ترميز االختصاص

ميدان االختصاص

-01االختصاصات في الميدان الفالحي

الرقم

مجموعات االختصاص

011
012
013

الفالحة يف الزراعات احلقلية وزراعة البقول
الفالحة ادلختصة (البستنة وادلشاتل واألشجار ادلثمرة)
تربية ادلاشية مبا يف ذلك (اإلنتاج احليواين) ،تربية احليوانات
ادلختصة ،تربية األحياء ادلائية ،الطب البيطري.
الغابات وادلساحات الطبيعية
االختصاص يف الفالحة وعلوم الفالحة
احلدائق وادلساحات اخلضراء
الصيد البحري يف األعماق والساحلي
تربية األمساك
تربية الدواجن واألرانب والنحل وما شاهبها

-02البناء واألشغال المدنية والخشب
وما شابهها

021
022
023
024
025
026

-03النسيج والمالبس

031
032
033
034
035

ادلنشآت الكبرية ،البناءات
أعمال اخلشب
ادلوبيليات ،تغليف األرائك
صيانة وتركيب التدفئة ،والتهوئة ،التكييف
قيس األراضي ،ادلناجم وادلقاطع واألشغال ادلدنية و العامة
مزوق)
األشغال النهائية يف البناءات (ده ان ّ ،
)(STAFFEUR
القماش والنسيج (الصوفية أو القطنية)اخلياطة ،الفصالة
تصميم األزياء وما شاهبها
األحذية واجللود
االختصاصات ذات التكنولوجيا ادلتعددة يف ادلواد اللينة
(بالستيك،جلد)

-04الميكانيك والكهرباء وصنع القطع
الحديدية

041
042
043
044

الصناعات ادليكانيكية  :ادليكانيك العامة والدقيقة
صيانة ادليكانيك الغري متنقلة
احملركات وميكانيك السيارات واآلالت ادلتنقلة
صناعة الطولة والنحاس واذلياكل ادلعدنية واللحام (احلديد
ادلطروق).
صيانة الطولة واذلياكل ادلعدنية واللحام
التنقيب (مياه ،برتول ،غاز)
ميكانيك الطائرات والفضاء
صنع اآلالت الكهربائية إلكرتونيك ،وإلكرتوميكانيك االتصاالت،
صنع أشرطة الكمبيوتر
صيانة اآلالت الكهربائية ،اآلالت إلكرتونيكية ،وآالت
إلكرتوميكانيك االتصاالت

014
015
016
017
018
019

045
046
047
048
049
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-05اختصاصات تحويلية

051
052
053
054
055
056
057
058

االختصاصات التحويلية الغري غذائية باستعمال التكنولوجيا ادلتعددة
صنع الفحم
حتويل ادلواد الغذائية ،التغذية ،الطبخ ،تعليب ادلواد الغذائية ،حتويل
ادلواد االستهالكية.
التحويل الكيميائي ،صناعة األدوية (صيديل) ،صباغة األقمشة
التعدين (حتويل ادلعادن ،الذوبان) صنع االقفالPaumelle Ressort
معدات البناء ،البلور ،اخلزف
البالستيك وادلعدات ادلركبة
صناعة الورق والكرتون
الطاقة مبا يف ذلك (الذرية ،احلرارية الكهرمائية ،التربيد ،التدفئة
التهوئة.
االختصاصات ادلختلفة للخدمات الصحية ،أخصائي يف التغذية
الصحة (الطب…)
العمل االجتماعي
التعليم ،التكوين ،تعليم ابتدائي ،تعليم سياقة
االستقبال ،النزل ،السياحة ،النادل ،منظفة يف النزل
النشاط الثقايف ،الرياضة ،الرتفيو
احلالقة ،التجميل واختصاصات أخرى خلدمات األشخاص
حضانة ورياض أطفال

