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مقدمة
تعتبر هذه المدونة ،المعدة من طرف المندوبية السامية للتخطيط ،أداة لتصنيف الدبلومات والشهادات
الممنوحة من طرف مؤسسات التربية والتكوين ،حيث تسمح بجمع وتصنيف وإنتاج معلومات عن التعليم
العام والتكوين المهني .وهي مصممة بشكل يتيح توزيعا مفصال للسكان الحاصلين على شهادة حسب
مستوى التكوين والتخصص .كما أن استعمال هذه األداة سيمكن من تدقيق المعرفة حول المواضيع التي
تستخدم التكوين كمتغير لتفسير البنيات والتطورات المرتبطة بهذه المجاالت .ونظرا للعالقة بين المهنة
والتكوين ،فإن استعمال هذه المدونة سيساعد ال محالة في إنجاح البحوث والدراسات المتعلقة بمالئمة
التكوين مع احتياجات سوق الشغل.
على العموم ،تتعرض المدونات للتقادم بحكم تغير الواقع ،الشيء الذي انطبق على المدونة القديمة
للدبلومات ،حيث ظهرت شهادات جديدة واختفت شهادات أخرى .وهكذا ،ومنذ سنة  ،1222عرفت
مجاالت التكوين إحداث العديد من التخصصات الجديدة وظهور مجموعة من المؤسسات ،بالقطاعين العام
والخاص ،لتزويد سوق الشغل بالتقنيين واألطر المؤهلة أساسا .كما أن سياسة الدولة في مجال التعليم
والتكوين التي تهدف بالخصوص إلى تنويع وتعدد مجاالت التكوين قد أدت بدورها إلى مضاعفة عدد
الشهادات.
وهكذا ،أصبح تحديث هذه المدونة ضرورة ملحة من أجل تحسين جودة المعطيات اإلحصائية المجمعة
وتلبية أفضل لالحتياجات المتزايدة لمختلف مستعملي المعلومات حول الشهادات والتي يتزايد عددها سنة
بعد أخرى.
وعليه ،ومنذ يونيو  ،1231تم الشروع في عملية تحديث المدونة الوطنية للدبلومات من طرف المندوبية
السامية للتخطيط .وقد حدد كهدف رئيسي لهذا المشروع ،األخذ بعين االعتبار السياق الوطني الذي عرف
تغيرات عميقة خصوصا في مجال التربية والتكوين وعلى مستوى سوق الشغل.
وقد حدد كذلك كهدف إمكانية مقارنة المعلومات على المستوى الدولي ،بحيث تم االستئناس بأحدث نسخة
من التصنيف الدولي الموحد للتعليم .وكهدف آخر ،يسعى هذا المشروع إلى ضمان استمرارية السالسل
الزمنية للمعطيات حول الشهادات وذلك لتفادي القطيعة بين المعلومات المجمعة اعتمادا على هذه المدونة
وتلك التي تم استعمال المدونات السابقة في تجميعها.
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المنهجية المتبعة في تحديث مدونة الدبلومات
إلعداد هذه المدونة ،التي تحين المدونة السابقة للدبلومات المنجزة قبيل اإلحصاء العام السكان والسكنى
لسنة  ،3335قام الفريق المكلف بهذا المشروع على مستوى المندوبية السامية للتخطيط ،بمجهودات مكثفة
في مجاالت التصميم والبحث في هذا الميدان .وقد تم االعتماد في عملية التحيين على النسخ السابقة لهذه
المدونة وعلى الجذاذات المتعلقة بمجاالت التكوين والتخصص التي تم تجميعها لدى العديد من القطاعات
واإلدارات المعنية ،خصوصا تلك المكلفة بالتعليم والتكوين وتلك الساهرة على تنشيط وتنظيم سوق الشغل.
ذلك أن هذه القطاعات وضعت رهن إشارة المندوبية السامية للتخطيط جميع تسميات الشهادات
والدبلومات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين المهني التابعة لها .وتجدر اإلشارة أنه ،في هذا
التحيين ،تم كذلك االستئناس بالتصنيف الدولي الموحد للتعليم لسنة .1233
إضافة إلى ذلك ،ومن أجل المزيد من التدقيق والتمحيص في المعلومات المجمعة فقد تم تنظيم سلسلة من
اللقاءات مع األطر المختصة في هذا المجال بهذه القطاعات .وقد ركزت هذه المشاورات من جهة ،على
التدقيق في مستويات وأنواع ومجاالت التكوين ،ومن جهة أخرى ،على المؤهالت وشروط الولوج
لمؤسسات التكوين وكذا على برامج ومستويات التدريب الخاصة بالعاطلين عن العمل.

هيكلة المدونة
إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط تروم أساسا ،في تحيينها للمدونات السابقة للدبلومات ،جعل هذه
األخيرة أكثر مالئمة مع واقع البالد في مجاالت التعليم والتكوين فإنها ،في هذه المرة ،قد حددت أيضا
كهدف احترام التوصيات الجديدة لمنظمة العمل الدولية التي تشجع البلدان على أخد المعايير الدولية بعين
االعتبار واالستئناس بالنسخة األخيرة للتصنيف الدولي الموحد للتعليم ،قدر اإلمكان.
وهكذا ،فإن هذه المدونة تهدف إلى تحسين جودة المعطيات المجمعة بخصوص التكوين وكذا إلى تتبع
وتطور المستوى التأهيلي للسكان .حيث تحاول األخذ بعين االعتبار كافة التطورات التي عرفها نظام
التعليم والتكوين خالل العقدين األخيرين .ونذكر منها على الخصوص الجسور التي تم إحداثها بين تكوين
األطر المتوسطة واألطر العليا والتي همت أساسا:
 نظام اإلجازة المهنية والذي يخول للتقنيين الممتازين متابعة تكوينهم بالجامعات في مجاالت ذات
الصلة بتكوينهم األولي.
 النظام الجديد )إجازة ،ماستر ،دكتوراه( ،الذي تم اعتماده بالمغرب منذ السنة الجامعية
 1225/1221والذي يسمح بمزيد من الحركية للطالب ،وذلك مع األخذ بعين االعتبار ضرورة
موائمة نظام التعليم مع المعايير الدولية في هذا المجال .وتمثل مجاالت الصحة والتعليم أهم
المجاالت التي عرف بها هذا النوع من التكوين تطورا مهما.
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البنية الرئيسية للمدونة
تمت هيكلة هذه المدونة باالعتماد أوال على مستوى التكوين وثانيا على نوعيته .وهكذا ،تم توزيع
الشهادات على المستويات األربع التالية:
 المجموعات الكبرى :تشمل جميع الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العام
والتكوين المهني؛
 المجموعات الفرعية الكبرى :وتضم مستويات أو تخصصات التكوين؛
 المجموعات الجزئية :تضم تخصصات التكوين؛
 المجموعات الرئيسية وتضم تسميات الشهادات أو مجموعات الشهادات المماثلة .
وهكذا ،يعتبر مستوى وتخصص التكوين أهم معايير التصنيف .حيث تسمح بتصنيف الشهادات حسب
مختلف مستويات المدونة.

كيفية قراءة رموز المدونة
جميع الرموز المتعلقة بالمجموعات الرئيسية داخل هذه المدونة هي على النحو التالي  ،IJKLبحيث:
 : Iهو الرمز الذي يشير إلى أول مستوى من التصنيف ،أي إلى المجموعات الكبرى.
في المجموع هناك عشر مجموعات كبرى ،باإلضافة إلى مجموعة  Xالتي تتضمن األشخاص الذين ال
يهمهم السؤال المتعلق بالشهادة ،وأولئك الذين ال يتوفرون على شهادة ولم يسبق لهم أن التحقوا بأية
مؤسسة تعليمية وكذا األشخاص الذين لم يصرحوا بالشهادة التي يتوفرون عليها .كما تضم هذه المجموعة
الكبرى األشخاص بدون شهادة والذين أنهوا دراستهم بالطور التمهيدي وكذا األشخاص بدون شهادة الذين
أنهوا التعليم األولي.
الرمز  Iيتغير من  2إلى :3
I = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
المجموعات الكبرى ) 1 ،1 ،3 ،2و (5تشمل جميع الشهادات الممنوحة من طرف مؤسسات التعليم العام
)التعليم االبتدائي ،التعليم الثانوي اإلعدادي ،التعليم الثانوي التأهيلي ،التعليم ما بعد الثانوي غير العالي،
التعليم العالي(.
المجموعات الكبرى ) 1 ،7 ،6 ،5و (3تم تخصيصها للشهادات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين
المهني .ولإلشارة فإن مستويات ومجاالت التكوين ،عدد سنوات الدراسة ،شروط الولوج لمختلف
مستويات التكوين المهني هي موضحة في اإلطار رقم  3الموجود أسفله.
في المجموع نفرق بين العشر مجموعات الكبرى التالية:
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المجموعة الكبرى  :0دبلومات وشهادات التعليم االبتدائي ،الثانوي اإلعدادي ،الثانوي
التأهيلي وما بعد الثانوي غير العالي
المجموعات الكبرى  :4-3-2-1الدبلومات العليا
المجموعة الكبرى  :1دبلومات الدراسات الجامعية العامة واإلجازات
المجموعة الكبرى  :2دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلومات الدراسات العليا والماستر
المجموعة الكبرى  :3دبلومات الدكتوراه
المجموعة الكبرى  :4دبلومات المهندسين ودبلومات أخرى ممنوحة من طرف مدارس تكوين
األطر العليا
المجموعة الكبرى  :5شهادات التقنيين واألطر المتوسطة
المجموعة الكبرى  :6شهادات التقنيين الممتازين
المجموعة الكبرى  :7شهادات التأهيل المهني
المجموعة الكبرى  :8شهادات التخصص المهني
المجموعة الكبرى  :9شهادات االستئناس المهني
الرمز IJيمكن من تقسيم الشهادات ضمن المجموعة الكبرى  Iأساسا حسب:
 مستوى التكوين بالنسبة للمجموعة الكبرى 2؛
 المستوى والتخصص في التكوين بالنسبة للمجموعات الكبرى 4-3-2-1؛
 وحسب قطاعات النشاط االقتصادي )التعليم ،الصحة ،الفالحة ،البناء واألشغال العمومية(.....
بالنسبة للمجموعات الكبرى من  5إلى .3
وهكذا ،فإن كل مجموعة فرعية كبرى  IJتدل عن الرتبة األولى من التسلسل الهرمي للمجموعة الكبرى
 .Iوعلى هذا المستوى ،تجدر اإلشارة إلى أن بعض التخصصات التقنية ال تهم كل مستويات التكوين
المهني ،وهو ما يوضح غياب بعض المجموعات الفرعية  IJداخل المجموعات الكبرى من  7إلى .3
ويعتبر الرمز  IJKالدرجة الثانية من التسلسل الهرمي للمجموعة الكبرى  .Iوهو يمثل المجموعة الجزئية
التي ترمز لتخصصات التكوين.
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وفي المرتبة األخيرة ،يأتي الرمز  IJKLالذي يمثل مجموعة األساس أو المجموعة الرئيسية التي ترمز
لتسمية شهادة معينة أو مجموعة من الشهادات المتجانسة داخل المجموعة الفرعية  IJKوتتغير  Lمن 2
إلى  .3بالنسبة ل  ،L=9فإن الرمز  IJKLخصص للشهادات غير المصنفة بالمجموعة الفرعية .IJK
إضافة إلى ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كانت تسميات بعض التقسيمات بالمدونة القديمة قد ظلت دون
تغيير بالمدونة الوطنية للدبلومات  ،1235فإن رموزها بالمقابل ،قد تختلف بسبب التغيرات التي طرأت
على مستوى المجموعات الكبرى التي تنتمي لها هذه التقسيمات.
ومع ذلك ،وبالرجوع إلى جداول التحويل أو االنتقال بين النسختين من مدونة الدبلومات فإن مختلف
التحويالت ومقارنات المعطيات حسب المدونتين هي ممكنة.

اإلطار :1مستويات التكوين المهني
يضم التكوين المهني أربع مستويات ،كل مستوى من هذه المستويات يتكون من مجموعة من وحدات
التدريب ،تتوزع ما بين سنتين أو ثالثة سنوات حسب المؤسسة المكونة.
وتتمثل مستويات التكوين المهني وشروط ولوجها فيما يلي:
 oمستوى التخصص :مفتوح في وجه المرشحين الحاصلين ،على األقل ،على المستوى السادس
من التعليم االبتدائي أو ما يعادله.
 oمستوى التأهيل ،مفتوح في وجه:
 المرشحين الحاصلين ،على األقل ،على المستوى الثالث من التعليم الثانوي اإلعدادي أو
ما يعادله؛
 المرشحين الحاصلين على شهادة التخصص المهني أو ما يعادلها.
 oمستوى تقني ،مفتوح في وجه:
 المرشحين الحاصلين على مستوى الباكلوريا )السنة الثانية باكلوريا(؛
 المرشحين حاملي شهادة التأهيل المهني أو ما يعادلها.
 oمستوى تقني متخصص ،مفتوح في وجه:
 المرشحين حاملي شهادة الباكلوريا أو ما يعادلها؛
 المرشحين الحاصلين على شهادة تقني أو ما يعادلها ،حيث تخصص لهم  32في المائة من مجموع المقاعد
المتوفرة .وتجدر اإلشارة إلى أن التكوين التأهيلي ،الذي يمثل نمطا جديدا للتعلم على مستوى مختلف
أسالك التكوين المهني ،يعتبر نوعا جديدا للتكوين تتراوح مدة الدراسة به ما بين ثالثة أشهر وسنة كاملة،
هدفه الرئيسي هو تحسين فرص العمل للباحثين عن شغل من خالل اكتساب المهارات المهنية .إال أن هذا
التكوين ال يتوج بدبلوم ،لكنه إذا كلل بنجاح فإنه يخول لصاحبه الحصول على شهادة مهنية.
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اإلطار :2أنماط التكوين المهني

1

فيما يتعلق بأنماط التكوين المهني هناك ثالثة أنواع:
 oالتكوين المهني داخل المؤسسات :ينظم هذا التكوين باألساس داخل مؤسسات التكوين بالقطاعين
العمومي والخاص مع فترة تدريبية تتراوح بين شهر وشهرين في السنة بالمقاولة ويبقى هذا النمط
من التكوين من حيث أعداد المتدربين ،النمط الغالب.
 oالتكوين بالتمرس المهني :يرمي التمرس المهني ،المحدث بموجب القانون رقم  16.36إلى ربط
التكوين بالوسط المهني داخل المقاولة بحكم أنه يتم في فضائين مختلفين ومتكاملين حيث يتم
نصف المدة اإلجمالية من التكوين على األقل داخل المقاولة وبنسبة الثلث على األقل من هذه المدة
بمؤسسة التكوين المهني .وتخضع عالقة التمرس المهني لعقد يبرم بين صاحب المقاولة
والمتمرس .ويؤطر المتمرس داخل المقاولة وصي يعين من قبل المقاولة .ويكون المتمرس مؤمنا
من طرف مؤسسة التكوين المسجل بها حيث يحتفظ بصفة متدرب.
 oالتكوين بالتدرج المهني :يرتكز التكوين بالتدرج المهني المنظم بموجب القانون رقم  31.22على
تكوين تطبيقي يتم بالمقاولة بنسبة  %12على األقل من المدة اإلجمالية للتكوين ،و يتم بنسبة
 %32على األقل من هذه المدة بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي منظم بمراكز التكوين بالتدرج
المهني .ويستهدف هذا النمط من التكوين باألساس الشباب الذين ال يتوفرون بالضرورة على
الشروط المطلوبة لولوج التكوين المهني (المستوى الدراسي والسن المطلوبة) وذلك بهدف
تمكينهم من الحصول على الكفاءات الضرورية لممارسة نشاط مهني .كما يساهم هذا النمط في
الحفاظ على بعض حرف الصناعة التقليدية من االنقراض وتمكين الشباب القروي من تكوين
يتالءم مع خصوصيات الوسط القروي .وتخضع عالقة التكوين بالتدرج المهني لعقد يبرم بين
المتدرج أو ولي أمره والمقاولة ويقوم بتأطير المتدرج داخل المقاولة مؤطر للتدرج المهني يتم
تعيينه لهذا الغرض.

