازن4125

أمين مخزن412501

كاتب استالم بضائع412502

خازن412503

وازن412504

مراقب حركة المخزون412505

كتبة المخازن اآلخرون412599

كتبة االستقبال واالستعالمات والشؤون البريدية413

كتبة استقبال4131

كاتب استقبال عام413101

كاتب استقبال فندقي413102

كاتب استقبال مرضى413103

كاتب شكاوي413104

كتبة االستقبال اآلخرون413199

كتبة االستعالمات4132

كاتب استعالمات عامة413201

كاتب عالقات عامة413202

كاتب استعالمات سياحية413203

كتبة االستعالمات اآلخرون413299

كتبة االتصاالت والبريد4133

كاتب اتصاالت هاتفية413301

كاتب اتصاالت برقية413302

كاتب تلكس413303

كاتب اتصاالت بريدية413304

فراو بريدي413305

(ساعي)موزع بريد 413306

مشغل بدالة413307

(تلغراف)مشغل جهاز برقي 413308

(السلكي بحري)عامل تشغيل السلكي سفن 413309

(السلكي جوي)عامل تشغيل السلكي طائرة 413310



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مأمور سنترال413311

بمحطة أرضية (راديو)مشغل اتصاالت ال سلكية 413312

كتبة االتصاالت والبريد اآلخرون413399

المهن الكتابية في الشؤون المالية والمحاسبية والسياحية42

كتبة المحاسبة والشؤون المالية421

كتبة الحسابات4211

كاتب مصرفي421101

صراف بنك421102

ماسك دفاتر عام421103

كاتب أجور421104

كاتب إنتاج421105

كاتب تامين421106

كاتب حسابات رسوم421107

كاتب تأمينات اجتماعية421108

كاتب جمركي421109

كاتب تخليص جمركي421110

أمين صندوق421111

صراف421112

كاتب تدقيق توقيعات421113

محصل ديون421114

كاتب أسهم وسندات مالية421115

كاتب تخطيط مواد421116

كاتب تكاليف421117

كاتب مالية421118

كتبة الحسابات اآلخرون421199

عدادي النقود4212

صراف نقود في المؤسسات التجارية421201

عداد نقد ورقي421202

عداد نقد معدني421203

عدادي النقود اآلخرون421299

قارئو عدادات المياه والطاقة4213

قارئ عداد مياه421301

قارئ عداد كهرباء421302

قارئ عداد غاز421303

قارئو عدادات المياه والطاقة اآلخرون421399

كتبة السياحة والسفر422

كتبة الخدمات السياحية4221

كاتب حجز سياحي422101

دليل سياحي422102

كتبة الخدمات السياحية اآلخرون422199

كتبة الخدمات األرضية للنقل الجوي والبحري4222

كاتب تذاكر سفر422201

كاتب خدمات مسافرين422202

كاتب خدمات أمتعة422203

كاتب خدمات شحن وتفريغ422204

كاتب خدمات عبور422205

مشرف خدمات نقل جوي422206

كتبة الخدمات األرضية للنقل الجوي والبحري اآلخرون422299



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

كتبة المواصالت البرية4223

مراقب حركة سيارات422301

مفتش تذاكر422302

(جابي)محصل 422303

كاتب تأجير سيارات سياحية422304

مفتش خدمات نقل بالسكك الحديدية422305

مأمور حركة سير القطارات422306

مفتش خدمات النقل البري للركاب422307

مراقب حركة جوية422308

وكيل بضائع السكك الحديدية422309

مشرف خدمات نقل بري422310

مشرف خدمات اتصاالت ال سلكية422311

مشرف خدمات بريدية422312

محصل حافلة422313

ضابط عمليات طيران422314

كتبة المواصالت البرية اآلخرون422399

423

كتبة اإلحصاء والحاسبات اآللية4234

مشغل الحاسب اآللي423401

كاتب إحصائي423402

(معالجة بيانات )كاتب ترميز423403

كاتب إدخال بيانات423404

مشغل طباعة وتصوير423405

مشغل ماكينة مسك الدفاتر423406

مشغل اآللة الحاسبة423407

مشغل ماكينة التثقيب للبطاقات واألشرطة الورقية423408

كتبة اإلحصاء والحاسبات اآللية اآلخرون423499

الوسطاء التجاريون51

وسطاء البيع والشراء511

الوكالء التجاريون5111

وكيل تجاري511101

وكيل سفر511102

وكيل سياحي511103

مستشار خدمات فنية511104

وكيل بيع منتجات511105

الوكالء التجاريون اآلخرون511199

 مندوبو البيع والشراء5112

مندوب مبيعات511201

وكيل دعاية وإعالن511202

مندوب مشتريات511203

مشرف ومراقب للبيع في تجارة الجملة511204

مشرف ومراقب للبيع في تجارة التجزئة511205

مندوب خدمات سلعية511206

مساعد بائع511207

مندوبو البيع والشراء اآلخرون511299

 السماسرة والداللين5113

سمسار أراضي وعقارات511301

سمسار تجاري511302

سمسار أوراق مالية511303



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

دالل مزاد511304

السماسرة والداللين اآلخرون511399

وسطاء التامين والشحن والتخليص512

 وسطاء التأمين5121

وسيط تامين عام512101

وسيط تامين أخطار الشحن512102

وسيط بيع وتأجير عقارات512103

وسيط تامين عقارات512104

وسيط تامين مركبات512105

وسيط تامين مصانع512106

وسطاء التامين اآلخرون512199

 وسطاء الشحن والنقل5122

وسيط شحن بحري512201

وسيط شحن بري512202

وسيط شحن جوي512203

وسطاء الشحن والنقل اآلخرون512299

 وسطاء التخليص5123

وسيط تخليص جمركي512301

مثمن512302

وسطاء التخليص اآلخرون512399

بائعو المواد والسلع االستهالكية والكمالية52

بائعو المواد والسلع االستهالكية521

بائعو المواد التموينية5211

عام/بائع مواد تموينية 521101

بائع خضار وفواكه521102

بقـــال521103

بائع منتجات ألبان521104

قصاب521105

بائع اسماك521106

بائع منتجات دواجن521107

بائع خبز ومعجنات521108

بائع حلويات521109

بائع مرطبات521110

بائع متجول521111

(حواج)عطار 521112

بائع مواشي521113

بائعو المواد التموينية اآلخرون521199

بائعو المنسوجات والمالبس والمنتجات الجلدية5212

بائع منسوجات وجلود عام521201

بائع سجاد وبسط521202

بائع أقمشة521203

بائع مالبس جاهزة521204

بائع مالبس أطفال521205

بائع مالبس رجالية521206

بائع مالبس نسائية521207

بائع مالبس جلدية521208

بائع أحذية521209

بائع حقائب521210

بائع لوازم خياطة521211



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

بائع مفارش وبطانيات521212

بائعو المنسوجات والمالبس والمنتجات الجلدية اآلخرون521299

 بائعو األدوات واألجهزة المنزلية واألثــاث5213

بائع أدوات وأجهزة منزلية عام521301

بائع أدوات منزلية521302

بائع أجهزة كهربائية521303

بائع أثاث معدني521304

بائع أثاث خشبي521305

بائعو األدوات واألجهزة المنزلية واألثاث اآلخرون521399

بائعو السلع والمواد الكمالية522

بائعو الهدايا والمنتجات السياحية5221

بائع هدايا وتحف عام522101

بائع العاب أطفال522102

بائع لوحات فنية522103

بائع تحف نحاسية522104

(سياحية)بائع منتجات تراثية 522105

بائعو الهدايا والمنتجات السياحية اآلخرون522199

 بائعو الحلي والمجوهرات5222

بائع مجوهرات522201

بائع حلي ذهبية522202

بائع حلي فضية522203

بائع حلي اصطناعية522204

بائعو الحلي والمجوهرات اآلخرون522299

 بائعو الساعات والبصريات5223

بائع ساعات522301

بائع آالت تصوير522302

بائع نظارات522303

بائع أجهزة مساحة522304

بائعو الساعات والبصريات اآلخرون522399

بائعو أدوات ومستحضرات التجميل5224

بائع مستحضرات أدوات التجميل عام522401

بائع عطور522402

بائعو أدوات ومستحضرات التجميل اآلخرون522499

 بائعو الزهور5225

بائع الزهور الطبيعية522501

بائع زهور اصطناعية522502

صانع زهور اصطناعية522503

بائعو الزهور اآلخرون522599

بائعو الكتب والدوريات والتجهيزات الموسيقية والرياضية523

 بائعو الكتب الدورية والصحف5231

بائع كتب523101

بائع دوريات وصحف523102

بائع صحف523103

بائعو الكتب الدورية والصحف اآلخرون523199

بائعو األدوات واألجهزة الموسيقية5232

بائع أدوات موسيقية523201

بائع أجهزة موسيقية كهربائية523202

بائعو األدوات واألجهزة الموسيقية اآلخرون523299

 بائعو أشرطة التسجيل الصوتية والمرئية5233



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

بائع أشرطة تسجيل523301

بائع أفالم أشرطة فيديو523302

بائعو أشرطة التسجيل الصوتية والمرئية اآلخرون523399

 بائعو اللوازم الرياضية5234

بائع مالبس رياضية523401

بائع أدوات رياضية523402

بائعو اللوازم الرياضية اآلخرون523499

بائعو التجهيزات العلمية واإلنشائية والصناعية والزراعية53

بائعو التجهيزات المكتبية والعلمية والطبية531

 بائعو التجهيزات المكتبية5311

بائع تجهيزات مكتبيه عام531101

بائع قرطاسيه531102

بائع آالت طابعة واستنساخ531103

بائعو التجهيزات المكتبية اآلخرون531199

 بائعو التجهيزات العلمية5312

بائع أجهزة علمية عام531201

بائع أجهزة مخبريه531202

بائع أجهزة دقيقة531203

بائع حاسبات531204

بائعو التجهيزات العلمية اآلخرون531299

 بائعو التجهيزات الطبية5313

بائع أجهزة طبية عام531301

بائع أجهزة طبية531302

بائع أدوات جراحة531303

بائع تجهيزات الطب البيطري531304

بائعو التجهيزات الطبية اآلخرون531399

بائعو المواد واللوازم اإلنشائية532

 بائعو المواد اإلنشائية5321

بائع مواد إنشائية عام532101

بائع معادن532102

بائع أخشاب532103

(أصباغ )بائع دهانات 532104

بائع مواد أبنية532105

بائع عدد ولوازم نجارة532106

بائعو المواد اإلنشائية اآلخرون532199

 بائعو اللوازم اإلنشائية5322

بائع لوازم إنشائية عام532201

بائع لوازم تمديدات كهربائية532202

بائع لوازم تمديدات صحية532203

بائع لوازم تكييف532204

بائع لوازم تدفئه532205

بائعو اللوازم اإلنشائية اآلخرون532299

بائعو آليات الطرق واإلنشاء ووسائط النقل533

 بائعو آليات الطرق واإلنشاء5331

بائع آليات إنشائية عام533101

