جدول العوائل الرئيسية والعوائل الفرعية التابعة لها
م

اسم العائلة الوظيفية المعتمد في النظام

1

الصحة والسالمة

2

التعليم

العائلة الوظيفية الفرعية
الصحة والسالمة
العالج الطبيعي
الطب البشري
الطب البيطري
الطب الشرعي
فني الطب
التمريض
الصيدلة
التثقيف الصحي
التغذية
السالمة المهنية
مختبرات طبية
الطب النفسي
الترخيص الصحي
الطوارئ واألزمات والكوارث
اإلدارة الصحية
التعليم
التوجيه والتقويم
اإلدارة المدرسية
شؤون الطلبة
المناهج التربوية
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األنشطة التربوية والكشافة
التربية الخاصة
التطوير التربوي والمهني
اإلرشاد التربوي
تقنيات ومصادر تعليمية
الصحة المدرسية والرياضية
الرقابة التعليمية
سياسات تعليمية
معادلة واعتماد الشهادات
البيئة والمياه
الموارد المائية
التنمية الزراعية
األحياء البحرية والمناطق الساحلية
3

التغير المناخي والبيئة والمياه

م

اسم العائلة الوظيفية المعتمد في النظام

التنمية البيئية (المناخ ،الهواء ،البلديات ،التثقيف البيئي ،الحجر
البيئي ،سالمة األغذية ،النفايات ،الكيماويات)
المحميات الطبيعية
التنمية الحيوانية
المختبرات البيئية
العائلة الوظيفية الفرعية
العلوم الطبيعية

4

العلوم الطبيعية

الكيميائية

(فيزياء ،كيمياء ،جيولوجيا ،بيولوجيا ،الخ )....

الفيزيائية
الجيولوجية

اإلصدارالحادي عشر
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األحياء
األرصاد الجوية
الرياضيات
المراقبة الجوية
الطاقة
اإلستدامة
القانونية/القضائية
السلطة القضائية
الدعاوى القضائية
5

القانونية/القضائية

6

السياسية/الدبلوماسية

7

الدينية

التحقيقات
اإلستشارات القانونية
التشريعات
أعوان السلطة القضائية
السياسية/الدبلوماسية
إدارة السفارات/البعثات
المنظمات والعالقات الدولية
حقوق االنسان
المراسم والبروتوكول
خدمات قنصلية
السلك الدبلوماسي
الدينية
الوعظ واإلرشاد
اإلفتاء
إدارة المساجد

اإلصدارالحادي عشر
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الوقف
شؤون القصر
التنمية االجتماعية
رعاية وتأهيل ذوي اإلعاقة
رعاية األطفال والقصر
8

التنمية االجتماعية

م

اسم العائلة الوظيفية المعتمد في النظام

9

الهندسية

رعاية المسنين
التنمية األسرية
الرعاية النفسية
الضمان االجتماعي
الجمعيات والعمل األهلي
العائلة الوظيفية الفرعية
الهندسية
البترولية
المعمارية
الكيميائية
الكهربائية
المدنية
الطاقة النووية
اإللكترونية
الميكانيكية
التصميم الداخلي
فني الهندسة
الصناعية

اإلصدارالحادي عشر
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إدارة المشاريع الهندسية
الهندسة الطبية
الثقافة والفنون واآلداب
التنمية المجتمعية
الفنون
التراث
10

الثقافة والفنون واآلداب

م

اسم العائلة الوظيفية المعتمد في النظام

11

اإلعالم

األنشطة الثقافية
المكتبات
المتاحف واآلثار
التأليف والنشر
تنمية المعرفة
العائلة الوظيفية الفرعية
اإلعالم
اإلتصال
مرئي ،مسموع ،الكتروني ،إجتماعي
الرقابة االعالمية
التوثيق اإلعالمي
اإلذاعة والتلفزيون
التحرير والصحافة
التصوير
الشرا كات المجتمعية
العالقات الدولية
التسويق وإدارة الفعاليات

اإلصدارالحادي عشر
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12

إدارة البرامج والمشاريع

13

خدمات الدعم

14

الموارد البشرية

15

المالية والمحاسبة

إدارة البرامج والمشاريع
تخطيط المشاريع
خدمات الدعم
الخدمات اإلدارية
المخازن
الدعم اللوجستي
الترجمة
األرشفة والتوثيق
الدعم اإلداري (السكرتاريا/اإلستقبال)
الموارد البشرية
عالقات الموظفين
اإلستقطاب والتوظيف
التدريب والتطوير
إدارة أداء الموظفين
المزايا والمكافآت
تخطيط الموارد البشرية
المالية والمحاسبة
التحليل المالي
الرقابة المالية
العقود والمشتريات
المحاسبة
الميزانية
الصندوق أو (الخزنة)

اإلصدارالحادي عشر
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م

اسم العائلة الوظيفية المعتمد في النظام

16

اإلقتصاد واإلحصاء

17

التطوير المؤسسي

18

التدقيق والحوكمة

19

تقنية المعلومات

العائلة الوظيفية الفرعية
اإلقتصاد واإلحصاء
الملكية الفكرية
اإلستثمار المالي
اإلحصاء (التحليل االحصائي)
الرقابة التجارية والصناعية
التطوير المؤسسي
الجودة
التخطيط اإلستراتيجي
إدارة المعرفة
التميز المؤسسي
األداء المؤسسي
السياسات
خدمة المتعاملين
البحوث والدراسات
التدقيق والحوكمة
التدقيق (المالي ،اإلداري)
الحوكمة
الرقابة
تقنية المعلومات
تحليل األعمال
إستشارات نظم المعلومات
قواعد البيانات

اإلصدارالحادي عشر
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البرمجة
إدارة مشاريع نظم المعلومات
الشبكات
تطوير األنظمة
الدعم الفني
أمن المعلومات
العمل
شؤون العمل
20

تقييم سوق العمل

العمل

الرقابة والتفتيش العمالي
عالقات العمل

اإلصدارالحادي عشر
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