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 وترتٌبها، والمهن األعمال أسماء لحصر نظاما   المهنً التصنٌف ٌمثل

 معتمدة تشابه لخاصٌة وفقا   هرمٌا   متدرجة مهنٌة مصفوفات فً وتبوٌبها
   .العاملة للقوى المهنٌة بالهٌاكل تتعلق مشترك تفاهم لغة توفٌر بهدف
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تشابه كخاصٌة أساسٌن مفهومٌن للمهن المعٌاري العربً التصنٌف اعتمد 

 .المهارة ومفهوم العمل، أو المؤدى الشغل نوع مفهوم :للتصنٌف

 

العربً التصنٌف فً األساسٌة اإلحصائٌة الوحدة العمل مفهوم ٌمثل 

 ٌؤدٌها التً والواجبات المهام مجموعة بأنه وٌعرف للمهن، المعٌاري

 (الذاتً التشغٌل) دخال له تولد أو أجرا ، عنها وٌتقاضى الشخص،

 

وواجبات مهام أداء على القدرة بأنها السٌاق هذا فً فتعرف ،المهارة أما 
 :بعدان ولها العمل، سوق متطلبات بحسب إتقان بدرجة محدد عمل
المهـارة مستـوى Skill level 

المهاري التخصص Skill specialization 
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المهـارة مستـوى Skill level 

 عمقها، ودرجة والواجبات، المهام سعة مدى بداللة المهارة مستوى ٌتحدد

 والعالقات والوجدانً، واألدائً، المعرفً، :المجاالت حٌث من وتعقٌدها
 اإلتقان ودرجة ألدائها، المصاحبة المسؤولٌة ودرجة البٌنٌة،

 

المهاري التخصص Skill specialization 

 واألدوات الالزمة، المعلومات مجال بداللة المهاري التخصص ٌتحدد

 تم وقد .والخدمات المنتجات ونوع العمل، ومواد المستخدمة، واآلالت

 فً أساسٌة تشابه كخاصٌة وبعدٌها هنا عرف كما المهارة مفهوم اعتماد
 .وتبوٌبها ،(المهنٌة المجموعات) المصفوفات ترتٌب
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وقد المهارة، لمستوى فئات خمس للمهن المعٌاري العربً التصنٌف تبنى 

 :مستوى من أكثر الفئة تتضمن

 

 Professional level category االختصاصً مستوى فئة     ▪

  Technician level category ( التقنً)فئة مستوى الفنً ▪     

 Craftsman level category فئة مستوى العامل المهنً    ▪     

  Skilled worker level category  فئة مستوى العامل الماهر▪     

  Limited skills level categoryفئة مستوى العامل محدود المهارات▪     

  

 

 

 5 

لمتعميم  المعياري مستويات التعميم بحسب التصنيف الدولي
ISCED97   

 بحسب المهارة مستوى فئات
 لممهن المعياري العربي التصنيف

2008 

 االختصاصي مستوى فئة 6 إسكيد

يد 
سك

إ
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 ثانية جامعية درجة

 أولى جامعية درجة

 التقني/الفني مستوى فئة متوسط جامعي تعميم

 المهني مستوى فئة 4 إسكيد

 الماهر مستوى فئة إسكيد 3

 المهارات محدود مستوى فئة إسكيد 2

 إسكيد 1

 العالقة بٌن فئات مستوى المهارة ومستوٌات التعلٌم
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 إلى هرمٌا تنقسم مهنٌة (مصفوفات) مجامٌع من للمهن المعٌاري العربً التصنٌف ٌتكون
 المعرفً، المجال مرجعٌة على اعتمادا التفصٌل، إلى الشمول من متدرجة مجامٌع
 .الخدمات أو المنتجات ونوع العمل، ومواد المستخدمة، واآلالت
 :هً حدود خمسة إلى التفصٌلً الهرمً التدرج بحسب المهنٌة المجامٌع هذه وزعت

 وٌتفرع األول، الحد القسم ٌمثل :(Major groups الكبرى المجموعات) القسم ∎
 .أجزاء إلى