بائع آليات طرق533102

بائع آليات إنشاء533103

بائعو آليات الطرق واإلنشاء اآلخرون533199

 بائعو المركبات5332



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

بائع مركبات جديدة533201

بائع مركبات مستعملة533202

بائعو المركبات اآلخرون533299

 بائعو الدراجات5333

بائع دراجات نارية533301

بائع دراجات هوائية533302

بائعو الدراجات اآلخرون533399

 بائعو قطع الغيار5334

بائع قطع غيار جديدة للمركبات533401

بائع قطع غيار مستعملة للمركبات533402

بائع إطارات533403

خازن قطع غيار المركبات533404

بائعو قطع الغيار اآلخرون533499

بائعو التجهيزات الصناعية والزراعية والوقود534

 بائعو التجهيزات الصناعية5341

بائع تجهيزات صناعية عام534101

بائع آالت صناعية534102

بائع آالت كهربائية534103

بائع أدوات صناعية534104

بائعو التجهيزات الصناعية اآلخرون534199

 بائعو التجهيزات الزراعية5342

بائع تجهيزات زراعية عام534201

بائع بذور وأسمدة زراعية534202

بائع شتالت زراعية534203

بائع مبيدات آفات زراعية534204

بائع مخصبات زراعية534205

بائع تجهيزات الري534206

بائع أدوات وآالت زراعية534207

بائع أعالف534208

بائعو التجهيزات الزراعية اآلخرون534299

 بائعو الوقود5343

بائع منتجات نفطية عام534301

بائع وقود سائل محطة تعبئة534302

بائع  غاز534303

بائع فحم وخشب وقود534304

بائعو الوقود اآلخرون534399

مهن الخدمات الشخصية والسكنية61

مهن الحالقة والتجميل611

 الحالقون6111

حالق رجالي611101

مصففة شعر611102

الحالقون اآلخرون611199

مهن خدمات الطعام والشراب612

 الخبازون6121

عجان612101

خباز فرن612102

خباز تنور612103

الخبازون اآلخرون612199

الطهاة6122



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مشرف خدمات طعام612201

طاهي عام612202

طاهي أطعمة عربية612203

طاهي أطعمة أجنبية612204

شواء لحوم612205

شواء وقالي سمك612206

شواء دجاج612207

شواء شاورما612208

(ساندويش)صانع شطائر 612209

صانع فالفل612210

صانع حلويات612211

صانع معجنات612212

صانع فول مدمس612213

الطهاة اآلخرون612299

مقدمو الطعام6123

مقدم طعام رئيسي612301

مقدم طعام612302

منظف أواني612303

مشرف أغذية612304

كبير الطهاة612305

عامل مطبخ612306

عامل مطعم612307

مقدمو الطعام اآلخرون612399

مقدمو المشروبات والعصائر6124

مقدم قهوة612401

صانع عصير فواكه612402

صانع قهوة عربية612403

صانع قهوة وشاي وغيرها612404

مقدمو المشروبات والعصائر اآلخرون612499

 المضيفون6125

مضيف ارضي612501

مضيف جوي612502

مضيف سفينة612503

حافلة/ مضيف قطار 612504

مشرف على مسكن عام612505

مشرف على مسكن خاص612506

المضيفون اآلخرون612599

613

عمال تنظيف وكي المالبس6131

كواء عام613101

كواء مالبس بالبخار613102

كواء يدوي613103

عامل تنظيف جاف613104

مشغل غساالت المالبس613105

مصنف مالبس وبياضات613106

عامل غسيل وكي613107

(يدويا)عامل تنظيف على الجاف 613108

عمال تنظيف وكي المالبس اآلخرون613199

 عمال التنظيفات العامة6132



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مشرف خدمات غرف613201

عامل تنظيف غرف الفنادق613202

عامل تنظيف مستشفيات613203

عامل تنظيف مباني عامه613204

عامل تنظيف سجاد613205

عامل تنظيف مداخن613206

خادم منزل613207

مساح أحذية613208

مشرف خدمات عامة في فندق613209

مشرف خدمات عامة في سفينة613210

خادم أو خادمة خصوصية613211

مربية613212

خادم غرفة613213

عامل نظافة نوافذ613214

مشرف نظافة613215

عمال التنظيفات العامة اآلخرون613299

مهن الخدمات الدينية واإلنقاذ والحراسة62

مهن الخدمات الدينية621

المقرئون وخدم المساجد6211

مقرئ621101

إمام مسجد621102

مؤذن621103

(خادم المسجد )قيم621104

مطوف621105

زمزمي621106

(مرشد أماكن دينية )دليل زوار 621107

المقرئون وخدم المساجد اآلخرون621199

 عمال تجهيز ودفن الموتى6212

مغسل موتى621201

محنط جثث621202

حفار قبور621203

دفان موتى621204

عمال تجهيز ودفن الموتى اآلخرون621299

مهن اإلنقاذ والحراسة والمراسلون622

 عمال اإلنقاذ6221

إطفائي622101

مضمد622102

منقذ622103

مسعف622104

إطفائي حرائق غابات622105

عمال اإلنقاذ اآلخرون622199

الحراس6222

حارس622201

عامل مصعد622202

مخبر622203

حارس امن خاص622204

الحراس اآلخرون622299

المراسلون6223

(فراش)مراسل622301



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

معقب622302

المراسلون اآلخرون622399

مهن الخدمات البحرية والشحن والتفريغ والتعبئة والتنظيف والعمالة العادية62

مهن الخدمات البحرية631

العاملون في الخدمات البحرية6311

بحار631101

عامل ربط السفن وتثبيتها631102

غطاس بحري631103

العاملون في الخدمات البحرية اآلخرون631199

مهن خدمات الشحن والتفريغ632

العاملون في خدمات الشحن والتفريغ6321

عامل شحن وتفريغ بالسفن632101

حمال632102

عامل شحن وتفريغ بالسفن632103

العاملون في خدمات الشحن والتفريغ اآلخرون632199

مهن خدمات التعبئة والتغليف والعمالة العادية633

 العاملون في خدمات التعبئة والتغليف6331

عامل تعبئة وتغليف633101

عامل عادي633102

عامل تعبئة باليد633103

مشغل ماكينة تعبئة معلبات وأوعية زجاجية633104

عامل لصق بطاقات تمييز633105

عامل ماكينة لف المنتجات633106

العاملون في خدمات التعبئة والتغليف اآلخرون633199

مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور71

مهن الزراعة711

مزارعو المحاصيل الحقلية7111

مزارع محاصيل حقلية عام711101

مزارع حبوب711102

مزارع خضار711103

مزارع قطن711104

مزارع زراعة محمية711105

عامل مكافحة آفات زراعية711106

عامل تسميد711107

عامل ري711108

سائق جرار زراعي711109

سائق حاصده711110

عامل زراعي711111

مشرف أو مراقب مزرعة711112

عام/ مزارع 711113

عام/ مساعد مزارع 711114

مزارعو المحاصيل الحقلية اآلخرون711199

مزارعو البستنة7112

مزارع بستنه عام711201

مزارع حمضيات711202

مزارع عنب711203

مزارع نخيل711204

مزارع مشاتل711205

مقلم أشجار711206



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل حديقة أو بستان711207

عامل مشتل711208

عامل عناية بأراضي مالعب رياضية711209

مزارعو البستنة اآلخرون711299

مزارعو الغابات والمراعي7113

مزارع غابات711301

(حطاب )خشاب 711302

مراقب غابات711303

مشغل فرن إنتاج الفحم النباتي711304

مزارعو الغابات والمراعي اآلخرون711399

مهن تربية الحيوان والطيور712

مربو الحيوانات7121

عامل تربية حيوان عام712101

مربي مواشي عام712102

مربي أبقار712103

مري جمال712104

مربي أغنام712105

مربي أرانب712106

مربي خيول712107

سائس خيول712108

قصاص صوف712109

عالف حيوان712110

حالب مواشي712111

عامل تربية مواشي712112

صانع األلبان712113

صانع أجبان712114

عامل تربية حيوان الفراء712115

مربو الحيوانات اآلخرون712199

مربو الطيور7122

مربي دواجن عام712201

مربي دجاج البيض712202

مربي دجاج الحم712203

مربي طيور الزينة712204

عامل تجميع وفرز البيض712205

عامل تفريخ الدواجن712206

عالف دواجن712207

عام/ عامل معمل تفريغ بلدي 712208

مربو الطيور اآلخرون712299

مربو الحشرات االقتصادية7123

مربي نحل712301

مربي دودة القز712302

مربو الحشرات االقتصادية اآلخرون712399

مهن تربية األحياء المائية والصيد72

مهن تربية األحياء المائية721

مربو األسماك7211

مربي اسماك عام721101

مربي اسماك زينة721102

عالف اسماك721103

مربو األسماك اآلخرون721199
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مربو المحار والقشريات7212

مربي محار وقشريات عام721201

مربي محار721202

مربي قشريات721203

مربو المحار والقشريات اآلخرون721299

مهن الصيد722

صيادو البحر7221

صياد بحري عام722101

صياد سمك بحري722102

صياد سمك مياه داخلية722103

صياد قشريات722104

غواص محار722105

صيادو البحر اآلخرون722199

صيادو البر7222

مدرب صقور الصيد722201

مدرب كالب الصيد722202

صياد بري722203

صيادو البر اآلخرون722299

مهن العمليات الصناعية81

مهن صناعة األخشاب والورق811

عمال صناعة األخشاب8111

مشغل منشار شريطي811101

مشغل منشار شريطي متعدد811102

مشغل منشار صينية811103

مشغل آلة تقشير الجذوع811104

مشغل آلة جرش الخشب811105

مشغل خالط تغريه811106

مشغل فرن تجفيف الخشب811107

عامل تبخير811108

عامل معالجة األخشاب811109

مشغل آلة صنفرة811110

عامل تصنيع خشب مكبوس811111

عامل تصنيع خشب معاكس811112

عامل تصنيع خشب مضغوط811113

عامل تصنيع قشره خشبية811114

مشغل آلة تجهيز قشرة811115

مصنف أخشاب811116

صانع أقالم رصاص811117

عامل تصنيع ثقاب811118

عامل تشغيل ماكينة صنع خشب االبلكاش811119

عامل تصنيع مكبس خشب االبلكاش811120

عامل تشغيل ماكينة قطع الخشب811121

عامل نشر أطراف الخشب والزوايا811122

حفار خشب811123

عمال صناعة األخشاب اآلخرون811199

عمال صناعة الورق والكرتون8112

مشغل مطحنة لب الخشب811201

مشغل عجان ورق811202

مشغل مرجل قص عجينة الورق811203
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مشغل آلة تنظيف وتحويل عجينة الورق811204

