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قاموس مصط�حات الوظائف 

 Accountant محاسب

 Accounts Controller مراقب حسابات

 Accounts Manager مدير حسابات

 Accounts Officer مسئول حسابات

 Actor ممثل

 Actress ممثلة

 Actuary خب�� اكتواري (خب�� تأم�ن)

 Adman أخصائي إعالنات

 Administrative Assistant مساعد إداري 

 Administrative Manager مدير إداري 

 Advisor مستشار

 Agriculturist خب�� زرا��

 Agrologist خب�� علم ال��بة

 Algologist خب�� علم الطحالب

 Anatomist خب�� علم التشر�ح

 Anesthesiologist طبيب التخدير

 Announcer مذ�ع

 Anthropologist خب�� علم ان��و�ولوجيا

 Applications Analyst محلل تطبيقات كمبيوتر

 Applications Programmer م��مج تطبيقات كمبيوتر

 Archeologist خب�� اثار
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 Architect مهندس معماري 

 Archivist أخصائي وثائق أرشيف

 Arithmetician خب�� علم ا�حساب

 Artisan حر�� ماهر

 Artist فنان

 Assistant Manager مدير مساعد

 Astrologer منجم

 Astronomer خب�� علم الفلك

 Attorney محامى

 Attorney وكيل قانو�ي

 Auditor مراجع حسابات (مدقق)

 Author مؤلف

 Aviator طيار

 Bacteriologist خب�� علم البك��يا

 Baker خباز

 Bandsman عضو فرقة موسيقية

 Banker مصر��

 Barber حالق

 Barman ساق �� ا�حانة

 Barrister محامى

 Bartender ساق �� ا�حانة

 Beautician أخصائي تجميل
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 Bellboy خادم �� فندق أو نادي

 Bibliographer خب�� بيبليوجرافيا

 Biochemist خب�� الكيمياء ا�حيو�ة

 Biologist خب�� بيولو��

 Biomedical Engineer مهندس أجهزة طبية

 Bionomist خب�� البيئة

 Biostatistician خب�� احصاء ا�حيوي 

 Blacksmith حداد

 Boatman مراك�ي

 Bodyguard حارس ل�خصية هامة

 Bookkeeper موظف حسابات

 Bookseller بائع الكتب

 Bootblack ماح  احذية

 Botanist خب�� علم النبات

 Branch Manager مدير فرع

 Broker سمسار

 Budget Controller مراقب م��انية

 Budget Manager مدير امل��انية

 Builder بناء

 Bursar أم�ن الصندوق 

 Business Development Manager مدير تطو�ر أعمال

 Business Planning Manager مدير تخطيط أعمال
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 Business Systems Analyst محلل نظم أعمال

 Businessman رجل أعمال

 Busman سائق أتو�يس (حافلة)

 Butcher جزار

 Cab Driver سائق التاك��ي

 Cabby ( Cabbie ) سائق سيارة أجرة

 Cabman سائق سيارة أجرة

 Calligrapher خطاط

 Cameraman مصور (سينما/تليفز�ون )

 Cardiologist طبيب القلب

 Caricaturist رسام ال�ار��ات��

 Carpenter نجار

 Carter سائق عر�ة ال�ارو 

 Cartographer خب�� خرائط

 Cashier أم�ن الصندوق 

 Chamberlain ياور 

 Chauffeur سائق

 Chef شيف

 Chemical Engineer مهندس كيميائي

 Chemist كيميائي

 Chemotherapist أخصائي العالج الكيميائي

 Cinematographer مصور سينمائي
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 Civil Engineer مهندس مد�ي

 Cleaner عامل نظافة

 Climatologist خب�� علم املناخ

 Coach )…مدرب (ر�اضة/غناء/تمثيل 

 Cobbler اس�ا�� (إصالح أحذية)

 Coiffeur �واف��

 Commentator  ا�خ)ele…معلق (ر�اضة أو أخبار 

 Communication Engineer مهندس اتصاالت

 Communication Manager مدير اتصاالت

 Computer Engineer مهندس كمبيوتر

 Computer Maintenance Engineer مهندس صيانة كمبيوتر

 Computer Specialist أخصائي حاسب آ��

 Concierge بواب

 Confectioner حلوا�ي (بائع أو صا�ع ا�حلوى )

