األصىاف الصىاعية
حمسمما مشار م اَص مشيمما مُت مشااخاُممت شىحس م مشممً  ) 44صممات حرمماي خاُممص ممىم
مشيا م ث ووا مبُن ه -:
الصىف األَل :الصىاعات الغذائيً
 -4ماخد ث مالشب ن
 -2مشارطب ث
 -3مشارروب ث مشروزُت
 -4مشاُ ه مشيسُت
 -5مشاطُب ث
الصىف الثاوي :الصىاعات الغذائيً االخزِ
 -4مشخعلُب
 -2طسن مشسبىب
 -3صا مت مشسلىَ ث
 -4مالؼذَت مشسُىم ُه مشد هسه
 -5مشسى ئر
الصىف الثالث :الصىاعات الىضيجية  /صىاعً الخياطً َالمالبش الجاٌزي
 -4صا مه ماللاره مشد هسه من مشااسىخ ث
 -2مشخُ طت ومشاىبس مشد هسة
الصىف الزابع :الصىاعات الىضيجيً االخزِ  /حلج االقطان َالتزيكُ
 -4زلح ماللط ن
 -2حرَىى مشاىبس
 -3 -3صا مت مشسد
الصىف الخامش :الصىاعات الجلذيً
 -4ب ؼه مشدلى
 -2مشااخد ث مشدلدَه وشبه مشدلدَه
 -3صا مت مألزذَت
الصىف الضادس :الصىاعات االوشائيً
 -4مشط بىق
 -2مشدص
 -3مشدبس ومشبىان

الصىف الضابع :الصىاعات االوشائيً االخزِ
 -4مالسااج
 -2مشااخد ث مشىى ىرَخُه
 -3مشى شٍ ومشاىزمئُه
 -4صا مه مشبا ء مشد هس
الصىف الثامه :الصىاعات الخشبيً
 -4صا مه مشخرب مشاضؽىط
 -2صا مه مشبر ٌ ومشميب
 -3مشاد اه ومالث د مشخربُه
الصىف التاصع :صىاعً المىتجات الُرقيً َالمطابع
 -4مشعبىمث ومشيا َك من مشىاق
 -2مشاا َي مشىالُه
 -3مشطب مه ومشارر
 -4مشىاق
 -5مشمرط سُه
الصىف العاشز :الصىاعات الكيمياَيً
 -4مالصب غ ومشبىَه
 -2حعبئه وصا مه مال وَه ومشعم لُر
 -3مشي بىن ومشااظف ث
 -4مىم مشخداُي ومشعطىا
 -5صا مه مشياػ ومشؽرمء
 -6صا مه مإلسفلج ومشا سخه
 -7صا مت إط امث مشسُ امث
 -8زَىث مشاسرو ث
 -9مشابُدمث
الصىف الحادي عشز :الصىاعات البالصتيكية
 -4صا مت مشسبُب ث مشبىسخُىُت
 -2صا مت مشلدمئن ومشطبم ث مشبىسخُىُه
 -3صا مت مالوم ٍ مشااسشُه ومشيى دمث مشبىسخُىُه
 -4صا مت مالث د مشبىسخُىُه
 -5صا مت مال بُب مشبىسخُىُه

الصىف الثاوي عشز :الصىاعات المعذويً َالميكاويكيً
 -4صا مه مألوم ٍ ومشعد مشااسشُه
 -2صا مه مألث د ومشثىمبج مشاعد ُه
 -3مشسدم ة
 -4مشعلب ومشيف ئر مشاعد ُت
 -5صا مه مشاى ئن ومشاعدمث مشساممُت ومشيا مُت
 -6صا مه مألسىن مشاعد ُت ومشىُبىث
 -7صف ئر ولضب ن وؼُره من مشاع ن
الصىف الثالث عشز :الصىاعات الٍىذصية َااللكتزَوية
 -4صا مت مشخلفسَىن ومشرم َى ومشارموذ ومشاي بُر
 -2صا مت مالخهسة ومشاعدمث مشىهرب ئُت
 -3مشاىشدمث مشىهرب ئُت
 -4صا مت وس ئي مشامي ؼُر مشايافت
الصىف الزابع عشز :الصىاعات األخزِ
 الخذميً: -4حيلُر مألخهسة مشدلُمت ومشىهرب ئُت
 -2وىٌ وصبػ مشاىبس ومشافروش ث
 -3ورمخ ث مشؽسي ومشخرسُا
 -4مشخدم ث مالخري لُ ن مشساىالث )
ب -التحُيليً:
 -4صا مت مشادىهرمث ومشايىؼ ث
 -2مشسلٍ ومشادىهرمث مشخملُدَت
 -3صا مت مشعىَا ث
 -4حداُص مشس م ث
 -5مسخخرمج مالزد ا ومشرمي ومشسيً