مشغل آلة تفتيت العجينة الورقية811205

مشغل آلة تنعيم العجينة الورقية811206

مشغل آلة تبييض عجينة الورق811207

مشغل آلة تجفيف الورق811208

مشغل آلة صقل الورق811209

مشغل آلة طالء الورق811210

مشغل آلة صنع الورق811211

مشغل آلة صنع صناديق الورق المقوي يدويا811212

مشغل آلة صنع األكياس من ورق السلوفان811213

صانع الظروف الورقية811214

عامل تشغيل ماكينة صنع الورق811215

عامل صنع صناديق الورق أليا811216

عامل تشغيل ماكينة تبطين الكرتون811217

عامل تشغيل مكبس قص الكرتون وثنيه811218

عامل تشغيل ماكينة مكبس الكرتون811219

مراقب ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في صناعة الورق811220

عامل تشغيل ماكينة ضرب عجينة الورق811221

عامل طي الورق بالماكينة811222

مشغل ماكينة تسمير الكتب بالسلك811223

عمال صناعة الورق والكرتون اآلخرون811299

مهن الصناعات الجلدية812

عمال دباغة الجلود8121

منظف ومجفف جلود812101

حالق جلود باليد812102

حالق جلود باآللة812103

منظف األدمة812104

مشغل آلة فتق الجلد812105

مشغل آلة سحب وكي الجلود812106

مزيل الجير باآللة812107

محضر محلول الدباغة812108

محمض جلود812109

عامل توضيب الجلود812110

دباغ الجلود812111

عامل صبغ الجلود المدبوغة وتلوينها812112

مشغل أفران تجفيف الجلود812113

مشغل آلة صقل الجلود812114

عامل إزالة اللحم والشحم من جلود الفرو812115

مشغل وحدة طالء الجلود812116

مصنف جلود خام812117

مشغل آلة تلحيم الجلود812118

عامل شد الجلود812119

عمال دباغة الجلود اآلخرون812199

عمال صناعة األحذية8122

صانع ومفصل أحذية عام812201

صانع نماذج أحذية812202

مفصل أحذية يدوي812203

مفصل أحذية باآللة812204

صانع أحذية عام812205



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

صانع صنادل812206

صانع أحذية طبية812207

صانع أحذية بالستيكية ومطاطية812208

صانع قوالب لألحذية812209

خياط أحذية812210

خياط حذاء باآللة812211

صقال أحذية812212

عامل تجهيز وجه الحذاء812213

مفصل نعال812214

مجهز نعال812215

مركب نعال812216

صانع أحذية من المنسوجات812217

(اسكافي )مصلح أحذية جلدية 812218

عمال صناعة األحذية اآلخرون812299

عمال صناعة الحقائب8123

صانع منتجات جلود عام812301

صانع حقائب يد812302

صانع حقائب سفر812303

عامل تفصيل منتجات جلدية812304

عامل خياطة جلود812305

سراج812306

عامل إصالح حقائب812307

عمال صناعة الحقائب اآلخرون812399

مهن المنسوجات813

عمال الغزل8131

مشغل آلة الحلج813101

مشغل غسالة الصوف813102

مشغل آلة تنظيف ومزج األلياف813103

مشغل آلة تصريح813104

مشغل آلة التمشيط813105

مشغل آلة السحب813106

مشغل آلة البرم813107

مشغل آلة اللف813108

مشغل آلة الزوي813109

مشغل آلة صنع الحبال813110

مشغل آلة لف الشالئل813111

عامل تدوير الخيوط المبرومة813112

مشغل آلة الجدل813113

مصنف ألياف813114

غزال813115

عامل تطبيق813116

مشغل آلة تنعيم ألياف الحوت813117

صانع قطن طبي813118

فاحص خيوط813119

عامل معالجة خيوط الغزل813120

عامل فرز األلياف وتصنيفها813121

عامل تحضير ألياف الصوف وغسلها813122

عامل تجميع وحزم األلياف813123

عامل تمشيط األلياف813124



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل خلط توليف الصوف813125

عامل سحب األلياف813126

األنوال (توضيب)عامل تجهيز 813127

(اآلخرون)عمال الغزل 813199

عمال الصباغة8132

صباغ خيوط813201

غسال منسوجات باليد813202

مبيض منسوجات813203

مشغل آلة صباغة الخيوط813204

مشغل آلة صباغة المنسوجات813205

مشغل أفران تجفيف المنسوجات813206

مجهز األصباغ813207

مزيل صمغ الحرير الطبيعي813208

مشغل آلة ترطيب813209

معالج منسوجات صوفية باألحماض813210

ملبد صوف813211

عامل شلح الصوف813212

نشاء منسوجات813213

عامل كستره813214

عامل حرق الوبر813215

عامل معالجة المنسوجات ضد المياه813216

عامل معالجة المنسوجات لمنع االنكماش813217

مشغل آلة تنهية صنع المنسوجات813218

عامل تثقيل الحرير الطبيعي813219

عامل صباغة المالبس813220

عمال الصباغة اآلخرون813299

عمال النسيج8133

ميكانيكي تجهيز األنوال اآللية813301

ميكانيكي تجهيز األنوال الجاكارد813302

مهيئ آلة التريكو813303

ناسخ رسوم الجاكارد813304

مخرم ورق الجاكارد813305

عامل تجهيز بطاقات الجاكارد813306

مهيئ أنوال813307

عامل لف الخيوط حول بكرات النسيج813308

مشغل نول يدوي813309

مشغل نول آلي813310

مشغل نول جاكارد813311

(يدويا)عامل نسيج القماش 813312

مشغل نول أشرطة813313

مشغل نول سجاد813314

مشغل نول بساط813315

مشغل نول بطاطين813316

مشغل نول مخمل813317

فاحص منسوجات813318

مشغل آلة تريكو813319

عامل إصالح عيوب المنسوجات813320

فاحص أقمشة813321

عامل تبريز813322



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

نساج قش وسعف813323

(يدوي)عامل تريكو813324

عامل إعداد نسيج مطرز يدويا813325

(عدا أنوال الجاكار)عامل نسيج قماش آليا 813326

عامل نسي على أنوال الجاكار813327

عامل نسيج سجاد يدوي813328

عامل نسيج سجاد آليا813329

عامل إعداد شبكة آليا813330

عامل تريكو نسيج813331

(تشطيب)عامل صقل المنسوجات 813332

عامل إعداد ضفيرة آليا813333

عمال النسيج اآلخرون813399

عمال الحياكة8134

حائك يدوي813401

مشغل آلة حياكة كهربائية813402

مشغل آلة حياكة جوارب813403

حائك شبك صيد باآللة813404

حائك شبك صيد باليد813405

عمال الحياكة اآلخرون813499

عمال التفصيل والخياطة8135

عام/مفصل أزياء 813501

خياط عام813502

مفصل مالبس افرنجي813503

خياط مالبس رجالية عام813504

خياط مالبس نسائية عام813505

خياط مالبس أطفال عام813506

خياط بدل جاهزة813507

(جاكت)مفصل وخياط كوت 813508

خياط بنطلون813509

خياط قمصان وبيجامات813510

خياط مالبس شعبية813511

صانع أغطية الرأس العسكرية813512

صانع نماذج مالبس813513

مشغل آلة خياطة صناعية813514

خياط أغطية المركبات813515

خياط خيام813516

عامل خياطة باليد أو باآللة813517

عامل خياطة الجلود باليد813518

عامل تشغيل آلة خياطة الملبوسات813519

(عدا الجالبية )عامل قص المالبس الجاهزة 813520

عامل قص المالبس الجلدية813521

(عدا الجلدية)عامل قص القفازات 813522

عامل قص القفازات الجلدية813523

خياط ومفصل مالبس عربية813524

عامل صنع مظلة يدوية813525

عمال التفصيل والخياطة اآلخرون813599

عمال التطريز8136

عامل تطريز813601

مشغل آلة تطريز813602



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

(كروشيه)مشغل آلة تطريز 813603

عامل لقط813604

عامل عراوي813605

عامل تركيب أزرار813606

(رفاء)عامل رفي المالبس 813607

(كروشيه)عامل تطريز يدوي 813608

عمال التطريز اآلخرون813699

مهن المطابع814

عمال الطباعة الحريرية8141

طباع بالشبكة الحريرية814101

طباع باألختام814102

طباع نسيج814103

عامل قطع استنسل في الطبع بالشبكة الحريرية814104

مهن المطابع األخرى814199

عمال طباعة المطابع8142

طباع عام814201

منضد حروف814202

مشغل آلة سكب الحروف814203

مشغل آلة سكب السطور814204

معد صفحات814205

مرتب صفحات814206

عامل تجهيز أفالم االوفست814207

مشغل آلة طباعة اسطوانية814208

مشغل آلة طباعة دوارة814209

مشغل آلة طباعة اوفست814210

مشغل آلة الطبع الغائر814211

مشغل آلة طباعة ملونة814212

مشغل آلة طباعة مسطحة814213

عامل مونتاج طباعة814214

عامل تشغيل ماكينة طباعة حجرية814215

عامل تشغيل ماكينة طبع ورق حائط814216

عمال طباعة المطابع اآلخرون814299

عمال التجليد8143

مجلد كتب عام814301

مشغل آلة تجليد814302

مشغل آلة تجميع ملزم814303

مجلد كتب يدوي814304

مشغل مقص ورق814305

مشغل ماكينة قص الكتب والسجالت814306

مشغل آلة طي الورق المطبوع814307

خياط كتب814308

مزخرف كتب باليد814309

مشغل آلة زخرفة الكتب814310

عمال التجليد اآلخرون814399

عمال صناعة األختام والكليشيهات8144

عامل صنع ختم مطاطي814401

حفار تصويري عام814402

صانع ألواح الطباعة بالصب814403

حفار أختام814404



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

حفار معادن باألحماض814405

عامل النكلشة بالطالء الكهربائي814406

حفار ألواح الطباعة المعدنية باليد814407

مشغل آالت خفر814408

عمال صناعة األختام والكليشيهات اآلخرون814499

عمال تحميض وطباعة الصور الفوتوغرافية8145

محمض أفالم فوتوغرافية814501

طباع صور فوتوغرافية814502

مكبر صور فوتوغرافية814503

مصور الحفر الضوئي814504

(مرتش)مظهر طباعة صور فوتوغرافية 814505

ناقل الصور الشمسية814506

سباك سطور814507

(بالليونوتيب)عامل تشغيل ماكينة طباعة 814508

عامل تشغيل ماكينة طباعة المونوتيب814509

عامل توضيب814510

عامل توضيب المسبك الفوتوغرافي814511

عامل نماذج استريوتيب814512

عامل حفر أحجار الليثوغرافية814513

عامل حفر قالب خشب أو مطاط أو مشمع يدويا814514

عامل حفر اكلشهات الطبع آليا814515

عامل نقل ليثوغرافي814516

عامل حفر المعدن بالحامض814517

حفار فوتوغرافي عام814518

عامل حفر فوتوغرافي ميكانيكا814519

عامل الرتوش على األلواح المعدنية814520

(ابيض واسود )عامل تحميض فوتوغرافي بدون ألوان 814521

عمال تحميض وطباعة الصور الفوتوغرافية اآلخرون814599

مهن تصنيع مواد األبنية815

عمال تشكيل ونقش أحجار ورخام البناء8151

عامل قطع وصقل األحجار والرخام عام815101

عامل قطع ونشر األحجار والرخام815102

مشغل آلة تسوية وصقل األحجار والرخام815103

مشغل منشار حجر قرصي815104

مشغل مخرطة األحجار815105

عمل صقل األحجار باليد815106

عامل تثقيب األحجار815107

عامل فرز األحجار815108

واضع تصاميم على األحجار815109

حفار حروف على األحجار815110

نحات815111

مشغل فرن صناعة االسمنت815112

عمال تشكيل ونقش أحجار ورخام البناء اآلخرون815199

عمال صناعة الطوب اإلسمنتي والرملي والحراري8152

عامل تجهيز خلطات طوب إسمنتي815201

مشغل مكبس طوب إسمنتي يدوي815202

مشغل مكبس طوب إسمنتي آلي815203

مشغل مكبس طوب رملي آلي815204

مشغل فرن تجفيف الطوب الرملي815205



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مشغل فرن تحميض الطوب الحراري والخزفي815206

