
  سمح بمنحهم تأشرية دخول فوريةت والتيقيمي دول مجلس التعاون املعتمدة ملاملهن 
  

  فني أجهزة طبية.٦٥  خبري قانوني.٣٣  اختصاصي أحياء مائية.١

  فني أجهزة تحكم.٦٦  خبري نظم معلومات.٣٤  )إحصائي(اختصاصي إحصاء .٢

  فني أشعة.٦٧  )أعضاء السلك الدبلوماسي(دبلوماسي .٣٥  )عام (اختصاصي زراعي.٣

  )تركيبات(فني أسنان .٦٨  مدير تنفيذي / رئيس.٣٦  اختصاصي بستنه.٤

  بث تلفزيوني/ فني إرسال إذاعي .٦٩  مدير جامعة /  رئيس.٣٧  اختصاصي تحاليل طبية.٥

  فني بصريات.٧٠   محكمةرئيس.٣٨  اختصاصي تخاطب.٦

   تخطيط قلبفني.٧١   نيابةرئيس.٣٩  نحل/ طيور / حيوانات : اختصاصي تربية .٧

  فني تربية خيول.٧٢  مدير نادي / رئيس.٤٠  اختصاصي تصوير طبي.٨

  مناجم/ فني تعدين .٧٣  راصد أحوال جوية.٤١  اختصاصي تغذية.٩

  فني تصوير دقيق.٧٤  راصد هزات أرضية.٤٢  اختصاصي علم نبات.١٠

  ولوجيفني جي.٧٥  ...ناقلة / عبارة / باخرة / ربان سفينة .٤٣  اختصاصي علم نفس.١١

  فني حفر آبار.٧٦  رجل أعمال.٤٤  اختصاصي مخترب.١٢

  فني صناعة أدوية.٧٧  رجل دين.٤٥  اختصاصي طب رياضي.١٣

  فني صناعات غذائية.٧٨  رسام معماري.٤٦  اختصاصي اجتماعي.١٤

  فني صيانة سفن.٧٩  سيدة اعمال.٤٧  اختصاصي أشعة.١٥

  طائراتفني صيانة .٨٠  سكرتري تنفيذي.٤٨  اختصاصي إعالم.١٦

  فني صيانة قطارات.٨١  صحافي.٤٩  اختصاصي جمركي.١٧

  فني مخترب.٨٢  صيدلي.٥٠  اختصاصي عالج طبي.١٨

  فني مالحة جوية.٨٣  )جواهرجي(صانع مجوهرات .٥١  أديب.١٩

  )عام (فيزيائي.٨٤  ضابط جيش.٥٢  أستاذ جامعة.٢٠

  قاضي.٨٥  ضابط شرطة.٥٣  إعالمي.٢١

  )جميع التخصصات(عام كيميائي .٨٦  جامعيطالب .٥٤  مدير مكتبة/أمني .٢٢
  العاملون في السفارات بدول مجلس التعاون.٢٣
  ع اللعبات الرياضية بأحد األنديةجمي(العب .٨٧  )جميع التخصصات(طبيب بشري .٥٥  )عدا وظائف الخدمات املعاونة(   

  )الرياضية    
  مؤلف.٨٨  )جميع التخصصات(طبيب جراح .٥٦  باحث آثار.٢٤

  مربمج حاسب آلي.٨٩  طبيب بيطري.٥٧  حث إداريبا.٢٥

  مرتجم.٩٠  طيار.٥٨  باحث قانون.٢٦

  مدقق حسابات/ مراجع / محاسب .٩١  عالم.٥٩  بروفيسور.٢٧

  محاضر.٩٢  عميد كلية.٦٠  تاجر.٢٨

  محام.٩٣  فلكي.٦١  )عام (جيولوجي.٢٩

ممثل، موسيقار ، ملحن ، شاعر ، رسام، (فنان .٦٢  حاسب كميات.٣٠
  محلل اقتصادي.٩٤  )الخ.... شكيلي ، مطرب ، فنان ت

