
مرشد إجتماعي

تربوي إندماج

تربوي داعم

تربوي معالجة

أخصائي تدليك

عالم اجتماع

مربي إجتماعي

أخصائي تغذية

مختص سلوكيات

معلم إبتدائي

خبير رياضة

معلم روضة

معلم مادة

معالج فيزيائي

معلم مهنة

تربوي أشغال الترفيه

إدارة تدريب ورياضة

منسق حماية وأمن

تابع دراستك

برنامج دراسات األطفال وترفيه األطفال
أمثلة عن الدراسات

المعاهد المهنية

أمثلة عن الدراسات
في الجامعة والمعاهد العليا

أسس شركتك 
الخاصة

مساعد طالب

اختصاصي رعاية األطفال

مربية أطفال أجنبية

أمثلة عن مهن 
ترفيه وصحة األطفال

أمثلة عن مهن 
العمل اإلجتماعي والتربوي

منقذ سباحة

مدرب شخصي

معلم تزلج لألطفال والكبار

موظف نادي رياضي

مدرب صحة

مدرب رياضي

مساعد في رعاية األطفال

ضابط خدمات إجتماعية

مساعد خدمات األطفال

مساعد شخصي

مساعد داعم لذوي 
اإلحتياجات الخاصة

 مساعد سكن 
في المصحات النفسية

حارس أمن

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



مقاول عام

غوص صناعي

مسؤول ترخيصات البناءمهندس باطون

مخطط بناء

مهندس إنتاج

ترميم مستدام

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

أسس شركتك 
الخاصة

مهن في مجال

األراضي واإلنشاء 

ُمبّلط

تقني سكك حديدية

عامل مناجم

عامل منشآت:
. الطرق والبنى التحتية

. الشوارع والحدائق

 مهن في مجال

النقاشة

 مهن في مجال

التصفيح

صّفاح مبانيدهان مباني

مهن في مجال 

تعمير المنازل

فني زجاجيات

مركّب أرضيات

مركّب سقالة

مركّب سقف

بّناء

عامل باطون

نجار

مهن في مجال

قيادة آالت البناء

سائق آلة حفر

سائق آلة تحميل

سائق رافعة

تقني طرق ومنشآت

بائعمشرف عمل

مدير منّفذ

اقتصاد البناء والتعمير

تخطيط استعماالت األراضي

مهندس مسح أراضي

مهندس معماري

مهندس مناظر طبيعية

معلم مهنة

مهندس مدني 
 بناء الطرق 

والجسور والمدن

 مهندس تشييد،
 مقاول عام،

منفذ تصميم تابع دراستك

برنامج البناء واإلنشاء

أمثلة عن الدراسات
في الجامعة والمعاهد العليا

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



أمثلة عن مهن
هندسة الطاقة

عامل تشغيل
هندسة طاقة وتدفئة

عامل تشغيل
هندسة مائية وبيئية

أمثلة عن مهن
الهندسة الكهربائية

كهربائي التمديدات

كهربائي صناعات

كهربائي خدمات 

 مهندس اإلتصاالت
واأللياف الضوئية

مركّب مصاعد

كهربائي التوزيع

مركّب تمديدات كهربائية

بائع فني

تقني أجهزة اإلنذار والحراسة

أسس شركتك 
الخاصة

 أمثلة عن مهن 
هندسة التشغيل اآللي

كهربائي أتمتة في الصناعات،

المباني

مشّغل أتمتة

مهندس ميكاترونيكس

كهربائي تحكّم

فني آليات

بائع فني

مشرف عمل

بائع

مدير منّفذ

أمثلة عن مهن
 هندسة الكمبيوتر

واإلتصاالت

مهندس معلوماتية

كهربائي خدمات

فني شبكة اتصاالت

بائع فني

مركّب مضخات حرارية

مركّب خاليا شمسية

مهندس طاقة

بائع فني

مهندس طاقات التشغيل والحرارة

ط لشبكة إنترنت مخطِّ
النطاق العريض

مهندس طيران

أخصائي البنية التحتية للمعلوماتية

مهندس طاقة- طاقة مستجدة

مهندس ميكانيكية السوائل

علوم الكمبيوتر واألنظمة

مهندس أتمتة

مهندس إلكترونيات

مهندس معهد عالي
في هندسة اآلالت

أمن الشبكة

معلم مهنة
فني سكك حديدية مؤهل

مهندس طاقة كهربائية

فني سكك حديدية

مهندس مدني - أنظمة طاقة

تابع دراستك

برنامج الكهرباء والطاقة
أمثلة عن الدراسات 

في الجامعات والمعاهد العليا
أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 

وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



أسس شركتك 
الخاصة

تخطيط ومشتريات النقل

إدارة إنتاج

إدارة النقل واللوجستية

سائق قطار

برنامج تعليم المهن

معلم قيادة

مهندس آالت

فني أضرار السيارة

لوجيستية النقل

طاقم بحري/ طاقم سفينة

سائق باصميكانيكي سيارات
ميكانيكي شاحناتأخصائي قطع غيار

سائق شاحنةميكانيكي سباق السيارات

مخطط حركة المرور
ميكانيكي باصاتفني فحص السيارات

مهندس مركبات

مصمم لبنية النقل التحتية

مهندس معهد عالي 
في تخصصات متعددة

أمثلة عن مهن
في مجال السيارات

تابع دراستك

 أمثلة عن مهن

هياكل وطالء السيارات 

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

 أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

أمثلة عن مهن

الشحن واآلالت المتنقلة

أمثلة عن مهن 
في مجال النقل

مشرف عمل

بائع

مدير منفذ

ميكانيكي آالتدّهان سيارات

عامل مخزن

عامل محطة

مصلح سيارات

برنامج المركبات والنقل

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 

وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



موظف إستقبال

عامل خدمة الزبائن

مسؤول متجر

مدير ُمنَتج

مدير مبيعات

مساعد موظفين

مساعد مالي

مسؤول تسويق

مساعد محاسبة

بائع متجر

مدير حسابات

إداري مشارع

متسوق شخصي

مساعد مشتريات بائع داخلي / خارجي

متحدث المتجر الرسمي

أسس شركتك 
الخاصة

تاجروكيل إمتياز

مدير منّفذ

أمثلة عن مهن 
الخدمات اإلدارية

 أمثلة عن مهن
التجارة والخدمات

رة
خب

 ال
ب

س
ك

برنامج تجارة التجزئة

إدارة أعمال، تجارة  ولوجستية

محلل شبكة الويب

لوجستية األعمال
موظف مشتريات

تسويق

بائع متجر مؤهل 

مطور فكر وأعمال

مهندس أعمال

بائع في مجال معامالت الشركات

مدير حسابات

متحدث المتجر الرسمي
/ تاجر مرئي

إدارة متجر

معلم مهنة

مدير متجر إدارة الخدمات

تابع دراستك

برنامج التجارة واإلدارة 
أمثلة عن دراسات 

المعهد المهني

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 

وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



أمثلة عن مهن
تصميم النسيج

العمل في مجال النسيج
والمالبس الجاهزة

خياط

مساعد مشتريات

أمثلة عن مهن
المشغوالت الخشبية

سّراجمتدرب نجارة األثاث

حرفي خزف

عامل آالت نظم 
التحكم الرقمي

مصّلح أحذية

بيطار

نجارة آلية
مصّلح ساعات

 نافخ الزجاج

منظف مداخنمتدرب متخصص في النجارة 

مصفف شعر

حالق رجالي

مزيّن شعر وماكياج

بائع زهور

تجارة الورد منّجدتجارة المواد الخشبية

حداد بناءمتدرب نجارة القوارب

أسس شركتك 
الخاصة

أمثلة عن مهن
تصفيف وتزيين الشعر 

والماكياج، الحالقة الرجالية.