عمال صناعة الطوب اإلسمنتي والرملي والحراري اآلخرون815299

عمال صناعة البالط اإلسمنتي والخزفي8153

مشغل وحدة البالط اإلسمنتي815301

مشغل مكبس بالط إسمنتي يدوي815302

عامل تجهيز خلط بالط خزفي815303

عامل تشكيل فسيفساء815304

مشغل مكبس بالط خزفي815305

مشغل جالية بالط815306

مراقب ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في صناعة االسمنت815307

عامل تشغيل فرن طوب وبالط815308

عمال صناعة البالط اإلسمنتي والخزفي اآلخرون815399

عمال صناعة القرميد8154

مشغل مكبس قرميد815401

مشغل مقص القرميد815402

مشغل أفران القرميد815403

عمال صناعة القرميد اآلخرون815499

عمال صناعة األعمدة واألنابيب اإلسمنتية والخزفية8155

مشغل آلة صب األعمدة الخراسانية815501

مشغل آلة صب األنابيب اإلسمنتية815502

مشغل آلة صب األنابيب الخزفية815503

عامل تصنيع خرسانة مسبقة الصب815504

مشغل جهاز شد فوالذ التسليح في األعمدة الخراسانية815505

عامل صنع منتجات خراسانية815506

عامل صنع منتجات االسبستوس815507

عامل صنع حجر موزاييك815508

عمال صناعة األعمدة واألنابيب اإلسمنتية والخزفية اآلخرون815599

والمناجم (المقالع  )عمال المحاجر 8211

عامل منجم عام821101

مشغل آالت الثقب في الناجم821102

مركب دعائم أنفاق821103

عامل تفجير821104

حجار821105

جامع عينات821106

عامل تشغيل ماكينة قطع معدن821107

مراقب أو مالحظ أو مشرف في المحاجر821108

عامل محجر821109

عامل إشارة منجم821110

والمناجم اآلخرون (المقالع )عمال المحاجر 821199

عمال تعدين الخامات المعدنية8212

مشغل كسارة أحجار821201

مشغل زجاج821202

طحان خامات821203

مشغل آالت تنظيف وفصل الركاز821204

مشغل آالت تنقية الخامات المعدنية821205

مجهز أفران الصهر821206

مشغل الفرن العالي821207

مشغل فرن األلمنيوم821208

مشغل فرن الفوالذ821209



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مشغل فرن أحجار821210

مشغل فرن تحميض خامات821211

عامل تعبئة وتغليف خامات مصنعه821212

مراقب أو مالحظ أو مشرف على استخراج الحديد821213

مراقب و مالحظ أو مشرف على درفلة المعادن821214

مراقب سباكة المعادن821215

مالحظ معدات ترسيب المعادن821216

مالحظ تشغيل فرن توماس للصلب821217

مالحظ تشغيل فرن بسمر إلنتاج الصلب821218

فران لتحويل معادن حديدية وتنقيتها821219

عامل درفلة على الساخن821220

عامل درفلة صلب821221

عامل درفلة معادن غير حديدية821222

مشغل ماكينة سحب مواسير أو أنابيب دون وصالت821223

عامل تشغيل أجهزة الضبط في ماكينات الدرفلة821224

عامل درفلة معادن على البارد821225

(معادن غير فلزية )مشغل ماكينة صب القضبان وسباكتها 821226

عمال تعدين الخامات المعدنية اآلخرون821299

عمال استخراج ومعالجة النفط8213

مجهز منصة حفر اآلبار821301

مشغل مثقاب حفر اآلبار821302

مشغل حفار ترددي لآلبار821303

عامل تبطين آبار النفط والغاز821304

مشغل آبار النفط باألحماض821305

مشغل مضخات خطوط األنابيب821306

عامل تنقية النفط الخام من الرمل والماء821307

مراقب بناء وأجهزة حفر821308

مراقب ومشرف حقول النفط821309

مراقب أو مالحظ أو مشرف على اختبار اآلبار821310

مراقب أو مالحظ أو مشرف على حفر آبار المياه821311

مراقب تشغيل برج الحفر821312

مراقب تشغيل معدات الحفر الدوراني821313

مالحظ تشغيل حفارة بالحبل821314

مالحظ معالجة آبار الزيت والغاز بالحامض821315

(تكرير البترول )مراقب لوحة تحكم 821316

عمال استخراج ومعالجة النفط اآلخرون821399

عمال تكرير النفط8221

(تكرير البترول )مالحظ جهاز تقطير 822101

مشغل جهاز معالجة النفط822102

مشغل مضخات مصاف822103

مشغل جهاز تفاعل النفط822104

مشغل جهاز تقطير النفط822105

(تصفية النفط)مراقب لوحات تحكم مصاف 822106

مشغل برج فصل زيت البرافين822107

عامل خلط النفط822108

مشغل جهاز تعبئة يعمل بالطاقة822109

مشغل جهاز تعبئة ناقالت822110

مشغل في معمل تكرير822111

(تكرير البترول )معالج إزالة الكبريت 822112



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مالحظ معالجة الزيت822113

مشغل ماكينة التعدين822114

عامل تشغيل معدات ساحبة822115

(اآلخرون )عمال تكرير النفط 822199

عمال تقطير ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي والعملي8222

مشغل غاليات مياه822201

مشغل محطة لمعالجة المياه822202

مراقب لوحة تحكم تنقية المياه822203

عامل تشغيل سحق في العمليات الكيميائية822204

عامل تشغيل ماكينة جرش وطحن في العمليات الكيميائية822205

عامل تشغيل ماكينة خلط ومزج في العمليات الكيميائية822206

عالم تشغيل ماكينة طبخ في العمليات الكيميائية822207

عامل التحميص في العمليات الكيميائية822208

(معالجة كيميائية وما إليها)عامل تجفيف 822209

عامل تشغيل مكبس ترشيح822210

عامل تشغيل اسطوانة ترشيح دوارة822211

عامل تشغيل ماكينة فصل تدار بقوة الطرد المركزي822212

مشغل جهاز تقطير متقطع المواد الكيميائية822213

مشغل جهاز تقطير مستمر لمعالجة المواد الكيميائية822214

مشغل جهاز تفاعل للمعالجة الكيميائية822215

مشغل جهاز تبخير822216

مشغل مبيض كيميائي822217

محضر مواد تجميل ومعاجين األسنان822218

عامل صنع طقم أسنان صناعية وإصالحها822219

عمال المعالجة الكيميائية اآلخرون822220

822299
عمال تقطير ومعالجه مياه الشرب والصرف الصحي والعمليات الكيماوية 

اآلخرون

عمال الصناعات البالستيكية والمطاطية8223

مجهز خلطات للدائن822301

مشغل آلة حقن اللدائن822302

مشغل آلة بثق اللدائن822303

مشغل مكبس قوالب تشكيل اللدائن822304

عامل خط إنتاج أكياس بالستيكية822305

مشغل مكبس إطارات مطاطية822306

عامل تشغيل ماكينة تشكيل البالستيك بالضغط822307

مشغل جهاز تكسية اإلطارات822308

عامل صنع إطارات822309

مشغل آلة تصفيح المطاط822310

مشغل آلة صقل منتجات للدائن822311

مشغل آلة تبريد وتجفيف المطاط822312

مشغل آلة كساء النسيج بالمطاط822313

فاحص إطارات822314

مشكل إطارات822315

مشغل آلة تصنيع األلياف االصطناعية822316

عامل تجميع منتجات منتجات المطاط822317

عامل تشغيل ماكينة بالستيك بالحقن822318

عامل تشغيل ماكينة تشكيل بالبثق822319

عامل ترقيق بالستيك822320

عامل تجميع منتجات بالستيك822321



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل تركيب منتجات بالستيك822322

مشغل ماكينة تخشين اإلطارات822323

عامل تغليف إطارات مستعملة822324

مراقب ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في صناعة منتجات المطاط822325

عامل نفخ عجالت822326

مراقب ومالحظ ومشرف على اإلنتاج في صناعة البالستيك822327

عمال الصناعات البالستيكية والمطاطية اآلخرون822399

عمال صناعة الصابون والمنظفات الكيميائية8224

مشغل آلة طبخ مواد الصابون822401

مشغل آلة تعبئة الصابون وتغليفه822402

عمال صناعة الصابون والمنظفات الكيميائية اآلخرون822499

عمال صناعة العطور ومستحضرات التجميل8225

عامل تصنيع عطور زيتية822501

عامل تصنيع معاجين ومواد تجميل822502

مجهز خلطات مستحضرات تجميل822503

عمال صناعة العطور ومستحضرات التجميل اآلخرون822599

عمال صناعة الزجاج8226

مجهز خلطات الزجاج822601

مشغل فرن صهر الزجاج822602

نفاخ زجاج822603

مشغل مكبس زجاج822604

مشغل وحدة تشكيل ألواح الزجاج822605

مشغل آلة قص الزجاج822606

مشغل آلة جلخ الزجاج822607

عامل صب الزجاج822608

صقال زجاج822609

عامل جلخ العدسات822610

صقال عدسات822611

عامل تشكيل العدسات822612

عامل تشكيل أنابيب الزجاج822613

نقاش زجاج822614

عامل تصنيع صوف الزجاج822615

عامل صقل وطلي المرايا822616

مشغل آلة سحب الزجاج822617

مشغل فرن تكوين الزجاج822618

تلدين الزجاج (تخمير )عامل مشغل فرن 822619

مشغل آلة نفخ الزجاج822620

عامل تصنيع ورق الصنفرة822621

عامل نفخ معدات زجاجية علمية822622

عامل تشغيل تقويم الزجاج822623

عامل قص زجاج بصري822624

عامل ثني أنبوب زجاجي822625

عامل تشغيل ماكينة نفخ الزجاج822626

مراقب ومالحظ ومشرف علة اإلنتاج بصناعة األلياف الصناعية822627

عامل تقسية الزجاج822628

عامل حفر الزجاج822629

عامل نقش الزجاج بالسفح الرملي وحفره822630

عامل صنع مادة طالء الزجاج822631

عامل خلط مكونات الصنفرة822632
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(فايبر جالس)عامل صنع زجاج ليفي 822633