 -06اختصاص الخدمات

061
062
063
064
065
066
067
068

-07اختصاص في المبادالت والتصرف

 071االختصاصات ادلتنوعة وادلختلفة يف رلال ادلبادالت والتصرف مبا
يف ذلك اإلدارة العمومية ،ادلقاوالت والشركات اإلدارة احمللية
(البلديات).
 072النقل ،بري ،حبري ،جوي
 073التجارة ،البيع
 074ادلالية ،البنوك ،التأمني…
 075احملاسبة ،التصرف مبا يف ذلك  TEAو TEG
 076ادلوارد البشرية ،والتصرف يف الشغل ،والعمل
وكيل ممقهى ،وكيل نزل

-08االختصاص في االتصاالت واإلعالم

081
082
083
084
085
086
087

االختصاصات ادلتنوعة وادلختلفة يف رلال االتصاالت واإلعالم مبا
يف ذلك العالقات العامة
اإلشهار
تقنية الطباعة والنشر
تقنية الصور والصوت
ادلكتبية ،الكتبة* كاتب عمومي ،الرقن ،سكريرتية
األرشيف ،ادلكتبات ،ادارة ادلعلومات
اإلعالمية ،معاجلة ادلعلومات ،قنوات إصدار ادلعلومات
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-09االختصاص في خدمة المجموعة

-10االختصاصات في الرياضيات
والعلوم

ل
091
092
093
094
095
096
097
101
103
104
105
106
107
108

االختصاصات ادلختلفة خلدمات اجملموعة*
والتنمية ،ادلدنية (احلضرية)
ظة على الرتاث ،الرتاث
احملاف
التنظيف ،واحملافظة على البيئة
األمن الوطين ومحاية ادلدنية أمن األشخاص وادلنقوالت
تطبيق حقوق األشخاص ،احلياة العامة
االختصاصات يف اجليش
االختصاصات ادلتعددة العلوم
الفيزياء كيمياء-الفيزياء-الكيمياء
الكيمياء البيولوجية ،البيوكيمياء
العلوم الطبيعية (بيولوجيا)
الرياضيات ،اإلحصاء
علوم األرض
علوم احلياة
العلوم التقنية (استاذ تقنية)

-11العلوم اإلنسانية والحقوق

111
112
113
114
115
116
117
118

االختصاصات متعددة ادلناىج يف علوم اإلنسانية واحلقوق
علم االجتماع مبا يف ذلك الدميغرافية واإلنتوليوجيا)
البسيكولوجيا
األلسونيات
التاريخ ،اجلغرافيا
االقتصاد
الفلسفة ،الدينية والشريعة
احلقوق ،علوم سياسية

-12اآلداب والفنون

121
122
123
124
125
126

االختصاص يف اآلداب والفنون
العربية ،واحلضارة العربية اإلسالمية
فن البالستيك
ادلوسيقى ،فنون الفرجة وادلشاىدة
اجملالت الفنية األخرى واالختصاص الفين ادلتعدد وادلتنوع
اللغات احلية واحلضارات القدمية ،األجنبية واإلقليمية

-13ميدان القدرات الذاتية

131
132
133
134
135

االختصاص يف القدرات ادلتعددة
الرياضة
تنمية القدرات الذىنية والسلوكية والتدريب األساسي
تنمية القدرات يف التوجيو واإلدماج االجتماعي وادلهين
الكف
منجم قارئ ّ
ّ
141

 -14ميدان النشاطات الترفيهية
والنشاطات اليومية

141

األلعاب والنشاطات الخاصة للترفيه

142

النشاطات المنزلية

 – 15اختصاص التقنيات الحديثة

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

متصرف في منظومة الواب
متصرف في شبكات اإلعالمية
متصرف في الشبكات المحلية
متصرف في مشاريع اإلعالمية
متصرف في البرمجة اإلعالمية
متصرف في نقل المعلومات على البطاقات
متصرف في المعطيات
متصرف في قواعد المعطيات والنظام المعلوماتي
مهندس في وسائل الربط عبر األقمار الصناعية
تقني في االتصال وتصميم مواقع الواب

 -77بدون اختصاص

771

بدون اختصاص أو ال شيء
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