ا1لمكونة
1
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2

اإلطار :3مختلف الهيئات المكونة

2

إن ضرورة ربط التكوين المهني بعالم الشغل بهدف تقريب التكوين من حاجياته ،تفرض تنظيما ومقاربات
قطاعية تفضي إلى تنوع المتدخلين والقطاعات المكونة وبالتالي تعدد األدوار والمسؤوليات .ويمكن حصر
الهيئات المكونة فيما يلي:
 1القطاعات العمومية المكونة:
 1.1مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل:
مؤسسة عمومية تم إحداثها سنة  3375تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقاللية .ويلعب مكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل دورا مركزيا في عملية التكوين األساسي ويعتبر أساسيا لتنفيذ السياسة الحكومية
في هذا المجال .ولقد تعددت مجاالت تدخل المكتب تدريجيا لتشمل أغلب القطاعات االقتصادية .ويتوفر
هذا المكتب أيضا على شبكة هامة من مؤسسات التكوين بمختلف جهات المملكة.
 1.2القطاعات الوزارية وتضم أساسا:
الوزارات المكلفة بالفالحة والصناعة التقليدية والصيد البحري والسياحة والصحة والتربية الوطنية
والتجهيز والنقل والشباب والرياضة واإلسكان والتعمير وسياسة المدينة والصناعة والتجارة والتقنيات
الحديثة والطاقة والمعادن والماء والبيئة .حيث توفر هذه الوزارات تكوينا في القطاعات التابعة لها وفي
مجاالت اختصاصاتها.
 .2مؤسسات التكوين المهني الخاص
يضطلع القطاع الخاص للتكوين المهني بدور شريك للدولة في مجال التكوين المهني .ويساهم من خالل
ذلك إلى جانب الدولة بمهمة تنظيم التكوين المهني .ويشمل تدخل القطاع الخاص مجال التكوين المهني
األساسي وكذا التكوين أثناء العمل ،كما يغطي مجموع مستويات التكوين ومختلف أنماطه .وتخضع
مؤسسات التكوين المهني الخاص إلى ترخيص مسبق من طرف اإلدارة من أجل الشروع في مزاولة
عملها كما تخضع للشروط والمقتضيات الجاري بها العمل من أجل منح الشهادات والدبلومات .ويمكن
التمييز بين مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة والمؤسسات غير المعتمدة .ويسمح لمؤسسات
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التكوين المهني الخاص المعتمدة بتنظيم امتحانات لفائدة المتدربين المسجلين بها تتوج بدبلومات معترف
بها من طرف الدولة.
وتجدر اإلشارة إلى أن االعتماد يمنح لمدة ال تتجاوز خمس سنوات لمؤسسات التكوين المهني الخاص:
 .التي هي في وضعية قانونية أمام االلتزامات القانونية واإلدارية الجاري بها العمل؛
 .التي أهلت كل الشعب الملقنة فعليا منذ ثالث سنوات على األقل (يتم تأهيل شعب التكوين المهني الخاص
عبر إخضاعها إلى تقييم شامل يهدف التأكد من مدى مطابقتها للمعايير المعتمدة من طرف اإلدارة( .
.التي هي في وضعية قانونية أمام شروط تنظيم وتدبير االمتحانات التي وضعتها اإلدارة.
 .3هيئات ومتدخلون أخرون
يساهم في تنظيم التكوين المهني متدخلون آخرون كمؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد
السادس إلعادة إدماج السجناء والمقاوالت والمنظمات غير الحكومية والغرف والجمعيات المهنية.
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 045شهادة التقني العالي في البناء و األشغال العمومية
 0450شهادة التقني العالي في البناء
 0459دبلومات أخرى لشهادة التقني العالي في البناء و األشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 049دبلومات أخرى لشهادة التقني العالي غير مصنفة أعاله
 0490دبلومات أخرى لشهادة التقني العالي غير مصنفة أعاله

 05شهادة األقسام التحضيرية للمدارس العليا
 050شهادة األقسام التحضيرية للمدارس العليا
 0501فرع األقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية
 0502فرع األقسام التحضيرية االقتصادية والتجارية

 0503دبلوم الرياضيات العليا
 0504دبلوم الرياضيات الخاصة
 0509شهادات أخرى لألقسام التحضيرية للمدارس العليا غير مصنفة أعاله
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المجموعات الكبرى  :2-3-4-0الدبلومات العليا
المجموعة الكبرى  : 0دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي واإلجازة
 11دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي
 110دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي في اآلداب والعلوم اإلنسانية
دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( )D.E.UGفي اآلداب
دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( )D.E.UGفي التاريخ والجغرافية
دبلوم الدراسات الجامعية العامة ( )D.E.UGفي علم االجتماع
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في علوم الدين
دبلوم السلك األول لعلوم اآلثار والتراث
دبلوم السلك األول للفنون الجميلة

1100
1101
1102
1103
1104
1105
 3326دبلوم السلك األول للمعهد العالي الدولي للسياحة
 1109دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله

 111دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي في العلوم االقتصادية و القانونية
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1119

دبلوم الدراسات الجامعية العامة في القانون
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في االقتصاد
دبلوم السلك األول في التسيير
دبلوم السلك األول في المالية
دبلوم السلك األول في التسويق و التجارة
دبلوم السلك األول في اللوجستيك
دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي في العلوم االقتصادية و القانونية غير مصنفة أعاله

 112دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي في العلوم
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129

دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات و الفيزياء
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات و المعلوميات
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات والتطبيقات
دبلوم السلك األول في اإلعالميات
دبلوم السلك األول في البريد والمواصالت
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الفيزياء و الكيمياء
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في البيولوجيا و الجيولوجيا
دبلوم السلك األول في الصناعة الفالحية
دبلوم السلك األول في الصناعة الحيوية
دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي في العلوم غير مصنفة أعاله
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 113دبلومات السلك األول من التعليم الجامعي التقني
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139

دبلومات الدراسات الجامعية التقنية في اإلدارة و التدبير و تسيير المقاوالت
دبلومات الدراسات الجامعية التقنية في اقتصاد المقاوالت ،االقتصاد الخارجي ،االقتصاد المالي و المحاسبة
دبلومات الدراسات الجامعية في اإلدارة و التوثيق
دبلومات الدراسات الجامعية في إعالميات التدبير ،اإلعالميات الصناعية
دبلومات الدراسات الجامعية في هندسة الطرائق
دبلومات الدراسات الجامعية في الهندسة الكهربائية
دبلومات الدراسات الجامعية في علوم الحياة
دبلومات الدراسات الجامعية في العلوم التطبيقية لألرض
دبلومات الدراسات الجامعية في الهندسة المعدنية و البيئة
دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي التقني غير مصنفة أعاله

 119دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي غير مصنفة أعاله
 1190دبلومات أخرى للسلك األول من التعليم الجامعي غير مصنفة أعاله
 12دبلومات اإلجازة ،اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة في العلوم و التقنيات
 120دبلومات اإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية في اللغة
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209

اإلجازة في اللسانيات ،اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات العربية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات الفرنسية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات األمازيغية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات اإلنجليزية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات األلمانية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات اإلسبانية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات اإليطالية
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات البرتغالية
اإلجازة في الدراسات األساسية في اللغة و الثقافة الصينية
دبلومات أخرى لإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية في اللغة غير مصنفة أعاله

 121دبلومات اإلجازة في التاريخ ،الجغرافيا أو الدراسات اإلسالمية
1210
1211
1212
1213
1214
1219

اإلجازة في الجغرافية أو التاريخ
اإلجازة في علوم الدين
اإلجازة في الدراسات األساسية في التاريخ و الحضارة
اإلجازة في الدراسات األساسية في الجغرافيا
اإلجازة في الدراسات األساسية في الدراسات اإلسالمية
دبلومات أخرى لإلجازة في التاريخ ،الجغرافيا أو الدراسات اإلسالمية غير مصنفة أعاله
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 122دبلومات اإلجازة في علم االجتماع ،علم النفس أو الفلسفة
1220
1221
1222
1223
1224
1229

اإلجازة في علم االجتماع ،الفلسفة أو علم النفس
اإلجازة في الدراسات األساسية في علم النفس
اإلجازة في الدراسات األساسية في علم االجتماع
اإلجازة في الدراسات األساسية في الفلسفة
اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم اإلعالم والتواصل
دبلومات أخرى لإلجازة في الدراسات األساسية في علم االجتماع ،علم النفس أو الفلسفة غير مصنفة أعاله

 123دبلومات اإلجازة في علوم التربية
 1230اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم التربية
 1239دبلومات أخرى لإلجازة في علوم التربية غير مصنفة أعاله

 124دبلومات اإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية في القانون أو االقتصاد
1240
1241
1242
1243
1249

اإلجازة في القانون الخاص ،العام أو المقارن
اإلجازة في الدراسات األساسية في القانون
اإلجازة في العلوم االقتصادية
اإلجازة في العلوم االقتصادية و التسيير
دبلومات أخرى لإلجازة في القانون أو االقتصاد غير مصنفة أعاله

 125دبلومات اإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية في العلوم
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1259

اإلجازة في الرياضيات ،اإلجازة في الدراسات األساسية في العلوم الرياضية و التطبيقات
اإلجازة في الدراسات األساسية في العلوم الرياضية و المعلوميات
اإلجازة في الفيزياء ،اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم مادة :الفيزياء
اإلجازة في الكيمياء ،اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم مادة :الكيمياء
اإلجازة في البيولوجيا ،اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم الحياة
اإلجازة في الجيولوجيا ،اإلجازة في الدراسات األساسية في علوم األرض و الكون
دبلومات أخرى لإلجازة أو اإلجازة في الدراسات األساسية في العلوم غير مصنفة أعاله

 126دبلومات اإلجازة في العلوم و التقنيات في الرياضيات ،اإلحصاء أو المعلوميات
1260
1261
1262
1263
1264
1269

اإلجازة في العلوم و التقنيات في الرياضيات و المعلوميات
اإلجازة في العلوم و التقنيات في الهندسة الرياضية
اإلجازة في العلوم و التقنيات في الهندسة المعلومياتية
اإلجازة في العلوم و التقنيات في الشبكات و تكنولوجيا االتصاالت
اإلجازة في العلوم و التقنيات في اإلحصاء و المعلوميات
دبلومات أخرى لإلجازة في العلوم و التقنيات في الرياضيات ،اإلحصاء أو المعلوميات غير مصنفة أعاله
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 127دبلومات اإلجازة في العلوم والتقنيات في الفيزياء أو الكيمياء
1270
1271
1272
1273
1279

اإلجازة في العلوم والتقنيات في الهندسة الكيميائية
اإلجازة في العلوم والتقنيات في الفيزياء-كيمياء
اإلجازة في العلوم والتقنيات في العلوم الفيزيائية
اإلجازة في العلوم والتقنيات في العلوم الطاقية
دبلومات أخرى لإلجازة في العلوم والتقنيات في الفيزياء او الكيمياء غير مصنفة أعاله

 128دبلومات اإلجازة في العلوم و التقنيات في الجيولوجيا أو البيولوجيا
1280
1281
1282
1283
1289

اإلجازة في العلوم والتقنيات في البيولوجيا
اإلجازة في العلوم والتقنيات في الجيولوجيا
اإلجازة في العلوم و لتقنيات في علوم البيئة
اإلجازة في العلوم والتقنيات في الهندسة المدنية
دبلومات أخرى لإلجازة في العلوم والتقنيات في الجيولوجيا أو البيولوجيا غير مصنفة أعاله

 129دبلومات أخرى لإلجازة ،اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة في العلوم و التقنيات
غير مصنفة أعاله
 1290دبلومات أخرى لإلجازة ،اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة في العلوم و التقنيات غير مصنفة أعاله

 13دبلومات الميتريز في التعليم التقني
 130دبلومات الميتريز في العلوم المختصة
1300
1301
1302
1303
1309

الميتريز في العلوم المختصة في إعالميات التدبير ،إعالميات الصناعة
الميتريز في العلوم المختصة في هندسة الطرائق
الميتريز في العلوم المختصة في الهندسة الكهربائية
الميتريز في العلوم المختصة في العلوم التطبيقية لألرض و علوم الحياة
دبلومات أخرى للميتريز في العلوم المختصة غير مصنفة أعاله

 131دبلومات الميتريز في التعليم التقني
1310
1311
1312
1313
1319

الميتريز في العلوم التطبيقية في إعالميات التدبير ،إعالميات الصناعة
الميتريز في العلوم التطبيقية في هندسة الطرائق
الميتريز في العلوم التطبيقية في الهندسة الكهربائية
الميتريز في العلوم التطبيقية لعلوم الحياة و العلوم التطبيقية لألرض
دبلومات أخرى للميتريز في التعليم التقني غير مصنفة أعاله

 14دبلومات اإلجازة المهنية في االداب و العلوم اإلنسانية
 140دبلومات اإلجازة المهنية في اللغة
1400
1401
1402
1409

اإلجازة المهنية في ديداكتيك اللغة
اإلجازة المهنية في اللغات األجنبية التطبيقية في الترجمة
اإلجازة المهنية في تدريسية اللغة
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في اللغة غير مصنفة أعاله
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 141دبلومات اإلجازة المهنية في علوم التربية
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1419

اإلجازة المهنية في التربية في اإلعداد المدرسي و التكوين المهني
اإلجازة المهنية في التربية في التاريخ و الجغرافيا
اإلجازة المهنية في التربية في الدراسات اإلسالمية
اإلجازة المهنية في مهن التدريس والتكوين
اإلجازة المهنية في السلك الجامعي للتربية في الفيزياء والكيمياء
اإلجازة المهنية في تدريس علوم الحياة و األرض
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في علوم التربية غير مصنفة أعاله

 142اإلجازة المهنية في علم النفس أو التاريخ -الجغرافيا
 1420اإلجازة المهنية في التربية الخاصة
 1421اإلجازة المهنية في تاريخ التراث وعلم اآلثار
 1429دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في علم النفس أو التاريخ -الجغرافيا

 143دبلومات اإلجازة المهنية في التنمية المستديمة
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1439

اإلجازة في علوم البيئة و التنمية المستديمة
اإلجازة المهنية في التنمية البشرية المستديمة
اإلجازة المهنية في التنمية المحلية وتدبير الموارد الترابية
اإلجازة المهنية في التثمين والمحافظة على التراث الجهوي
اإلجازة المهنية في التنسيق و التنشيط لمشاريع التنمية المحلية
اإلجازة المهنية في الفاعل في التنمية االجتماعية
اإلجازة المهنية في التنشيط السوسيو-ثقافي
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في التنمية المستديمة غير مصنفة أعاله

 144اإلجازة المهنية في الفن
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449

اإلجازة المهنية في الدراسات السينمائية و السمعية البصرية
اإلجازة في السينما و السمعي البصري (المونتاج؛ اإلخراج؛ الصورة؛ الصوت؛ اإلضاءة)
اإلجازة المهنية في اإلنتاج السمعي البصري
اإلجازة المهنية في الدراسات المسرحية
اإلجازة المهنية في مهن الكتاب
اإلجازة واإلجازة المهنية في الرسومات؛ التصميم التخطيطي (جرافيك)
اإلجازة في التصميم الداخلي
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في الفن غير مصنفة أعاله

 145دبلومات اإلجازة في الصحة
1450
1451
1452
1453
1454
1455

اإلجازة في تكوين تقنيي األسنان
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :الترويض الطبي؛ تصحيح النطق؛ نفساني حركي
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :التخدير واإلنعاش
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :ممرض متعدد االختصاصات
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :أشعة
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :مولدة
25

1456
1457
1458
1459

اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :علم التغذية والتغذية
اإلجازة في مهن التمريض و تقنيات الصحة تخصص :المختبر والتحليالت الطبية
اإلجازة المهنية في مهن المندوب الطبي
دبلومات أخرى لإلجازة في الصحة غير مصنفة أعاله

 146دبلومات اإلجازة في الشبيبة و الرياضة
1460
1461
1462
1469

اإلجازة المهنية في التنشيط السوسيوثقافي للطفولة و الشباب
اإلجازة المهنية في تربية األطفال
اإلجازة المهنية في الرياضة
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في الشبيبة والرياضة غير مصنفة أعاله

 147دبلومات اإلجازة المهنية في االتصال والمعلومات
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1479

اإلجازة المهنية في الصحافة  ،اإلعالم و اإلشهار
اإلجازة في الصحافة السمعية البصرية
اإلجازة في الصحافة المكتوبة
اإلجازة في االتصال
اإلجازة في تواصل المؤسسات
اإلجازة أو اإلجازة المهنية في الترجمة
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في االتصال والمعلومات غير مصنفة أعاله

 148اإلجازة المهنية في السياحة
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1489

اإلجازة المهنية في السياحة والتراث
اإلجازة المهنية في السياحة والتواصل
اإلجازة المهنية في السياحة والتنمية
اإلجازة المهنية في السياحة  ،التقنيات الجديدة لإلعالم والتواصل
اإلجازة المهنية في هندسة مشاريع السياحة البيئية والمناظر الطبيعية
اإلجازة في فن الطبخ
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في السياحة غير مصنفة أعاله

 149دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله
 1490دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله

 15دبلومات اإلجازة المهنية في العلوم القانونية واالقتصادية
 150دبلومات اإلجازة المهنية في القانون
1500
1501
1502
1503
1504
1509

اإلجازة المهنية في القانون
اإلجازة المهنية في مهن التوثيق
اإلجازة المهنية في علوم السالمة
اإلجازة في الدراسات السياسية و العالقات الدولية
اإلجازة في قانون األعمال
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في القانون غير مصنفة أعاله
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 151دبلومات اإلجازة المهنية في العلوم اإلقتصادية
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

اإلجازة أو اإلجازة المهنية في المالية ،األبناك و التأمين
اإلجازة المهنية في العلوم التقنية للحسابات
اإلجازة في المحاسبة ،التدقيق والرقابة اإلدارية
اإلجازة واإلجازة المهنية في األفشورينغ
اإلجازة في المالية والتسيير المالي
اإلجازة المهنية في المهن المالية،االقتصادية و التسيير
اإلجازة المهنية في تقنيات الجمارك والتجارة الخارجية
اإلجازة المهنية في اقتصاد المقاولة
اإلجازة المهنية في اقتصاد الصناعة الثقافية
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم االقتصادية غير مصنفة أعاله

 152دبلومات اإلجازة المهنية في التدبير اإلداري
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1529

اإلجازة واإلجازة المهنية في التسيير وإدارة المقاوالت
اإلجازة المهنية في التدبير اإلداري
اإلجازة المهنية في تدبير الشأن المحلي
اإلجازة المهنية في تدبير الموارد البشرية
اإلجازة المهنية في تدبير المؤسسات االجتماعية
اإلجازة في تدبير المؤسسات الصحية
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في التدبير اإلداري غير مصنفة أعاله

 153دبلومات اإلجازة المهنية في التسيير والتدبير
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539

اإلجازة المهنية في التدبير
اإلجازة في التدبير التجاري
اإلجازة في التدبير الدولي
اإلجازة واإلجازة المهنية في تدبير نظام المعلومات وتواصل المقاوالت
اإلجازة في تدبير العقار
اإلجازة واإلجازة المهنية في التدبير الرياضي وإدارة الجمعيات الرياضية
اإلجازة المهنية في التدبير الصناعي
اإلجازة في إدارة الخدمات اللوجستيكية
اإلجازة أو اإلجازة المهنية في التدبير السياحي والفندقي والمطعمي
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في التسيير و التدبير غير مصنفة أعاله

 154دبلومات اإلجازة المهنية في التجارة ،اللوجستيك والنقل
1540
1541
1542
1543
1549

اإلجازة في التسويق و التجارة
اإلجازة المهنية في تقنيات البيع و العالقات مع الزبائن
اإلجازة المهنية في اللوجستيك و التجارة
اإلجازة في اللوجستيك
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في التجارة ،اللوجستيك و النقل غير مصنفة أعاله

 159دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم القانونية و االقتصادية غير مصنفة أعاله
 1590دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم القانونية و االقتصادية غير مصنفة أعاله
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 16دبلومات اإلجازة المهنية في العلوم
 160دبلومات اإلجازة المهنية في الرياضيات أو اإلحصاء
1600
1601
1602
1603
1609

