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صالح المركبات ذات المحركات مهن قطاعل لجانبي الطلب والعرض المطلوب جمع بياناتها  صيانة وا 
 

حسب  القطاع الفرعي

ISIC 4 

ISCO 2008/ Unit Group 
 مجموعة وحدة المهن

 الرمز املطلوبةاملسميات 

مهن صيانة وإصالح  -

 املركبات ذات املحركات

ISIC 452 

 اإلصالحات امليكانيكية 

 اإلصالحات الكهربائية 

  إصالح نظم الحقن

 االلكترونية

  خدمات عامة للسيارة 

  إصالح الهيكل/ أجسام

 السيارات

 الغسيل والتلميع 

 الدهان للسيارات 

 إصالح زجاج السيارات 

  إصالح مقاعد

 السيارات/ التنجيد

 إصالح اإلطارات 

  تركيب اإلضافات

واإلكسسوارات التي ال 

تشكل جزء من عملية 

 التصنيع.

 

 7231ميكانيكيو ومصلحو املركبات 

 01327 ميكانيكي سيارات/ مركبات خفيفة -1

 01322 ميكانيكي حافالت وشاحنات -1

 01321  ل ميكانيكي تجديد تحريك بنزين /افر هو  -3

 01323 ل ميكانيكي تجديد محرك ديزل/ أفر هو  -4

 01327 ميكانيكي صندوق سرعات اوتوماتيك -5

 01327 ميكانيكي مشعات/ راديترات -6

 01327 ميكانيكي اصالح اطارات/ بنشرجي -7

 01320 ميكانيكي جهاز قيادة سيارات/  مركبات خفيفة -8

 01328 كهربائي سيارات/  مركبات -9

 01329 ميكانيكي سيارات/ مركبات )أخرى( -10

  7213 العاملون في الصفائح املعدنية

 01237 ميكانيكي/ حداد تجليس سيارات/  مركبات – 1

 01232 مساعد ميكانيكي/ حداد تجليس سيارات/  مركبات -2

 01231 مركبات لحداد هياك -3

 01239 ميكانيكي/ حداد تجليس )أخرى( -7

 7534املنجدون 
 07377 منجد سيارات/ مركبات – 1

 07372 مساعد منجد سيارات/ مركبات -1

 7132 الصباغون بالرش والتلميع
 02317 دهان سيارات/ مركبات  – 1

 02312 مساعد دهان سيارات/ مركبات – 2

 2144 املهندسون امليكانيكيون ٭

 12777 مهندس ميكانيك سيارات – 1

 12772 مهندس ميكانيك هيدروليك – 2

 12771 مهندس ميكانيك محركات  – 3

 12779 مهندس ميكانيك )أخرى( -7

 2151  املهندسون الكهربائيون ٭
 12727 مهندس كهرباء/ عام – 1

 12722 مهندس كهرباء/ أوتو ترونكس – 2

 2152 املهندسون االلكترونيون ٭
 12717 مهندس الكترونيات/ عام – 1

 12712 مهندس الكترونيات مركبات/ أوتو ترونكس - 2

 3113 فنيو الهندسة الكهربائية
 32237 فني كهربائي – 1

 32232 فني كهربائي سيارات/ مركبات – 2

 3114 فنيو الهندسة االلكترونية
 32277 فني الكتروني عام – 1

 32272 فني الكتروني/ مركبات ) اوتو ترونكس( – 2

 3115 فنيو الهندسة امليكانيكية
 32277 فني ميكانيكي/ مركبات خفيفة – 1

 32272 فني ميكانيكي/ شاحنات وحافالت – 2

 
 المهندسون غير مشمولين ضمن مسح مزودي التدريب )جانب العرض(. ٭