عامل طلي الزجاج822634

عامل قطع الزجاج أو قصه822635

عمال صناعة الزجاج اآلخرون822699

عمال صناعة الخزف والسيراميك8227

خزاف عام822701

طحان خامات الخزف822702

مشغل دوالب خزف822703

خزاف تشكيل بالقوالب822704

مشغل مكبس الخزف822705

مشغل آلة بثق الخزف822706

مشغل فرن حرق الخزف822707

صانع نماذج للمنتجات الخزفية822708

نقاش خزف822709

عامل رش الخزفيات بالطالء822710

عامل طلي الخزفيات822711

عامل تشكيل الصلصال والفخار بدوالب دوار822712

عامل غربلة العجينة822713

عامل صب العجينة يدويا822714

عامل تشكيل طوب وبالط يدويا822715

عامل تشكيل عجلة جلخ822716

عامل غمس الخزفيات822717

(الصلصال)عامل خلط العجينة 822718

عامل صنع العجينة السائلة822719

عامل ضغط العجينة يدويا822720

عامل زخرفة الخزفيات822721

عمال صناعة الخزف والسيراميك اآلخرون822799

عمال الصناعات الدوائية8228

مشغل وحدة تحضير المساحيق الدوائية822801

مشغل مكبس األقراص الدوائية822802

مشغل آلة تعبئة الكبسوالت الدوائية822803

مشغل آلة صقل الكبسوالت الدوائية822804

مشغل وحدة تلبيس األقراص الدوائية822805

مشغل جهاز مراقبة األقراص الدوائية822806

مشغل آلة تغليف األقراص الدوائية822807

مشغل وحدة إنتاج األدوية السائلة822808

مشغل وحدة إنتاج المراهم الدوائية822809

مشغل وحدة إنتاج الحقن الدوائية822810

عمال الصناعات الدوائية اآلخرون822899

عمال معالجة النفايات8229

معالج نفايات822901

عامل حرق نفايات822902

عمال معالجة النفايات اآلخرون822999

عمال صناعة اآلالت الموسيقية وإصالحها823

عمال صناعة اآلالت الموسيقية وإصالحها8232

عامل صنع آلة وترية823201

عامل صنع آلة نفخ823202

عامل ضبط إيقاع آلة موسيقية823203

عمال صناعة اآلالت الموسيقية وإصالحها اآلخرون823299
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دليل التصنيف المهني السعودي

عمال صناعة منتجات النخيل وغيرها من النباتات وإصالحها824

عمال صناعة منتجات النخيل وغيرها من النباتات وإصالحها8240

عامل صنع سالل824001

عامل فرشاة يدويا824002

عامل صنع مكنسة يدويا824003

عامل صنع أثاث من خوص النخيل وجريده824004

عمال صناعة منتجات النخيل وغيرها من النباتات اآلخرون824099

عمال بعض المنتجات األخرى825

عمال بعض المنتجات األخرى8250

عمال تجهيز الحيوان والطيور وتحنيطها825001

صانع الشمع825002

فاحص جودة825003

عمال بعض المنتجات األخرى اآلخرون825099

مهن الصناعات الغذائية83

مهن طحن الحبوب وصناعة الخبز والحلويات والسكر831

عمال مطاحن الحبوب8311

طحان حبوب عام831101

مشغل غرابيل حبوب831102

مشغل آلة جرش الحبوب831103

مشغل مطحنة حبوب831104

مبيض أرز831105

عامل طحن األرز831106

مشغل مناخل حبوب831107

طحان توابل831108

محمص وطحان بن831109

عمال مطاحن الحبوب اآلخرون831199

عمال صناعة المكرونة8312

صانع مكرونة عام831201

عجان مكرونة831202

مشغل آلة تشكيل المكرونة831203

مشغل فرن تجفين المكرونة831204

مشغل آالت تقطيع المكرونة831205

عامل تعبئة وتغليف المكرونة831206

عمال صناعة المكرونة اآلخرون831299

عمال صناعة الخبز والمعجنات8313

خباز عام831301

مشغل عجان فرن آلي831302

مشغل آلة تقطيع العجين831303

مراقب فرن خبز آلي831304

صانع معجنات831305

صانع بسكويت831306

(فران خبز)عامل تجهيز الخبز وصناعته 831307

عمال صناعة الخبز والمعجنات اآلخرون831399

عمال صناعة الحلويات8314

صانع حلويات عام831401

صانع شوكوالته831402

صانع حلويات شرقيه831403

صانع حلويات غربية831404

(علك  )صانع لبان 831405
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عامل تعبئه وتغليف الحلويات831406

صانع ايسكريم بالماكينة831407

عمال صناعة الحلويات اآلخرون831499

عمال صناعة السكر8315

عامل صناعة سكر عام831501

مشغل  عصارة قصب السكر831502

مشغل جهاز طحن وعصر البنجر831503

مشغل جهاز كربنة السكر831504

مشغل جهاز بلورة السكر831505

مشغل جهاز فصل السكر831506

مشغل مجففات السكر831507

مشغل آلة تشكيل السكر831508

عامل تعبئة وتغليف السكر831509

عمال صناعة السكر اآلخرون831599

عمال صناعة الخمائر8316

صانع خمائر عام831601

مشغل حقل التخمير لخميرة الخبز831602

مجفف خميرة الخبز831603

مشغل فاصالت خميرة الخبز831604

مرشح خميرة الخبز831605

عامل تعبئة وتغليف خميرة الخبز831606

عمال صناعة الخمائر اآلخرون831699

مهن تصنيع الخضروات والفواكه832

عمال صناعة المخلالت8321

صانع خل832101

(طرشي)صانع مخللالت 832102

عمال صناعة المخلالت اآلخرون832199

عمال حفظ وتعليب الخضراوات والفواكه8322

طباخ فواكه وخضروات عام832201

عامل تحضير الخضروات والفواكه832202

معقم مواد غذائية832203

مجمد مواد غذائية832204

مجفف مواد غذائية832205

صانع مربى832206

صانع دبس832207

طباخ تمور832208

مشغل آلة فرز التمور عن النواة832209

عامل مبخرة تمور832210

عامل تعبئة وتغليف الخضروات والفواكه832211

مشغل معصرة تمور832212

عمال حفظ وتعليب الخضروات والفواكه اآلخرون832299

عمال صناعة المشروبات8323

عامل تصنيع عصير832301

(عصير الفاكهة )محضر عصير مشروبات 832302

عمال صناعة المشروبات اآلخرون832399

عمال صناعة الزيوت النباتية8324

عام-عامل صناعة الزيوت النباتية 832401

عامل تحضير المواد األولية832402

مشغل مكابس الزيوت النباتية832403
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مشغل مصافي الزيوت النباتية832404

مشغل جهاز هدرجة الزيوت النباتية832405

صانع طحينة832406

عامل كبس مخلفات الزيوت النباتية832407

عامل تعبئة وتغليف منتجات وزيوت نباتية832408

عمال صناعة الزيوت النباتية832499

مهن تصنيع اللحوم واأللبان833

الجزارون8331

جزار عام833101

جزار حيوانات833102

جزار بالمجزرة833103

جزار دواجن833104

منظف أحشاء وأطراف الذبائح833105

منظف أحشاء وريش الدواجن833106

مقطع لحم833107

صانع منتجات لحوم833108

عامل صنع البسطرمة833109

الجزارون اآلخرون833199

عمال حفظ وتعليب األسماك8332

عام/عامل حفظ السمك وتعليبه 833201

مقطع ومنظف اسماك833202

طباخ اسماك833203

معلب اسماك833204

عامل تصنيع مخلفات األسماك833205

عامل حفظ وتجميد األسماك833206

عمال حفظ وتعليب األسماك اآلخرون833299

عمال صناعة األلبان ومنتجاتها8333

صانع منتجات ألبان عام833301

مشغل آلة فرز الدهون833302

معقم منتجات األلبان833303

صانع قشدة833304

صانع زبده833305

صانع أجبان833306

صانع لبن833307

صانع مثلجات833308

صانع زبادي833309

عامل بسترة منتجات األلبان833310

عمال صناعة األلبان ومنتجاتها اآلخرون833399

مهن تصنيع الشاي والملح والثلج834

مهن تصنيع الشاي والملح والثلج8341

عمال تصنيع الشاي والملح والثلج834101

خالط شاي834102

عامل تصنيع ملح834103

صانع ثلج834104

عمال تصنيع الشاي والملح والثلج اآلخرون834199

المهن الهندسية األساسية المساعدة9

المهن الميكانيكية91

مهن ميكانيكا إنتاج وتشكيل المعادن911

عمال تشكيل المعادن بالدرفلة والسحب والبثق والحدادة9111
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مشغل درافيل األلواح المعدنية911101

مشغل درافيل المقاطع المعدنية911102

مشغل درافيل األنابيب المعدنية911103

مشغل آلة بثق األنابيب911104

مشغل آلة سحب األسالك المعدنية911105

مشغل آلة صنع المسامير911106

مشغل مطرقة آلية911107

مشغل مكبس حدادة911108

مشغل فرن تسخين معادن911109

(عربي )حداد كير 911110

حداد أسلحة911111

عامل تشغيل ماكينة عام911112

عامل ماكينة تفريز911113

عامل تشغيل ماكينة سحج911114

عامل تشغيل ماكينة تجويف911115

عامل تشغيل ماكينة ثقب911116

عامل تشغيل ماكينة تلميع المعادن وصقلها911117

عامل ماكينة سن أدوات قطع المعادن911118

عامل سن عدد القطع911119

عامل إصالح المناشير وسنها911120

عامل سن ماكينة تسريح النسيج911121

عامل تجهيز ماكينة صنع األدوات المعدنية911122

عامل تشغيل ماكينة صنع األدوات المعدنية911123

عامل صنع معدات العجزة  والمعوقين وإصالحها911125

(بطريقة البثق  )مشغل مكبس تشكيل المعادن 911126

(عام )عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة 911127

عامل شنكرة المشغوالت المعدنية911128

عامل تشكيل مشغوالت نحاسية911129

عامل تشكيل  مشغوالت القصدير911130

عامل تشكيل ألواح معدنية رقيقة ألجهزة تكييف الهواء911131

عامل تشكيل مشغوالت زخرفيه911132

عامل تصنيع ألواح المراجل وتشكيلها911133

عامل تجميع هياكل معدنية وتشييدها لسفينة911134

عامل تشكيل ألواح فوالذية لسفينة911135

عمال تشكيل المعادن بالدرفلة والسحب والبثق والحدادة اآلخرون911199

عمال تشكيل المعادن بالصهر والصب والسباكة9112

صانع نماذج911201

صانع قوالب رملية911202

رملية (دالليك )صانع نوى 911203

(ميكانيكا )عامل تشكيل قوالب رملية 911204

المسبوكات باليد (دالليك )عامل تشكيل مكبس 911205

سباك عام911206

سباك911207

مساعد سباك911208

مشغل آلة السكب بالقوالب911209

مشغل آلة السكب بالطرد المركزي911210

مشغل أفران صهر معادن911211

مساعد مشغل أفران الصهر911212

مساعد فني مختبر معالجة حرارية911213
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دليل التصنيف المهني السعودي

عامل تركيب مواسير عام911214

عامل تركيب مواسير غاز911215

عامل تركيب مواسير سفينة911216

عامل تركيب911217

سمكري أنابيب البخار911218

عامل صب المعدن911219

مشغل فرن الدست911220

(ميكانيكا )عامل تشكيل مكبس المسبوك 911221

مالحظ تشغيل فرن صهر المعادن911222

عمال تشكيل المعادن بالصهر والصب والسباكة اآلخرون911299

عمال تشكيل المعادن بآالت التشغيل9113

خراط عام911301

خراط911302

مساعد خراط911303

مشغل مخرطة أوتوماتيكية911304

مجلخ عام911305

مجلخ911306

مجلخ أدوات قطع911307

براد عام911308

براد911309

مساعد براد911310

فراز911311

مساعد فراز911312

مشغل آلة تشغيل مبرمجة911313

صانع قوالب وأدوات911314

عامل تشغيل ماكينة معاد أوتوماتيكي911315

مراقب علي اإلنتاج في أعمال الخراطة911316

عمال تشكيل المعادن بآالت التشغيل اآلخرون911399

عمال أشغال الصفيح واأللواح المعدنية9114

حداد911401

حداد أثاث معدني عام911402

حداد أثاث معدني911403

صانع مشغوالت معدنية911404

مساعد حداد أثاث معدني911405

مشغل مقص صفيح آلي911406

مشغل بناية صفيح آلية911407

مشغل مكبس صفيح911408

مشغل مخرطة تشكيل ألواح معدنية911409

حداد ألواح معدنية عام911410

حداد ألواح معدنية911411

مساعد حداد ألواح معدنية911412

مشغل ملف ألواح معدنية911413

سمكري911414

مشغل مخرطة تشكيل صفيح911415

براد أنابيب عام911416

براد أنابيب911417

دهان معادن911418

مساعد دهان معادن911419

(صانع عده)براد عده 911420



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل صنع نماذج ارانيك معدنية السبك911421