اإلجازة المهنية في اإلحصاء و إعالميات اتخاذ القرار
اإلجازة أو اإلجازة المهنية في االكتوارية
اإلجازة أو اإلجازة المهنية في البحث العملياتي
اإلجازة المهنية في الهندسة التحليلية
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في الرياضيات أو اإلحصاء غير مصنفة أعاله

 161دبلومات اإلجازة المهنية في المعلوميات
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1619

اإلجازة أو اإلجازة المهنية في اإلعالميات
اإلجازة المهنية في تسيير المعدات المعلوماتية
اإلجازة المهنية في تطوير وإدارة قواعد البيانات
اإلجازة واإلجازة المهنية في النظم و الشبكات المعلوماتية
اإلجازة المهنية في مهن النت والمعلوميات للتكنولوجيات الحديثة
اإلجازة في البرمجيات و في تطوير البرمجيات
اإلجازة في الطرق المعلوماتية المطبقة في تسيير المقاوالت و في إعالميات التسيير
اإلجازة واإلجازة المهنية في اإلعالميات الصناعية
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في المعلوميات غير مصنفة أعاله

 162دبلومات اإلجازة المهنية في العلوم الفيزيائية
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1629

اإلجازة واإلجازة المهنية في الكهرباء
اإلجازة المهنية في اإللكترونيك
اإلجازة المهنية في هندسة المواد
اإلجازة المهنية في الهندسة الميكانيكية
اإلجازة واإلجازة المهنية في الميكانيك والميكانيك الكهربائية
اإلجازة المهنية في البصريات وقياس النظر
اإلجازة المهنية في األجهزة و المقاييس الفيزيائية
اإلجازة المهنية في هندسة التبريد
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم الفيزيائية غير مصنفة أعاله

 163دبلومات اإلجازة المهنية في الكيمياء
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1639

اإلجازة واإلجازة المهنية في هندسة الطرائق الكيميائية
اإلجازة المهنية في الكيمياء التحليلية و طرق الجودة
اإلجازة المهنية في الكيمياء الصناعية
اإلجازة المهنية في التحليل الفيزياء-الكيمياء و التطبيقات
اإلجازة المهنية في الهندسة الكيميائية
اإلجازة المهنية في طرائق التحليل الكيميائي و البيولوجي
اإلجازة المهنية في اللدنية
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في الكيمياء غير مصنفة أعاله
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 164دبلومات اإلجازة المهنية في علوم الحياة
1640
1641
1642
1643
1649

اإلجازة المهنية في البيولوجيا
اإلجازة المهنية في تقنيات المختبر التطبيقية في البيولوجيا
اإلجازة المهنية في هندسة البيئة
اإلجازة أو اإلجازة المهنية في علوم وتقنيات البيئة
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في علوم الحياة غير مصنفة أعاله

 165دبلومات اإلجازة المهنية في علوم األرض و الطاقة
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1659

اإلجازة المهنية في العلوم الجيولوجية
اإلجازة المهنية في جيو-علوم التطبيقية
اإلجازة المهنية في نظام المعلومات الجغرافية و التطبيقات
اإلجازة المهنية في جيوتقني و المعادن
اإلجازة أواإلجازة المهنية في رسم الخرائط الجيولوجية والجيوماتيك
اإلجازة أواإلجازة المهنية في الطاقة
اإلجازة المهنية في الطاقات المتجددة
اإلجازة المهنية في تكرير النفط
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في علوم األرض و الكون غير مصنفة أعاله

 166دبلومات اإلجازة المهنية في الصناعة
1660
1661
1662
1663
1664
1669

اإلجازةأواإلجازة المهنية في الصناعة
اإلجازة في النسيج واأللبسة
اإلجازة في الصناعة الفالحية
اإلجازة في الصناعة الحيوية
اإلجازة في التأمين و مراقبة الجودة (الصناعة الفالحية والصناعة الحيوية)
دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في الصناعة غير مصنفة أعاله

 167دبلومات اإلجازة المهنية في النقل واالتصاالت
 1670اإلجازة في النقل
 1671اإلجازة في الشبكات واالتصاالت
 1679دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في النقل واالتصاالت

 168دبلومات اإلجازة المهنية في البناء واألشغال العمومية
 1680اإلجازة المهنية في الهندسة المدنية
 1689دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في البناء و األشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 169دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم غير مصنفة أعاله
 1690دبلومات أخرى لإلجازة المهنية في العلوم غير مصنفة أعاله
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 19دبلومات أخرى لإلجازة المهنية  ،اإلجازة أو الميتريز غير مصنفة أعاله
 190دبلومات أخرى لإلجازة المهنية  ،اإلجازة أو الميتريز غير مصنفة أعاله
 1900دبلومات أخرى لإلجازة المهنية غير مصنفة أعاله
 1901دبلومات أخرى لإلجازة غير مصنفة أعاله
 1902دبلومات أخرى للميتريز غير مصنفة أعاله
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المجموعات الكبرى  :2/3/4/0الدبلومات العليا
المجموعة الكبرى  : 4دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا والماستر
 21دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أو الماستر في اآلداب والعلوم االنسانية
 210دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا في اآلداب و والعلوم اإلنسانية
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2109

دبلوم الدراسات المعمقة ( )D.E.Aفي اآلداب
دبلوم الدراسات العليا ( )D.E.Sفي اآلداب
دبلوم الدراسات المعمقة في التاريخ أو الجغرافية
دبلوم الدراسات العليا في التاريخ أو الجغرافية
دبلوم الدراسات المعمقة في علم االجتماع ،الفلسفة
دبلوم الدراسات العليا في علم االجتماع ،الفلسفة
دبلوم الدراسات المعمقة في علوم الدين
دبلوم الدراسات العليا في الدراسات اإلسالمية وعلوم الدين
دبلومات أخرى للدراسات المعمقة أو الدراسات العليا في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله

 211دبلومات الماستر في األدب
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119

ماستر في األدب العام والنقد المقارن
ماستر في السميائيات ومناهج تحليل الخطاب
ماستر في األدب والمجتمع
ماستر في األدب العربي
ماستر في األدب و السينما
ماستر في علوم اللغة
ماستر في األدب الفرنسي
ماستر في األدب اإلنجليزي
ماستر في األدب اإلسباني
دبلومات أخرى للماستر في األدب غير مصنفة أعاله

 212دبلومات الماستر في اللغة والتربية
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2129

ماستر في ديداكتيك اللغة
ماستر في الدراسات البيثقافية
ماستر في ديداكتيك المواد االجتماعية والتواصل
ماستر في اللغة ا والتنوع اللغوي
ماستر في اللغة و التربية
ماستر في تدريس اللغة
ماستر في مهن التدريس والتكوين
ماستر في الترجمة والتواصل البيثقافي
دبلومات أخرى للماستر في اللغة والتربية غير مصنفة أعاله
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 213دبلومات الماستر في علوم الدين
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2139

ماستر في الفقه
ماستر في الفقه والقانون
ماستر في االختالف في العلوم الشرعية
ماستر في مقاصد الشريعة اإلسالمية
ماستر في الخطاب الشرعي
ماستر في علم العقائد والفكر
ماستر في الدراسات السامية ومقارنة األديان
دبلومات أخرى للماستر في علوم الدين غير مصنفة أعاله

 214دبلومات الماستر في التاريخ أو الجغرافية
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2149

ماستر في التاريخ أو الجغرافية
ماستر في علم االثار
ماستر في التاريخ والتراث الجهوي
ماستر في التراث والتنمية
ماستر في توثيق وأرشفة ودراسة التراث
ماستر في علوم المجال
دبلومات أخرى للماستر في التاريخ أو الجغرافية غير مصنفة أعاله

 215دبلومات الماستر في الفلسفة ،علم النفس أو علم االجتماع
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2159

ماستر في الفلسفة
ماستر في علم النفس اإلكلينيكي ،الهوية والثقافة
ماستر في سوسيولوجيا الخطاب ،التواصل و الثقافة
ماستر في سوسيولوجيا الشغل
ماستر في بسيكولوجيا الشغل
ماستر في سوسيولوجيا المدينة والتنمية
دبلومات أخرى للماستر في الفلسفة،علم النفس أو علم االجتماع غير مصنفة أعاله

 216دبلومات الماستر في التنمية البشرية و االجتماعية
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169

ماستر في التربية و التنمية البشرية
ماستر في التواصل والتنمية
ماستر في النوع ،المجتمع و التنمية البشرية
ماستر في التنمية اإلجتماعية و الوساطة
ماستر في علوم المحافظة على التراث الثقافي
ماستر في التنمية اإلجتماعية
ماستر في التنمية المستديمة
ماستر في السياحة و التنمية
ماستر في التنمية والترويج للمنتجات السياحة القروية المهنية
دبلومات أخرى للماستر في التنمية البشرية و االجتماعية غير مصنفة أعاله
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 217دبلومات الماستر في الفن واإلتصال  -اإلعالم
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179

ماستر في الدراسات السينمائية (المونتاج؛ اإلخراج؛ الصورة؛ الصوت؛ اإلضاءة)
ماستر في الدراسات المسرحية
ماستر في مهن الثقافة
ماستر في الصحافة الصحافة السمعية البصرية
ماستر في التواصل
ماستر في تواصل المؤسسات
ماستر في تقنيات المعلومات و التواصل
ماستر في الترجمة
ماستر في التصميم التخطيطي (الجرافيكي) أو في التصميم الداخلي
دبلومات أخرى للماستر في الفن واإلتصال – اإلعالم غير مصنفة أعاله

 218دبلومات الماستر في الصحة
2180
2181
2182
2183
2184
2189

ماستر في مهن التمريض و تقنيات الصحة
ماستر في العلوم العصبية؛ علم النفس العصبي السريري
ماستر في األورام؛ البيولوجيا المرضية للسرطان
ماستر في ضمان جودة الدواء
ماستر في الفيزياء اإلشعاعية الطبية
دبلومات أخرى للماستر في الصحة غير مصنفة أعاله

 219دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في اآلداب والعلوم اإلنسانية
غير مصنفة أعاله

 2190دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله

 22دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم االقتصادية و القانونية
 220دبلومات الدراسات المعمقة ودبلوم الدراسات العليا في العلوم االقتصادية و القانونية
2200
2201
2202
2203
2209

دبلومات الدراسات المعمقة في العلوم القانونية و السياسية
دبلومات الدراسات العليا في العلوم القانونية و السياسية
دبلومات الدراسات المعمقة في العلوم االقتصادية
دبلومات الدراسات العليا في العلوم االقتصادية
دبلومات أخرى للدراسات المعمقة أو الدراسات العليا في العلوم االقتصادية و القانونية غير مصنفة أعاله

 221دبلومات الماستر في العلوم القانونية
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2219

ماستر في العلوم القانونية
ماستر في العلوم السياسية
ماستر في العالقات الدولية
ماستر في القانون الدبلوماسي والقنصلي
ماستر في العالقات الدولية و القانون الدبلوماسي والقنصلي
ماستر في قانون األعمال
ماستر في الشؤون العامة
دبلومات أخرى للماستر في العلوم القانونية غير مصنفة أعاله
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 222دبلومات الماستر في العلوم االقتصادية
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229

ماستر في العلوم االقتصادية و التسيير
ماستر في االقتصاد الدولي
ماستر في االقتصاد االجتماعي والتضامني
ماستر في االقتصاد التطبيقي
ماستر في الخبرة االقتصادية
ماستر في المحاسبة ،التدقيق والرقابة اإلدارية
ماستر في المالية و التسيير المالي
ماستر في المالية ،األبناك و التأمين
ماستر في ريادة األعمال
دبلومات أخرى للماستر في العلوم االقتصادية غير مصنفة أعاله

 223دبلومات الماستر في التسيير
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239

ماستر في التسيير وإدارة المقاوالت
ماستر في تدبير العقار
ماستر في اقتصاد و تدبير المنظمات
ماستر في تدبير المؤسسات الصحية
ماستر في التدبير الرياضي
ماستر في تدبير الموارد البشرية
ماستر في التدبير التجاري واللوجستيكي
ماستر في التدبير الصناعي
ماستر في التدبير السياحي والفندقي والمطعمي
دبلومات أخرى للماستر في التسيير غير مصنفة أعاله

 224دبلومات الماستر في التجارة
2240
2241
2242
2243
2249

ماستر في التسويق والتجارة
ماستر في التجارة الدولية
ماستر في التقنيات التجارية
ماستر في اللوجستيك التجاري
دبلومات أخرى للماستر في التجارة غير مصنفة أعاله

 225دبلومات عليا في االفشورينغ
 2250ماستر في االفشورينغ
 2259دبلومات أخرى للماستر في االفشورينغ

 226دبلومات الماستر فياإلدارة و التنمية المستديمة
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2269

ماستر في تدبير الشأن العام المحلي
ماستر في اإلدارة الترابية
ماستر في الالمركزية و الحكامة المحلية
ماستر في التواصل العمومي و االجتماعي
ماستر في الفاعل في التنمية االجتماعية
ماستر في البيئة و التنمية المستديمة
دبلومات أخرى للماستر في اإلدارة والتنمية المستديمة غير مصنفة أعاله
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دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم االقتصادية و
229
القانونية غير مصنفة أعاله
 2290دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم االقتصادية و القانونية غير مصنفة
أعاله

 23دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم
 230دبلومات الدراسات المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا في الرياضيات ،الفيزياء و العلوم الطبيعية
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2309

دبلوم الدراسات المعمقة في الرياضيات
دبلوم الدراسات العليا في الرياضيات
دبلومات الدراسات المعمقة في الفيزياء
دبلوم الدراسات العليا في الفيزياء
دبلوم الدراسات المعمقة في البيولوجيا
دبلوم الدراسات العليا في البيولوجيا
دبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا
دبلوم الدراسات العليا في الجيولوجيا
دبلومات أخرى للدراسات المعمقة أودبلوم الدراسات العليا في الرياضيات ،الفيزياء و العلوم الطبيعية غير مصنفة أعاله

 231دبلومات الدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في الرياضيات أو اإلحصاء
2310
2311
2312
2313
2314
2319

ماستر في الرياضيات األساسية
ماستر في الرياضيات والتطبيقات
ماستر في اإلكتوارية والمالية
ماستر في اإلحصاء التطبيقي
ماستر في دعم القرار(البحث العملياتي)
دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،الدراسات العليا أ و الماستر في الرياضيات أو اإلحصاء غير مصنفة أعاله

 232دبلومات الماستر في المعلوميات
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2329

ماستر في اإلعالميات
ماستر في تطوير التطبيقات
ماستر في هندسة البرمجيات
ماستر في اإلنترنت ،الوسائط المتعددة ،تكنولوجيا الهاتف النقال وهندسة الويب
ماستر في هندسة نظم المعلومات و الشبكات
ماستر في المعلوميات التطبيقية في مجال األوفشورينغ
ماستر في الطرق المعلوماتية المطبقة في تسيير المقاوالت و في إعالميات التسيير
ماسترفي اإلعالميات الصناعية
دبلومات أخرى للماستر في المعلوميات غير مصنفة أعاله

 233دبلومات الماستر في الفيزياء
2330
2331
2332
2333
2334

ماستر في الفيزياء-الرياضيات
ماستر في فيزياء المواد
ماستر في فيزياء المعلوميات
ماستر في الفيزياء الطبية و هندسة البصريات
ماستر في الكيمياء التطبيقية
35

2335
2336
2337
2339

ماستر في الطرائق الصناعية
ماستر في الفيزياء -كيمياء
ماستر في الكيمياء والكيمياء المشابهة والجودة
دبلومات أخرى للماستر في الفيزياء غير مصنفة أعاله

 234دبلومات الماستر في البيولوجيا
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2349

ماستر في العلوم البيولوجية-الجيولوجيا
ماستر في الجيولوجيا
ماستر في البيوتكنولوجي
ماستر في اختبار الجودة في الصناعات الصيدلية ،الغدائية والتجميلية
ماستر في النباتات العطرية و الطبية :حماية وحفظ واستعادة
ماستر في الصناعات الغذائية
ماستر في الصناعة الفالحية غير الغذائية
ماستر في الصناعة الحيوية
دبلومات أخرى للماستر في البيولوجيا-الجيولوجيا غير مصنفة أعاله

 235دبلومات الماستر في الفالحة ،الطاقة وعلوم البيئة
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359

ماستر في التكنولوجيات الحيوية والتحسين الجيني لإلنتاج الفالحي
ماستر في الصحة الحيوانية
ماستر في الهندسة القروية
ماستر في الفالحة ،البيئة والموارد الطبيعية
ماستر في العلوم الطاقية و البيئة
ماستر في علوم و تقنيات البيئة
ماستر في علوم الماء و البيئة
ماستر في النظافة والسالمة و البيئة
ماستر في هندسة الطرائق والطاقة
دبلومات أخرى للماستر في الفالحة ،الطاقة وعلوم البيئة غير مصنفة أعاله

 236دبلومات الماستر في االتصاالت ،اللوجستيك والنقل
2360
2361
2362
2363
2364
2369

ماستر في اإللكترونيك ،نظم االتصاالت ،الشبكات واالتصاالت
ماستر في النقل
ماستر في اللوجستيك
ماستر في اللوجستيك و النقل
ماستر في الطيران المدني (سالمة المالحة الجوبة؛ إدارة الحركة الجوية)
دبلومات أخرى للماستر في االتصاالت ،اللوجستيك و النقل غير مصنفة أعاله
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 237دبلومات الماستر في الصناعة
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2379

ماسترفي الهندسة الصناعية
ماستر في الهندسة الكهربائية
ماستر في الميكانيك
ماستر في اإللكترونيك
ماستر في الميكانيك الكهربائية
ماستر في النسيج واأللبسة
دبلومات أخرى للماستر في الصناعة غير مصنفة أعاله

 238دبلومات الماستر في البناء واألشغال العمومية
2380
2381
2382
2383
2389

ماستر في الهندسة المدنية
ماسترفي الجيوماتيك و تنمية المجال
ماستر في التعمير
ماستر في الهندسة المعمارية
دبلومات أخرى للماستر في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 239دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم غير مصنفة أعاله
 2390دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أ و الماستر في العلوم غير مصنفة أعاله

