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 مرونة التدرٌبو        قابلٌة التشغٌلتحسٌن     
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 الجودةQuality 
التدرٌب للمتطلبات النوعٌة لسوق /مطابقة نواتج التعلٌم     

 العمل

 االرتباطٌةRelevancy  

 االستجابة للمتغيراتResponsiveness 
 

 فاعلٌة الكلفةCost Effectiveness 
 مؤسسً، فً موقع )بدائل انماط التدرٌب

 (العمل،مشترك
 

5 
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 التركٌز على الحجم المعرفً التركٌز على وظٌفة المعرفة

 التركٌز على المتطلبات المهارٌة للعمل التركٌز على الموضوعات

 التركٌز على كفاٌات شاغل العمل

 االنتقال من
 

 إلى
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مستوى اداء /بدرجة اتقان( خدمة/سلعة)القدرة على اداء نشاط منتج 

 بحسب معاٌٌر سوق العمل

النشاط قد ٌمثل: 
  خطوة عملStep of Work 

 أو

  واجبTask  

 أو 

 مهمةFunction 

7 
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 تحدٌات وطلبات أسواق العمل الجدٌدة
التغيرات والتوجهات 
 الناتجة من العولمة

 الحاجة لعاملٌن متعددي المهارات  •

 لدى الناس إمكانٌة التكٌف بسرعة مع    •

  الطلب على مهارات حدٌثة   

 تراجع قوة العمل األقل مهارة   •
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 كفايات شاغل العمل ■ نظام معمومات سوق العمل 

رصد متواصل لمستجدات والمتغيرات  ■
 التقنية في سوق العمل

متطلبات تطوٌر برامج التعلٌم والتدرٌب 

 المهنً والتقنً

 تحديد االحتياجات التدريبية

 (الكمية)االحتياجات التدريبية العددية  االحتياجات التدريبية النوعية

 مكونات برامج ومناهج التعلٌم والتدرٌب المهنً 

 

 كفاٌات تخصصٌة ■ 

 

 كفاٌات حٌاتٌة■ 

 

  كفاٌات استخدامٌة■ 
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تمثل المعاٌٌر المهنٌة الوطنٌة المرجع الرئٌس فً حصر الكفاٌات ■ 

 .التخصصٌة

 .تتحدد الكفاٌات الحٌاتٌة من السٌاسة التربوٌة الوطنٌة■ 

من ( Soft skillsالمهارات الناعمة )تتحدد الكفاٌات االستخدامٌة ■ 

 .سٌاسة التدرٌب الوطنٌة
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 المهنً المؤهل وٌتضمن به، خاص مهنً مؤهل (عمل) مهنً اسم لكل

 المتطلبات بوضوح وتحدد تعكس التً المهنٌة المعاٌٌر من جملة

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

reference  تصمٌم فً موضوعٌة كمرجعٌة ٌستخدم: 

 واعتمادها التعلٌمٌة/التدرٌبٌة والبرامج المناهج  

اجازات وإصدار نتائجها، واعتماد المهارة، مستوٌات اختبارات 
 .المهنً العمل ممارسة

 للمهن المعٌاري العربً التصنٌف ٌتضمنه الذي المهنً الوصف وٌشكل

 مرجعٌة العمل سوق فً والتطورات للتغٌرات مواكبته من التحقق بعد
 .المطور الوصف تحلٌل عبر المهنٌة المعاٌٌر الشتقاق موضوعٌة
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 منهجٌات بناء المعاٌٌر المهنٌة
 

  Occupational Analysisمنهجٌة التحلٌل المهنً ■ 

 mrriculuCu Aeveloping D(  DACUM) منهجٌة الدٌكم ■ 

 Functional Analysisمنهجٌة التحلٌل الوظٌفً ■ 

 ETDSمنهجٌة تطوٌر البرامج من منظور مستقبلً ■ 

 معتمد، مهنً تصنٌف أو وطنً مهنً تصنٌف توافر حال فً المنهجٌة هذه تستخدم   
 القطاع من ممثلٌن ٌضم المهنً المجال فً خبراء فرٌق التحلٌل بعملٌة وٌقوم
 قطاع عن وممثلٌن العمل، سوق فً والخبرة الدراٌة ذوي ومن الممارسٌن المهنً
 :اآلتٌة المراحل طرٌق عن المهنً التحلٌل وٌتم .والتقنً المهنً والتعلٌم التدرٌب