عامل شنكرة معادن911422

عامل تصليح بنادق صيد911423

حداد أقفال911424

عامل تشكيل المعدن يدويا911425

عامل تشكيل مكبس المعادن911426

مشغل ماكينة ثنى المعادن911427

عامل تشغيل ماكينة قص المعادن911428

براد ميكانيكي تركيب آالت وماكينات وصيانتها عام911429

براد ميكانيكي تجميع آالت وماكينات وتجهيزها وصيانتها911430

مراقب علي اإلنتاج في صناعة الماكينات المعدنية وتشغيلها وإصالحها911431

911432
ماعدا محركات )براد ميكانيكي تجميع وتجهيز محرك االحتراق الداخلي 

(الطائرات والسفن 

براد ميكانيكي تجميع محرك طائرة وتجهيزه وصيانته911433

براد ميكانيكي تجميع محرك بحري وتجهيزه وصيانته911434

(ماعدا الخاصة بالطائرات والسفن)براد ميكانيكي تجميع تربينه وتجهيزها 911435

براد ميكانيكي تجميع ماكينة صنع أدوات معدنية وتجهيزها911436

911437
وتجهيز آالت األجزاء أو , براد ميكانيكي تجميع صيانة آالت التعدين 

المكونات
ميكانيكي تجميع ماكينة طباعة وتجهيزها وصيانتها911438

براد ميكانيكي تجميع ماكينة نسيج وتجهيزها911439

براد ميكانيكي تجميع ماكينة أشغال الخشب وتجهيزها911440

ميكانيكي تجميع ماكينة زراعية وتجهيزها911441

براد ميكانيكي تجهيز معدات حفر األرض ونقل األتربة وتجميعها911442

مراقب براده911443

براد عده911444

عمال أشغال الصفيح واأللواح المعدنية اآلخرون911499

عمال التركيبات واإلنشاءات المعدنية9115

حداد أبواب معدنية911501

حداد أبواب فوالذية911502

عامل تجهيز إنشاءات فوالذية911503

حداد أبواب األلمنيوم911504

حداد إنشاءات معدنية عام911505

حداد إنشاءات معدنية911506

عامل تشييد إنشاءات فوالذية911507

مساعد حداد إنشاءات معدنية911508

مشغل آلة ثقب وتخريم911509

مشغل منشار معادن آلي911510

مركب إنشاءات معدنية عام911511

مركب إنشاءات معدنية911512

عامل شنكار عوارض وألواح معدنية911513

مساعد مركب إنشاءات معدنية911514

عامل تشغيل مكبس تشكيل911515

عامل تشغيل ماكينة مقشطة911516

عامل تجهيز ماكينة ثقب وتشغيلها911517

عامل توضيب ماكينة الجلخ الدقيق وتشغيلها911518

عامل تجهيز ماكينة صقل وتشغيلها911519

عامل تجهيز ماكينة رش مبرمجة وتشغيلها911520



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل سحب سلك أو قضبان وتشكيله يدويا911521

عامل سحب سلك أو قضيب وتشكيله ميكانيكيا911522

عامل تشغيل ماكينة سحب مواسير وأنابيب حديدية ليس بها وصالت911523

مراقب علي اإلنتاج في أعمال الحدادة911524

عمال التركيبات واإلنشاءات المعدنية اآلخرون911599

عمال اللحام9116

لحام عام911601

لحام كهرباء عام911602

لحام كهرباء911603

لحام بالقوس الكهربائي آليا911604

مساعد لحام كهرباء911605

لحام أوكسجين911606

مساعد لحام أوكسجين911607

لحام أنابيب عام911608

لحام أنابيب911609

مشغل آلة لحام مقاومة911610

مشغل آلة لحام كهربائي أوتوماتيكية911611

عامل برشمة ـ يدويا911612

عامل برشمة ـ آليا911613

عامل برشمة ـ ضغط هوائي911614

لحام المركبات المعدنية911615

لحام بالرصاص911616

لحام بالنحاس األصفر911617

عامل قطع باآللة يدويا911618

عامل قطع باآللة آليا911619

لحام بالمكواة911620

عمال اللحام اآلخرون911699

عمال تكسيه معادن9117

عامل تكسيه911701

(مشغل آلة جلفنة )مشغل آلة تكسيه المعادن بالخارصين 911702

عامل تكسيه كهربائية للمعادن911703

عامل تكسيه معادن بالغمر911704

عامل تكسيه معاد بالرش911705

(لحفر المعادن )عامل تخمير 911706

عامل مراجعة معادن911707

عامل طالء المعادن بالكهرباء911708

عامل طالء بالغمس الساخن911709

عامل طالء السلك بالماكينة911710

عامل طالء معادن بجهاز رش المعادن911711

رباب أواني نحاسية911712

عامل طالء المعادن باألزرق911713

عامل تنظيف المعادن المسبوكة وتنعيمها يدويا911714

عامل نظافة المعادن911715

عامل تنظيف المعادن بالرش بالمعادن911716

عامل تلميع معادن بالفرشاة911717

دهان بالغمر يدويا911718

عمال تكسيه معادن اآلخرون911799

النحاسون9118

نحاس عام911801



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

نحاس أواني منزلية911802

النحاسون اآلخرون911899

الصاغة9119

صائغ حلي ومجوهرات عام911901

صائغ حلي ذهبية911902

صائغ حلي فضية911903

جواهرجي911904

عامل تثبيت أحجار كريمة911905

صائغ ذهب وفضة911906

صائغ زخرفة معادن ثمينة بالريديوم وبالتلوين والمينا911907

عامل سحب وتسطيح معادن ثمينة911908

صائغ صفائح رقيقة من المعادن الثمينة911909

عامل إصالح جواهر ثمينة911910

 عامل نقش مجوهرات911911

الصاغة اآلخرون911999

مهن تركيب وصيانة المعدات الصناعية والمكتبية912

عمال تركيب المعدات الصناعية9121

ميكانيكي تركيب معدات صناعية عام912101

ميكانيكي تركيب معدات صناعية912102

مساعد ميكانيكي تركيب معدات912103

عمال تركيب المعدات الصناعية اآلخرون912199

عمال صيانة المعدات الصناعية9122

ميكانيكي صيانة ميكانيكية عام912201

ميكانيكي صيانة معدات صناعية912202

ميكانيكي نصب ماكينة وتركيبها912203

ميكانيكي صيانة آالت الغزل912204

ميكانيكي صيانة آالت النسيج912205

ميكانيكي صيانة آالت الخياطة912206

ميكانيكي صيانة آالت المطابع912207

ميكانيكي ماكينة تعدين912208

ميكانيكي ماكينة صنع مشغوالت معدنية912209

ميكانيكي ماكينة أشغال الخشب912210

ميكانيكي صيانة المضخات والضواغط912211

ميكانيكي صيانة آالت الغسيل والكي912212

ميكانيكي صيانة أجهزة مناولة المواد912213

مساعد ميكانيكي صيانة912214

لحام اقشطة ناقلة912215

مشغل جهاز تبريد912216

عمال صيانة المعدات الصناعية اآلخرون912299

عمال صيانة األجهزة الدقيقة الميكانيكية واآلالت المكتبية9123

ميكانيكي أجهزة دقيقة عام912301

ميكانيكي أجهزة دقيقة912302

ميكانيكي أجهزة قياس912303

ساعاتي912304

ميكانيكي صيانة بصريات912305

ميكانيكي صيانة آالت مكتبية عام912306

ميكانيكي صيانة آالت كاتبة912307

ميكانيكي صيانة آالت االستنساخ912308

ميكانيكي صيانة آلة موسيقية912309



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

ميكانيكي ماكينة مكتبية912310

ميكانيكي صيانة مشاة صناعية912311

عمال صيانة األجهزة الدقيقة الميكانيكية واآلالت المكتبية اآلخرون912399

عمال صيانة أفران ومدا فيء الغاز والنفط9124

ميكانيكي صيانة أفران ومدا فيء عام912401

ميكانيكي صيانة أفران ومدا فيء غاز912402

ميكانيكي صيانة أفران ومدا فيء نفط912403

ميكانيكي إصالح معدات بوتاجاز منزلي912404

عمال صيانة أفران ومدا فيء الغاز والنفط اآلخرون912499

مهن التكييف والتمديدات الصحية913

عمال تركيب أنظمة التكييف وتشغيلها وصيانتها9131

ميكانيكي تكييف عام913101

ميكانيكي أجهزة تكييف مركزي913102

ميكانيكي مكيفات منزلية913103

ميكانيكي مكيف مركبات913104

مساعد ميكانيكي تكييف913105

مشغل أجهزة تكييف مركزي913106

عمال تركيب أنظمة التكييف وتشغيلها وصيانتها اآلخرون913199

عمال تركيب أنظمة التبريد وتشغيلها وصيانتها9132

ميكانيكي تبريد عام913201

ميكانيكي أجهزة تبريد مركزي913202

ميكانيكي أجهزة تبريد منزلية913203

مساعد ميكانيكي أجهزة التبريد المركزي913204

مشغل أجهزة تبريد مركزي913205

عمال تركيب أنظمة التبريد وتشغيلها وصيانتها اآلخرون913299

عمال تركيب أنظمة التدفئة المركزية وتشغيلها وصيانته9133

ميكانيكي تدفئة مركزية عام913301

ميكانيكي تدفئة مركزية913302

مساعد ميكانيكي تدفئة مركزية913303

ميكانيكي صيانة مراجل913304

مشغل أنظمة التدفئة المركزية913305

مشغل أجهزة التهوية والتدفئة913306

عمال تركيب أنظمة التدفئة المركزية وتشغيلها وصيانتها اآلخرون913399

عمال تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والنفط والغاز9134

ميكانيكي تمديدات صحية عام913401

مساعد ميكانيكي تمديدات صحية913402

مركب تمديدات صحية منزلية913403

عامل تنظيف مجاري913404

ميكانيكي تمديد شبكات أنابيب نفط913405

ميكانيكي تمديد شبكات أنابيب غاز913406

مشغل ماكينة معالجة المياه وتنقيتها وتصفيتها913407

مشغل أآلت مساعدة في تحلية المياه913408

مشغل محطة خلط في تحلية المياه913409

جامع عينات في تحلية المياه913410

مشغل حراري غرفة تحكم913411

مشغل غرفة تحكم في محطة تحلية للمياه المالحة913412

مشغل محطة ضخ في محطة تحلية المياه المالحة913413

عامل جير في محطة تحلية المياه المالحة913414

عمال تمديد شبكات المياه والصرف الصحي والنفط والغاز اآلخرون913499



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مهن تشغيل وقيادة وسائط النقل وآليات الطرق914