 24دبلومات الماستر المتخصص التقني،الدراسات الجامعية المختصة والدراسات العليا
 240دبلومات الماستر المتخصص التقني في الرياضيات ،اإلحصاء أو المعلوميات
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2409

ماستر متخصص تقني في الشبكات و النظم
ماستر متخصص تقني في االتصاالت و المعلوميات
ماستر متخصص تقني في الهندسة المعلوماتية
ماستر متخصص تقني في برمجة و تطوير التطبيقات
ماستر متخصص تقني في األوتوماتيك ،معالجة اإلشارات و اإلعالميات الصناعية
ماستر متخصص تقني في الرياضيات و التطبيقات
ماستر متخصص تقني في بحوث العمليات و اإلحصاء
دبلومات أخرى للماستر المتخصص التقني في الرياضيات ،اإلحصاء أو المعلوميات غير مصنفة أعاله

 241دبلومات الماستر المتخصص التقني في الفيزياء أو الكيمياء
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2419

ماستر متخصص تقني في الهندسة الكهربائية
ماستر متخصص تقني في الهندسة الصناعية
ماستر متخصص تقني في الهندسة الميكانيكية
ماستر متخصص تقني في أجهزة ليزر والمكونات البصرية االلكترونية
ماستر متخصص تقني في هندسة المواد و الطرائق
ماستر متخصص تقني في الكيمياء التطبيقية
ماستر متخصص تقني في الهندسة المدنية
دبلومات أخرى للماستر المتخصص التقني في الفيزياء أو الكيمياء غير مصنفة أعاله
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 242دبلومات الماستر المتخصص التقني في البيولوجيا أو الجيولوجيا
2420
2421
2422
2423
2429

ماستر متخصص تقني في تقنيات التحليل و مراقبة الجودة
ماستر متخصص تقني في البيولوجيا التطبيقية
ماستر متخصص تقني في علوم البيئة
ماستر متخصص تقني في الجيولوجيا
دبلومات أخرى للماستر المتخصص التقني في البيولوجيا أو الجيولوجيا غير مصنفة أعاله

 243دبلومات الماستر المتخصص التقني في الجودة و التدبير
 2430ماستر متخصص تقني في تقنيات التحليل و مراقبة الجودة
 2431ماستر متخصص تقني في الهندسة و التدبير الصناعي
 2439دبلومات أخرى للماستر المتخصص التقني في الجودة و التدبير غير مصنفة أعاله

 244دبلومات الدراسات الجامعية المختصة
2440
2441
2442
2443
2449

دبلومات الدراسات الجامعية المختصة في إعالميات التدبير ،و إعالميات الصناعة
دبلومات الدراسات الجامعية المختصة في هندسة الطرائق
دبلومات الدراسات الجامعية المختصة في الهندسة الكهربائية
دبلومات الدراسات الجامعية المختصة في علوم الحياة و العلوم التطبيقية لألرض
دبلومات أخرى للدراسات الجامعية المختصة غير مصنفة أعاله

 245دبلومات الدراسات العليا
2450
2451
2452
2453
2454
2459

دبلومات الدراسات العليا في إعالميات التدبير ،و إعالميات الصناعة
دبلومات الدراسات العليا في هندسة الطرائق
دبلومات الدراسات العليا في الهندسة الكهربائية
دبلومات الدراسات العليا في علوم الحياة
دبلومات الدراسات العليا في العلوم التطبيقية لألرض
دبلومات أخرى للدراسات العليا غير مصنفة أعاله

دبلومات أخرى للماستر المتخصص التقني ،الدراسات الجامعية المختصة و الدراسات العليا غير
249
مصنفة أعاله
 2490دبلومات أخرى لماستر المتخصص التقني ،الدراسات الجامعية المختصة و الدراسات العليا غير مصنفة أعاله
 1533دبلومات أخرى للدراسات الجامعية المختصة غير مصنفة أعاله
 1531دبلومات أخرى للدراسات العليا غير مصنفة أعاله

 29دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أوالماستر غير مصنفة أعاله
 290دبلومات أخرى للدراسات المعمقة ،دبلوم الدراسات العليا أوالماستر غير مصنفة أعاله
 2900دبلومات أخرى للدراسات المعمقة غير مصنفة أعاله
 2901دبلومات أخرى لدبلوم الدراسات العليا غير مصنفة أعاله
 2902دبلومات أخرى للماستر غير مصنفة أعاله
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المجموعات الكبرى  :2/3/4/0الدبلومات العليا
المجموعة الكبرى  : 3دبلومات الدكتوراه
 31دبلوم الدكتوراه في اآلداب والعلوم االجتماعية
 310دبلوم الدكتوراه في اآلداب
3100
3101
3102
3103
3104
3109

دكتوراه الدولة في اآلداب
دكتوراه في اآلداب
دكتوراه في اللسانيات ،التواصل و الترجمة
دكتوراه في الدراسات المسرحية
دكتوراه في التواصل
دبلومات أخرى للدكتوراه في اآلداب غير مصنفة أعاله

 311دبلوم الدكتوراه في علوم التربية
3110
3111
3112
3113
3119

دكتوراه الدولة في علوم التربية
دكتوراه في علم اللغة ،علم الخطاب و التواصل
دكتوراه في تحليل و تقييم مناهج التربية و التكوين
دكتوراه في ديداكتيك العلوم
دبلومات أخرى للدكتوراه في علوم التربية غير مصنفة أعاله

 312دبلوم الدكتوراه في العلوم اإلسالمية
3120
3121
3121
3129

دكتوراه الدولة في العلوم اإلسالمية و العلوم الدينية
دكتوراه في الدراسات اإلسالمية العليا
دكتوراه في العلوم الدينية
دبلومات أخرى للدكتوراه في العلوم اإلسالمية غير مصنفة أعاله

 313دبلوم الدكتوراه في التاريخ أو الجغرافية
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3139

دكتوراه الدولة في التاريخ أو الجغرافية
دكتوراه في التاريخ
دكتوراه في الجغرافية
دكتوراه في التاريخ-الجغرافية
دكتوراه في علم اآلثار
دكتوراه في علوم البيئة و التنمية المستديمة
دكتوراه في التراث
دبلومات أخرى للدكتوراه في التاريخ أو الجغرافية غير مصنفة أعاله

 314دبلوم الدكتوراه في علم االجتماع ،الفلسفة أو علم النفس
 3140دكتوراه الدولة في علم االجتماع ،الفلسفة أو علم النفس
 3141دكتوراه في العلوم االجتماعية
 3142دكتوراه في سوسيولوجيا التغير االجتماعي و التنمية
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3143
3144
3145
3149

دكتوراه في علم النفس اإلكلينيكي و العالقات االجتماعية
دكتوراه في الفلسفة
دكتوراه في علم االجتماع
دبلومات أخرى للدكتوراه في علم االجتماع ،الفلسفة أو علم النفس غير مصنفة أعاله

 315دبلوم الدكتوراه في العلوم االقتصادية و القانونية
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159

دكتوراه الدولة في العلوم القانونية و السياسية ،دكتوراه في العلوم القانونية و السياسية
دكتوراه في العلوم القانونية
دكتوراه الدولة في العلوم السياسية
دكتوراه الدولة في العلوم االقتصادية
دكتوراه في العلوم االقتصادية
دكتوراه في العلوم االقتصادية و التسيير
دكتوراه في االقتصاد التطبيقي
دكتوراه في علوم التسيير
دكتوراه في السياسات االقتصادية و التنمية المحلية والجهوية
دبلومات أخرى للدكتوراه في العلوم االقتصادية و القانونية غير مصنفة أعاله

 319دبلومات أخرى للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله
 3190دبلومات أخرى للدكتوراه في اآلداب والعلوم اإلنسانية غير مصنفة أعاله
 32دبلومات في الصحة
 320دكتوراه في الطب العام وما يشابهه
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3209

دكتوراه في الطب العام
دكتوراه في أمراض األطفال
دكتوراه في طب األسنان
دكتوراه في البيولوجيا الطبية
دكتوراه في الطب الرياضي
دكتوراه في طب الشغل
دكتوراه في الصحة العمومية
شهادة جامعية في الطب التكميلي ( الطب البديل)
دبلومات أخرى في الطب العام وما يشابهه غير مصنفة أعاله

 321دبلومات الطب في أمراض األذن،األعصاب والعيون وطب األسنان المتخصص
3210
3211
3212
3213
3214
3219

دكتوراه في أمراض العيون
دكتوراه في أمراض األذن  -الفم  -الحنجرة
دكتوراه في أمراض األعصاب
دكتوراه في األمراض العصبية و العقلية
دكتوراه في طب األسنان المتخصص
دبلومات الطب أخرى في أمراض األذن ،األعصاب والعيون وطب األسنان المتخصص غير مصنفة أعاله
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 322دبلومات في الطب المتخصص (الداخلي؛ الجهاز الهضمي؛ التوليد وأمراض النساء).....
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229

دكتوراه في الطب الداخلي
دكتوراه في الجهاز الهضمي
دكتوراه في التوليد وأمراض النساء
دكتوراه في أمراض الكلى أو أمراض المسالك البولية
دكتوراه في األمراض الجلدية والتناسلية
دكتوراه في القلب
دكتوراه في جبارة األعضاء و عالج اإلصابات أو في أمراض الرثية
دكتوراه في أمراض الغدد الصم
دكتوراه في أمراض الرئة و السل
دبلومات أخرى في الطب المتخصص (الداخلي؛ الجهاز الهضمي؛ التوليد وأمراض النساء ).....غير مصنفة أعاله

 323دبلومات الطب في الجراحة ،األشعة ،التخدير واإلنعاش
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239

دكتوراه في المعالجة باإلشعاع
دكتوراه في العالج بالكهرباء و األشعة
دكتوراه في الطب النووي
دكتوراه في التخدير واإلنعاش
دكتوراه في الجراحة العامة
دكتوراه في جراحة األعصاب
دكتوراه في جراحة األطفال
دكتوراه في الجراحة التقويمية
دكتوراه في جراحة القلب و الشرايين
دبلومات الطب أخرى في الجراحة ،األشعة ،التخدير واإلنعاش غير مصنفة أعاله

 324دبلومات في الصيدلة
 3240دكتوراه في الصيدلة
 3249دبلومات أخرى في الصيدلة

 325دبلوم الدكتوراه غير طبية في الصحة
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3259

دكتوراه في مهن التمريض و تقنيات الصحة
دكتوراه في علم األحياء؛ علم األحياء الطبية؛ علم الوراثة وعلم األمراض الجزيئات؛ علم المناعة
دكتوراه في علم األوبئة السريرية والعلوم الطبية الجراحية
دكتوراه في الصحة النفسية ،واإلدراك ،وعلم النفس المرضي
دكتوراه في علم األدوية؛ الصيدلة واالبتكارات العالجية
دكتوراه في علم األسنان
دبلومات أخرى للدكتوراه غير طبية في الصحة غير مصنفة أعاله
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 33دبلومات الدكتوراه في العلوم والعلوم التقنية
 330دبلومات الدكتوراه في الرياضيات والمعلوميات
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309

دكتوراه الدولة في الرياضيات
دكتوراه في الرياضيات و التطبيقات
دكتوراه في الرياضيات ،المعلوميات والتطبيقات
دكتوراه في الرياضيات ،المعلوميات التطبيقية في علوم الهندسة
دكتوراه في العلوم الرياضية ،الفيزياء و التكنولوجيا الحديثة
دكتوراه في اإلعالميات
دكتوراه في هندسة البرمجيات
دكتوراه في إعالميات اتخاذ القرار
دكتوراه في العلوم التقنية في اإلعالميات
دبلومات أخرى للدكتوراه في الرياضيات والمعلوميات غير مصنفة أعاله

 331دبلومات الدكتوراه األساسية في الفيزياء-الكيمياء
3310
3311
3312
3313
3319

دكتوراه الدولة في الفيزياء
دكتوراه في العلوم الفيزيائية
دكتوراه الدولة في الكيمياء
دكتوراه في الكيمياء األساسية
دبلومات أخرى للدكتوراه األساسية في الفيزياء-الكيمياء غير مصنفة أعاله

 332دبلومات الدكتوراه في الفيزياء أو الكيمياء التطبيقي
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3329

دكتوراه في العلوم التقنية في هندسة الطرائق
دكتوراه في العلوم التقنية في الهندسة الكهربائية
دكتوراه في الكيمياء التطبيقية
دكتوراه في الرياضيات و الفيزياء التطبيقية
دكتوراه في الفيزياء التطبيقية بعلوم المهندس
دكتوراه في الكيمياء التطبيقية بعلوم المهندس
دبلومات أخرى للدكتوراه في الفيزياء أو الكيمياء التطبيقي غير مصنفة أعاله

 333دبلومات الدكتوراه األساسية في الجيولوجيا أو البيولوجيا
3330
3331
3332
3333
3339

دكتوراه الدولة في البيولوجيا
دكتوراه في العلوم البيولوجية
دكتوراه الدولة في الجيولوجيا
دكتوراه في علوم األرض
دبلومات أخرى للدكتوراه األساسية في الجيولوجيا أو البيولوجيا غير مصنفة أعاله

 334دبلومات الدكتوراه في البيولوجيا-الجيولوجيا التطبيقية
3340
3341
3342
3343
3344
3345

دكتوراه في العلوم البيولوجية والتطبيقات
دكتوراه في الجيو-علوم التطبيقية
دكتوراه في العلوم التقنية في علوم الحياة
دكتوراه في العلوم التقنية في العلوم التطبيقية لألرض
دكتوراه في البيولوجيا التطبيقية بعلوم المهندس
دكتوراه في الجيولوجيا التطبيقية بعلوم المهندس
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 3346دكتوراه في العلوم و الهندسة المستديمة
 3347دكتوراه في هندسة المادة ،األرض و الحياة
 3349دبلومات أخرى للدكتوراه في البيولوجيا-الجيولوجيا التطبيقية غير مصنفة أعاله

 335دبلومات الدكتوراه في االتصاالت
 3350دكتوراه في الشبكات واالتصاالت
 3359دبلومات أخرى للدكتوراه في االتصاالت

 336دبلومات الدكتوراه في الصناعة والطاقة
3360
3361
3362
3363
3369

دكتوراه في الهندسة الكهربائية
دكتوراه في الهندسة الميكانيكية
دكتوراه في الطاقة والبيئة الصناعية
دكتوراه في العلوم والتكنولوجيا
دبلومات أخرى للدكتوراه في الصناعة والطاقة غير مصنفة أعاله

 337دبلومات الدكتوراه في التعمير
 3370دكتوراه في التعمير
 3379دبلومات أخرى للدكتوراه في التعمير غير مصنفة أعاله

 338دبلومات الدكتوراه في الفالحة
 3380دكتوراه في الفالحة
 3381دكتوراه في البيطرة
 3389دبلومات أخرى للدكتوراه في الفالحة غير مصنفة أعاله

 339دبلومات أخرى للدكتوراه في العلوم
 3390دبلومات أخرى للدكتوراه في العلوم

 39دبلومات أخرى للدكتوراه غير مصنفة أعاله
 390دبلومات أخرى للدكتوراه غير مصنفة أعاله
 3900دبلومات أخرى للدكتوراه غير مصنفة أعاله
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المجموعات الكبرى  :2-3-4-0الدبلومات العليا
المجموعة الكبرى  : 2دبلومات المهندسين ودبلومات أخرى ممنوحة من مدارس تكوين
األطر العليا
 41دبلومات المهندسين في علوم اإلعالم ،النقل ،االتصاالت و اللوجستيك
 410دبلومات المهندسين في اإلعالميات
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4109

مهندس دولة في اإلعالميات
محلل منظم
مهندس دولة في الشبكات ،النظم والوسائط المتعددة
مهندس دولة في إعالميات التدبير
مهندس دولة في وضع النماذج واإلعالميات العلمية
مهندس دولة في هندسة البرمجيات
مهندس دولة في اإلعالميات الصناعية
محلل
دبلومات أخرى للمهندسين في اإلعالميات غير مصنفة أعاله

 411دبلومات المهندسين في اإلحصاء
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4119

مهندس دولة إحصائي  -اقتصادي
مهندس دولة إحصائي  -ديمغرافي
مهندس دولة في اإلحصاء
مهندس دولة في االكتوارية -المالية
مهندس دولة في البحث العملياتي -دعم القرار
مهندس تطبيقي في اإلحصاء
دبلومات أخرى للمهندسين في اإلحصاء غير مصنفة أعاله

 412دبلومات المهندسين في البريد والمواصالت
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4129

مهندس دولة في مصلحة اإلشارات
مهندس دولة في التقنيات السمعية البصرية
مهندس دولة في الخطوط الهاتفية والبرقية
مهندس دولة في هندسة المواصالت السلكية والالسلكية و تكنولوجيات اإلعالم
مهندس دولة في تدبير اتصاالت المقاوالت
مهندس دولة في اإللكترونيك ،نظم االتصاالت ،الشبكات واالتصاالت
مفتش تقني في االتصاالت
مهندس تطبيق في االتصاالت
دبلومات أخرى للمهندسين في البريد والمواصالت غير مصنفة أعاله
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 413دبلومات المهندسين في النقل واللوجستيك
4130
4131
4132
4133
4139

مهندس دولة في النقل والطرق
مهندس دولة في الطيران المدني (الطيران المدني والتقنيات المالحية /الهندسة المعلوماتية/
الهندسة اإللكترونية واالتصاالت /الهندسة الصناعية و اإلنتاجية)
مهندس دولة في اللوجستيك
مهندس دولة في اللوجستيك الدولي
دبلومات أخرى للمهندسين في النقل واللوجستيك غير مصنفة أعاله

 419دبلومات أخرى المهندسين في علوم اإلعالم ،النقل ،االتصاالت و اللوجستيك غير مصنفة أعاله
 4130دبلومات أخرى المهندسين في علوم اإلعالم ،النقل ،االتصاالت و اللوجستيك غير مصنفة أعاله

 42دبلومات المهندسين في الفالحة ،الغابات ،الصيد البحري ،الطاقة ،المعادن ،الجيولوجيا والبيئة
 420دبلومات المهندسين في الفالحة ،المياه والغابات
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209

