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 العامة) التشغٌل مكاتب لدى عمل عن الباحثون بها ٌتقدم التً الطلبات

 استعدادهم فٌها وٌبدون واإلنتاج، العمل مواقع إلى مباشرة أو (والخاصة

 .محددة أعمال /مهن فً للعمل
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متوافرة لدٌها ( عمل)ما تعرضه مواقع العمل واإلنتاج من فرص تشغٌل 

أو عبر ( العامة والخاصة)أعمال محددة لدى مكاتب التشغٌل / فً مهن

 .وسائل اإلعالم
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 وتوصٌفاتها األعمال /المهن أسماء بٌن التوفٌق هنا المواءمة تعنً

 .العمل وطلبات التشغٌل عروض من كل فً المتضمنة

 

 أسماء بٌن التام التوافق المطابقة تعنً إذ المطابقة عن المواءمة وتختلف

 .التشغٌل وعروض العمل طلبات من كل فً وتوصٌفاتها األعمال

 

 فً االختالف بعض بوجود ضمنً اعتراف هناك المواءمة فً وبذلك

 محلٌة مرادفات هناك إن إذ طبٌعً، أمر وهذا والتوصٌفات األسماء

 إذ للعمل المهنً الوصف فً اختالف أٌضا وهناك األعمال، ألسماء

 .التشغٌل خصوصٌات ضوء فً آلخر موقع من الوصف ٌختلف
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العمل سق فً األعمال بأسماء تتعلق موحدة لغة توفٌر العربً /الوطنً المهنً التصنٌف ٌستهدف 

 .للعمل المهنً للوصف األدنى والحد الوطنً

 

المصطلحات تعم أن إلى تدرٌجٌا تنتشر العربً /الوطنً المهنً التصنٌف وثٌقة تطبٌق عند 

 .التشغٌل عروض فً تستخدمها التً واإلنتاج العمل مواقع األعمال بأسماء الخاصة الوطنٌة

 

وثٌقة من المهنً لمجاله األقرب العمل اسم انتقاء فٌتم العمل بطلب عمل عن الباحث ٌتقدم عندما 

 العامة) التشغٌل مكاتب فً المعنً الموظف مع بالتشاور العربً /الوطنً المهنً التصنٌف

 .(والخاصة

 

حال فً إذ .وٌسرا سهولة أكثر العمل وطلبات التشغٌل عروض بٌن المواءمة عملٌة تصبح وبذلك 

 .بالغٌب الرجم إلى أقرب الموائمة عملٌة تصبح موحدة لغة على االتفاق عدم
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للمهن المعٌاري العربً التصنٌف وثٌقة العربً العمل مؤتمر أقر. 

 

للتشغٌل العربً العقد وثٌقة العربً العمل مؤتمر أقر. 

 

العربٌة العمالة بتنقل تتعلق عربٌة اتفاقٌات هناك. 

 

للعمالة، مرسلة دول هناك أن كما للعمالة مستقبلة عربٌة دول هناك 

 .نفسه الوقت فً للعمالة ومسستقبلة مرسلة دول وهناك
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األعمال بأسماء وااللتزام للمهن المعٌاري العربً التصنٌف وثٌقة تطبٌق عند 

 كما للعمل المهنً الوصف من المقبول األدنى بالحد وكذلك فٌها، وردت كما

 تحدٌد من للعمالة المستقبلة الدول تستطٌع العربً التصنٌف وثٌقة فً ورد

 .لذلك وفقا التشغٌل عروض وصٌاغة احتٌاجاتها

 

ًالمرسلة للدول ٌمكن المستقبلة الدول فً المعلنة التشغٌل عروض ضوء ف 

 بأسماء المتعلقة المشتركة اللغة لوجود نظرا الدول تلك احتٌاجات تلبٌة

 .وتوصٌفها األعمال

 

أسواق فً المهارٌة لالحتٌاجات وفقا العربٌة العمالة تنقل عملٌة تصبح وبذلك 

 .العربٌة الدول فً العمل
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وكذلك عربٌة مهنٌة معاٌٌر ببناء ٌتعلق العربٌة العمل منظمة لدى مشروع هناك 
 األولوٌة ذات األعمال /المهن من مجموعة فً المهارة مستوٌات اختبارات تطوٌر

 .العربٌة العمالة تنقل حجم حٌث من القصوى

 

على المهارة مستوٌات اختبارات وكذلك العربٌة المهنٌة المعاٌٌر هذه اعداد عند 
 مراكز اعتماد وكذلك واعتمادها، للمهن المعٌاري العربً التصنٌف وثٌقة وفق

 تصبح المهارة مستوى اختبارات لتنفٌذ العربً المستوى على بها معترف وطنٌة
 الوطنً المستوٌٌن على بها ومعترف مقبولة المهنً العمل مزاولة رخصة

 .والعربً

 

متاحا (القصوى األولوٌة ذات) المهن هذه فً العربٌة العمالة تنقل ٌصبح وبذلك 
 .ومتٌسرا
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ًعروض التشغٌل جهات فٌها تضع نافذة هناك االلكترونً التشغٌل ف 

 .وشروطه وظروفه له مختصر ووصف العمل اسم مبٌنة التشغٌل

 

وتوصٌفاتها األعمال أسماء التشغٌل جهات تقتبس أن سهولة بكل ٌمكن 

 .للمهن المعٌاري العربً التصنٌف وثٌقة فً وردت كما

 

االلكترونً التشغٌل نافذة إلى بالدخول عمل عن الباحثون ٌقوم عندما 

 لهم األنسب واختٌار المتاحة التشغٌل فرص إلى التعرف من ٌتمكنون

 ٌتوافر وما العمل لشاغل المطلوبة الكفاٌات بٌن المواءمة ضوء فً منها

   .كفاٌات من لدٌهم
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