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  ربي المعياري للمھنالوصف التفصيلي من التصنيف الع •
  

  

 المخرطة: مثل ا��ت مشغل ومعدات تجھيزات مواقع تحديد :الوصف التفصيلي

 وتركيبھا ا�لية، والمثاقب الترددي والمنشار والمكشطة والفريزا والبرجية المتوازية

 وقياسات نوع وتحديد العمل، طلبات دراسة. التركيب وأدلة التوزيعية المخططات بحسب

 القطع، أدوات وتركيب اختيار. والمواصفات الكميات بحسب وتوفيرھا ال'زمة، المعادن

 إجراء. المخرطة وتشغيل التغذية وسرعة الدوران سرعة وضبط العمل، قطع وتركيب

 باستخدام والخارجية الداخلية السلبات وخراطة والداخلية الخارجية الخراطة عمليات

 بالصينية بالربط ال'مركزية السطوح اطةخر إجراء. السلبات خراطة وجھاز الراسمة

 الداخلي ا�لي التسنين عمليات إجراء. مركزين بين بالربط أو الرباعي بالرأس أو الدوارة

 التسوية عمليات وإجراء الفريزا، وتشغيل تجھيز. ا6بواب ومتعدد واحد باب والخارجي

 باستخدام التقسيم وإجراء المستقيمة، والخارجية الداخلية المجاري وفتح والعمودية ا6فقية

 المستقيمة التروس وقطع الحلزونية، المجاري وفتح الفرقية، والتروس التقسيم رأس

 وإجراء المكشطة، وتشغيل تجھيز. التفريز آ�ت باستخدام والمخروطية والحلزونية

 المختلفة اليدوية التشطيب عمليات إجراء. المجاري وفتح والتسوية الكشط عمليات

). الرايمر( التكملة بأدوات الثقوب تكملةو والخارجي الداخلي والتسنين والنشر كالبرادة

 أو الوقائية الصيانة برامج بحسب والمعدات ل>جھزة الوقائية الصيانة برامج تنفيذ

 التدريبية، احتياجاتھم وتحديد المرؤوسين، أداء تقييم. العمل نماذج تعبئة. التعليمات

 .المھنية والصحة الس'مة وتعليمات إجراءات تطبيق. مھاراتھم وتنمية وتدريبھم
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  تركيب المعدات  وا8جھزة  مشاغل الخراطة والتفريز   .١ ٧٢٢٢

  في مشاغل الخراطة والتفريزحساب الكميات مواد العمل وتوفيرھا ومطابقة مواصفاتھا    .٢ ٧٢٢٢

  مشاغل الخراطة والتفريزفي  دراسة خطط ا0نتاج وتحديد أساليب واليات ا0نتاج   .٣ ٧٢٢٢

  في مشاغل الخراطة والتفريزضبط الجودة    .٤ ٧٢٢٢

  التفريزو تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لتجھيزات مشاغل الخراطة   .٥ ٧٢٢٢

 قياس ا8طوال والزوايا باستخدام أدوات وأجھزة القياس الخطية والناقلة والثابتة   .٦ ٧٢٢٢

 عمليات القطعتخطيط قطع العمل لتنفيذ    .٧ ٧٢٢٢

 تصنيف وتحديد خصائص ومواصفات المعادن   .٨ ٧٢٢٢

 نشر المعادن بالمنشار اليدوي   .٩ ٧٢٢٢

 برادة المعادن بالمبارد اليدوية   .١٠ ٧٢٢٢

 قطع وتشكيل المعادن با8زميل اليدوي   .١١ ٧٢٢٢

  الثقوب) رايمر(إجراء عملية تكمله    .١٢ ٧٢٢٢

 كشط المعادن بالمكشطة اليدوية   .١٣ ٧٢٢٢

 تجھيز وتشغيل وخدمة المقادح اDلية   .١٤ ٧٢٢٢

 إجراء عملية التسنين الخارجي والداخلي اليدوي   .١٥ ٧٢٢٢

 تجھيز وتشغيل وخدمة المنشار الترددي اDلي   .١٦ ٧٢٢٢

طة
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 تجھيز وتشغيل وخدمة المخرطة المتوازية   .١٧ ٧٢٢٢

  خراطة وتشكيل السطوح ا.سطوانية الخارجية   .١٨ ٧٢٢٢

 وتشكيل السطوح الداخليةخراطة    .١٩ ٧٢٢٢

 خراطة السلبات الخارجية والداخلية   .٢٠ ٧٢٢٢

 خراطة السطوح ال"مركزية   .٢١ ٧٢٢٢

 )باب واحد(أجراء عمليات اللولبة اDلية بواسطة المخرطة   .٢٢ ٧٢٢٢

 إجراء عمليات اللولبة اDلية ذات ا8بواب المتعددة بواسطة المخرطة   .٢٣ ٧٢٢٢

  المخرطة  الناسخة وخدمتھاتجھيز وتشغيل وخدمة    .٢٤ ٧٢٢٢
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���� ���� � ���f� ��� ��� '�����)*"�  A��( 

• 	
�� ��
���� ���� � H**���� A� �:� '�� ���f� ��� ��� '����� 

•  !I,�  B��� ��
����   �������� 4 /�����*�  
 E . � ��=�� ���D#������ '�+ �������� F+� B��
���  

• �9��
�(�� G /��� 4�"��� '1U !I,�.  
•  Q�� *�*"�� �*� 4"���6 �?
:� 7? �� �> �9��
�(�� G /��� 4�.  