مهندس دولة في الزراعة ( بما فيها الزراعات الكبرى)
مهندس دولة في البستنة ،زراعة األشجار
مهندس دولة في اإلنتاج ،التكنولوجيات الحيوية والتحسين الجيني (النباتي والحيواني)
مهندس دولة في زراعة الحدائق والمناظر الطبيعية
مهندس دولة في االقتصاد الزراعي
مهندس دولة في الموارد الطبيعية وحماية النباتات و البيئة
مهندس دولة في التقنيات والتنمية الفالحية
مهندس دولة في الهندسة القروية
مهندس دولة في المياه والغابات
دبلومات أخرى للمهندسين في الفالحة ،المياه والغابات غير مصنفة أعاله

 421دبلومات المهندسين في الصيد البحري
 4210مهندس دولة في مصايد األسماك
 4219دبلومات أخرى للمهندسين في الصيد البحري غير مصنفة أعاله

 422دبلومات المهندسين في الماء ،الطاقة ،البيئة والسالمة الصناعية
4220
4221
4222
4229

مهندس دولة في الطاقة والبيئة الصناعية
مهندس دولة في الهندسة الجيوتقنية المائية
مهندس دولة في هندسة البيئة
دبلومات أخرى للمهندسين في الماء ،الطاقة ،البيئة والسالمة الصناعية غير مصنفة أعاله

 423دبلومات المهندسين في علوم األرض (المعادن والجيولوجيا)
4230
4231
4232
4239

مهندس دولة في المعادن
مهندس دولة في هندسة اإلراضة (الجيولوجيا)
مهندس دولة في األرصاد الجوية
دبلومات أخرى للمهندسين في علوم األرض (المعادن والجيولوجيا) غير مصنفة أعاله
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 429دبلومات أخرى المهندسين في الفالحة ،الغابات،الصيد البحري ،الطاقة ،المعادن ،الجيولوجيا والبيئة
غير مصنفة أعاله
 4130دبلومات أخرى المهندسين في الفالحة ،الغابات ،الصيد البحري ،الطاقة ،المعادن ،الجيولوجيا والبيئة غير مصنفة أعاله

 43دبلومات المهندسين في الصناعة و البناء واألشغال العمومية
 430دبلومات مهندسي التطبيق في الكهرباء ،اإللكترونيك ،الميكانيك والهندسة الصناعية
4300
4301
4302
4303
4309

مهندس تطبيقي في الميكانيك الكهربائية
مهندس تطبيقي في الهندسة الميكانيكية
مهندس تطبيقي في الهندسة الكهربائية
مهندس تطبيقي في الهندسة الصناعية
دبلومات أخرى لمهندسي التطبيق في الكهرباء ،اإللكترونيك ،الميكانيك والهندسة الصناعية غير مصنفة أعاله

 431دبلومات المهندسين في الكهرباء ،اإللكترونيك ،الميكانيك والهندسة الصناعية
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4319

مهندس دولة في الصناعة
مهندس دولة في هندسة المواد
مهندس دولة في الميكانيك
مهندس دولة في الهندسة الكهربائية
مهندس دولة في اإللكترونيك
مهندس دولة في الميكانيك الكهربائية
مهندس دولة في التدبير الصناعي
دبلومات أخرى المهندسين في الكهرباء ،اإللكترونيك ،الميكانيك والهندسة الصناعية غير مصنفة أعاله

 432دبلومات المهندسين في الصناعة الفالحية والصناعة الحيوية
 4320مهندس في الصناعات الغذائية
 4321مهندس في اآلليات الفالحية
 4329دبلومات أخرى للمهندسين في الصناعة الفالحية والصناعة الحيوية غير مصنفة أعاله

 433دبلومات المهندسين في النسيج  -المالبس الجاهزة  -الجلد
 4330مهندس دولة في صناعة النسيج واأللبسة
 4339دبلومات أخرى للمهندسين في النسيج  -المالبس الجاهزة  -الجلد غير مصنفة أعاله

 434دبلومات المهندسين في الكيمياء والكيمياء المشابهة
 4340مهندس دولة في الكيمياء
 4341مهندس دولة في الهندسة والطرائق الكيميائية
 4349دبلومات أخرى للمهندسين في الكيمياء والكيمياء المشابهة غير مصنفة أعاله
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 435دبلومات المهندسين في الهندسة المدنية
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4359

مهندس دولة في أعمال البناء
مهندس دولة في القناطر والسدود
مهندس دولة في البناء واألشغال العمومية
مهندس دولة هيدروليكي
مهندس دولة في الهندسة المدنية
مهندس تطبيقي في الهندسة المدنية
دبلومات أخرى للمهندسين في الهندسة المدنية غير مصنفة أعاله

 436دبلومات المهندسين في الطبوغرافيا والهندسة المعمارية
4360
4361
4362
4369

مهندس دولة طوبوغرافي
مهندس دولة في الهندسة المعمارية
مهندس دولة في علوم اإلعالم الجغرافي
دبلومات أخرى للمهندسين في الطبوغرافيا والهندسة المعمارية غير مصنفة أعاله

 439دبلومات أخرى للمهندسين في الصناعة و البناء واألشغال العمومية
 4390دبلومات أخرى للمهندسين في الصناعة و البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 44دبلومات عليا في اإلدارة والتسيير والسياحة
 440دبلومات عليا في اإلدارة
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409

متصرف
متصرف مساعد
رئيس قسم تحليل الظرفية االقتصادية
رئيس قسم مراقبة األثمان
دبلوماسي ،دبلوم السلك العالي في التدبير اإلداري الدبلوماسية و التعاون الدولي
دبلوم السلك العالي في اإلدارة الترابية
دبلوم وكيل سلطة
دبلوم السلك العالي لإلدارية و التدبير اإلداري
دبلوم في اإلدارة الصحية
دبلومات عليا أخرى في اإلدارة غير مصنفة أعاله

 441دبلومات عليا في التسيير ،المالية ،التجارة وإدارة المقاوالت
4410
4411
4412
4413
4414

دبلوم السلك العالي في التسيير
دبلوم السلك العالي في تدبير الموارد البشرية
دبلوم السلك العادي للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت
دبلوم عالي في المالية والتسيير المالي
دبلوم محاسب خبير

48

4415
4416
4417
4419

دبلوم عالي في المحاسبة ،التدقيق والرقابة اإلدارية
دبلوم السلك العالي في التسويق والتجارة
دبلوم السلك العالي في التجارة الدولية
دبلومات عليا أخرى في التسيير ،المالية ،التجارة وإدارة المقاوالت غير مصنفة أعاله

 442دبلومات عليا في السياحة ،الفندقة و المطعمية
 4420دبلوم السلك العالي في إدارة وتسيير المقاوالت السياحية و الفندقية
 4421دبلوم السلك العادي (السلك الثاني) في التدبير السياحي
 4429دبلومات عليا أخرى في السياحة ،الفندقة والمطعمية غير مصنفة أعاله

 449دبلومات أخرى عليا في اإلدارة والتسيير والسياحة
 4490دبلومات أخرى عليا في اإلدارة والتسيير والسياحة

 45دبلومات في الخدمات المقدمة للمجتمع وعلوم االتصال
 450دبلومات في الشبيبة والرياضة
 4500دبلوم السلك العالي للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
 4501دبلوم السلك العادي للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة
 4509دبلومات عليا أخرى للشبيبة والرياضة غير مصنفة أعاله

 451دبلومات في تكوين هيئة التدريس
4510
4511
4512
4513
4514
4519

األستاذية
دبلوم التبريز في التعليم الثانوي -دبلوم سلك التحضير للتبريز
مدرس السلك الثاني الثانوي -شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي التأهيلي (المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين)
دبلوم السلك البيداغوجي؛  -شهادة التأهيل التربوي للتعليم الثانوي اإلعدادي (المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين)
 شهادة التأهيل التربوي للتعليم األولي والتعليم االبتدائي (المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين)دبلومات عليا أخرى في تكوين هيئة التدريس غير مصنفة أعاله

 452دبلومات في تكوين هيئة التأطير
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4529

مفتش تربوي للتعليم اإلبتدائي
مفتش التعليم الثانوي ،مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي
مفتش تربوي للتعليم الثانوي اإلعدادي
مفتش مصالح المعدات والمصالح المالية
دبلوم مستشار في التخطيط أو التوجيه التربوي
مفتش في التخطيط أو التوجيه التربوي
دبلوم األطر اإلدارية و المالية و أطر الدعم
دبلومات أخرى في تكوين هيئة التأطير غير مصنفة أعاله
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 453دبلومات عليا في الدفاع الوطني
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4539

ضابط في البحرية الملكية
ضابط مالحة جوية؛ ضابط مهندس دولة طيار
ضابط مهندس دولة ميكانيكي؛ ضابط مهندس دولة ميكانيك االتصاالت
ضابط إداري
ضابط في عمليات (مواصالت -صواريخ  -معدات حربية بحرية)
ضابط
طبيب عسكري
دبلومات عليا أخرى في الدفاع الوطني غير مصنفة أعاله

 454دبلومات عليا في األمن الوطني
 4540ضابط شرطة
 4541مفوض شرطة
 4549دبلومات عليا أخرى في األمن الوطني غير مصنفة أعاله

 455دبلومات عليا في االتصال  -اإلعالم
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557
4559

دبلوم عالي في الصحافة المكتوبة
دبلوم عالي في الصحافة السمعية-البصرية
دبلوم عالي في الترجمة المباشرة
دبلوم السلك العادي في الصحافة السمعية البصرية
دبلوم السلك العادي في الصحافة المكتوبة
دبلوم السلك العادي في التصوير الصحفي
دبلوم السلك العادي في االتصال
دبلوم في الترجمة (السلك الثاني)
دبلومات عليا أخرى في االتصال  -اإلعالم غير مصنفة أعاله

 456دبلومات عليا في التوثيق
4560
4561
4562
4563
4569

إعالمي متخصص في الخزانات العامة والمراكز اإلعالمية
إعالمي متخصص في الربائد واألرشيف
إعالمي متخصص في نظم المعلومات
إعالمي
دبلومات عليا أخرى في التوثيق غير مصنفة أعاله

 457دبلومات عليا في اإلعالميات
 4570دبلوم السلك العالي في إعالميات التسيير
 4571دبلوم السلك العالي في الطرق المعلوماتية المطبقة في تسيير المقاوالت
 4579دبلومات أخرى عليا في اإلعالميات غير مصنفة أعاله
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 459دبلومات أخرى في الخدمات المقدمة للمجتمع وعلوم االتصال
 4590دبلومات أخرى في الخدمات المقدمة للمجتمع وعلوم االتصال غير مصنفة أعاله

 46دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 460دبلومات عليا في العلوم االجتماعية واإلنسانية
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4609

دبلوم السلك الثالث لعلوم اآلثار والتراث
دبلوم في علم أثريات ما قبل التاريخ
دبلوم في األثارات التاريخية وعلوم اآلثار
دبلوم في اإلناسة (علم اإلنسان)
دبلوم إدارة األعمال االجتماعية
دبلوم السلك الثاني لعلوم اآلثار والتراث
دبلوم مستشار اجتماعي
دبلومات عليا أخرى في العلوم اإلنسانية واالجتماعية غير مصنفة أعاله

 461دبلومات عليا في القانون و الدراسات اإلسالمية
4610
4611
4612
4613
4614
4619

دبلوم المعهد العالي للقضاء
قاضي
وكيل أو نائب
شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا
شهادة الكفاءة لمزاولة مهنة المحاماة
دبلومات عليا أخرى في القانون و الدراسات اإلسالمية غير مصنفة أعاله

 462دبلومات في الفنون الجميلة
4620
4621
4622
4623

دبلومات في الفنون التقليدية
دبلوم السلك الثاني في الفنون الجميلة (ديكور/رسم)...
دبلوم السلك الثاني في الفنون الجميلة (الصباغة النحت /النقش)...
دبلوم السلك الثاني في الفنون الجميلة ( التصميم اإلشهاري التواصل التخطيطي /الرسوم المتحركة)...

 4624دبلوم في الفن المسرحي والتنشيط الثقافي
 4625أستاذ مساعد في الموسيقى
 4629دبلومات عليا أخرى في السمعي البصري و السينما غير مصنفة أعاله

 469دبلومات أخرى في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 4690دبلومات أخرى في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
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 47دبلومات في النقل ،المالحة التجارية والصيد البحري
 470دبلومات عليا في النقل
 4700إجازة طيار الخطوط الجوية
 4701إجازة طيار محترف
 4709دبلومات عليا أخرى في النقل غير مصنفة أعاله

 471دبلومات عليا في المالحة التجارية
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4719

ضابط ميكانيكي من الدرجة األولى
قبطان أعالي البحار
قبطان في المالحة البحرية
مالزم أول أعالي البحار
مالزم أول ميكانيكي من الدرجة األولى
متصرف أو مسير في الشؤون البحرية
دبلومات عليا أخرى في المالحة التجارية غير مصنفة أعاله

 472دبلومات عليا في الصيد البحري
4721
4722
4723
4724
4725
4729

ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية
قبطان في الصيد البحري
مالزم أول ميكانيكي من الدرجة الثانية
مالزم أول الصيد البحري
دبلــوم تكنولوجيا الصيد ومراقبة الجودة
دبلومات عليا أخرى في الصيد البحري غير مصنفة أعاله

 479دبلومات أخرى في النقل ،المالحة التجارية و الصيد البحري
 4790دبلومات أخرى في النقل ،المالحة التجارية و الصيد البحري غير مصنفة أعاله

 48دبلومات عليا في التعمير وتهيئة المجال
 480دبلومات عليا في التعمير وتهيئة المجال
 4800دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير
 4801دبلومات المدرسة الوطنية للتهيئة والتعمير
 4809دبلومات عليا أخرى في التعمير وتهيئة المجال غير مصنفة أعاله

دبلومات أخرى للمهندسين ودبلومات أخرى ممنوحة من مدارس تكوين األطر العليا غير مصنفة
49
أعاله
دبلومات أخرى للمهندسين ودبلومات أخرى ممنوحة من مدارس تكوين األطر العليا غير مصنفة
490
أعاله
 4900دبلومات أخرى للمهندسين غير مصنفة أعاله
 4909دبلومات أخرى ممنوحة من مدارس تكوين األطر العليا غير مصنفة أعاله
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المجموعة الكبرى  : 5دبلومات التقنيين واألطر المتوسطة
 51دبلومات في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية
 510دبلومات في اإلدارة
5100
5101
5102
5103
5109

تقني في الكتابة
تقني في الشؤون اإلدارية
محرر (مستوى إطار متوسط)
تقني مصرح لدى الجمارك
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في اإلدارة غير مصنفة أعاله

 511دبلومات في التدبير ،المالية و إدارة المقاوالت
5110
5111
5112
5113
5114
5119

تقني مختص في التدبير
تقني في إدارة المقاوالت
تقني في المحاسبة
تقني مستشار في التأمينات
تقني مساعد في التدبير اإلداري والمحاسبي
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في التدبير ،المالية وإدارة المقاوالت غير مصنفة أعاله

 512دبلومات في التجارة
 5120تقني في التجارة اإلليكترونية
 5121تقني في تقنيات البيع
 5129دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في التجارة غير مصنفة أعاله

 513دبلومات في األفشورينغ
 5130شهادة التكوين التأهيلي للمرشدين في االتصال بمراكز االرشاد (مستوى تقني)
 5139دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في األفشورينغ غير مصنفة أعاله

 514دبلومات في السياحة
 5140دبلوم السلك األول للمعهد الدولي للسياحة (مستوى تقني)
 5141تقني سياحي
 5142مضيف ومضيفة في السياحة (مستوى تقني)
 5143شهادة تقني في االستقبال في النقل الجوي و البحري
 5144شهادة التكوين التأهيلي للسائق المصاحب ( المساعد) (مستوى تقني)
 5149دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في السياحة غير مصنفة أعاله
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 515دبلومات في المطعمة
5150
5151
5152
5153
5154
5159

تقني في مهنة ألمطعمي واالستقباالت
تقني في خدمة في المطعمة
تقني في الخبازة و الحلويات
تقني في فن الطبخ
شهادة التكوين التأهيلي في صنع الشوكوالتة و الحلويات
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في المطعمة غير مصنفة أعاله

 516دبلومات في الفندقة و االيواء
5160
5161
5162
5163
5164
5169

تقني فندقي
تقني في الصيانة الفندقية
تقني في االيواء
مساعد في إدارة االيواء
تقني في اإليواء :االستقبال
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الفندقة و اإليواء غير مصنفة أعاله

 519دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية،
فندقية ومطعمية غير مصنفة أعاله
 5190دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية غير مصنفة
أعاله

 52دبلومات الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات
 520دبلومات في الشبية والرياضة
 5200دبلوم المعهد الملكي لتكوين األطر للشبيبة والرياضة
 5209دبلومات أخرى للتقني أو األطر المتوسطة في الشبيبة والرياضة غير مصنفة أعاله

 521دبلومات في التعليم
5210
5211
5212
5213
5219

معلم
أستاذ السلك األول ثانوي
أستاذ في رياضة الفروسية
مرشد في تعليم السياقة
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في التعليم غير مصنفة أعاله

 522دبلومات في المهن اإلجتماعية ،الثقافية والخدمات الشخصية
5220
5221
5222
5229

دبلوم المساعدين االجتماعيين
مساعد سوسيوتربوي
دبلوم مجمل مهني
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في المهن االجتماعية ،الثقافية والخدمات الشخصية غير مصنفة أعاله
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 523دبلومات االختصاصيين في التمريض والقبالة (مستوى تقني)
5230
5231
5232
5233
5239

ممرض دولة
ممرض متعدد التخصصات
ممرض في األمراض العقلية
ممرض مساعد
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة لالختصاصيين في التمريض والقبالة (مستوى تقني) غير مصنفة أعاله

 524دبلومات لالختصاصيين في العلوم الطبية المساندة
5240
5241
5242
5243
5249

تقني في التدليك الطبي
تقني في األشعة
تقني المختبر ،تقني في التحليل الطبي
تقني في النقل و اإلسعاف الصحي
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة لالختصاصيين في العلوم الطبية المساندة غير مصنفة أعاله

 525دبلومات لالختصاصيين في الصحة اآلخرون
5250
5251
5252
5253
5254
5259

تقني في حماية األسنان
تقني في علم الجراثيم
تقني في المحافظة على البيئة ،تقني في علم الصحة والتطهير
تقني في الصيدلة ،محضر أو مساعد باحث في الصيدلة
تقني في البصريات و قياس النظر
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة لالختصاصيين في الصحة اآلخرون غير مصنفة أعاله