 Consultant مستشار

 Contractor مقاول 

 Contracts Manager مدير عقود

 Controlling Specialist أخصائي رقابة

 Cook طباخ (طا��)

 Correspondent  ا�خ)…مراسل (�حافة/إذاعة 

 Cosmetologist أخصائي تجميل

 Cosmologist خب�� علم ال�ون 



 
 

7  

 

 Cost Accountant محاسب ت�اليف

 Cost Controller مراقب ت�اليف

 Counselor مستشار

 Craftsman حر��

 Credit Controller مراقب ائتمان

 Criminologist خب�� علم ا�جر�مة

 Critic ناقد

 Customer Service Representative مندوب خدمات عمالء

 Cytologist خب�� علم ا�خاليا

 Dancer راقص/راقصة

 Data Analyst محلل بيانات

 Data Entry Clerk مدخل بيانات حاسب آ��

 Database Administrator مدير قواعد بيانات

 Dealer تاجر

 Dean عميد �لية أو معهد

 Demographer خب�� ديموجرا��

 Dentist طبيب أسنان

 Department Head رئيس قسم

 Deputy Financial Manager نائب مدير ما��

 Dermatologist طبيب امراض ا�جلدية

 Detective شرطي سرى 

 Director مخرج
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 Distributor موزع (وكيل توزيع)

 Doctor طبيب

 Doorkeeper بواب

 Draftsman رسام

 Dramatist �اتب مسر��

 Dressmaker خياط

 Driver سائق

 Drummer طبال

 Dyer صباغ

 Ecclesiologist خب�� عمارة الكنائس

 Ecologist خب�� علم البيئة

 Economic Analyst محلل اقتصادي

 Economic Planner مخطط اقتصادي

 Economist خب�� اقتصادي

 Editor محرر 

 Editor in Chief رئيس التحر�ر

 Editorialist �اتب افتتاحيات

 Educationist (Educationalist) خب�� تر�وى 

 Egyptologist خب�� علم املصر�ات

 Electrical Engineer مهندس كهر�اء

 Electrician كهر�ائي

 Electrochemist خب�� الكيمياء الكهر�ائية
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 Electrometallurgist خب�� �عدين كهر�ائي

 Electronic Engineer مهندس اليك��ونيات

 Embryologist خب�� علم اجنة

 Employee موظف

 Employer صاحب عمل

 Engineer مهندس

 Entomologist خب�� علم ا�حشرات

 Entrepreneur مدير ومنظم املشروع

 Essayist �اتب مقاالت

 Executioner جالد

 Executive Manager مدير تنفيذي

 Executive Secretary سكرت�� تنفيذي

 Expert خب��

 Export Development Manager مدير تنمية صادرات

 External Auditor مراجع (مدقق) خار��

 Farm Manager مدير مزرعة

 Farmer فالح

 Financial Accounting Manager مدير محاسبة مالية

 Financial Analyst محلل ما��

 Financial Auditing Manager مدير املراجعة املالية

 Financial Controller مراقب ما��

 Financial Management Manager مدير إدارة مالية
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 Financial Manager مدير ما��

 Financial Officer مسئول ما��

 Financial Planner مخطط ما��

 Financier خب�� ما��

 Fire Fighter رجل اطفاء

 Fireman رجل اطفاء

 Fisherman صياد السمك

 Flight Attendant مضيف (أو مضيفة) ع�� الطائرة

 Florist بائع الزهور 

 Flutist عازف الفلوت

 Foreman رئيس عمال

 Founder سباك معادن

 Fruiterer تاجر الفاكهة

 Garbage Collector عامل قمامة

 Gardener �ستا�ي

 General Manager مدير عام

 Geographer خب�� جغرا��

 Geologist جيولو��

 Geriatrician طبيب أمراض الشيخوخة

 Gerontologist خب�� علم الشيخوخة

 Glassmaker صا�ع الزجاج

 Goldsmith صائغ
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 Grammarian خب�� علم النحو والصرف

 Graphics Designer مصمم جرافيك

 Graphologist خب�� علم ا�خط

 Greengrocer خضري (بائع ا�خضراوات)