 الحد الجزء ٌمثل :(Sub- major groups  الفرعٌة المجموعات)  الجزء ∎
 .أبواب إلى وٌتفرع الثانً،

 الثالث، الحد الباب ٌمثل :(Minor groups الصغرى المجموعات) الباب ∎
 .فصول إلى وٌتفرع

 الرابع، الحد الفصل ٌمثل : ( Unit groups القاعدٌة المجموعات) الفصل ∎
 .أعمال إلى وٌتفرع

 التصنٌف فً اإلحصائٌة الوحدة وٌعد الخامس، الحد العمل ٌمثل :(job) العمل ∎
 .للمهن المعٌاري العربً
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  األجزاء عدد (الكبرى المجموعات) األقسام
 المجموعات)

 (الفرعية

 األبواب عدد
 المجموعات)

 (الصغرى

  الفصول عدد
 المجموعات)

 (القاعدية

 مستوى فئة
 المهارة

 - 40 10 5 والمديرون الموظفين وكبار المشرعون -1
 1 73 25 6 االختصاصيون -2

 2 71 22 6 االختصاصيين ومساعدو الفنيون -3

 3,4,5 21 8 4 الكتبة -4

   في والبيع الخدمات مهن في العاممون -5
 والمحالت األسواق    

4 11 34 3,4,5 

 3,4,5 15 5 2 السمك وصيد الزراعة في العاممون -6

 3,4,5 80 18 4 بهم المرتبطة والمهن الحرفيون -7

 3,4,5 66 19 3 التجميع وعمال واآلالت المصانع مشغمو -8

 5 27 11 3 األولية المهن في العاممون -9

 - 3 3 3 المسمحة القوات -0
 - 430 142 40 المجموع
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 للعمل الرمزي الرقم وٌتكون العشري، الترمٌز نظام للمهن المعٌاري العربً التصنٌف استخدم
 :ٌأتً كما وهً للتصنٌف، الستة الحدود تمثل خانات، سبع من فٌه
 

   األول الحد ∎
   .الشمال من األولى الخانة وهً الرمزي، الرقم فً واحدة خانة له وخصص األول، الحد القسم ٌمثل

   الثانً الحد ∎
   .الشمال من الثانٌة الخانة وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة له وخصص الثانً، الحد الجزء ٌمثل

   الثالث الحد ∎
 .الشمال من الثالثة الخانة وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة له وخصص الثالث، الحد الباب ٌمثل

 الرابع الحد  ∎
 .الشمال من الرابعة الخانة وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة له وخصص الرابع، الحد الفصل ٌمثل

 الخامس الحد ∎
 من السادسة والخانة الخامسة الخانة وهما الرمزي الرقم من خانتان له وخصص الخامس، الحد العمل ٌمثل

 .الواحد الفصل فً أعمال عشرة من أكثر وجود إلمكانٌة نظرا   وذلك الشمال،

 السادس الحد ∎
 من السابعة الخانة وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة لها وخصص السادس، الحد المهارة مستوى فئة تمثل

 .(3) الجدول فً كما المهارة، مستوى فئات من فئة بكل خاص رمزي رقم خصص وقد الشمال،
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 التصنٌف :هما رئٌسٌن مكونٌن من للمهن المعٌاري العربً التصنٌف ٌتكون
 .المهنً والتوصٌف المهنً

 
 المهنً التصنٌف

  :اآلتٌة المكونات من المهنً التصنٌف ٌتكون
 روعً وقد مهنٌة، كتسمٌة العمل شاغل على ٌطلق اسم وهو :العمل اسم ∎

 .فصٌحة عربٌة مسمٌات استخدام
 

 المجامٌع ضمن موقعه ٌحدد عمل، لكل ٌخصص رقم وهو :الرمزي الرقم ∎
 .المهنٌة (المصفوفات)

 
 األعمال باستثناء عمل لكل المهارة مستوى فئة تحدٌد :المهارة مستوى فئة  ∎

 .(1) القسم ٌتضمنها التً
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 المناطق وٌتضمن بالعمل، تعرٌفا   الوصف هذا وٌمثل :المختصر الوصف