 
والمهن المعنً، المهنً القطاع فً المهنٌة المجموعات تحدٌد :األولى المرحلة 

 .المهنً التصنٌف وثٌقة من عمل لكل المهارة ومستوٌات واألعمال،
 

المممارس للواقع والمستوٌات واألعمال المهن مواكبة من التحقق :الثانٌة المرحلة 
 بعضها حذف أو األعمال بعض إضافة الفعلٌة الحاجة تقضً وقد العمل، سوق فً
 .أحٌانا   دمجها أو

 
فً الممارس للواقع لألعمال المهنً الوصف مواكبة من التحقق :الثالثة المرحلة 

 أسالٌب فً التقنٌة التغٌرات متطلبات وٌلبً مواكب الوصف وأن العمل، سوق
 .العمل سوق فً واإلنتاج العمل
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مهام وحصر للعمل الوظٌفً الوصف تحلٌل :الرابعة المرحلة  
Functions  أدوار أو Roles هذا فً المهمة وتعرف .العمل شاغل 

 قبل من أداؤه ٌمكن ونهاٌة، بداٌة له العمل من متكامل جزء بأنها السٌاق
 .العمل وقت من وقتا   وٌستغرق مستقل، شخص

 

واجبات إلى المهام تحلٌل :الخامسة المرحلةTasks  بأنه الواجب وٌعرف 
 منطقً أو زمنً ادائً بترتٌب العامل بها ٌقوم التً النشاطات سلسلة احد
  األداء معٌار تحدٌد المرحلة هذه فً وٌتم العمل، مهام أحد إنجاز أجل من

Performance Criteria  واجب لكل. 
 

أصغر بأنها المهارة وتعرف مهارات إلى الواجب تحلٌل :السادسة المرحلة 
  معرفٌة إما المهارة تكون وقد .العمل تحلٌل من إلٌه الوصول ٌمكن جزء

Cognitive (نفسحركٌة) عملٌة أدائٌة أو Psychomotor  أو 
 ودرجة مهارة، كل طبٌعة وتحدٌد ، Affective (وجدانٌة) اتجاهٌة
 .الشغل محٌط فً أهمٌتها

 

15 

 :المصطلحات األساسٌة  ■

      OCCUPATION ANALYSISتحلٌل المهن      ●

  JOB  ANALYSISتحلٌل العمل                            ●

  FUNCTION ANALYSISتحلٌل المهام                ●

  TASK ANALYSISتحلٌل الواجبات                      ●

  SKILL ANALYSISتحلٌل المهارات                     ●

16 
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 الوصف المهني لمعمل

 2مهمة  1مهمة  3مهمة 

 1واجب   2واجب 3واجب 

 مهارة مهارة مهارة

 منهجٌة التحلٌل المهنً

17 
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 المناهج/ مصطلحات مصمم البرامج مصطلحات محلل العمل

 Jobالعمل 

 مهارة مهارة

 واجب واجب

 مهمة مهمة

 برنامج التدرٌب

خطوات العمل 

 (األهداف الخاصة)

 عنصر كفاٌة عنصر كفاٌة

 وحدة كفاٌة وحدة كفاٌة
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 :مرجعٌة رئٌسة  ●

المهنً لمجموعة األعمال فً / الوصف الوظٌفً *    

المهنً ،الماهر، محدد ) مستوٌات العمل اأساسٌة 

 (.المهارات

 واقع ممارسة العمل فً عٌنة ممثلة لسوق العمل*    

 :مرجعٌة ثانوٌة  ●

ر التقنً فً / المستقبل المنظور للتطور     ٌّ التغ
 .ممارسة العمل فً سوق العمل 

19 

منهجية لحصر مسميات األعمال الموجودة في سوق العمل    المنضوية  ●
 .ضمن إطار مهنة واحدة 

 

 2008التصنيف العربي المعياري لممهن : المرجعية
  مجموعة أعمال متجانسة من حيث : Occupationمهنة  ●

 .طبيعتها تمارس في مستويات مهنية مختمفة وفقًا لمسّمم الفني لممهارات
 
 
 

20 
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 اللحام وتشكٌل المعادن والسباكة: القطاع الفرعً األول