 Grocer بقال

 Guard حارس

 Guide مرشد

 Gynecologist طبيب أمراض النساء

 Hairdresser �واف��

 Hairstylist �واف��

 Hawker بائع متجول 

 Headmaster ناظر مدرسة

 Headmistress ناظرة مدرسة

 Hematologist خب�� علم الدم

 Herdsman )…را�� (ماشية 

 Herpetologist خب�� علم الزواحف وال��مائيات

 Histologist خب�� علم ا��جة

 Historian مؤرخ

 Horticulturist خب�� علم البسات�ن

 Host )…مضيف (فندق- مطعم- طائرة 

 Hostess )…مضيفة (فندق- مطعم- طائرة 

 Housekeeper مديرة من�ل 
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 Housemaid خادمة من�ل 

 Human Resources Manager مدير املوارد البشر�ة

 Human Resources Specialist أخصائي موارد �شر�ة

 Hunter صياد

 Huntsman صياد

 Hydrologist خب�� علم املياه

 Hygienist خب�� ص��

 Immunologist خب�� علم املناعة

 Information Technology Manager مدير تكنولوجيا املعلومات

 Information Technology Specialist أخصائي تكنولوجيا املعلومات

 Inspector مفتش

 Instructor مدرس

 Interior Decorator مهندس دي�ور 

 Interior Designer مهندس دي�ور 

 Internal Auditing Manager مدير مراجعة داخلية

 Internal Auditor مراجع (مدقق) داخ��

 International Marketing Manager مدير �سو�ق دو��

 Internist طبيب أمراض باطنة

 Interpreter م��جم شفوي 

 Inventory Manager مدير مخازن 

 Investigator محقق

 Investment Officer مسئول استثمار
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 Janitor بواب

 Jeweler جواهر��

 Jobber سمسار

 Journalist �حفي

 Judge قا��ى

 Lab Technician ف�ي معمل

 Labourer عامل

 Launderer عامل مغسلة

 Lawyer محامى

 Lecturer محاضر

 Legal Adviser (Advisor) مستشار قانو�ي

 Legal Officer مسئول قانو�ي

 Legal Specialist أخصائي قانو�ي

 Lexicographer مؤلف القواميس

 Lexicologist خب�� علم أصول ال�لمات ومعان��ا

 Liaison Officer ضابط اتصال

 Librarian أم�ن مكتبة

 Lifeguard عامل إنقاذ من الغرق 

 Lifesaver عامل إنقاذ من الغرق 

 Linguist خب�� لغوى 

 litterateur أديب

 Logician خب�� علم املنطق
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 Logistics Manager مدير تمو�ن وإمدادات

 Lutist عازف العود

 Lyricist شاعر غنائي

 Machine Operator ف�ي �شغيل ماكينات

 Magician ساحر

 Maidservant خادمة

 Mailman سا�� ال��يد

 Maintenance Engineer مهندس صيانة

 Maintenance Manager مدير الصيانة

 Man of letters أديب

 مدير نظم معلومات إدار�ة
Management Information Systems 

Manager 

 Manager مدير

 Managing Director مدير إداري 

 Mandolinist عازف املندول�ن

 Mannequin عارضة أز�اء

 Mariner بحار

 Marketing & Sales Consultant مستشار �سو�ق ومبيعات

 Marketing Executive مسئول تنفيذي �سو�ق

 Marketing Manager مدير التسو�ق

 Marketing Research Manager مدير بحوث �سو�ق

 Marketing Specialist أخصائي �سو�ق
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 Mason بناء

 Massager مدلك

 Masseur مدلك

 Material Control Manager مدير الرقابة ع�� املواد

 Materials Controller مراقب مواد

 Mathematician خب�� علم الر�اضيات

 Mechanic مي�اني�ي

 Mechanical Engineer مهندس مي�اني�ي

 Medical Representative مندوب ط�ي

 Merchant تاجر

 Metallurgist خب�� التعدين

 Meteorologist خب�� علم ارصاد

 Microbiologist خب�� ميكرو�يولو��

 Middleman سمسار

 Midwife قابلة(داية)

 Milkman بائع الل�ن

 Miller طحان

 Miner عامل منجم

 Mineralogist خب�� علم املعادن

 Mining Engineer مهندس �عدين

 Multimedia Programmer م��مج وسائط متعددة

 Musician موسيقى
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 Mythologist عالم اساط��

 Network Engineer مهندس شب�ات

 Neurologist طبيب امراض العصبية

 Newsboy بائع ال�حف

 Novelist روائي

 Nurse ممرضة

 Nutrition Specialist أخصائي �غذية

 Nutritionist خب�� علم التغذية

 Oceanographer خب�� علوم املحيطات

 Oculist طبيب العيون 

 Office Boy سا�� (عامل مكتب)

 Officer ضابط

 Operator مشغل حاسب آ��

 Ophthalmologist طبيب العيون 

صا�ع (أو بائع) النظارات وادوات 

 البصر�ة
Optician 

 Orthopedist جراح عظام

 Osteologist طبيب العظام

 Otolaryngologist طبيب إذن وانف وحنجرة

 Painter دهان

 Painter رسام

 Paleontologist خب�� علم ا�حفر�ات
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 Parasitologist خب�� علم الطفيليات

 Pathologist خب�� علم الباثولوجيا

 Payroll Specialist أخصائي رواتب

 Peasant عامل زرا��

 Peddler بائع متجول 

 Pediatrician طبيب اطفال

 Pediatrist طبيب اطفال

خب�� علم إدارة ال�جون وإصالح 

 املجرم�ن
Penologist 

 Personnel Manager مدير شئون املوظف�ن

 Personnel Specialist أخصائي شئون موظف�ن

 Petroleum Engineer مهندس ب��ول

 Petrologist خب�� علم ال�خور 

 Pharmacist صيد��

 Pharmacologist خب�� علم العقاق��

 Philologist خب�� فقه اللغة

 Philosopher فيلسوف

 Phonetician خب�� صوتيات

 Photographer مصور فوتوغرا��

 Photologist خب�� علم الضوء

 Phycologist خب�� علم الطحالب

 Physical Therapist طبيب عالج طبي��
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 Physician طبيب

 Physicist خب�� ف��يائي

 Physiologist خب�� فسيولو��

 Physiotherapist طبيب عالج طبي��

 Phytologist خب�� علم النبات

 Pianist عازف البيانو

 Pilot طيار

 Planetologist خب�� علم ال�واكب

 Planning Manager مدير التخطيط

 Planning Specialist أخصائي تخطيط

 Player العب

 Playwright �اتب مسر��

 Plumber سباك ص��

 Poet شاعر

 Police Officer ضابط شرطة

 Policeman رجل شرطة

 Policy Analyst محلل سياسات

 Politician سيا��ي

 Porter حمال

 Postman سا�� ال��يد

 Postmaster مدير مكتب ال��يد

 Poultry man بائع (أو مر�ى ) الدجاج
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 Pressman عامل املطبعة

 Producer منتج

 Product Development Manager مدير تطو�ر املنتجات

 Production Engineer مهندس إنتاج

 Production Manager مدير انتاج

 Production Planner مخطط إنتاج

 Professor أستاذ جامعة

 Programmer م��مج حاسب آ��

 Project Manager مدير مشروع

 Propagandist خب�� دعاية

 Psychiatrist طبيب نف��ي

 Psychologist خب�� علم النفس

 Public Relation Manager مدير عالقات عامة

 Publisher ناشر

 Purchase Manager مدير مش��يات

 Purchase Officer مسئول مش��يات

 Purchase Specialist أخصائي مش��يات

 Quality Controller مراقب جودة

 Quality Manager مدير جودة

 Radiochemist خب�� كيمياء إشعاعية

 Radiographer خب�� تصو�ر باألشعة

 Radiologist طبيب اشعة
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 Radiotherapist خب�� عالج إشعا��

 Receptionist موظف استقبال

 Recruitment Specialist أخصائي توظيف

 Regional Manager مدير إقلي�ي

 Registrar م�جل (�� �لية أو معهد أو غ�� ذلك)

 Reporter مراسل �حفي

 Researcher باحث

 Restaurant Manager مدير مطعم

 Retailer تاجر تجزئة

 Safety Inspector مفتش أمان (سالمة)

 Sailor بحار

 Sales Engineer مهندس مبيعات

 Sales Manager مدير مبيعات

 Sales Officer مسئول مبيعات

 Sales Representative مندوب مبيعات

 Sales Supervisor مشرف مبيعات

 Salesman بائع

 Salesperson بائع

 Sanitation Supervisor مشرف ص��

 Scenarist �اتب سينار�و

 Schoolmaster ناظر مدرسة

 Scientist عالم
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 Sculptor مثال (صا�ع التماثيل)