 دوره وكذلك اإلشرافً،  ودوره العمل لشاغل الرئٌسة المهام أو الوظٌفٌة
 .المهنٌة والصحة السالمة مجال فً

 

 ومهاراته العمل شاغل واجبات الوصف هذا ٌحدد :التفصٌلً الوصف

 مستوى على التفاصٌل فً الوصف هذا ٌغرق ولم ،(المفتاحٌة) الرئٌسة
 لٌس ولكن (Generic) عاّما   ٌكون وأن العمل، خطوات أو المهارات

 .ضبابٌا  
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 العمل سوق بٌانات قواعد تصمٌم 

 الباحثون أو المشتغلون فٌه ٌقوم الذي الوسط" بأنه العمل سوق ٌعرف *
 ٌقوم كما وخبراتهم، مؤهالتهم ضوء فً خدماتهم بعرض عمل عن

 وظروف شروط مقابل واستثمارها الخدمات هذه باستخدام العمل أصحاب
 . "علٌها االتفاق ٌتم أو مسبقا   معّرفة

 

 ومعالجتها تنظٌمها أجل من انما لذاتها العمل سوق بٌانات تجمع ال *
 نظم فً معتمدة ومؤشرات لمعاٌٌر وفقا   مفٌدة معلومات الى وتحوٌلها

 انتاجها أو علٌها الحصول ٌتم التً المعلومات اخضاع وٌتم المعلومات،
 رسم فً توظٌفها ٌمكن معرفة انتاج الى تؤدي تحلٌلٌة دراسات الى

 .قرارات اتخاذ أو سٌاسات
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 الشبكة العربية لمعمومات سوق العمل

 جانب الطلب

 مؤشرات عربٌة لسوق العمل

 التصنٌف العربً المعٌاري للمهن

2008 
 التصنٌف العربً المعٌاري للتعلٌم

 مؤشرات عربٌة للتعلٌم

 جانب العرض
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 التشغٌل مكاتب طرٌق عن ●
 التشغٌل، مكاتب إلى (Demand) تشغٌل بطلبات العمل اصحاب ٌتقدم  *

 ولتٌسٌر .التشغٌل مكاتب إلى عمل بطلبات أٌضا   عمل عن الباحثون وٌتقدم
 من نوعا   العمل أصحاب ٌرفق والترشٌح، المطابقة فً التشغٌل مكاتب مهمة

 العمل ظروف عن ومعلومات (Job description) الوظٌفً الوصف
 معلومات عمل عن الباحثون ٌرفق وكذلك ،(التشغٌل مواصفات) وشروطه

 بٌن بالمطابقة التشغٌل مكاتب وتقوم أدائه، من ٌتمكنون وما خبراتهم عن
 .المناسبٌن األشخاص ترشٌح ثم ومن العمل، وطلبات التشغٌل طلبات

 
 اإللكترونً التشغٌل ●
 متضمنة التشغٌل طلبات بها خاصة مواقع على التشغٌل مكاتب تضع    *

 المواقع هذه الى الدخول عمل عن الباحثون وٌستطٌع التشغٌل، مواصفات
 أدائه، من ٌتمكنون وما خبراتهم، ضوء فً المناسبة العمل فرصة واختٌار
 .العمل بطلب وإلكترونٌا   مباشرة التشغٌل جهة الى والتقدم
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  المفهومConcept   

 للتعلم محددة لمستوٌات المعاٌٌر من لمجموعة وفقا   المؤهالت لتصنٌف أداة
   .المكتسب

  التعلٌم ومستوٌات المهارة مستوٌات بٌن ٌربط جسر المؤهالت اطار

 (الدراسٌة المؤهالت)
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التصنٌف العربً المعٌاري 

 2008للمهن 

 مستوٌات التعلٌم اطار المؤهالت العربٌة فئات مستوى المهارة

 المؤهالت الدراسٌة

التصنٌف العربً المعٌاري 

 للتعلٌم
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 بناء المعاٌٌر المهنٌة     
 