 526دبلوم في األمن الوطني والدفاع الوطني
5260
5261
5262
5263
5269

ضابط صف
مفتش شرطة
دركي
حراس األمن
دبلومات أخرى للتقنيين في األمن الوطني والدفاع الوطني غير مصنفة أعاله

دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة
529
أعاله
 5290دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله

 53دبلومات في علوم اإلعالم
 530دبلوم في اإلعالميات
5300
5301
5302
5303

مبرمج
مساعد تقني في اإلعالميات
تقني في إعالميات التدبير
تقني في التحليل والبرمجة
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 5304عامل آلة في التحصيل
 5305تقني الصيانة و الدعم في المعلوميات
 5309دبلومات أخرى للتقنيين في اإلعالميات غير مصنفة أعاله

 531دبلومات في اإلحصاء
 5310مساعد تقني في اإلحصاء
 5319دبلومات أخرى للتقنيين في اإلحصاء غير مصنفة أعاله

 532دبلومات في االتصال ،اإلعالم والتوثيق
 5320تقني في فن الطباعة ( أنفوغرافيا)
 5321تقني في الصحافة
 5319دبلومات أخرى في االتصال ،اإلعالم والتوثيق غير مصنفة أعاله

 533دبلومات في التقنيات الجديدة لإلعالم
 5330مساعد منمي الوسائط المتعددة
 5331مساعد ويبمستر
 5339دبلومات أخرى في التقنيات الجديدة لإلعالم غير مصنفة أعاله

 539دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله
 5132دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله

 54دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 540دبلومات في الفنون الجميلة
5400
5401
5402
5409

دبلوم "السلك الثاني" في الموسيقى
دبلوم "السلك الثالث" في الموسيقى
دبلوم السلك األول للمعهد الوطني للفنون الجميلة
دبلومات أخرى لتقنيين أو أطر متوسطة في الفنون الجميلة غير مصنفة أعاله

 541دبلومات في المجال السمعي البصري والسينما
5410
5411
5412
5413
5414
5419

تقني في الماكياج و الحالقة للسينما
تقني في المالبس للسينما
تقني في المنصة واآلليات
تقني في السمعي البصري
تقني في التقاط الصوت
دبلومات أخرى للتقنيين أو أطر متوسطة في المجال السمعي البصري والسينما غير مصنفة أعاله
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 549دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
 5490دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

 55دبلومات في النقل ،اللوجستيك واالتصاالت
 550دبلومات في النقل الجوي
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507
5508
5509

تقني في المالحة الجوية
مساعد تقني مختص في حركة الطيران
مساعد تقني مختص في األرصاد الجوية
مساعد تقني مختص في اتصاالت الطيران
مساعد تقني مختص في اتصاالت األرصاد الجوية
شهادة عليا لصيانة الطيران
تقني في ميكانيك الطيران
تقني في تجهيز الطائرات ،تقني في مالئمة وتركيب خاليا الطائرات
تقني في نحاسة الطائرات ،تقني في المواد المركبة لمعدات الطيران
دبلومات أخرى للتقنيين في النقل الجوي غير مصنفة أعاله

 551دبلومات في النقل البري
 5510شهادة التكوين التأهيلي لوكيل الفحص التقني للسيارات (مسافة قصيرة) (مستوى تقني)
 5519دبلومات أخرى للتقنيين في النقل البري غير مصنفة أعاله

 552دبلومات في البريد واالتصاالت
 5520دبلوم تقني في االتصال
 5529دبلومات أخرى لتقنيين في االتصاالت غير مصنفة أعاله

 553دبلومات في اللوجيستيك
 5530تقني في اللوجيستيك
 5531تقني في تسيير الخدمات اللوجيستيكية
 5539ديبلومات أخرى للتقنيين في اللوجيستيك غير مصنفة أعاله

 559دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في النقل ،اللوجستيك واالتصاالت غير مصنفة أعاله
 5590دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في النقل ،اللوجستيك واالتصاالت غير مصنفة أعاله

 56دبلومات في الفالحة ،الغابات والصيد البحري
 560دبلومات في الفالحة
5600
5601
5602
5603
5604
5605
5606

تقني في تربية النحل
تقني في تربية الطيور والدواجن
تقني مساعد بيطري
تقني في تربية الماشية
تقني في ميكانيك الفالحة
تقني في التجهيزات الفالحية
تقني في البستنة
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 5607تقني في الزراعات المتعددة وتربية المواشي
 5609دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الفالحة غير مصنفة أعاله

 561دبلومات في الصيد البحري والمالحة التجارية
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619

قائد الصيد البحري
رئيس طاقم في الصيد البحري
ميكانيكي رئيس طاقم
مالزم من الدرجة الثانية
قبطان من الدرجة الثانية
قبطان ميكانيكي من الدرجة الثالثة
ظابط ميكانيكي من الدرجة الثالثة
ربان الصيد الساحلي
ربان الصيد بأعالي البحار
دبلومات أخرى للتقنيين في الصيد البحري والمالحة التجارية غير مصنفة أعاله

 562دبلومات في المياه والغابات
 5620تقني في المياه والغابات
 5621مراقب مساعد في القانون العقاري
 5629دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في المياه والغابات غير مصنفة أعاله

 569دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله
 5690دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله

 57دبلومات في الصناعة
 570دبلومات في الصناعة (الماء ،الكهرباء ،الطاقة)
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709

تقني في الكهرباء الصناعي ،تقني في الكهرباء للصيانة الصناعية
تقني في صيانة اإللكترونيك
تقني في الصناعة الكهربائية
تقني في الطاقة
وكيل سيادة التقريب والتوزيع
تقني في التبريد والتكييف
وكيل سيادة إنتاج
تكوين تأهيلي لرسام مخطط في الهندسة الحرارية (مستوى تقني)
تكوين تأهيلي في الهيدروليك الصناعية (مستوى تقني)
دبلومات أخرى للتقنيين في الصناعة (الماء  -الكهرباء  ،الطاقة ) غير مصنفة أعاله

 571دبلومات في الصناعة المعدنية
5710
5711
5712
5713
5719

تقني في المطالة ،التلحيم والنحاسة
تقني في الصناعة المعدنية ،تقني في التركيب المعدني
تقني في المعادن  :الحدادة الفنية
تقني في صناعة الحلي
دبلومات أخرى للتقنيين في الصناعة المعدنية غير مصنفة أعاله
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 572دبلومات في الصناعة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5729

تقني في الصناعة الميكانيكية ،تقني في التصنيع (الصناعة الميكانيكية)
تقني مراقبة الجودة للسيارات
تقني في ميكانيك اآلالت ذات المحرك
تقني مختص في الميكانيك الكهربائية
تقني في الرسم الصناعي
تكوين تأهيلي في التشخيص والكترونيك السيارات (مستوى تقني)
تكوين تأهيلي لمبرمج و ضابط اآلالت ذات التحكم الرقمي (مستوى تقني)
دبلومات أخرى للتقنيين واألطر المتوسطة في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية غير مصنفة أعاله

 573دبلومات في الصناعة الزراعية
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5739

تقني في صناعة المصبرات
تقني طحان
تقني في التفتيش الغذائي
تقني في الصناعة الغذائية ،تخصص :اآلالت
تقني في الصناعة الفالحية ،تخصص :المناهج
تقني في تثمين التمور
تقني في الجودة الغذائية
تقني في تسيير الصناعة الغذائية
دبلومات أخرى في الصناعة الزراعية غير مصنفة أعاله

 574دبلومات في النسيج
 5740تقني في فن الصباغة
 5741تقني في صناعة الزرابي
 5742تقني في صناعة وصيانة الحياكة
 5743تقني في صناعة وصيانة الغزل
 5744تقني في استجادة النسيج
 5745تقني في النسيج
 5749دبلومات أخرى للتقنيين في النسيج غير مصنفة أعاله

 575تقني في صناعة المالبس -الجلد
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5759

تقني في صناعة األحذية والجلد
تقني في الدباغة الصناعية
تقني في صناعة المالبس
تقني في التصميم الصناعي لألزياء
تقني تدبير اإلنتاج في الجلد
تقني في صيانة آالت المالبس الجاهزة ،صيانة االنشاءات التلقائية
تقنيات اللباس و اإلنتاج
دبلومات أخرى للتقنيين في صناعة المالبس -الجلد غير مصنفة أعاله
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 576دبلومات في الكيمياء وشبه الكيمياء
5760
5761
5762
5763
5764
5769

تقني في الكيمياء
تقني في الكيمياء الصناعية
تقني في هندسة الكيمياء
تقني في الطباعة
تقني مركب و ضابط في اللدنية
دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الكيمياء وشبه الكيمياء غير مصنفة أعاله

 577دبلومات في المناجم
 5770تقني مختص في الجيولوجيا التطبيقية
 5771رئيس فرقة (المكتب الشريف للفوسفاط)
 5779دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في المناجم غير مصنفة أعاله

 578دبلومات في صنع منتجات غير معدنية
 5780تقني في الخزف
 5781تقني في النجارة الفنية
 5789دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في صنع منتجات غير معدنية غير مصنفة أعاله

 579دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الصناعة غير مصنفة أعاله
 5790دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة في الصناعة غير مصنفة أعاله

 58دبلومات في البناء واألشغال العمومية
 580دبلومات في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5809

تقني رسام في البناء
تقني في الهندسة المعمارية وتنظيم المدن
تقني في الهندسة المدنية
تقني في الهيدروليكا
تقني في الهندسة المدنية ،الهندسة المعمارية ،المسح ،الطوبوغرافيا
تكوين تأهيلي لعامل في الهندسة الطوبوغرافية (مستوى تقني)
دبلومات أخرى للتقنيين في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية غير مصنفة أعاله

 581دبلومات في البناء واألشغال العمومية :سائقو االالت
 5810تقني سائق اآلالت  :األشغال العمومية
 5819دبلومات أخرى للتقنيين في البناء واألشغال العمومية :سائقو االالت غير مصنفة أعاله
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 582دبلومات في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5829

تقني في فن البناء
مساعد رئيس ورشة
تقني في شبكة المياه والكهرباء
تقني في األشغال الثانوية للبناء
تقني في استصالح المباني التقليدية
تقني رئيس ورش األشغال العمومية
دبلومات أخرى للتقنيين في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى غير مصنفة أعاله

 583دبلومات في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور
 5830تقني صباغ مزين في البناء
 5831تقنيات الخشب
 5839دبلومات أخرى للتقنيين في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور غير مصنفة أعاله

 589دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 5190دبلومات أخرى للتقنيين أو األطر المتوسطة البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 59دبلومات أخرى للتقنيين واألطر المتوسطة
 590دبلومات أخرى للتقنيين واألطر المتوسطة
 5900دبلومات أخرى للتقنيين واألطر المتوسطة غير مصنفة في المجموعة 5
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المجموعة الكبرى  : 6دبلومات التقنيين المتخصصين
61
610
6100
6101
 6102مساعدة اإلدارة

6109

611
6110
6111
6112
6113
6114

دبلوم جامعي تقني في تسيير المقاوالت
دبلوم جامعي تقني في تدبير الموارد البشرية
دبلوم جامعي تقني في التدبير
دبلوم جامعي تقني في تسيير و ادارة الجمعيات

6115
6116
6117
6119

612
6120
 6121دبلوم جامعي تقني في تقنيات المحاسبة
 6122دبلوم جامعي تقني في المالية،المحاسبة و الضرائب
 6123دبلوم جامعي تقني في المالية ،األبناك و التأمين
6126
6129

613
6130
 6131دبلوم جامعي تقني في تقنيات التجارة
 6132دبلوم جامعي تقني في التجارة الدولية
6133
 6134محلل في التسويق
 6135دبلوم تقني متخصص في التجارة الدولية
 6136دبلوم تقني متخصص في تسويق المدخالت الفالحية
6137
6139
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 614دبلومات في األفشورينغ
تقني متخصص)

6140

تقني متخصص)

6141

((centres d’appels

6142

في األفشورينغ)

6143

في األفشورينغ)

6144

تقني متخصص)

تقني متخصص)
تقني متخصص)

تقني متخصص)

6145

 6149دبلومات أخرى لتقنيين متخصصين في األفشورينغ غير مصنفة أعاله

 615دبلومات في السياحة
6150
6151
6152
6153

دبلوم تقني متخصص في وكاالت األسفار
دبلوم تقني متخصص لمنشط سياحي
دبلوم تقني متخصص لمرشد سياحي في الفضاءات الطبيعية
دبلوم تقني متخصص لعون األسفار والسياحة

6154
 6155دبلوم جامعي تقني في التسويق وإدارة السياحة ،دبلوم جامعي تقني في التنشيط السياحي
(مستوى تقني متخصص)
6156
 6159دبلومات أخرى لتقنيين متخصصين في السياحة غير مصنفة أعاله

 616دبلومات في المطعمة
6160
6161
6162
6163
6169

دبلوم تقني متخصص لمساعد في إدارة المطعم
دبلوم تقني متخصص في فن الطبخ والخدمات
شهادة التكوين التأهيلي في فن الطبخ (مستوى تقني متخصص)
شهادة التكوين التأهيلي في الطعامة (مستوى تقني متخصص)
دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في المطعمة غير مصنفة أعاله

 617دبلومات في الفندقة و االيواء
6170
6171
6172
6173
6174
6179

619

دبلوم تقني متخصص في التدبير الفندقي
دبلوم تقني متخصص في تدبير الصيانة الفندقية
دبلوم تقني متخصص في التدبير الفندقي :الطعامة
دبلوم تقني متخصص في التدبير الفندقي :االيواء
دبلوم تقني متخصص في التسويق الفندقي
دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في الفندقة و المطعمة غير مصنفة أعاله

دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في
غير مصنفة أعاله

 6190دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين

غير مصنفة أعاله
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 62دبلومات في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات
620
6200
6201
6209

دبلومات االختصاصيين في التمريض والقبالة (مستوى تقني متخصص)
دبلوم تقني متخصص لممرض متعدد االختصاصات
مولدة
دبلومات أخرى لالختصاصيين في التمريض والقبالة (مستوى تقني متخصص) غير مصنفة أعاله

 621دبلومات لالختصاصيين في العلوم الطبية المساندة
 6210دبلوم تقني متخصص لممرض في التخدير
 6211دبلوم تقني متخصص في المختبر
 6219دبلومات أخرى لالختصاصيين في العلوم الطبية المساندة غير مصنفة أعاله

 622دبلومات لالختصاصيين في الصحة اآلخرون
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229

دبلوم تقني متخصص مساعد في طب األسنان
دبلوم تقني متخصص لطقامي األسنان
دبلوم تقني متخصص في البصريات وقياس النظر
دبلوم تقني متخصص في تصحيح النطق و السمع
تقني متخصص في الترويض الطبي
دبلوم تقني متخصص في عالج األرجل
دبلوم تقني مختص نفساني حركي
دبلوم تقني متخصص في الحمية الغذائية والتغذية
مندوب طبي
دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين اختصاصيون في الصحة اآلخرون غير مصنفة أعاله

 629دبلومات أخرى المتخصصين في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله
 6290دبلومات أخرى المتخصصين الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله

 63دبلومات في علوم اإلعالم
 630دبلومات في خدمات التصدير المعلومياتي
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307

(مستوى تقني متخصص)
(مستوى تقني متخصص)
(مستوى تقني متخصص)
( NETمستوى تقني متخصص)
( JAVA J2EEمستوى تقني متخصص)
( Mainframeمستوى تقني متخصص)
( helpdeskمستوى تقني متخصص)
( LAN WANمستوى تقني متخصص)
(مستوى تقني متخصص)

6308
 6309دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في خدمات التصدير المعلومياتي غير مصنفة أعاله
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 631دبلومات في اإلحصاء
 6310دبلوم جامعي تقني في اإلحصاء و نظم قواعد المعلوميات
 6311دبلوم جامعي تقني في اإلحصاء ومعالجة البيانات بالحاسوب
 6319دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في اإلحصاء غير مصنفة أعاله

 632دبلومات في االتصال-اإلعالم-التوثيق
 6320دبلوم تقني متخصص في الطبع المعلوماتي
 6321دبلوم تقني متخصص في فن الطبع

 6322دبلوم جامعي تقني في المعلومات و االتصال
 6323دبلوم تقني متخصص في الصحافة
 6324دبلوم تقني متخصص لمنظم ومنتج في االتصال
 6325شهادة التكوين التأهيلي في تدبير المطابع (مستوى تقني متخصص)
(مستوى تقني متخصص)
6326
 6329دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في االتصال-االعالم-التوثيق غير مصنفة أعاله

 633دبلومات في التقنيات الجديدة لإلعالم
دبلوم تقني متخصص في تقنيات التنمية في المعلوميات
دبلوم تقني متخصص /دبلوم جامعي تقني في الوسائط المتعددة و تصميم مواقع الويب
دبلوم تقني متخصص في األنظمة و الشبكات المعلوماتية ،دبلوم جامعي تقني في ادارة الشبكات المعلوماتية
دبلوم تقني متخصص /دبلوم جامعي تقني في الهندسة المعلومياتية
دبلوم جامعي تقني في هندسة البرمجيات

6330
6331
6332
6333
6334
 6335دبلوم جامعي تقني في تسيير المعدات المعلوماتية
 6336محلل في معلوميات التسيير
(مستوى تقني متخصص)
6337
 6339دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في التقنيات الجديدة لإلعالم ( )TICغير مصنفة أعاله

 639دبلومات أخرى المتخصصين في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله
 6390دبلومات أخرى المتخصصين في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله

 64دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 640دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 6400دبلوم جامعي تقني في المهن االجتماعية
 6409دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

 641دبلومات في السمعي البصري و السينما
دبلوم تقني متخصص في السمعي البصري
دبلوم تقني متخصص في بناء الديكور
دبلوم تقني متخصص في الملحقات و المؤثرات المميزة
دبلوم تقني متخصص في المحافظة وتسيير اإلنتاج
دبلوم تقني متخصص في وضع صور التركيب :سينما التنشيط