 Seaman بحار

 Secretary سكرت��/سكرت��ة

 Security Coordinator منسق امن

 Seismologist خب�� علم الزالزل 

 Seller بائع

 Semanticist خب�� علم معا�ي الفاظ وتطورها

 Semitist خب�� علم الساميات

 Sentinel حارس

 Sentry حارس

 Servant خادم

 Shepherd را�� الغنم

 Shipmaster ر�ان سفينة

 Shoemaker صا�ع احذية

 Shopkeeper صاحب متجر

 Singer مغ�ى

 Slaughterer جزار

 Smith عامل معادن

 Sociologist خب�� علم اجتماع

 Software Developer مطور برمجيات

 Software Engineer مهندس برمجيات

 Software Manager مدير برمجيات
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 Software Test Engineer مهندس اختبار برمجيات

 Spinner عامل غزل 

 Spinning Engineer مهندس غزل 

 Stableman سائس

 Stationmaster ناظر املحطة

 Statistician إحصائي

مضيف (نادي - طائرة - سفينة - 

 قطار)
Steward 

مضيفة (نادي - طائرة - سفينة - 

 قطار)
Stewardess 

 Stockbroker سمسار �� البورصة

 Stylist مصمم أز�اء

 Subcontractor مقاول من الباطن

 Superintendent مراقب

 Supervisor مشرف

 Surgeon جراح

 Surveyor مساح أرا��ى

 Sweeper كناس

 Systems Analyst محلل نظم

 Systems Engineer مهندس نظم

 Systems Programmer م��مج نظم

 Tailor خياط
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 Teacher مدرس

 Technical Manager مدير ف�ي

 Technician ف�ي

 Technologist خب�� تكنولو��

 Telemarketer مندوب مبيعات بالتليفون 

 Telemarketing Representative مندوب مبيعات بالتليفون 

 Telephone Switchboard Operator عامل التليفون 

 Telephonist عامل التليفون 

 Ticketing Officer موظف حجز تذاكر

 Topographer خب�� طبوغرا��

 Toxicologist خب�� علم السموم

 Trader تاجر

 Tragedian �اتب مأساوي 

 Trainer مدرب

 Training Manager مدير التدر�ب

 Translator م��جم تحر�ري 

 Treasurer أم�ن الصندوق 

 Turner عامل خراطة

 Tutor مدرس

 Typist طا�ع

 Upholsterer منجد

 Urologist طبيب مسالك بولية
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 Vendor (Vender) بائع

 Venereologist طبيب امراض التناسلية

 Veterinarian طبيب بيطري 

 Virologist خب�� علم الف��وسات

 Volcanologist خب�� علم ال��اك�ن

 Waiter نادل

 Waitress نادلة

 Warehouse Manager مدير مستودع

 Warehouseman أم�ن املستودع

 Warehouser أم�ن املستودع

 Watchmaker ساعا�ي

 Watchman حارس

 Weaver عامل �سيج

 Web Administrator مدير و�ب

 Web Developer مطور و�ب

 Welder عامل ال�حام

 Wholesaler تاجر جملة

 Worker عامل

 Workman عامل حر��

 Writer �اتب

 Zoologist خب�� علم ا�حيوان
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ÚÌbË‰€a@øZ  
فيدةمع تمنيا�ي لكم 

ُ
  باالستفادة القصوى من هذه الصفحات امل

 

رابط املوضوع ع�� ان��نت: 

• Uhttp://www.englize.com/jobs-works-dictionary U 

 

باشرة: 
ُ
للمراسلة امل

• Uhttp://www.englize.com/sendmessage U 

 

Úƒy˝flZ  
UEnglize.com تنسيق: U ياسر ُمحمد ,  

باشر وتنسيقه ترتيبههذا امللف تم العثور عليه وإعادة 
ُ
 و�غي�� صيغته ليتناسب مع جميع املتصفحات للعرض امل

وجميع اجهزة كملف محفوظ، جميع محتو�ات هذا امللف محفوظة ملن قام بتجميع هذه البيانات فهو جهد 

جمع لم يو�  واح��امجبار �ستحق منا أن نقف وقفة شكر 
ُ
 وتقدير ع�� هذا ا�جهد، ولو أن أسم املؤلف أو امل

 �� امللف لذا دعوة �� الغيب لن ننساها إن شاء هللا.
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