الفصول التً ٌتضمنها القطاع الفرعً األول من التصنٌف العربً المعٌاري 
 2008للمهن 

 العاملون فً السباكة وتشكٌل المعادن واالنشاءات المعدنٌة 721

 (صهر وصب المعادن)العاملون فً السباكة  7211

 العاملون فً اللحام بالقوس الكهربائً واألكسً أسٌتٌلٌن 7212

 العاملون فً أشغال الصفٌح 7213

 العاملون فً اإلنشاءات المعدنٌة 7214

 (أبواب وشبابٌك)العاملون فً حدادة المبانً  7215

 الحّدادون ومشغلو مكابس التشغٌل 7221

21 

22 

 مستوى فئات
 المهارة

 
 األعمالمصفوفة 

 لحام/مٌكانٌكًفنً  تقنً/فنً
3115022 

 لّحٌم عام المهنً العامل
7212013 

 عام/لّحٌم كهرباء
7212023 

 لّحٌم أنابٌب
7212063 

لّحٌم كهرباء تحت 
 الماء

7212093 

 لّحٌم كهرباء الماهر العامل
7212034 

لّحٌم أكسً 
 أسٌتٌلٌن

7212134 

 لّحٌم أنابٌب
7212063 

 
  محدود العامل

 المهارات (محّدد)

مساعد لّحٌم 
 كهرباء

7212045 

مساعد لّحٌم أكسً 
 أسٌتٌلٌن

7212145 

 مساعد لّحٌم أنابٌب
7212085 

لّحٌم مقاومة 
 نقطة-كهربائٌة

7212055 

مشّغل آلة لحام 

كهرباء 
 أوتوماتٌكٌة
7212155 
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شاغل العمل في الشغل من أجل  FUNCTIONSمنهجية تستخدم لحصر مهام  ●
كسب العيش سواء بالعمل بأجر لدى اآلخرين أو العمل لمحساب الخاص ، بهدف 

 لشاغل العمل JOB DESCRIPTIONالمهني / إعداد الوصف الوظيفي 
مجموعة المهام والواجبات التي تنجز أو يفترض أن تنجز من قبل  JOBالعمل  ●

ويعد العمل الوحدة .شخص واحد ، وتمبي فرصة عمل متوافرة في سوق العمل 
 .اإلحصائية األساسية في التصنيف المهني

 المهني لمعمل/ مكونات الوصف الوظيفي ●
 تعريف العمل/ الوصف المختصر *   

 يحدد الوصف المختصر مهام شاغل العمل     
 اسم العمل ورقمه الرمزي     

 الوصف التفصيمي *   
يحدد الوصف التفصيمي الواجبات التي يؤديها شاغل العمل من أجل إنجاز كل     

وترتب الواجبات بحسب تسمسل المهام المحددة في الوصف .مهمة من مهامه
 المختصر

اختصاصي ، فني،مهني،   : أحدى الفئات الخمس ) فئة مستوى المهارة لمعمل *   
 (.ماهر ، محدد المهارات 

 

23 

المختصر الوصف   

 العمل مواد بتوفٌر وٌقوم لحام /مٌكانٌكً فنً إشراف تحت أو منفردا   ٌعمل    

 الكهربائً بالقوس اللحام آالت وتشغٌل وتجهٌز والمواصفات، الكمٌات بحسب

 بالغاز المحجوب الكهربائً بالقوس اللحام آالت وتشغٌل وتجهٌز الٌدوي،

  بالغاز المحجوب الكهربائً بالقوس اللحام آالت وتشغٌل وتجهٌز ،(المٌغ)

 أوضاع فً الفوالذٌة والسبائك الحدٌدٌة وغٌر الحدٌدٌة المعادن ولحام ،(التٌغ)

 الوقائٌة الصٌانة برامج وتنفٌذ والمحجوب، الٌدوي بالقوس المختلفة اللحام

 وإدارة العمل، نماذج وتعبئة الكهربائً، بالقوس اللحام ومعدات ألجهزة

 والصحة السالمة وتعلٌمات إجراءات وتطبٌق مهاراتهم، وتنمٌة المرؤوسٌن

   .المهنٌة

24 
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 الوصف التفصٌلً•

 

 اللحام إلكترود نوع وتحدٌد المطلوب، اللحام خط مواصفات وتحدٌد اللحام، نوع تحدٌد    
 وتوفٌر العمل، طلبات دراسة .اللحام وأوضاع والشطفات اللحام لوصالت وقطره
 فً المحددة والمواصفات الكمٌات بحسب الالزمة اللحام وإلكترودات الحدٌدٌة المواد
 الكهربائً بالقوس اللحام آالت وتشغٌل تجهٌز .العمل طلب أو التنفٌذٌة الرسوم
 واختٌار المٌغ، لحام آالت وتشغٌل تجهٌز .اللحام إلكترود وقطر نوع واختٌار الٌدوي،
 نوع بحسب التٌار مواصفات وضبط الغاز، خراطٌم ووصل اللحام، سلك بكرة وتركٌب
 بحسب التٌار مواصفات وضبط التٌغ، لحام آالت وتشغٌل تجهٌز .العمل قطعة معدن
 الحدٌدٌة للمعادن اللحام عملٌات إجراء .الغاز خراطٌم ووصل العمل، قطعة معدن نوع
 ولحام الرأس، وفوق واألفقً والعمودي األرضً :مثل المختلفة، اللحام أوضاع فً