6410
6411
6412
6413
6414
 6415دبلوم جامعي تقني في تقنيات الصوت و الصورة
 6419دبلومات أخرى لتقنيين متخصصين في السمعي البصري و السينما غير مصنفة أعاله
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 649دبلومات أخرى المتخصصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
 6490دبلومات أخرى المتخصصين في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

65
650
6500
6502
6503
6509

 651دبلومات في البريد و االتصاالت
 6510تقني سامي في االتصاالت
 6511دبلوم جامعي تقني في الشبكات و االتصاالت
 6519دبلومات أخرى لتقنيين متخصصين في البريد و االتصاالت غير مصنفة أعاله

 652دبلومات في اللوجستيك
دبلوم تقني متخصص لمسؤول استغالل اللوجستيك
دبلوم تقني متخصص في لوجستيك المطارات و خدمات الشحن
دبلوم تقني متخصص في تدبير المالحة واللوجستيك
دبلوم تقني متخصص في تدبيرالنقل واللوجستيك

6520
6521
6522
6523
 6524دبلوم جامعي تقني في تسيير اللوجستيك و النقل
 6529دبلومات اخرى لتقنيين متخصصين في اللوجستيك غير مصنفة أعاله

 659دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في
 6590دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في

غير مصنفة أعاله

66
660
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606

غير مصنفة أعاله

دبلوم تقني متخصص في تربية الطيور والدواجن
دبلوم تقني متخصص في البستنة
دبلوم تقني متخصص في تربية المواشي (األبقار واألغنام)
دبلوم تقني متخصص في األعشاب العطرية و الطبية
تقني تجاري في نباتات الزينة

6609
67

661
6610
6619

 669دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في
 6690دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في

غير مصنفة أعاله
غير مصنفة أعاله

67
670
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708

دبلوم تقني متخصص في االلية و األدواتية الصناعية
دبلوم تقني متخصص في الكتروميكانيك األنظمة التلقائية

دبلوم جامعي تقني في اإللكترونيك و المعلوميات الصناعية
دبلوم جامعي تقني في الطاقات المتجددة
دبلوم جامعي تقني في الهندسة الحرارية و الطاقة

6709

671
6710
 6711دبلوم جامعي تقني في الهندسة الصناعية و الصيانة
6712
 6713دبلوم تقني متخصص مكتب الدراسات في التركيب المعدني
 6714دبلوم تقني متخصص في بيع السيارات و أجزاء الغيار
6719

 672دبلومات في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية
 6720دبلوم تقني متخصص في الهندسة الميكانيكية
 6721دبلوم تقني متخصص في اإللكتروميكانيك

 6722دبلوم جامعي تقني في الهندسة الميكانيكية و اإلنتاجياتية
6723
6724
6725
6726
6727
6729

دبلوم تقني متخصص في المناهج اإلنتاج و الجودة :تخصص السيارات
دبلوم تقني متخصص في الصيانة الميكانيكية والكهربائية وااللكترونية للسيارة
تكوين تأهيلي لمبرمج و ضابط االالت ذات التحكم الرقمي (مستوى تقني متخصص)
تكوين تأهيلي لمعد ومبرمج الدراسات (مستوى تقني متخصص)
تكوين تأهيلي في الصيانة الصناعية (مستوى تقني متخصص)
في الصناعة الميكانيكية وااللكتروميكانيكية غير مصنفة أعاله
دبلومات أخرى
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 673دبلومات في الصناعة الزراعية
6730
6731
6732
6733
 6734دبلوم تقني متخصص في تصنيع المواد الغذائية ،دبلوم جامعي تقني في تصنيع المواد الغذائية

 6735دبلوم جامعي تقني في الهندسة البيو-صناعية
 6736شهادة تكوين تأهيلي في صيانة تجهيزات الطحانة (مستوى تقني متخصص)
 6737شهادة تكوين تأهيلي في مراقبة الجودة و قواعد الصحة ،شهادة تكوين تأهيلي في الجودة و االعتماد (مستوى تقني متخصص)
 6738شهادة تكوين تأهيلي لتقني تجاري لمواد الطحانة والحبوب (مستوى تقني متخصص)
 6739دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في الصناعة الزراعية غير مصنفة أعاله

 674دبلومات في النسيج
 6740دبلوم تقني متخصص في النسيج
 6741دبلوم تقني متخصص في مراقبة الجودة في النسيج
 6749دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في النسيج غير مصنفة أعاله

 675دبلومات في صناعة المالبس -الجلد
6750
6751
6752
6753
6754
6759

دبلوم تقني متخصص في كيمياء الجلد
دبلوم تقني متخصص في المناهج الجلد
دبلوم تقني متخصص في التصميم والنماذج الجلدية
دبلوم تقني متخصص في تقنيات اللباس و التصنيع
دبلوم تقني متخصص لمبتكر و مصمم األزياء
دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في صناعة المالبس -الجلد غير مصنفة أعاله

676
6760
6761
6762
6763
 6764دبلوم جامعي تقني في هندسة اللدنية
 6765دبلوم جامعي تقني في هندسة الطرائق
 6767شهادة التكوين التأهيلي في المواد المركبة لمعدات الطيران (مستوى تقني متخصص)
6769

 677دبلومات في علوم األرض (المعادن ،الجيولوجيا ،البيئة )...
 6770دبلومات في علوم الماء و البيئة

6771
69

 6772دبلوم جامعي تقني في إعداد التراب و البيئة
 6773دبلوم جامعي تقني في البيئة و تقنيات الماء
6774
6779

 679دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في
 6790دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين

غير مصنفة أعاله

غير مصنفة أعاله

 68دبلومات في البناء واألشغال العمومية
 680دبلومات في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية
6800
6801
6802
6803
6804
6805

تقني متخصص في الهندسة الطبوغرافية
دبلوم جامعي تقني في الهندسة المدنية
تقني متخصص في الهندسة المدنية
تقني متخصص رسام ومساح بالمتر في البناء
تقني متخصص في الهندسة المعمارية والتعمير
تقني متخصص في هندسة المياه

 6809دبلومات أخرى للتقنيين

في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية غير مصنفة أعاله

 681دبلومات في البناء واألشغال العمومية :سائقو االالت ،صيانة االت البناء و األشغال العمومية
 6810تقني متخصص في صيانة آالت البناء و األشغال العمومية
 6819دبلومات أخرى للتقنيين

في البناء واألشغال العمومية :سائقو اآلالت غير مصنفة أعاله

 682دبلومات في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى
6820
6821
6822
6823
6824

رئيس فريق األشغال العمومية
تقني متخصص مسير األعمال :األشغال العمومية
تقني متخصص في األشغال الكبرى
تقني متخصص منسق في البناء
دبلوم جامعي تقني في البناء و طاقية المباني

 6829دبلومات أخرى للتقنيين

في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى غير مصنفة أعاله

 683دبلومات في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور
 6830تقني متخصص في التالؤم الجمالي و التراث
 6831تقني متخصص في التصميم الداخلي
 6832تقني متخصص في الديكور و اإلكسسوار
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 684دبلومات في البناء واألشغال العمومية :السدود و التنقيب
 6840تكوين تأهيلي لرئيس فريق بناء السدود (مستوى تقني متخصص)
 6841تكوين تأهيلي لرئيس ورشات التنقيب والضخ (مستوى تقني متخصص)
 6849دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في البناء واألشغال العمومية :السدود والتنقيب غير مصنفة أعاله

 689دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 6890دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 69دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين
 690دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين
 6900دبلومات أخرى للتقنيين المتخصصين غير مصنفة في المجموعة 6

71

72

المجموعة الكبرى  : 7دبلومات في التأهيل المهني
 71دبلومات في اإلدارة ،التسيير ،المالية والتجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية
 710دبلومات في اإلدارة
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7107
7109

دبلوم التأهيل في السيكرتارية
دبلوم التأهيل في الرقانة
دبلوم التأهيل في أعمال المكتب
دبلوم التأهيل في التحرير
معتمل إداري

دبلوم التأهيل في التقنيات اإلدارية
شهادة تكوين تأهيلي لسكرتارية المكتب (مستوى تأهيل)

مراقب مساعد لألثمان
دبلومات أخرى للتأهيل المهني في اإلدارة غير مصنفة أعاله

 711دبلومات في التسيير و المالية
 7110دبلوم التأهيل في تقنيات التسيير

 7111دبلوم التأهيل في التدبير
 7112دبلوم التأهيل في المحاسبة
 7113وكيل حسابات
 7114مساعد محاسب
 7119دبلومات أخرى للتأهيل في التدبير ،المالية وإدارة المقاوالت غير مصنفة أعاله

 712دبلوم التأهيل في التجارة
7120
7121
7122
7123
7124
7125
7126
7129

دبلوم التأهيل في التجارة (بائع)
دبلوم التأهيل في التخزين
دبلوم التأهيل لبائع في الصيدلة
شهادة تكوين تأهيلي لوكيل تجاري (مستوى تأهيل)
شهادة تكوين تأهيلي في إدارة المخزون (مستوى تأهيل)
شهادة تكوين تأهيلي لمستخدم شبكة التوزيع (مستوى تأهيل)
شهادة تكوين تأهيلي لإلعداد لولوج قطاع التوزيع (مستوى تأهيل)
دبلومات أخرى للتأهيل في التجارة غير مصنفة أعاله

 713دبلومات في األفشورينغ
 7130شهادة التكوين التأهيلي للمرشدين في االتصال بمراكز اإلرشاد (مستوى تأهيل)
 7139دبلومات أخرى للتأهيل في األفشورينغ غير مصنفة أعاله

 714دبلومات سياحية
 7140دبلوم التأهيل في السياحة (مرشد ،منشط السياحة)
 7149دبلومات أخرى للتأهيل في السياحية غير مصنفة أعاله
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 715دبلومات مطعمية
دبلوم التأهيل في المطعمية
دبلوم التأهيل في الطبخ
دبلوم التأهيل في الخبازة والحلويات
مساعد في الخبازة والحلويات

7150
7151
7152
7153
 7154شهادة التدريب على المهارات في المطبخ المغربي
 7159دبلومات أخرى للتأهيل في الفندقية والمطعمية غير مصنفة أعاله

 716دبلومات في الفندقة و اإليواء
 7160دبلوم التأهيل في االستقباالت ،تكوين تأهيلي في االستقباالت
 7161دبلوم التأهيل في الطوابق

 7162شهادة التأهيل للتدريب مساعد مدبرة
 7169دبلومات أخرى للتأهيل في الفندقة و اإليواء غير مصنفة أعاله

دبلومات أخرى للتأهيل في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية غير
719
مصنفة أعاله
 7190دبلومات أخرى للتأهيل في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية غير مصنفة أعاله

 72دبلومات الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات
 720دبلومات في المهن االجتماعية والثقافية والخدمات الشخصية
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7209

حاضنة (أو مربية) ،معلمة في حدائق األطفال ،وصيفة
دبلوم التأهيل في المساعدة االجتماعية
دبلوم التأهيل لمساعد معالج
دبلوم التأهيل في الحالقة (تصفيف الشعر) والتجميل
دبلوم التأهيل في التدبير المنزلي
دبلوم التأهيل لمعتمل في االحتياط والسالمة
دبلومات أخرى للتأهيل في المهن االجتماعية ،الثقافية والمصالح الشخصية غير مصنفة أعاله

 721عون األمن الوطني والدفاع الوطني وما يشابهه
7210
7211
7212
7213
7214
7219

رجل الشرطة
رجل الدرك
رجل القوات المسلحة
رجل المطافئ والوقاية المدنية
جندي
رجال آخرون مشتغلون في األمن والدفاع الوطني غير مصنفون أعاله

 722دبلومات التأهيل لالختصاصيين في الصحة اآلخرون
 7220شهادة تكوين تأهيلي للسكرتارية الطبية (مستوى تأهيل)
 7229دبلومات أخرى للتأهيل لالختصاصيين في الصحة اآلخرون غير مصنفة أعاله
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 729دبلومات أخرى للتأهيل في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله
 7290دبلومات أخرى للتأهيل في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله

 73دبلومات في علوم االعالم
 730دبلومات في اإلعالميات
7300
7301
7302
7309

دبلوم التأهيل في إعالميات التسيير
مسير آلة في اإلعالميات
مسير آلة في التحصيل اإلعالميائي
دبلومات أخرى للتأهيل في اإلعالميات غير مصنفة أعاله

 731دبلومات في االتصاالت ،اإلعالم والتوثيق
دبلوم التأهيل في التوثيق (مساعد كتبي)
دبلوم التأهيل في الطباعة
دبلوم التأهيل في التصفيف ،مسير آلة الطباعة
ناقش الكليشهات

7311
7312
7313
7314
 7315شهادة تكوين تأهيلي لمسير األوفست
 7316شهادة تكوين تأهيلي في رسومات الحاسوب
 7319دبلومات أخرى للتأهيل في اإلتصاالت ،اإلعالم والتوثيق غير مصنفة أعاله

 732دبلومات في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ( )TIC
 7320شهادة تكوين تأهيلي في المعلوميات و أعمال المكتب (مستوى تأهيل)

 7329دبلومات أخرى للتأهيل في التكنولوجيات الحديثة للمعلومات (  )TICغير مصنفة أعاله
 719دبلومات أخرى للتأهيل في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله
 7190دبلومات أخرى للتأهيل في علوم اإلعالم غير مصنفة أعاله

 74دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 740دبلومات في السمعي البصري و السينما
7400
7401
7402
7403
7409

دبلوم التأهيل في تسجيل الصوت
دبلوم التأهيل في التصوير
دبلوم التأهيل في اإلنتاج السينمائي
دبلوم التأهيل في التقنيات السمعية  -البصرية
دبلومات أخرى للتأهيل في السمعي البصري و السينما غير مصنفة أعاله

 749دبلومات أخرى للتأهيل في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
 7590دبلومات أخرى للتأهيل في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

 75دبلومات في النقل والمواصالت
 750دبلومات في النقل
7500
7501
7502
7509

دبلوم التأهيل في صيانة السكك الحديدية
دبلوم التأهيل في نحاسة الطائرات
سائق طرقي
دبلومات أخرى للتأهيل في النقل غير مصنفة أعاله
75

 751دبلومات في البريد والمواصالت
 7510دبلوم التأهيل في المواصالت
 7519دبلومات أخرى في البريد والمواصالت غير مصنفة أعاله

 752دبلومات الخدمات اللوجستيكية
 7520شهادة تكوين تأهيلي وكيل مستودع
 7521شهادة تكوين تأهيلي  Agent Visiteurللمراقبة التقنية للسيارات ()PL

 7529دبلومات أخرى للتأهيل في الخدمات اللوجستية غير مصنفة أعاله

 759دبلومات أخرى للتأهيل في النقل والمواصالت غير مصنفة أعاله
 7590دبلومات أخرى للتأهيل في النقل والمواصالت غير مصنفة أعاله

 76دبلومات في الفالحة ،الغابات والصيد البحري
 760دبلومات في الفالحة
 7600دبلوم التأهيل في زراعة األشجار
 7601دبلوم التأهيل في الزراعات المتنوعة
 7602دبلوم التأهيل في اإلنتاج الحيواني

دبلوم التأهيل في تربية الدواجن
دبلوم التأهيل في زراعة الخضر
دبلوم التأهيل في النباتات العطرية والطبية
دبلوم التأهيل في البستنة

7603
7604
7605
7606
 7609دبلومات أخرى للتأهيل في الفالحة غير مصنفة أعاله

 761دبلومات في الصيد البحري والمالحة التجارية
7610
7611
7612
7619

مالح سطح السفينة
مالح اآلليات
شهادة التأهيل المهني في البحرية
شهادات أخرى للتأهيل في الصيد البحري والمالحة التجارية غير مصنفة أعاله

 762دبلومات في المياه والغابات
 7620دبلوم التأهيل في المياه والغابات
 7623دبلومات أخرى للتأهيل في المياه والغابات غير مصنفة أعاله

 769دبلومات أخرى للتأهيل في الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله
 7690دبلومات أخرى للتأهيل في الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله

 77دبلومات في الصناعة
 770دبلومات في الصناعة (بما فيها الماء ،الكهرباء والطاقة)
7700
7701
7702
7703

دبلوم التأهيل في الكهرباء العامة
دبلوم التأهيل في كهرباء الشبكات
دبلوم التأهيل في الكهرباء الصناعية
دبلوم التأهيل في اإللكترونيك واألوتوماتيزم
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 7704دبلوم التأهيل في كهرباء اإلنشاءات
 7705عامل مثبت نظام الري
 7706دبلوم التأهيل في التبريد والتكييف الهوائي

7707

دبلوم التأهيل في اإلنشاءات الصحية والحرارية

 7709دبلومات أخرى التأهيل في الصناعة (بما فيها الماء ،الكهرباء والطاقة) غير مصنفة أعاله

 771دبلومات في الصناعة المعدنية
دبلوم التأهيل في صناعة الحلي
دبلوم التأهيل في الصناعة المعدنية
دبلوم الكفاءة في المطالة ،التلحيم والنحاسة
دبلوم التأهيل في الحدادة  ،الزخارف الحديدية ،معادن التزيين
دبلوم التأهيل في صناعة هياكل السيارات ،صباغة معدنية

7710
7711
7712
7713
7714
 7715مركب ومرتئب آالت التبريد
 7719دبلومات أخرى للتأهيل في الصناعة المعدنية غير مصنفة أعاله

 772دبلومات في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية
7720
7721
7722
7723
7724
7725
7726
7727
7728
7729

دبلوم التأهيل في الميكانيك الصناعية
دبلوم التأهيل في التصنيع (الصناعة الميكانيكية)
دبلوم التأهيل في ميكانيك السيارات العادية والزراعية
دبلوم التأهيل في الميكانيك الكهربائية
دبلوم التأهيل في اصالح السيارات
دبلوم التأهيل في إصالح الراديو والتلفزة والتجهيزات المنزلية ،إصالح االالت االلكترونية
تكوين تأهيلي في التشخيص كهرباء والكترونيك السيارات (مستوى تأهيل)
تكوين تأهيلي في تجميع وتركيب السيارات (مستوى تأهيل)
تكوين تأهيلي لمبرمج و ضابط اآلالت ذات التحكم الرقمي (مستوى تأهيل)
دبلومات أخرى للتأهيل في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية غير مصنفة أعاله

