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 (ISCED 2011) تصنيفات التعليم حسب تصنيف التعليم الدوليأوال: 

 تصنيف االلتحاق بالتعليم -1

 حالة االلتحاق الرمز

 ملتحق حاليا  1

 سبق االلتحاق )ترك(  2

 لم يلتحق أبدا  3

 

 بالتعليم االلتحاقتصنيف برامج  -2

 المرحلة الرمز المرحلة الرمز

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

 دبلوم عالي بعد الجامعة 7 ابتدائي  1

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

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

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

    التعليم العالي قصير األمد 5

 

 المستوى/ التحصيل التعليميتصنيف  -3

 المستوى الرمز المستوى الرمز

 مستوى البكالوريوس أو ما يعادلها 6 اقل من االبتدائي  0

 دبلوم عالي بعد الجامعة 7 ابتدائي  1

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

 مستوى الدكتوراه أو ما يعادلها 9 التعليم الثانويالمرحلة الثانية من  3

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

    التعليم العالي قصير األمد 5
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 (2113 مجاالت-إسكدتصنيفات مجاالت التعليم والتدريب حسب )ثانياً: 

 مجال تفصيلي مجال ضيق مجال واسع

   الرمز   الرمز   الرمز

 البـــــرامــــج والمؤهالت غير المتخصصة 00

    
 البرامج والمؤهالت األساسية   0011 البرامج والمؤهالت األساسية 001

    
اإللمام بالقراءة والكتابة  002

 والحساب
اإللمام بالقراءة والكتابة   0012

 والحساب

    
تنمية المها رات والتنمية  003

 الشخصية
تنمية المهارات والتنمية   0013

 الشخصية

 التعلــــــــيم   01

 علم التربية 0111 التعليم 011    

    
تدريب معلمي ما قبل   0112    

المدرسة )ما قبل التعليم 
 اإلبتدائي(

    
تدريب المعلمين دون موضوع  0113    

 تخصصي

    
تدريب المعلمين مع موضوع  0114    

 تخصصي

 الفنون والعلوم اإلنســـانيـة 02

    
البصرية -التقنيات السمعية 0211 الفنون الجميلة 021

 واإلنتاج اإلعالمي

    
الموضة والتصميم الداخلي  0212    

 والصناعي

 الفنون الجميلة 0213        

 الحرف اليدوية 0214        

    
الموسيقى والفنون  0215    

 المسرحية

    
الدراسات األنسانية )بإستثناء  022

 اللغات(
 الدين وعلوم األديان 0221

 التاريخ وعلم اآلثار  0222        

 الفلسفة وعلم األخالق  0223        

 إكتساب اللغات 0231 اللغات 023    

 األدب وعلوم اللغات 0232        
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 مجال تفصيلي مجال ضيق مجال واسع

   الرمز   الرمز   الرمز

 العلوم االجتماعية، والصحافة واإلعالم األعمال التجارية والقانون 03

    
العلوم االجتماعية   031

 والسلوكية
 علم االقتصاد   0311

    
العلوم السياسية وعلم التربية   0312    

 المدنية

 علم النفس 0313        

    
 علم اإلجتماع والدراسات الثقافية 0314    

 الصحافة وإعداد التقارير الصحفية  0321 الصحافة واإلعالم  032    

    
المكتبة، والمعلومات والدراسات   0322    

 التوثيقية

 األعمال، واإلدارة والقانون 04

 المحاسبة والضرائب 0411 األعمال التجارية واإلدارة    041    

 المالية، والمصارف والتأمين 0412        

 التسيير واإلدارة 0413        

 التسويق واإلعالن 0414        

 السكرتاريا واألعمال المكتبية 0415        

 مبيعات الجملة والتجزئة 0416        

 مهارات العمل 0417        

 القانون  0421 القانون  042    

 العلـــوم الطبيعية والرياضيــات واإلحصاء 05

    
البيولوجية والعلوم العلوم  051

 المتصلة بها
 البيولوجيا 0511

 الكيمياء الحيوية 0512        

 علوم البيئة 0521 البيئة 052    

 البيئة الطبيعية والحياة البرية 0522        

 الكيمياء   0531 العلوم الفيزيائية  053    

 علوم األرض   0532        

 الفيزياء  0533        

 الرياضيات  0541 الرياضيات واإلحصاء  054    

 اإلحصاء  0542        
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 مجال تفصيلي مجال ضيق مجال واسع

   الرمز   الرمز   الرمز

 تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات 06

    
تكنولوجيا المعلومات  061

 واإلتصاالت
 استخدام الكومبيوتر 0611

    
وشبكات تصميم وادارة قواعد  0612    

 البيانات

    
تطوير وتحليل البرمجيات  0613    

 والتطبيقات

 الهندسة والتصنيع والبناء 07

    
الهندسة والحرف   071

 الهندسية
 الهندسة والمعالجات الكيميائية 0711

 تكنولوجيا حماية البيئة 0712        

 الكهرباء والطاقة 0713        

 اوألتمتة اإللكترونيات 0714        

 الميكانيك والحرف المعدنية 0715        

 السيارات، والسفن والطائرات 0716        

 الصناعات الغذائية 0721 التصنيع والمعالجة 072    

    
المواد )الزجاج، والورق،  0722    

 والبالستيك، والخشب(

    
النسيج )المالبس، واألحذية،  0723    

 والجلود(

 المناجم والتنقيب 0724        

    
الهندسة المعمارية   073

 والبناء
 هندسة العمارة وتخطيط المدن 0731

 البناء والهندسة المدنية 0732        

 الزراعــــة، والحراجة ومصائد األسماك والبيطرة  08

 إنتاج المحاصيل والمواشي 0811 الزراعة   081    

 البستنة 0812        

 الحراجة 0821 الحراجة   082    

 مصائد األسماك 0831 مصائد األسماك 083    

 البيطرة 0841 البيطرة  084    
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 مجال تفصيلي مجال ضيق مجال واسع

   الرمز   الرمز   الرمز

 الصحة والرفاه 09

 دراسات طب األسنان 0911 الصحة  091    

 الطب   0912        

 والقبالة/التوليد التمريض 0913        

    
التشخيص الطبي وتكنولوجيا  0914    

 العالج

 العالج واعادة التأهيل 0915        

 الصيدلة  0916        

 الطب والعالج التقليدي والبديل 0917        

    
رعاية كبار السن والبالغين ذوي  0921 الرفاه 092

 االحتياجات

 وخدمات الشباب رعاية األطفال 0922        

 الخدمات اإلجتماعية واإلرشاد 0923        

 الخــدمــــات 10

 الخدمات المنزلية  1011 الخدمات الشخصية  101    

 خدمات العناية بالشعر والتجميل  1012        

    
الفنادق والمطاعم والطعام  1013    

 الجاهز

 الرياضة 1014        

 والسياحة والترفيه السفر 1015        

    
خدمات النظافة العامة  102

 والصحة المهنية
 خدمات الصرف الصحي للمجتمع 1021

 الصحة والسالمة المهنية 1022        

 الجيش والدفاع 1031 خدمات األمن  103    

 حماية األف ا رد والملكية 1032        

 خدمات النقل 1041 خدمات النقل  104    

 برامج غير معروفة أو غير محددة 99

 غير محدد 9999 غير محدد 999    