 مختلف فً والسبائكً الكربونً الفوالذ ولحام األوضاع، مختلف فً السكب حدٌد
 الالزم التشطٌب وإجراء األوضاع، مختلف فً األلمنٌوم سبائك ولحام األوضاع،
 ومعدات ألجهزة الوقائٌة الصٌانة برامج تنفٌذ .الٌدوٌة العدد باستخدام اللحام لخطوط
 أداء تقٌٌم .العمل نماذج تعبئة .والمحجوب الٌدوي الكهربائً بالقوس اللحام

 تطبٌق .مهاراتهم وتنمٌة وتدرٌبهم التدرٌبٌة، احتٌاجاتهم وتحدٌد المرؤوسٌن،
   .المهنٌة والصحة السالمة وتعلٌمات إجراءات

 

25 

جزء متكامل ومستقل بذاته من العمل ، :  FUNCTIONالمهمة  ●
يؤدى من قبل شخص واحد ، ويستغرق جزءًا من وقت عممه ، وينتهي 

 ( .سمعة ، خدمة )بمنتج 
 

26 

 العمل

 مهمة 
 ( وحدة كفاية)

3 

 مهمة 
 ( وحدة كفاية)

1 

 
 مهمة 

 ( وحدة كفاية)
2 
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 (وحدات الكفاٌة)المهام  الرقم الرمزي

 وخدمتها وتشغٌلها الٌدوي الكهربائً بالقوس اللحام آالت تجهٌز 01

 األرض الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس مم10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 02

   األفقً الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 03

  العامودي الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 04

 الرأس فوق وضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 05

  الٌدوي الكهربائً بالقوس الكربونً الفوالذ لحام 06

 الٌدوي الكهربائً بالقوس السبائكً الفوالذ لحام 07

 وخدمتها وتشغٌلها المٌغ لحام معّدات تشغٌل 08

  المٌغ بلحام الحدٌدٌة المعادن لحام 09

 المٌغ بلحام الحدٌدٌة غٌر المعادن لحام 10

 وخدمتها وتشغٌلها التٌغ لحام معدات تجهٌز 11

 التٌغ بلحام الحدٌدٌة المعادن لحام 12

  التٌغ بلحام الحدٌدٌة غٌر المعادن لحام 13

 الٌدوي الكهربائً بالقوس السكب حدٌد لحام 14

  الكهربائً بالقوس المعدنٌة القطع شطف/قص 15

 اللّحام خطوط وجلخ تنظٌف 16

 المشغوالت كلفة حساب 17

28 

الرقم 
 الرمزي

 

 المهام
 (وحدات الكفاٌة)

   األعمالأسماء 

 لحٌم عام لحٌم

 كهرباء
 عام

 لحٌم

 أنابٌب
 عام

  لحٌم
 أنابٌب

 لحٌم

 كهرباء

 تحت
 الماء

 لحٌم
 كهرباء

 مساعد

 لحٌم
 كهرباء

 مساعد

 لحٌم
 أنابٌب

 الكهربائً بالقوس اللحام آالت تجهٌز 01
 وخدمتها وتشغٌلها الٌدوي

● ● ● ● ● ● ● ● 

  مم10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 02

 الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس
 األرضً

● ● ● ● ● ● ● ● 

  مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 03

   األفقً الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس
● ● ● ● ● ● 

  مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 04

 الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس
   العامودي

● ● ● ● ● ● 

  مم 10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 05

 فوق وضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس
 الرأس

● ● ● ● ● ● 

 الكهربائً بالقوس الكربونً الفوالذ لحام 06
  الٌدوي

● ● ● ● ● ● 
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 الكهربائً بالقوس السبائكً الفوالذ لحام 07
 الٌدوي

● ● 

 ● وخدمتها وتشغٌلها المٌغ لحام معّدات تشغٌل 08

 ●   المٌغ بلحام الحدٌدٌة المعادن لحام 09

 ● المٌغ بلحام الحدٌدٌة غٌر المعادن لحام 10

 ● وخدمتها وتشغٌلها التٌغ لحام معدات تجهٌز 11

 ● التٌغ بلحام الحدٌدٌة المعادن لحام 12

 ●  التٌغ بلحام الحدٌدٌة غٌر المعادن لحام 13

 ● الٌدوي الكهربائً بالقوس السكب حدٌد لحام 14

 بالقوس المعدنٌة القطع شطف/قص 15
   الكهربائً

● ● ● ● ● ● 

 ● ● ● ● ● ● ● ● اللّحام خطوط وجلخ تنظٌف 16

 ● ● ● ● ● ● المشغوالت كلفة حساب 17

29 

 مهام إحدى إنجاز أجل من العمل يؤديها التي النشاطات سمسمة لحصر منهجية●
 .لألداء الزمني التسمسل بحسب أو المنطقي التسمسل بحسب وتنظم ، العمل