سائقو المركبات9141

سائق عموم المركبات914101

سائق حافلة914102

سائق شاحنة914103

سائق سيارة عمومي914104

سائق سيارة خصوصي914105

سائق دارجة نارية914106

سائق سيارة أجرة914107

سائق سيارة نقل صغيرة914108

سائق مركبة يجرها الحيوان914109

سائقو المركبات اآلخرون914199

سائقو القطارات والمهن المرتبطة بها9142

سائق قطار914201

مساعد سائق قطار914202

عامل إشارة914203

عامل تحويل سكك914204

سائقو القطارات والمهن المرتبطة بها اآلخرون914299

سائقو آليات الطرق والروافع9143

سائق عموم آليات الطرق914301

سائق آلية تسوية914302

سائق جرافة914303

سائق غارفة914304

مشغل حفارة914305

مشغل آلية تحميل914306

(مدحلة )سائق حادلة 914307

سائق آلية سفلتة914308

سائق رافعة شوكيه914309

مشغل رافعة متحركة ونش914310

مشغل رافعة برجيه914311

مشغل آلة دق914312

سائق ناقلة خشب914313

سائق قاطرة منجم أو محجر914314

(جريدر )سائق كاشطة 914315

سائق هراسة914316

مشغل آلة رافعة914317

مشغل عربة رفع بضائع914318

سائقو آليات الطرق والروافع اآلخرون914399

 مشغلو المحركات الثابتة9144

مشغل محركات ديزل914401

مشغل محركات سفن914402

عامل تشغيل عربة منجم914403

عامل فرملة قطار بضاعة914404

عامل مناورة914405

عامل فرملة قاطرة منجم أو محجر914406

مشغل ماكينة ثابتة914407

مشغلو المحركات الثابتة اآلخرون914499

مهن إصالح وسائط النقل وآليات الطرق والزراعة915

ميكانيكيو المركبات9151



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

ميكانيكي سيارات915101

عام/ ميكانيكي حافالت وشاحنات 915102

عام/ ميكانيكا مركبات خفيفة 915103

ميكانيكي جرارات915104

ميكانيكي محرك ديزل915105

ميكانيكي محرك بنزين915106

ميكانيكي مجموعة التوجيه والتعليق915107

ميكانيكي فرامل915108

ميكانيكي مجموعة نقل الحركة915109

ميكانيكي خدمة سريعة915110

ميكانيكي مضحات حقن ديزل915111

مصلح إطارات مركبات915112

ميكانيكي مشعات مبرد محرك مركبات915113

ميكانيكي مجموعة العادم915114

عام/ خراط محركات 915115

مجلخ عمود المرفق915116

مجلخ رأس المحرك915117

خراط اسطوانات المحرك915118

حداد ترميم هياكل مركبات915119

سمكري أجسام مركبات915120

مساعد سمكري ترميم مركبات915121

سمكري طائرات915122

دهان مركبات915123

مساعد دهان مركبات915124

مركب زجاج مركبات915125

ميكانيكي دراجة نارية915126

ميكانيكي دراجة هوائية915127

عامل غسيل وتشحيم مركبات915128

(زنبركات )حداد نوابض 915129

عامل تصليح دراجة ببدال915130

عامل فحص المنتجات الميكانيكية وتفتيشها915131

مشحم ومزيت سيارات915132

ميكانيكيو المركبات اآلخرون915199

 ميكانيكيو القطارات9152

عام/ ميكانيكي قطارات 915201

ميكانيكي محرك قطار915202

ميكانيكي فرامل قطار915203

ميكانيكي ترميم عجالت قطار915204

ميكانيكي صمامات التحكم الهوائية915205

ميكانيكي مفاتيح سكك حديدية915206

ميكانيكيو القطارات اآلخرون915299

ميكانيكيو السفن9153

ميكانيكي سفن عام915301

ميكانيكي محركات سفن915302

ميكانيكي مجموعة الدفع والتوجيه915303

ميكانيكي قوارب صغيرة915304

وقاد بالسفن915305

عمال تزييت وتشحيم السفن915306

مراقب تصليح السفن ودهنها باألحواض الجافة915307



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل تشغيل منارة إرشاد السفن915308

