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 أحمد مصطفى 

 2013نٌسان /ابرٌل

 1 

هما للتصنٌف أساسٌٌن مفهومٌن التصنٌفان اعتمد:  
   العمل أو المؤدى الشغل نوع مفهوم◦

   المهارة مفهوم◦

 

العربً التصنٌف فً األساسٌة اإلحصائٌة الوحدة العمل مفهوم ٌمثل 
   2008 للمهن المعٌاري

بعدان فلها المهارة أما :  
   المهارة مستوى◦

   المهاري التخصص◦
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 المهارة في التصنيف الدولي  مستويات مستويات المهارة في التصنيف العربي  فئات

 4المستوى  االختصاصً فئة مستوى 

 3المستوى   ( التقنً  )فئة مستوى الفنً 

   العامل المهنً  فئة مستوى
 2المستوى 

 فئة مستوى العامل الماهر 

 1المستوى  المهارات( محدد)فئة مستوى العامل محدود 

1  من بدأ   المهارة لمستوى فئات خمس 2008 للمهن المعٌاري العربً التصنٌف تبنى 
  األدنى 5 إلى األعلى

 
األدنى 1 من بدأ   للمهارة مستوٌات أربعة 2008 للمهن المعٌاري الدولً التصنٌف تبنى 

   األعلى 4 إلى
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مستوى المهارة في  فئة

 التصنيف الدولي 

 

 مستويات التعليم 
ISCED 97 

مستوى المهارة في  فئة

 التصنيف العربي 

 

 االختصاصي مستوى فئة 6 إسكيد  4المستوى 

 إسكيد 5
 

 ثانية جامعية درجة

 أولى جامعية درجة

 التقني/الفني مستوى فئة متوسط جامعي تعميم 3المستوى 

 

   3 المستوى

 المهني مستوى فئة 4 إسكيد

 الماهر مستوى فئة إسكيد 3

 المهارات محدود مستوى فئة إسكيد  2 

 إسكيد 1 1المستوى 
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 حدود التصنيف الدولي المعياري للمهن  حدود التصنيف العربي المعياري للمهن 

 (  Major Group)  المجموعة الكبرى القسم 

 (  Sub-Major Group) المجوعة الفرعٌة    الجزء

 (  Minor Group) المجموعة الصغري    الباب

 (  Unit Group)  المجموعة القاعدٌة   الفصل

 العمل 

الى الشمول من متدرجة مجامٌع إلى هرمٌا   تنقسم مهنٌة مصفوفات) محامٌع من التصنٌفٌن من كل ٌتكون 
  التفصٌل

 
المعٌاري العربً التصنٌف فً حدود خمسة إلى التفصٌلً الهرمً التدرج بحسب المهنٌة المجامٌع هذه وزعت 

   للمهن
 
المعٌاري الدولً التصنٌف فً حدود أربعة إلى التفصٌلً الهرمً التدرج بحسب المهنٌة المجامٌع هذه وزعت 

   للمهن
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 التصنيف الدولي  التصنيف العربي 

 فئة المستوى  المجموعات الرئٌسة فئة المستوى   األقسام

 3+4 المدٌرون  غٌر محدد  المشرعون وكبار الموظفٌن والمدٌرون 

 4 االختصاصٌون  1   االختصاصٌون

 3 الفنٌون ومساعدو االختصاصٌٌن   2 الفنٌون ومساعدو االختصاصٌن 

 2 العاملون فً الدعم الكتابً  3+4 الكتبة 

فً مهن الخدمات والبٌع فً  العاملون

 االسواق والمحالت 

الخدمات والبٌع فً  العاملون فً مهن 5+4+3

 االسواق والمحالت 
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 2 العاملون فً الزراعة وصٌد السمك  3+4+5 العاملون فً الزراعة وصٌد السمك 

 2 الحرفٌون والمهن المرتبطة بهم  3+4+5 بهم  الحرفٌون والمهن المرتبطة

مشغلوا المصانع واآلالت وعمال 

 التجمٌع 

مشغلوا المصانع واآلالت وعمال  5+4+3

 التجمٌع  

2 

 1 المهن األولٌة  5 العاملون فً المهن األولٌة 

 1+2+4 العاملون فً القوات المسلحة  محدد  غٌر القوات المسلحة 

6 



5/11/2013 

4 

 التصنيف الدولي  التصنيف العربي 

 العدد  المجامٌع  العدد    المجامٌع

 10 المجموعة الرئٌسة  10 القسم 

 43 المجموعة الفرعٌة  40 الجزء 

 130 المجموعة الصغرى  142   الباب

 436 المجموعة القاعدٌة  430 الفصل 
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استخدم التصنٌفان النظام العشري للترمٌز 

ًخصص لكل حد من حدود التصنٌف خانات كما ٌأت : 

 
 التصنيف الدولي  التصنيف العربي 

 عدد الخانات الحد  عدد الخانات الحد 

 خانة واحدة  (  المجموعة الرئٌسة)الحد االول  خانة واحدة  (  القسم)الحد االول 

 خانة واحدة ( المجموعة الفرعٌة)الحد الثانً  خانة واحدة (  الجزء)الحد الثانً 

 خانة واحدة  (  الباب)الحد الثالث 

 

المجموعة )الحد الثالث 

 (  الصغرى

 خانة واحدة

 خانة واحدة ( القاعدٌة المجموعة)الحد الرابع خانة واحدة (  الفصل)الحد الرابع

 خانتان    (اسم العمل)الحد الخامس 

فئة المستوى )الحد السادس 

 للعمل 

 خانة واحدة 
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 التصنيف الدولي  التصنيف العربي 

أساس للتقارٌر الدولٌة المتعلقة بمقارنة وتبادل البٌانات  البشرٌة  بناء قاعدة بٌانات سوق العمل والموارد

 اإلدارٌة واالحصائٌة عن المهن 

جمع وتبادل بٌانات سوق العمل ومقارنتها على 

  المستوٌات الوطنٌة واالقلٌمٌة والدولٌة

نموذج إرشادي لتطوٌر التصانٌف المهنٌة القطرٌة 

 واالقلٌمٌة 

منظومة ٌمكن استخدامها مباشرة فً الدول التً لم  تطوٌر إطار المؤهالت العربٌة   \مرجعٌة إلعداد  وثٌقة

وثٌقة مرجعٌة إلعداد المعاٌٌر المهنٌة وبرامج التعلٌم  تطور بعد تصانٌف وطنٌة 

 والتدرٌب المهنً والتقنً واختبارات مستوٌات المهارة 

 (الموائمة بٌن عروض التشغٌل وطلبات العمل)التشغٌل 

 وثٌقة مرجعٌة لتطوٌر أدوات االرشاد المهنً 

 سٌاسات األجور المساهمة فً رسم
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