أمثلة عن مهن
تصميم الزهور

أمثلة عن مهن
 حرفية أخرى

مشرف عمل

بائع
مدير منّفذ

صائغ ذهب وفضة

فني إنتاج األثاث

مصّنع قبعات

دهان ديكورات

مصمم أقمشة

مصمم

مصمم أثاث

معلم مهنة

فن تشكيل المعادن 

تصميم أزياء
مديرة

عامل على آالت نظم التحكم
الرقمي والروبوتات

مصمم

معالج بشرة وعامل حمامات معدنية

هندسة ديكور وأثاث

تابع دراستك

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

برنامج المهن الحرفية

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



إدارة الضيافة

إدارة المناسبات

مشرف رحالت جبلية ومغامرات

مرشد تزلج

حاجز رحالت

مرشد استكشافات البرية

تخطيط وإدارة الدخل المالي

منّسق مؤهل

تطوير السياحة
والوجهات السياحية

برنامج السياحة

مسؤول التسويق

مسؤول الشركة المالي

إدارة فندقية

معلم مهنة

إدارة السياحة الدولية

إدارة الفنادق وقطاع الزيارة

 تطوير السياحة
والوجهات السياحية

مطّور أفكار قطاع 
السياحة والبرامج الترفيهية

إدارة السياحة المستدامة

تابع دراستك 

برنامج الضيافة السياحية والفندقية
أمثلة عن المهن

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

أسس شركتك 
الخاصة

موظف إستقبال

التدبير الفندقي

إحياء المناسبات

مضيف مؤتمرات

حجز الفنادق والمؤتمرات

مشرف رحالت

متعهد حفالت

إحياء المناسباتدليل متاحف

مشرف نشاطات

مهن التخييم

مرشد سياحي

مشرف عمل
بائع

مدير منّفذ

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



أمثلة عن مهن
هندسة العمليات الصناعية

دهان المعدات الصناعية

مشرف عمليات صناعية

مهندس مخبري في 
الصناعات الكيميائية

أسس شركتك 
الخاصة

أمثلة عن مهن 
تقنية لحم المعادن

صّفاح

لّحام

مشرف عمل

بائع
مدير منّفذ

 أمثلة عن مهن 
الصيانة والتشغيل اآلمن

ميكانيكي تصليح

هندسة دقيقة

ميكانيكي طائرات

ميكانيكي أتمتة

فني صيانة

أمثلة عن مهن 
هندسة اإلنتاج واآلالت

عامل صيانة آالت

مبرمج نظم التحكم الرقمي

عامل طباعة

نجار آلي

مصلح قفول

مهندس إنتاج

مصمم رسومات

عامل روبوتات صناعية

عامل نظم التحكم الرقمي 
إختصاص معادن وأخشاب

برنامج الهندسة الصناعية

تطوير المنتجات والعمليات اإلنتاجية

أنظمة الروبوتات واألنظمة الذكية

مهندس آالت

إختراع وتصميم المنتوجات

مهندس معهد عالي
تخصصات عديدة

إقتصاد صناعي

معلم مهنة

مهندس مدني تخصصات عديدة

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

فني إنتاج

فني صيانة

سّباك

مهندس أتمتة وروبوتات

مهندس إنتاج األثاث

رسام للتمثيل الثالثي األبعاد

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

تابع دراستك

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 

وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



مشرف عمل
بائع

مدير منّفذ

السياحة الطبيعية أمثلة عن مهن
اإلعتناء بالخيول

أمثلة عن مهن 
رعاية الحيوانات

أمثلة عن مهن 
إدارة الحدائق

أمثلة عن مهن 
إدارة المزارع

أمثلة عن مهن 
إدارة الغابات

مرشد طبيعة مسؤول عن رعاية الخيول مساعد متجر حديقة الحيوانات زراعة الحدائق سائق جرارات وآالت