ميكانيكيو السفن اآلخرون915299

ميكانيكيو الطائرات9154

ميكانيكي محرك طائرات توربيني عام915401

عام/ ميكانيكي محرك طائرة 915402

ميكانيكي محرك طائرات توربيني915403

مساعد ميكانيكي محرك توربيني915404

ميكانيكي خدمة ميدانية للطائرات915405

ميكانيكي مجموعة العجالت والتعليق915406

ميكانيكي إصالح جسم الطائرة915407

ميكانيكي صيانة طائرات915408

ميكانيكيو الطائرات اآلخرون915499

ميكانيكيو ومشغلو التوربينات9155

ميكانيكي توربين بخاري عام915501

ميكانيكي توربين بخاري915502

مساعد ميكانيكي توربين بخاري915503

مراقب تشغيل توربين بخاري915504

مشغل توربين بخاري915505

مشغل ماكينة ضغط هواء915506

مشغل مولد بخار915507

وقاد مرجل بخاري915508

ميكانيكي توربين غازي عام915509

ميكانيكي توربين غازي915510

مشغل ماكينة ضغط الغازات915511

مساعد ميكانيكي توربين غازي915512

مشغل توربين غازي915513

ميكانيكي توربين مائي عام915514

ميكانيكي توربين مائي915515

مساعد ميكانيكي توربين مائي915516

مراقب تشغيل توربين مائي915517

مشغل توربين مائي915518

مشغل ماكينة ضخ915519

مشغل موربين كهربائي915520

ميكانيكيو ومشغلو التوربينات اآلخرون915599

ميكانيكيو آليات الطرق9156

ميكانيكي آليات ثقيلة عام915601

ميكانيكي آليات ثقيلة مجنزرة915602

عجالت/ ميكانيكي آليات ثقيلة 915603

مساعد ميكانيكي آليات ثقيلة915604

ميكانيكي هيدروليك915605

مساعد ميكانيكي هيدروليك915606

ميكانيكيو آليات الطرق اآلخرون915699

ميكانيكيو اآلليات الزراعية9157

ميكانيكي آليات زراعية عام915701

ميكانيكي جرار زراعي915702

ميكانيكي حصاده915703

مساعد ميكانيكي آالت زراعية915704

ميكانيكي تجهيزات الري والرش915705

مساعد ميكانيكي تجهيزات الري والرش915706



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

ميكانيكيو اآلليات الزراعية اآلخرون915799

المهن الكهربائية واإللكترونية92

المهن الكهربائية921

كهربائيو التوليد9211

كهربائي تركيب محطات توليد عام921101

كهربائي تركيب محطات توليد921102

مساعد كهربائي محطات توليد921103

كهروميكانيكي محطات توليد صغيرة921104

عام/ كهربائي تشغيل محطات توليد 921105

كهربائي تشغيل محطات توليد921106

كهربائي لوحات مراقبة وتحكم921107

عام/ كهربائي صيانة محطات توليد 921108

كهربائي صيانة محطات توليد921109

مساعد كهربائي صيانة محطات توليد921110

كهربائي صيانة مفاتيح وأجهزة تحكم921111

كهربائيو التوليد اآلخرون921199

كهربائيو النقل والتوزيع9212

كهربائي شبكات هوائية عام921201

كهربائي شبكات توزيع كهرباء921202

مساعد كهربائي شبكات هوائية921203

كهربائي كابالت أرضية عام921204

كهربائي كابالت توزيع921205

مساعد كهربائي لحام كابالت921206

كهربائي تركيب محطات تحويل921208

كهربائي تشغيل محطات تحويل921210

كهربائي صيانة محطات تحويل921212

مساعد كهربائي محطات تحويل921213

كهربائي خدمات المشتركين921214

كهربائي عداد طاقة921215

عام/ كهربائي صيانة أجهزة دقيقة 921216

كهربائي أجهزة قياس921217

عامل خطوط قوى كهربائية ذات الضغط العالي921218

عامل تجهيز محول كهربائي وتركيبة921219

كهربائي تركيب لوحات توزيع وإصالحها921220

عامل تجهيز مفاتيح تحكم كهربائية921221

كهربائيو النقل والتوزيع اآلخرون921299

كهربائيو االستعمال9213

كهربائي تمديدات كهربائية عام921301

كهربائي تمديدات منزلية921302

كهربائي تمديدات صناعية921303

مساعد كهربائي تمديدات921304

كهربائي آالت كهربائية عام921305

كهربائي لف محركات921306

كهربائي أجهزة منزلية921308

كهربائي مصاعد921309

مساعد كهربائي مصاعد921310

كهربائي صيانة أجهزة تحكم وحماية921311

كهربائي معدات زراعية921312

كهربائيو االستعمال اآلخرون921399



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

كهربائيو المركبات ووسائط النقل9214

كهربائي سيارات921402

مساعد كهربائي سيارات921403

كهربائي قطارات921405

مساعد كهربائي قطارات921406

كهربائي سفن921408

مساعد كهربائي سفن921409

كهربائي طائرات921411

كهربائي مباني921413

كهربائي مسرح وأستوديو921414

كهربائي صيانة921415

كهربائي إصالح921416

عامل فحص معدات كهربائية الكترونية وتفتيشها921417

كهربائي تبريد وتكييف921418

عامل تجهيز أدوات كهربائية وتركيبها921419

مشغل ماكينة توليد الطاقة بالبخار921420

مشغل في محطة توليد الكهرباء والبخار921421

مشغل كهربائي توزيع الحمل الكهربائي في محطة القوى921422

مراقب عمل توصيالت كهربائية921423

921424
مراقب علي اإلنتاج في صناعة كهرباء السيارات والسفن الطائرات 

وإصالحها

(تنقية الفوالذ)مالحظ تشغيل فرن كهربائي قوس 921425

كهربائيو المركبات ووسائط النقل اآلخرون921499

مركبو ومشغلو شبكات ومقاسم االتصاالت اإللكترونية9221

مركب شبكات هاتف عام922101

مركب شبكات هاتف هوائية922102

مركب شبكات هاتف أرضية922103

مساعد مركب شبكات هاتف922104

مركب خطوط المشتركين922105

مركب مقاسم إلكترونية922107

مشغل مقاسم إلكترونية922109

مركب هوائي اتصاالت عام922110

(مركزي )مركب هوائي رئيسي 922111

مركب هوائي تلفزيوني922112

مشغل جهاز عرض سينمائي922113

عامل صاري السلكي922114

مركبو ومشغلو شبكات ومقاسم االتصاالت اإللكترونية اآلخرون922199

إلكترونيو صيانة أجهزة االتصاالت9222

الكتروني صيانة مقاسم922202

الكتروني صيانة أجهزة اتصال عام922203

الكتروني صيانة مبرقة922204

الكتروني صيانة هاتف922205

الكتروني صيانة مذياع وتلفاز عام922206

الكتروني صيانة تلفاز922207

الكتروني صيانة مذياع وتلفاز عام922208

عامل صيانة أجهزة االستقبال بالمذياع والتلفاز والفيديو922209

عامل صيانة جهاز هاتف وبرق922210

إلكترونيو صيانة أجهزة االتصاالت اآلخرون922299

إلكترونيو صيانة أجهزة التحكم والحماية9223



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

الكتروني أجهزة تحكم922301

الكتروني أجهزة حماية922302

إلكترونيو صيانة أجهزة التحكم والحماية اآلخرون922399

اإللكترونيون الصناعيون9224

الكتروني صناعي عام922401

الكتروني صيانة آالت مبرمجة922402

الكتروني صيانة حاسبات922403

الكتروني صيانة أجهزة طبية922404

الكتروني صيانة أجهزة رصد922405

كهربائي تركيب المعدات اإللكترونية وتركيبها922406

عامل تجهيز معدات صناعية إلكترونية وتركيبها922407

عامل تجهيز نظام اإلشارة وتركيبها922408

عامل تشغيل أجهزة البث اإلذاعي والتلفازي922409

عامل تشغيل أستوديو إذاعة وتلفاز922410

عامل تشغيل جهاز الصوت922411

عامل تشغيل مكبر صوت922412

عامل تشغيل ماكينة سينما922413

اإللكترونيون الصناعيون اآلخرون922499

مهن النجارة والديكور93

مهن النجارة931

نجارو األثاث9311

نجار أثاث931102

مساعد نجار أثاث931103

نجار أثاث خيزران931104

نجار حفر931105

نجار صدفيات931106

نجار قشرة931107

خراط خشب931108

مشغل آالت نشر الخشب931109

مشغل آالت مسح وتسوية الخشب931110

مشغل آالت نقر وتفريز الخشب931111

مشغل آلة صنفرة931112

نجار مركبات931113

نجار قوارب931114

نجار كعوب أحذية931115

نجار األثاث اآلخرون931199

نجارو األبنية9312

نجار مبان931202

مساعد نجار مبان931203

نجار جمالونات قرميد931204

نجار باب وشباك931205

عامل تركيب السقايل المعدنية931206

نجار أساسات خشبية مؤقتة للسفن931207

نجار تركيبات خشبية للسفن931208

نجار سفينة931209

نجار طائرة931210

(بنك )نجار طاولة 931211

عامل تركيب أرضية خشبية باركيه931212

عامل هدم المباني931213



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

نجارو األبنية اآلخرون931299

دهانو المشغوالت الخشبية9313

دهان مشغوالت خشبية عام931301

دهان أثاث خشبي931302

دهان أبواب خشبية931303

مساعد دهان خشب931304

دهان سفن وإنشاءات فوالذية931305

دهان بالفرشاة ماعدا اإلنشاءات931306

ماعدا اإلنشاءات (المسدس)دهان بالرش 931307

مصنفر ودهان أخشاب931308

دهانو المشغوالت الخشبية اآلخرون931299

المنجدون9314

منجد عام931401

منجد أثاث931402

منجد مركبات931403

مساعد منجد931404

منجد ستائر931405

منجد فرش931406

عامل صنع مراتب931407

المنجدون اآلخرون931499

عمال تشكيل وتركيب الزجاج والمرايا9315

عامل زجاج931501

مركب زجاج931502

مركب اطر لوحات931503

عمال تشكيل وتركيب الزجاج والمرايا اآلخرون931599

مهن الديكور932

نجارو الديكور الخشبي9321

نجار ديكور932102

نجار جدران وأرضيات932103

نجارو الديكور الخشبي اآلخرون932199

مركبو السقوف االصطناعية والستائر وورق الجدران9322

مركب سقوف اصطناعية932201

مركب ستائر932202

مركب سجاد وموكيت932203

مركب ورق جدران932204

مركب أرضيات لدائنية932205

مركبو السقوف االصطناعية والستائر وورق الجدران اآلخرون932299

مهن اإلنشاءات94

مهن إنشاء األبنية941

عمال بناء الهياكل9411

بناء عام941101

بناء حجر941102

مساعد بناء حجر941103

نقاش حجر941104

بناء خرسانة941105

مساعد بناء خرسانة941106

بناء طوب941107

مساعد بناء طوب941108

بناء قرميد941109



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مراقب قوالب خرسانة941110

نجار قوالب خرسانة941111

مركب قوالب خرسانة معدنية941112

حداد تسليح بناء941113

مساعد حداد تسليح بناء941114

مراقب خلطات خراسانية941115

مشغل خالطه خراسانية مركزية941116

مشغل خالطه خرسانة941117

مشغل مضخة خرسانة941118

(قواعد)حفار أساسات 941119

مشغل ضاغطة هواء حفر941120

مركب هياكل خراسانية941121

عمال بناء الهياكل اآلخرون941199

عمال تشطيبات األبنية9412

كحيل حجر941201

عامل جبس941202

(الباخ)مساعد قصير 941203

مبلط941204

مساعد مبلط941205

جالء بالط941206

مركب الفسيفساء941207

دهان مبان941208

مساعد دهان مبان941209

عامل تسقيف باإلسفلت941210

عامل فرز وتصنيف األحجار941211

عامل نقل تصميم األحجار941212

عامل تشغيل مخرطة أحجار941213

عامل نقش حروف علي الحجر يدويا941214

عامل نحت األحجار941215

عامل تخشين حجر الطاحونة941216

عامل نحت أحجار المجسمات الجمالية941217

بناء طوب مداخن المباني941218

بناء طوب حراري941219

عامل تسليح خرسانة حديدية941220

عامل صقل اإلسمنت941221

عامل تشكيل الموازيكو وصبه في المباني941222

عامل تغطية األسقف بمكونات اصطناعية941223

عامل تغطية األسقف باإلسفلت941224

عامل تغطية األسقف باأللواح المعدنية941225

عامل تغطية األسقف باألغصان والخشب941226

مليس941227

عامل بياض زخرفي941228

(المصيص)عامل بياض بالجبس 941229

عامل صب مقالب جبس941230

مشغل ماكينة قطع األحجار941231

عامل تشغيل ماكينة حفر941232

عامل تشغيل ماكينة حفر القنوات941233

مشغل ماكينة رصف الطرق بالخرسانة941234

عامل ماكينة خوازيق األساسات ومدها941235



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

مشغل ماكينة نشر القار941236

مشغل وحدة خلط الخرسانة941237

مشغل حزام ناقل941238

مبلط الرخام941239

عامل مد أنابيب ومواسير941240

عامل تنظيف األسطح الخارجية للمباني941241

عامل صنع األحجار الصناعية941242

غواص اإلنشاءات البحرية941243

عمال تشطيبات األبنية اآلخرون941299

مهن إنشاء الطرق والسكك الحديدية942

عمال إنشاء الطرق9421

مبلط طرق942101

مراقب خلطات إسفلتية942102

مشغل خالطه إسفلت942103

مشغل سخان إسفلت942104

مراقب شواخص مرورية942105

مركب شواخص942106

دهان الفتات942107

عامل صيانة طرق942108

عمال إنشاء الطرق اآلخرون941299

عمال إنشاء السكك الحديدية9422

مركب سكك حديدية942202

مساعد مركب سكك حديدية942203

مركب عوارض سكك حديدية942204

عمال إنشاء السكك الحديدية اآلخرون942299

مهن تجميع اآلالت واألجهزة95

مهن تجميع اآلالت واألجهزة الميكانيكية951

عمال تجميع اآلالت الصناعية9511

عامل تجميع آالت التشغيل951101

عامل تجميع آالت النجارة951102

عامل تجميع آالت الغزل951103

عامل تجميع آالت النسيج951104

عامل تجميع آالت الخياطة951105

عامل تجميع آالت المطابع951106

عامل تجميع آالت دقيقة951107

عمال تجميع اآلالت الصناعية اآلخرون951199

عمال تجميع األجهزة البصرية9512

عامل تجميع آالت تصوير951201

عامل تجميع مجهرات951202

عامل تجميع أجهزة عرض951203

عامل تجميع أجهزة مساحة951204

هزة البصرية اآلخرون>عمال تجميع األجهزة951299

عمال تجميع األجهزة المنزلية9513

عامل تجميع أجهزة التبريد951301

عامل تجميع غساالت951302

عامل تجميع أفران ومدا فيء غاز951303

مراقب على صناعة األدوات المنزلية951304

عمال تجميع األجهزة المنزلية اآلخرون951399

عمال تجميع المركبات واليات الطرق والزراعة9514



الوصفرمز المهنة الفصل البابالجزء القسم

دليل التصنيف المهني السعودي

عامل تجميع مركبات951401

عامل تجميع دراجات951402

عامل تجميع دراجات هوائية951403

عامل تجميع آليات زراعية951404

عامل تجميع آليات الطرق واألبنية951405

عامل تجميع محركات توربينية951406

عمال تجميع المركبات واليات الطرق والزراعة اآلخرون951499

مهن تجميع اآلالت واألجهزة الكهربائية952

عمال تجميع اآلالت الكهربائية9521

عامل تجميع مولدات كهربائية952101

عامل تجميع محركات كهربائية952102

عامل تجميع محوالت كهربائية952103

عمال تجميع اآلالت الكهربائية اآلخرون952199

عمال تجميع القواطع ولوحات التوزيع الكهربائية9522

عامل تجميع قواطع كهربائية952201

عامل تجميع مفاتيح كهربائية952202

عامل تجميع لوحات توزيع كهربائية952203

عامل لف األسالك الكهربائية آليا952204

عامل لف األسالك الكهربائية يدويا952205

عامل تجميع معدات كهربائية952206

عمال تجميع القواطع ولوحات التوزيع الكهربائية اآلخرون952299

عمال تجميع األجهزة الكهربائية9523

عامل تجميع أجهزة قياس كهربائية952301

عامل تجميع أجهزة تسخين كهربائية952302

عامل تجميع أجهزة تهوية كهربائية952303

عمال تجميع األجهزة الكهربائية اآلخرون952399

مهن تجميع اآلالت واألجهزة اإللكترونية953

عمال تجميع اآلالت اإللكترونية9531

عامل تجميع الحاسبات اإللكترونية953101

عامل تجميع األجهزة الطبية اإللكترونية953102

عامل تجميع أجهزة الرصد اإللكترونية953103

عامل تجميع  األجهزة اإللكترونية953104

عمال تجميع اآلالت اإللكترونية اآلخرون953199

عمال تجميع أجهزة االتصاالت اإللكترونية9532

عامل تجميع مقاسم إلكترونية953201

عامل تجميع مبرقات953202

عامل تجميع هاتف953203

عامل تجميع تلفاز953204

عامل تجميع مذياع953205

مراقب علي اإلنتاج في صناعة وإصالح التلفاز والفيديو والمذياع953206

مراقب علي اإلنتاج في صناعة كهربة وإصالح الهاتف والمبرقات953207

عمال تجميع أجهزة االتصاالت اإللكترونية اآلخرون953299

مهن القوات المسلحة واألمن العام0

مهن القوات المسلحة والحرس الوطني واألمن العام01

مهن القوات المسلحة011

مهن القوات المسلحة0110

ضابط دفاع11001

صف ضابط دفاع11002

جندي دفاع11003
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دليل التصنيف المهني السعودي

مهن قوات الحرس الوطني012

مهن قوات الحرس الوطني0120

ضابط حرس12001

صف ضابط حرس12002

جندي حرس12003

مهن األمن العام013

مهن األمن العام0130

ضابط امن داخلي13001

صف ضابط أمن داخلي13002

جندي أمن داخلي13003

غير مبين المهنة999999999999999