  به القٌام العامل على ٌجب ما المهنٌة المعاٌٌر تصف المهنً المجال فً ●
 بدقة المعٌار ٌصف وبذلك العمل، سوق فً المقبول األداء ومستوى الشغل فً

 ما، مهنة فً العامل من المطلوبة والسلوكات والمهارات المعارف ووضوح
 مع والتعامل إطارها، فً الشغل ٌتم التً والشروط الظروف ٌصف وكذلك

 .الشغل محٌط فً تطرأ التً المشكالت

 

 المهنً المؤهل وٌتضمن به، خاص مهنً مؤهل (عمل) مهنً إسم لكل *
 المهارٌة المتطلبات بوضوح وتحدد تعكس التً المهنٌة المعاٌٌر من جملة

 ٌمثل وبذلك .(االتقان درجة) المقبول األداء ومستوى (التشغٌل مواصفات)
 ٌستخدم  Criterion reference مرجعٌا   محكا   المهنً المعٌار

 :تصمٌم فً موضوعٌة كمرجعٌة
 واعتمادها التعلٌمٌة/التدرٌبٌة والبرامج المناهج   

المهنً العمل ممارسة اجازات وإصدار نتائجها، واعتماد المهنٌة، االختبارات. 
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 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الفردٌة■ 

 المتطلبات بٌن المهارٌة الفجوة فً الفردٌة التدرٌبٌة االحتٌاجات تتمثل    

 من الفرد لدى ٌتوافر ما وبٌن (التشغٌل مواصفات) للشغل المهارٌة
 .(كفاٌات) مهارات

 المعٌاري العربً التصنٌف ٌتضمنه الذي المهنً الوصف وٌعكس    

 العمل صاحب أو المشتغل من كل وٌستطٌع التشغٌل، مواصفات للمهن

 لدى ٌتوافر وما جهة من التشغٌل مواصفات بٌن المقارنة طرٌق عن

 العمل بهدف المهارٌة الفجوة تحدٌد ثانٌة، جهة من مهارات من الفرد
 .النظامً غٌر أو النظامً التدرٌب عبر سدها على
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 االرشاد المهنً 
      

 المسترشد، والشخص المهنً المرشد بٌن تتم وتفاعلٌة تبادلٌة عملٌة المهنً االرشاد ■
 وٌقوم الدراسة أو الشغل بمواصفات المتصلة الدقٌقة المعلومات المرشد ٌضع وفٌها

 .الدراسة أو الشغل لخٌار حر قرار باتخاذ المسترشد
      

     :أداتٌن األخرى األدوات بٌن من اإلرشاد عملٌة فً المرشدون ٌستخدم ■
    النفسٌة الصفحة -
 المهنٌة الصفحة -

 
 وقدراته واستعداداته المسترشد الفرد مٌول تعكس معلومات النفسٌة الصفحة تتضمن ■ 

 شخصٌته وطبٌعة
 من تتطلبه وما الدراسة، أو التشغٌل ومواصفات مضامٌن المهنٌة الصفحة تعكس ■

     .واستعدادت مٌول
 اعداد فً للمهن المعٌاري العربً التصنٌف ٌتضمنه الذي المهنً الوصف ٌساعد ■

 وما الدراسة/التشغٌل مواصفات تحدٌد تحلٌله بعد ٌمكن إذ المهنٌة، الصفحة
 والمهنٌة النفسٌة الصفحتٌن هاتٌن الى وبالرجوع .واستعدادات مٌول من تستدعٌه
 .بحرٌة قراره اتخاذ من المسترشد الفرد ٌتمكن
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 المساهمة فً رسم سٌاسات األجور

 

:  هناك معاٌٌر عدة تؤخذ فً الحسبان عند رسم سٌاسات األجور، من بٌنها

مستوى المهارة، ودرجة الصعوبة فً أداء العمل، ودرجة الخطورة، 
 .والعرض والطلب

 

وحٌث أن التصنٌف العربً المعٌاري للمهن ٌحدد المستوى المهاري     

لكل عمل، فٌمكن أن ٌساهم بذلك فً رسم سٌاسات األجور إضافة الى 
 .المعاٌٌر األخرى
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