  
 ساعة/ مدة تنفيذھا المركز  الرقم الرمزي الوحدة التدريبية الرقم

 عملي مشغل علم مھنة

 15 10 01-7222 أنواع وخصائص ومواصفات المعادنالتعرف على  ١

قياس اNطوال والزوايا باستعمال أدوات أجھزة القياس  ٢
 الخطية والناقلة والثابتة 

7222-02 10 20 

  10 5 03-7222 تخطيط قطع العمل للتنفيذ ٣

 20 5 04-7222 برادة المعادن بالمبارد اليدوية  ٤

 15 5 05-7222 نشر المعادن بالمنشار اليدوي  ٥

 15 5 06-7222 قطع وتشكيل المعادن باNزميل اليدوي  ٦

 15 5 07-7222 كشط المعادن بالمقشطة اليدوية  ٧

 20 5 08-7222 إجراء عملية التسنين الخارجي والداخلي اليدوية  ٨

 5 5 09-7222 الثقوب ) رايمر ( إجراء عملية تكملة  ٩

 20 5 10-7222 تجھيز وتشغيل المنشار الترددي اVلي  ١٠

  10 5 11-7222  تجھيز وتشغيل وخدمة المقادح اVلية  ١١



  

   ٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 

  ١٨ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 

 20 5 12-7222 تجھيز وتشغيل وخدمة المخرطة المتوازية  ١٢

 40 10 13-7222 خراطة وتشكيل السطوح اNسطوانية من الخارج  ١٣

 60 10 14-7222 خراطة وتشكيل السطوح الداخلية  ١٤

 50 15 15-7222 خراطة السلبات الخارجية والداخلية  ١٥

 60 15 16-7222 خراطة السطوح الYمركزية ١٦

إجراء عمليZة التسZنين اVلZي الخارجيZة بواسZطة المخرطZة  ١٧
 )باب واحد(

7222-17 10 40 

إجZZZراء عمليZZZات التسZZZنين اVلZZZي ذلZZZت اNبZZZواب المتعZZZددة  ١٨
 بواسطة المخرطة 

7222-18 15 65 

 10 5 1/1/213 تشغيل آ.ت اللحام بالقوس الكھربائي ١٩

مZم بZالقوس الكھربZائي  ١٠لحام معZدن الحديZد لغايZة سZمك  ٢٠
 في الوضع اNرضي 

2/1/213 10 30 

  
 ����=�+;� ��������  

 العناصر المھارات ا�ستخدامية المستوى / العمل الرقم

٢ 
  /خراط عام 

 المھني 

والتواصل ا.تصال 
 الفعال

 ا.تصال مع الذات

 ا.تصال مع ا.سرة 

 ا.تصال مع المجتمع

 العمل بروح الفريق

 بناء فرق العمل 

 ا.دوار داخل الفرق

 كيف تكون فعا. في الفريق

 خصائص فريق العمل الفعال

 مھارة إتخاذ القرار 

 مھارة إدارة الوقت والموارد

 مھارات تسويق الذات

 كتابة السيرة الذاتية

 رسالة التغطية

 مقابYت العمل

 العرض والتقديم

 حل المشاكل والنزاع

 استراتيجيات التعامل مع الصراعات

 بناء الثقة مع ا.خرين

 ا.بعاد ا.يجابية للصراعات

دارة المشاريع إنشاء وإ
 الصغيرة

 اكتشاف القدرات

 عرض مشروع مقترح

 تحديد المھارات الفنية للمشروع

 تحديد الخدمات والمنتجات التي سيوفرھا المشروع

 اختيار الموقع المناسب للمشروع

 مھارة الترويج وجذب الزبائن

 تحديد ا.حتياجات وحساب التكاليف ا.ولية للمشروع

  
�������� ������:  
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٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن 
مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 

  ������ G��� ��� ���� ���� ����(���� ����
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بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 
المھندس محمد خير ارشيد 

��������: )� ('�*" ��   ������ G��� ��� ���� ���� ����(���� ����
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   ٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 

  ٢٠ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 
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 6��
��� "�>� /����� ��� : ��+���� ���=��  
J�=��� "�G��: )9: ((���  

 K;�,: �������� ���D#�   
�� A
*���� �� 7@ ��:  

� ̂ b ���� B(�
� **"�.  
� ̂ ��B(
� ��� ��
��� ��B(
�D�� b ���� �
��.  

 K��
�3:  �������� �@��+��� )����L �� L  IG��, (  
 �������  G��/�� '� *���������J ��
�� '� *� �� ���J 	* �� b*/�J ����B����  ��B� �� ��
��J  �_��@ �� '� *�

��D��� J 7_�@ ��(�(�J ��/� Q���J 
��� �,�
J  *�*" A�?@ ) � �����
� ( G��@#&×�&& 4�.  
 K�3��3: ����� ����=L �>���� ��(
��L ��+���  

١.  ���� "�����
�� �4
� �/�  ���= ��(�� ��=� �����0:M"�����
�� G>��� �3 "�� ��. 