العمل مع الكالب

عامل في ساحات الغولف

إنشاء الحدائق
خدمات ريفية

مسؤول عن رعاية الحيوانات

مختص الحيوانات األليفة

سائق آالت الغابة

مسؤول عن رعاية الغابة

مسؤول الحياة البرية 
ومشرف الصيد

مقدم رعاية الحيوانات المشرف على الحدائق
واألماكن الطبيعية

أسس شركتك 
الخاصة

حارس غابة

مهندس مناظر طبيعية

عامل مزرعة

فني حديقة

بيطار

مشرف حديقة

عالم أحياء

سائس

مقدم رعاية الحيوانات

علوم الحيوانات األليفة

خبير زراعي

منّسق أشجار

صاحب مشاريع العناية بالغابات

مشرف عمل في إدارة 
المساحات الخضراء

معلم مهنة

حّراج

مختص حدائق

مدرب ركوب الخيل

طبيب بيطري

مهندس زراعي، تطوير
األراضي الزراعية واألغذية

أمثلة عن الدراسات
في المعاهد المهنية

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

برنامج إدارة األراضي

تابع دراستك

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



مدير مطعممشرف عمل في مطبخ كبير

مدير إحياء المناسباتصناعة الجعة

حلوانيمدير محل

مدير الطعام والشراب

مدير خدمات

برنامج اختصاص التغذية

برنامج تعليم فن األكل

معلم مهنة

علوم التغذية والطعام

فنان طبخ تابع دراستك

برنامج مهارات المطاعم والتغذية
أمثلة عن المهن في 

مجال الخبز والحلوى

 أمثلة عن الدراسات في 
المعاهد المهنية

أمثلة عن الدراسات في 
الجامعات/المعاهد

أسس شركتك 
الخاصة

حلواني

خّباز

لحام

متخصص في تحضير اللحوم الباردة

بائع مقبالت

 أمثلة عن 
مهن أخرى

بائع للمواد الغذائية 
الطازجة في متجر 

خدمات تقديم الطعام

أمثلة عن المهن في 

مطبخ وخدمة

ساقي الحانة/بارمان

مدير مقهى

نادل

طباخ

مشرف عمل مدير منفذبائع

ساقي الخموررئيس الطباخين/ شيف

مدير بار

مدير مشاريع أغذية 

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



أسس شركتك 
الخاصة

أمثلة عن مهن 
هندسة مضخات الحرارة 

والتبريد

مركّب البرادات

مركّب المضخات الحرارية

خبير طاقة

أمثلة عن مهن 
إدارة العقارات والمباني

حارس

فني المبنى

مضيف المبنى

مشرف على المبنى

 أمثلة عن مهن 
التهوية

خبير طاقة

مهندس تهوية

بائعمشرف عمل

مدير منّفذ

أمثلة عن مهن 
التدفئة، التهوية والتكييف 

الهوائي

مركّب مواد عازلة

عازل تمديدات التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء

مركّب أساطيل صناعية

مركّب نظام رشاشات الماء

مركّب ألجهزة وتمديدات 
التدفئة والتهوية وتكييف الهواء

مهندس مضخات حرارية

مهندس بناء

بّناء

ط التمديدات الصحية مخطِّ
فني بناء وتشغيل

محاسبة في مجال التدفئة، 
التهوية والتكييف الهوائي

مخّطط تمديدات التدفئة
والتهوية والتكييف الهوائي

فني تبريد

معلم مهنة

مهندس تطوير صناعات ومواد

برنامج هندسة طاقة،
هندسة حرارية

مهندس طاقة وبيئة

مهندس صيانة

مهندس تدفئة، تهوية
وتكييف هوائي

مهندس طاقة 

مهندس تشغيل طاقة وحرارة

تابع دراستك

أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

مشرف عمل في
مجال التدفئة، التهوية

والتكييف الهوائي
فني تبريد وحرارة

برنامج التدفئة والتهوية والتكييف الهوائي وإدارة العقارات 

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.



مساعد الرعاية الطبية السمعية

 مساعد داعم لذوي
اإلحتياجات الخاصة

مساعد طلبة

مساعد فني أسنان

 مساعد سكن في 
مساعد شخصيمساعد ممرض نفسانيالمصحات النفسية

عامل في الخدمات اإلصالحيةمساعد ممرضة مساعد خدمات المسنين

مساعد أخصائي بصريات

تابع دراستك

برنامج الرعاية والعناية الصحية والطبية
أمثلة عن الدراسات 
في المعاهد المهنية أمثلة عن المهن

أسس شركتك 
الخاصة

المعالج المهني

ممرضة

إختصاصي صحة أسنان

أخصائي نطق

معالج فيزيائي

مرشد إجتماعي

أخصائي نفساني

قابلة قانونية

محلل طب حيوي

ممرضة أشعة

ممرضة المنطقة

أمثلة عن الدراسات 
في الجامعات والمعاهد

مساعدة تمريض في طب األطفال

تربوي إندماج

فني تعقيم

معالج طبي لألقدام

معالج تدليك سكرتير طبي

ممرضة طب أسنان

فني صيدلية

تربوي داعم

مساعد تمريض مختص

العمليات، التخدير، العناية  •
المركزة، الصحة النفسية  •

رعاية مرضى الخرف  •
الرعاية التلطيفية  •

مساعدة تمريض مختصة

العناية الجراحية  •
طب العيون  •

الطوارئ  •
طب األورام  •

الطب النفسي  •

تتوفر في البرامج التدريبية المهنية خيارات مستقبلية عديدة 
وبإمكانك تكميل دراستك في المعاهد العليا أثناء الدراسة أو فيما بعد.

كما ستمكنك الدراسات المهنية من الحصول على العمل مباشرة بعد تخرجك.