  محلل نظم.٩٥  فني اتصاالت.٦٣  )في املجال الرياضي(حكم .٣١

  محلل عمليات.٩٦  فني أمن وسالمة مهنية.٦٤  مالي/ خبري اقتصادي .٣٢
  



  
  )جميع التخصصات(مساعد مهندس .١٥٧  مدير مالي.١٢٧  مخرج.٩٧

  )بأنواعه (مستشار.١٥٨  مدير مبيعات.١٢٨  مخلص جمركي.٩٨

  مشرف عام.١٥٩  مدير متحف.١٢٩  مدرب رياضي.٩٩

  مشرف بواخر.١٦٠  مدير مدرسة.١٣٠  مدرب طريان.١٠٠

  مصرفي.١٦١  مدير مزرعة.١٣١  )تجاري/ زراعي / صناعي (مدرب مهني عام .١٠١

  مصمم ديكور.١٦٢  مدير مسرح.١٣٢  معلم / مدرس .١٠٢

  مصور تلفزيوني.١٦٣  مدير مستشفى.١٣٣  مدقق لغوي.١٠٣

  مصور سينمائي.١٦٤  مدير معهد.١٣٤  مدير استثمار.١٠٤

  مصور صحفي.١٦٥  مدير مكتبة.١٣٥  مدير أثار.١٠٥

  مضيف أرضي.١٦٦  مدير مخترب.١٣٦  مدير أبحاث ودراسات.١٠٦

  مضيف جوي.١٦٧  مدير نقل بحري.١٣٧  مدير أعمال تأمني.١٠٧

  معد برامج.١٦٨  مدير نقل بري.١٣٨  مدير أعمال مصرفية.١٠٨

  مالح بحري.١٦٩  مدير نقل جوي.١٣٩  مدير إنتاج.١٠٩

  مالح جوي.١٧٠  مدير وكالة سياحية.١٤٠  مدير إدارة بإحدى الدوائر الحكومية والشركات.١١٠

  ممرضة/ ممرض .١٧١  مذيع.١٤١  مدير إداري.١١١

  فزيونيتل/ منتج سينمائي .١٧٢  )تلفزيون/ إذاعة / صحافة (مراسل .١٤٢  مدير إذاعة.١١٢

  مندوب تسويق.١٧٣  مراقب أغذية.١٤٣  مدير إعالم.١١٣

  مندوب رياضة.١٧٤  مراقب إقالع طائرات. ١٤٤  مدير إقليمي.١١٤

  مندوب مبيعات.١٧٥  مراقب بحري.١٤٥  )مصرف(مدير بنك .١١٥

  مندوب مشرتيات.١٧٦  مراقب جودة.١٤٦  مدير تجاري.١١٦

  ريمنسق إدا.١٧٧  مراقب جوي.١٤٧  مدير تسويق.١١٧

  منقب آثار.١٧٨  مراقب حركة سفن.١٤٨  مدير تلفزيون.١١٨

  )جميع التخصصات(مهندس .١٧٩  مراقب صحفي.١٤٩  مدير تنفيذي.١١٩

  موجه تربوي.١٨٠  مراقب طرق.١٥٠  مدير جمعية تعاونية.١٢٠

  نائب مدير عام .١٨١  مراقب هبوط طائرات.١٥١  مدير حسابات.١٢١

  نوخذة.١٨٢  مرشد سفن.١٥٢  مدير سينما.١٢٢

  وسيط تجاري.١٨٣  مرشد سياحي.١٥٣  مصنع/ مدير شركة .١٢٣

  وكيل سياحي.١٨٤  مرشد طريان.١٥٤  مدير صيانة.١٢٤

  وكيل نيابة.١٨٥  مساح.١٥٥  مدير طباعة ونشر.١٢٥

  وكيل وزارة.١٨٦  مساعد صيدلي.١٥٦  مدير فندق.١٢٦
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  فني طائرات. ١٨٩  مساعد طيار. ١٨٨  مدير كهرباء. ١٨٧

  )بأنواعه(رئيس .١٩٢  )بأنواعه(مدير . ١٩١  مدقق حسابات. ١٩٠

  مسئول مصرف. ١٩٥  شريك. ١٩٤  مستثمر. ١٩٣

  مدرس احتياجات خاصة. ١٩٨  تنفيذي مبيعات. ١٩٧  منفذ تسويق. ١٩٦

  مصمم برامج. ٢٠١  بأنواعهاستشاري . ٢٠٠   عامأخصائي. ١٩٩

  
  
  
  
  
  
  
  
 