٢. ���=��� -�  "�G>���� F(3.  
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٤. �O�� ���G ���=�+�� ��(�� P�
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٥. F+�
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   ٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 

  ٢١ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 

 

٦. "�� ��(�� F>�  ��(� ���=�� � Q�,� L)G>��@�� ������ -�  "�������7M  ���� ��8M ��. 

.  "�� R�(�� "�>+� J��=�� ���G S��0M  T◌– 0:  T◌.  

. ��=��� G>�� "� ���(� -� , R�(�� "�>+ ���.  

 

٧. ���(��� ���� ���=�� � Q�,� LF+�
��� ������ ����� ?���� ���=�+�� ������ ��(�� F���. 
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   ٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 

  ٢٢ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 
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  ٢٣ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 

 

  

 



  

   ٢٠٠٨بناء المعايير المھنية على مرجعية التصنيف العربي المعياري للمھن / ورقة عمل 

  ٢٤ مدير مركز ا.عتماد وضبط الجودة وزارة العمل / المھندس محمد خير ارشيد 

  مفاھيم ومصطلحات

  التعريف   English  المصطلح 

 Occupational  القطاع المھني 
Sector  

العمل / مجموعة من المھن المتجانسة من حيث طبيعة المھنة 
  .ويلبي احتياجات أحد القطاعات ا�قتصادية

ھي مجموعة من ا�عمال ذات الطبيعة المتجاسة وتغطي في  Occupation  المھنة 
  مثل منھة انتاج الطعام    العادة مستويات ادائية متفاوتة

ھو مجموعة من المھام التي يكلف بھا العامل والذي يقاضى عليھا   Job  العمل 
اجرا أو دخل والعمل يمثل جزء متكامل من مھنة وله ايضا 

مثل طاھي عام ) ا�ستخدامية، الحياتية ( مجموعة من المھارات 
  طاھي غربي  / 

 ھي جزء متكامل من العمل يستغرق وقتا من دوام العامل ويمكن Function  المھمة 
اعتباره جزءا مستق' عن المھام ا�خرى للعمل  مثل تجھيز 
ا�جھزة والمعدات وا�دوات المستخدمة في عملية انتاج 

  المأكو�ت
ھو احد عناصر سلسلة اجراءات انجاز المھمة  و� يعتبر الواجب    الواجب 

جزءا مستق' او قائما بذاته مثل تشغيل جھاز المايكرويف حسب 
  الصانعةتوصيات الشركة 

ھي أصغر جزء في العمل الذي � يمكن تحليله �صغر من ذلك   Practical Skill  المھارة العملية 
وتشكل المھارة خطوة من النشاطات التي يمارسھا العامل �نجاز 

مثل ) مھارة ادائية، معرفية، وجدانية(الواجب وتكون على شكل 
عرفية  م/ التعرف على اجھزة المايكرويف وطرق تشغيلھا 

  تشغيل جھاز المايكويف بالطريقة ا�منة والسليمة ادائي وجداني

المھارة المعرفية 
  )المعلومة النظرية(

Knowledge Skill 

  Attitudinal Skill  مھارة اتجاھية وسلوكية

تصنيف العاملين في خمس فئات مھنية مرتبة حسب مستوى   Level of Skill  مستويات المھارة 
العملية والفنية وا�دارية التي يتطلب من شاغلھا المھارات 

ممارسة مھام وواجبات العمل بدرجة اتقان وفقا لمتطلبات سوق 
  .العمل

 Occupational  التحليل المھني 
Profile  

ھو اسلوب لتحليل وحصر وتحديد ا�عمال المتضمنة ومستوياتھا  
ثم تحليل محتوى كل عمل  بشكل  مھام وواجبات ومھارات 

بھدف اعداد معايير التقويم، ومرجعية تصميم البرامج التدريبية، 
  اعداد اختبارات المستوى 

 Occupational  المعيار المھني 
Standard  

ھو معيار مرجعي لقياس مدى تلبية الفرد لمتطلبات ا6داء في 
  واجب محدد في  مھنة معينة 

 Employment  مواصفات التشغيل 
Specifications  

القدرات المھنية الواجب توافرھا لدى شاغل العمل لتمكينه من 
ا�داء في عمل محدود في مھنة معينة وفقا للمعايير السائدة في 

  سوق العمل 
 Training  واصفات التدريب م

Specifications 
المھارات والقدرات والخبرات التعلمية الواجب اكتسابھا 

  .  وممارستھا بدرجة ا�تقان كنتيجة للبرنامج التدريبي

  المراجع

  قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المھني والتقني   •

  أدلة المعايير المھنية المعدة في مركز ا�عتماد وضبط الجودة  •

  برنامج الخراطة المنفذ في مؤسسة التدريب المھني  •

 مسرد المصطلحات للتدريب والتعليم المھني  •