 773دبلومات في الصناعة الفالحية
7730
7731
7732
7733
7739

دبلوم التأهيل في التصبير
دبلوم التأهيل في طحن الدقيق
معد في الصناعة الغذائية
مشغل االت الصناعة الغذائية
دبلومات أخرى للتأهيل في الصناعة الفالحية غير مصنفة أعاله

 774دبلومات في النسيج
 7740دبلوم التأهيل في النسيج
 7741دبلوم التأهيل في الغزل والدباغة
 7742دبلوم التأهيل في صناعة الزرابي والسروج
دبلوم التأهيل في تشغيل آالت النسيج
دبلوم التأهيل في تشغيل آالت الحياكة
دبلوم التأهيل في تسيير المعالجة الستجادة النسيج

7743
7744
7745
 7746دبلوم التأهيل في النسيج التقليدي
 7757دبلوم التأهيل في التسفير
 7749دبلومات أخرى للتأهيل في النسيج غير مصنفة أعاله
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 775دبلومات في المالبس
7750
7751
7752
7753
7754
7755
7759

دبلوم التأهيل في صناعة المالبس
دبلوم التأهيل في صناعة المالبس والنساجة
دبلوم التأهيل في رسم األزياء وصناعة النمادج
دبلوم التأهيل في الطرز والخياطة
دبلوم التأهيل في الفصالة الصناعية للمالبس الجاهزة
ميكانيكي ضابط آالت المالبس الجاهزة
دبلومات أخرى للتأهيل في المالبس غير مصنفة أعاله

 776دبلومات في الجلد و األحذية
 7760دبلوم التأهيل في تهيئ الغرز وغرز الجلد
 7761دبلوم التأهيل في فصالة الجلد
 7762دبلوم التأهيل في اصالح آالت الجلد
 7763دبلوم التأهيل في التهيىء الصناعي للجلد
 7764دبلوم التأهيل في صناعة األحذية والجلد
 7765دبلوم التأهيل في المصنوعات الجلدية
 7766دبلوم التأهيل في تركيب األحذية
 7767تكوين تأهيلي في خياطة أغشية مقاعد السيارات (مستوى تأهيل)
 7769دبلومات أخرى للتأهيل في الجلد و األحذية غير مصنفة أعاله

 777دبلوم في الكيمياء وشبة الكيمياء
 7770سائق آالت اللدنية
 7779دبلومات أخرى للتأهيل في الكيمياء وشبة الكيمياء غير مصنفة أعاله

 778دبلومات في صنع منتجات غير معدنية
دبلوم التأهيل في صناعة الخزف  ،الزليج وصناعة األواني الخزفية
دبلوم التأهيل في النجارة الفنية ،النقش على الخشب ،وصباغة الخشب
دبلوم التأهيل في صنع اآلالت الموسيقية
دبلوم التأهيل في صنع منتجات خشبية
دبلوم التأهيل في الزواق و النقش على الجبص
دبلوم التأهيل في الزجاج

7780
7781
7711
7711
7715
7715
 7789دبلومات أخرى للتأهيل في صنع منتجات غير معدنية غير مصنفة أعاله

 779دبلومات أخرى للتأهيل في الصناعة غير مصنفة أعاله
 7790دبلومات أخرى للتأهيل في الصناعة غير مصنفة أعاله

 78دبلومات في البناء واألشغال العمومية
 780دبلومات في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية
7800
7801
7802
7809

دبلوم التأهيل في رسم البنايات ،أو كهرباء البنايات
تكوين تأهيلي لعامل في التمتير(مستوى تأهيل)
تكوين تأهيلي في الرسم الرقمي في البناء (مستوى تأهيل)
دبلومات أخرى للتأهيل في البناء واألشغال العمومية :الهندسة الطبوغرافية ،المعمارية و المدنية غير مصنفة أعاله
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 781دبلومات في البناء واألشغال العمومية :سائقو االالت
7810
7811
7812
7819

سائقو اآلالت  :األشغال الصرف الصحي
سائقو اآلالت  :األشغال الطرقية
سائقو اآلالت  :أعمال الحفر
دبلومات أخرى للتأهيل في البناء واألشغال العمومية :سائقو اآلالت غير مصنفة أعاله

 782دبلومات في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى
7820
7821
7822
7823
7824
7825
7826
7827
7828
7829

دبلوم في األشغال الكبرى للبناء
عامل مؤهل في البناء
دبلوم التأهيل في الركائز المعدنية
دبلوم التأهيل في تسيير األوراش
عامل مؤهل في البناء واالشغال العمومية
عامل مؤهل في األنابيب
عامل مؤهل في الطرق السريعة
دبلوم التأهيل في كهرباء البنايات
تكوين تأهيلي لرئيس ورش في البناء واألشغال العمومية (مستوى تأهيل)
دبلومات أخرى للتأهيل في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى غير مصنفة أعاله

 783دبلومات في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور
 7830دبلوم التأهيل في الترصيص ،تركيب التجهيزات الصحية والتدفئة
 7831دبلوم التأهيل في نجارة الخشب
 7832دبلوم التأهيل في الصباغة وتركيب الزجاج

7833
7834
7835
7836
7837
7839

عامل مؤهل في نجارة األلمنيوم و الخشب

عامل مؤهل في السيراميك
دبلوم التأهيل في صيانة المصاعد
عامل مؤهل في المجاالت الخضراء
عامل مؤهل في الالفتات النيرة والمرايا

دبلومات أخرى للتأهيل في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور غير مصنفة أعاله

 789دبلومات أخرى للتأهيل في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 7890دبلومات للتأهيل في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 79دبلومات أخرى في التأهيل المهني
 7900دبلومات أخرى في التأهيل المهني غير مصنفة في المجموعة 7
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المجموعة الكبرى  : 8شهادات التخصص المهني
 81دبلومات سياحية -فندقية ومطعمية
 810دبلومات في الفندقة واإليواء
 8100تكوين تأهيل لمستخدمي الطوابق (مستوى تخصص)
 8109شهادات تخصص أخرى في الفندقة واإليواء غير مصنفة أعاله

 819دبلومات أخرى للتخصص في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية
غير مصنفة أعاله
 1190دبلومات أخرى للتخصص في اإلدارة ،التدبير،المالية ،التجارة ودبلومات سياحية ،فندقية ومطعمية غير مصنفة أعاله

 82دبلومات في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات
 820شهادات في المهن االجتماعية والثقافية والخدمات الشخصية
8200
8201
8202
8209

شهادة التخصص في الخدمات المنزلية (األبناء واألسر) /التدبير المنزلي
شهادة عون الصيانة
شهادة التخصص في الحالقة  -التجميل
شهادات أخرى للتخصص في المهن االجتماعية والثقافية والخدمات الشخصية غير مصنفة أعاله

 829دبلومات أخرى للتخصص في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله
 8290دبلومات للتخصص في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله

 84دبلومات في العلوم االجتماعية واإلنسانية
 840شهادات في الفنون الجميلة
 8400شهادة التخصص في الفنون الجميلة
 8409شهادات أخرى للتخصص في الفنون الجميلة غير مصنفة أعاله

 849دبلومات أخرى للتخصص في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
 8490دبلومات للتخصص في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
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 85دبلومات في النقل والمواصالت
 850دبلومات في النقل
 8500تكوين تأهيلي لسائق لنقل البضائع بالمستودع (مستوى تخصص)
 8509دبلومات أخرى للتخصص في النقل غير مصنفة أعاله

 859دبلومات أخرى للتخصص في النقل والمواصالت غير مصنفة أعاله
 1590دبلومات أخرى للتخصص في النقل والمواصالت غير مصنفة أعاله

 86شهادات في الفالحة ،الغابات والصيد البحري
 860دبلومات في الفالحة
 8600شهادة التخصص في الزراعات المتنوعة
 8601شهادة التخصص في زراعة الخضروات
 8609شهادات أخرى للتخصص في الفالحة غير مصنفة أعاله

 869دبلومات أخرى للتخصص في الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله
 8690دبلومات أخرى للتخصص في الفالحة ،الغابات والصيد البحري غير مصنفة أعاله

 87دبلومات في الصناعة
 870دبلومات في الصناعة ( الماء ،الكهرباء ،الطاقة )
 8700دبلوم التخصص في الكهرباء
 8701تكوين تأهيلي لعامل في األسالك (مستوى تخصص)
 8709دبلومات أخرى للتخصص في الصناعة ( الماء ،الكهرباء ،الطاقة ) غير مصنفة أعاله

 871دبلومات أخرى للتخصص في الصناعة المعدنية
شهادة التخصص في التلحيم
شهادة التخصص في المطالة والصباغة
شهادة التخصص في الحدادة ونجارة الحديد
شهادة التخصص في المجوهرات

8710
8711
8712
8713
 8735شهادة التخصص في الفنون المعدنية والمصنوعات النحاسية
 8719شهادات أخرى للتخصص في الصناعة المعدنية غير مصنفة أعاله

 872دبلومات في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية
8720
8721
8722
8723
8729

شهادة التخصص في الميكانيك العامة
شهادة التخصص في اإلليكترونيك التجارية
شهادة التخصص في إصالح الراديو والتلفزة وآالت المكتب
تكوين تأهيلي في اصالح االجهزة االلكترونية المنزلية (مستوى تخصص)
شهادات أخرى للتخصص في الصناعة الميكانيكية و االلكتروميكانيكية
82

 873دبلومات في النسيج
8730
8731
8732
8733
8734
8739

شهادة التخصص في النسيج والزرابي
شهادة التخصص في التسفير
شهادة التخصص في صناعة السروج
شهادة التخصص في النسيج التقليدي
شهادة التخصص في الطرز ،الغزل التقليدي
شهادات أخرى للتخصص في النسيج غير مصنفة أعاله

 874دبلومات في المالبس
8740
8741
8742
8743
8744
8749

شهادة التخصص في المالبس الجاهزة وما شابهها
عامل متخصص في الفصالة و الخياطة
شهادة التخصص في المالبس الجاهزة الصناعية
تكوين تأهيلي في المالبس الجاهزة (مستوى تخصص)
تكوين تأهيلي في اإلعداد و البرمجة عبر المعلوميات في تصميم المالبس (مستوى تخصص)
دبلومات أخرى للتخصص في المالبس غير مصنفة أعاله

 875دبلومات في الجلد و األحذية
8750
8751
8752
8753
8754
8755
8759

شهادة التخصص في النحت على الجلود
شهادة التخصص في صناعة الجلود
شهادة التخصص في المصنوعات الجلدية
شهادة التخصص في الدباغة
تكوين تأهيلي في التصميم الفني لألحذية (مستوى تخصص)
تكوين تأهيلي في خياطة أغشية مقاعد السيارات (مستوى تخصص)
شهادات أخرى للتخصص في الجلد و األحذية غير مصنفة أعاله

 876دبلومات في صنع منتجات غير معدنية
 8760شهادة التخصص في الخزف ،الزليج ،وصناعة األواني الخزفية

شهادة التخصص في الزواق و النقش على الجبص
شهادة التخصص في النجارة الفنية ،النقش على الخشب ،وصباغة الخشب
شهادة التخصص في صنع اآلالت الموسيقية
شهادة التخصص في صنع منتجات خشبية
شهادة التخصص في الزجاج

8763
8761
8763
8765
8765
 8769دبلومات أخرى للتخصص في صنع منتجات غير معدنية غير مصنفة أعاله

 879دبلومات أخرى للتخصص في الصناعة غير مصنفة أعاله
 1790دبلومات أخرى للتخصص في الصناعة غير مصنفة أعاله
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 88دبلومات في البناء واألشغال العمومية
 880دبلومات في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى
 8800شهادة التخصص في البناء ،بناء متعدد الكفاءات
 8801شهادة التخصص في كهرباء البنايات
 8809دبلومات أخرى للتخصص في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى غير مصنفة أعاله

 881دبلومات في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور
8810
8811
8812
8813
8814
8815
8816
8817
8818
8819

شهادة التخصص في الترصيص ،الترصيص الصحي
شهادة التخصص في نجارة الخشب
تكوين تأهيلي في نجارة االلمنيوم (مستوى تخصص)
تكوين تأهيلي في النجارة المعدنية (مستوى تخصص)
شهادة التخصص في الصباغة و تركيب الزجاج
شهادة التخصص في الزليج
شهادة التخصص في التجصيص
تكوين تأهيلي في البستنة الفنية (مستوى تخصص)
تكوين تأهيلي في الجبص (مستوى تخصص)
دبلومات أخرى للتخصص في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور غير مصنفة أعاله

 889دبلومات أخرى للتخصص في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 1190دبلومات للتخصص في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 89شهادات أخرى في التخصص المهني
 890شهادات أخرى في التخصص المهني
 8900دبلومات أخرى في التخصص المهني غير مصنفة في المجموعة 8
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المجموعة الكبرى  : 9شهادات االستئناس المهني
 91دبلومات سياحية  -فندقية ومطعمية
 910شهادات مطعمية
 9101شهادة االستئناس في فن الطبخ
 9102شهادة االستئناس في المطاعم
 9109شهادات استئناس مطعمية أخرى غير مصنفة أعاله

 919دبلومات أخرى لالستئناس في سياحية  -فندقية ومطعمية غير مصنفة أعاله
 3190دبلومات أخرى لالستئناس في سياحية  -فندقية ومطعمية غير مصنفة أعاله

 92دبلومات في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات
 920شهادات في المهن االجتماعية والثقافية والخدمات الشخصية
 9200شهادة االستئناس في المساعدات االجتماعية (حضانة األطفال)... ،
 9201شهادة االستئناس في الحالقة
 9209شهادات أخرى لالستئناس في المهن االجتماعية والثقافية والخدمات الشخصية غير مصنفة أعاله

 929دبلومات أخرى لالستئناس في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله
 3190دبلومات أخرى لالستئناس في الخدمات االجتماعية المقدمة للجماعات غير مصنفة أعاله

 94دبلومات في العلوم اإلجتماعية واإلنسانية
 940شهادات في الفنون الجميلة
 9400شهادة االستئناس في الفنون الجميلة
 9409شهادات أخرى لالستئناس في الفنون الجميلة غير مصنفة أعاله

 949دبلومات أخرى لالستئناس في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله
 3590دبلومات أخرى لالستئناس في العلوم االجتماعية واإلنسانية غير مصنفة أعاله

 97دبلومات في الصناعة
 970دبلومات في الصناعة المعدنية
 9700لحام TIG
 9701شهادة االستئناس في الفنون المعدنية
 9709شهادات أخرى لالستئناس في الصناعة المعدنية غير مصنفة أعاله
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 971دبلومات في النسيج
شهادة االستئناس في النسيج والزرابي
شهادة االستئناس في الغزل
شهادة االستئناس في الحياكة
تكوين تأهيلي في الزرابي (مستوى استئناس)

9710
9711
9712
9713
 9714شهادة االستئناس في الطرز
 9719شهادات أخرى لالستئناس في النسيج غير مصنفة أعاله

 972دبلومات في المالبس
9720
9721
9722
9723
9724
9729

شهادة االستئناس في الخياطة والمالبس الجاهزة
تكوين تأهيلي في المالبس الجاهزة الصناعية (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي لعامل في اإلنجاز والمراقبة (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي لعامل على اآلالت االساسية (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي لعامل على اآلالت الخاصة (مستوى استئناس)
شهادات أخرى لالستئناس في المالبس غير مصنفة أعاله

 973دبلومات في الجلد واألحذية
9730
9731
9732
9733
9734
9739

شهادة االستئناس في المالبس الجلدية
شهادة االستئناس في األحذية
تكوين تأهيلي في غرز األحذية (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في فصالة الجلد (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في خياطة أغشية مقاعد السيارات (مستوى استئناس)
شهادات أخرى لالستئناس في الجلد واألحذية غير مصنفة أعاله

 974دبلومات في صنع منتجات غير معدنية
 9740شهادة االستئناس في الفخار وما شابهها

 9753شهادة االستئناس في الفنون الخشبية
 9749دبلومات أخرى لالستئناس في صنع منتجات غير معدنية غير مصنفة أعاله

 979دبلومات أخرى لالستئناس في الصناعة غير مصنفة أعاله
 3790دبلومات أخرى لالستئناس في الصناعة غير مصنفة أعاله

 98دبلومات في البناء واألشغال العمومية
 980دبلومات في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى
9800
9801
9802
9803

شهادة االستئناس في البناء
تكوين تأهيلي في البناء متعدد الكفاءات (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في كهرباء البناء (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في التعزيز للبناء (مستوى استئناس)
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 9804تكوين تأهيلي في التثبيت الربط و التعزيز للبناء (مستوى استئناس)
 9805تكوين تأهيلي في التتبيت للبناء (مستوى استئناس)
 9809دبلومات أخرى لالستئناس في البناء واألشغال العمومية :األشغال الكبرى غير مصنفة أعاله

 981دبلومات في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب والديكور
9810
9811
9812
9813
9814
9815
9816
9817
9818
9819

تكوين تأهيلي في الترصيص الصحي (مستوى استئناس)
شهادة االستئناس في النجارة
تكوين تأهيلي في النجارة الخشبية
تكوين تأهيلي في النجارة المعدنية (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في نجارة االلمنيوم (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في صباغ – زجاج (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في البالطة و الفسيفساء ،شهادة االستئناس في الخزف ،الزليج وما شابهها (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي في تجصيص (مستوى استئناس)
تكوين تأهيلي لعامل في المجاالت الخضراء (مستوى استئناس)
شهادات أخرى لالستئناس في البناء واألشغال العمومية :أشغال التشطيب و الديكور غير مصنفة أعاله

 989دبلومات أخرى لالستئناس في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله
 9190دبلومات أخرى لالستئناس في البناء واألشغال العمومية غير مصنفة أعاله

 99شهادات أخرى في االستئناس المهني
 990شهادات أخرى في االستئناس المهني
 9900شهادات أخرى في االستئناس المهني غير مصنفة في المجموعة 9
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المجموعة الكبرى  : xبدون شهادة ،بدون شهادة مع إتمام الطور التمهيدي ،بدون شهادة مع إتمام التعليم
األولي ،غير معني ،غير مصرح
X100
X200
X300
X400
X500

بدون شهادة
غير معني
غير مصرح
بدون شهادة مع إتمام الطور التمهيدي
بدون شهادة مع إتمام التعليم األولي
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