 إحدى إلنجاز / ألداء الالزمة النشاطات سمسمة عناصر أحد TASK الواجب ●
 أو مستقالً  الواجب يعدّ  وال ، أكثر أو واجباً  تضم الواحدة فالمهمة .العمل مهام
 وفق عمى بكاممها النشاطات سمسة بأداء نفسه العامل يقوم إنما ، بذاته قائماً 
 . األداء في زمني أو منطقي وتسمسل نسق

 

30 

 العمل

 مهمة 
 ( وحدة كفاية)

1 

 مهمة 
 ( وحدة كفاية)

1 

 مهمة 
 ( وحدة كفاية)

2 

 واجب 
 ( عنصر كفاية)

3 

 واجب 
 ( عنصر كفاية)

1 

 واجب 
 ( عنصر كفاية)

2 
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 اللحام بالقوس الكهربائً واألكسً أسٌتٌلٌن: المهنة

31 

 (عناصر الكفاٌة) الواجبات الرقم (وحدة كفاٌة)  المهمة الرقم

 مم10 سمك لغاٌة الطري الفوالذ لحام 02

 الوضع فً الٌدوي الكهربائً بالقوس

 األرضً

  Butt joint التناكبٌة الوصلة لحام 1.02

 Lap joint اإلنطباقٌة الوصلة لحام 2.02

  Edge joint الطرفٌة الوصلة لحام 3.02

 T حرف شكل وصلة لحام 4.02

خطوات العمل الالزمة لتمكين العامل من أداء واجب  / منهجية لحصر المهارات  ●
 (.أحد سمسمة النشاطات) 
أو األدائية أو ( الذهنية)هي الخطوة أو العممية المعرفية :  SKILLالمهارة  ●

. التي يمارسها العامل في أثناء أدائه إلحدى الواجبات ( االتجاهية)الوجدانية 
أدق جزئية في العمل يمكن الوصول إليها عمميًا عبر / وتعّد المهارة أصغر 

 .التحميل
 

32 

 العمل

 2مهمة  1مهمة  3مهمة 

 2واجب  1واجب  3واجب 

 مهارات مهارات مهارات
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 وحدة) المهمة الرقم
 (الكفاٌة

 الواجبات الرقم

 عناصر)
 (الكفاٌة

 طبٌعة (العمل خطوات) المهارات الرقم
 *المهارة

 درجة
 **االهمٌة

 الطري الفوالذ لحام 02
 مم10 سمك لغاٌة

 الكهربائً بالقوس

 الوضع فً الٌدوي
 األرضً

 لحام 1.02

 الوصلة

  التناكبٌة
Butt 

joint  

 التناكبٌة الوصلة مفهوم تعّرف 1.1.02
 ومواصفاتها

1 1 

 1 1 التناكبٌة الوصلة لحام رموز تعّرف 2.1.02

 الوصلة تجهٌز ضبط طرائق تعرف 3.1.02
 التناكبٌة

1 1 

 1 3 العمل مالبس ارتداء 4.1.02
 جهة من القائمة التناكبٌة الوصلة لحام 5.1.02

 واحدة
2 1 

 من القائمة التناكبٌة الوصلة لحام 6.1.02
 جهتٌن

2 1 

 من المشطوفة التناكبٌة الوصلة لحام 7.1.02
 واحدة جهة

2 1 

 من المشطوفة التناكبٌة الوصلة لحام 8.1.02
 جهتٌن

2 1 

 اتجاهٌة( 3)ادائٌة ( 2)معرفٌة ( 1: )طبٌعة المهارة*

 منخفضة(3)متوسطة ( 2)مرتفعة ( 1: )درجة األهمٌة** 

34 

 االداء تقٌٌم معاٌٌر التدرٌب/التعلٌم مواصفات التشغٌل مواصفات

 النظرٌة المهنٌة المعلومات العملً التدرٌب

 القائمة التناكبٌة الوصلة ٌلحم

 من الٌدوي الكهربائً بالقوس

  أمامً لحام واحدة جهة
Forehand 

 القائمة التناكبٌة الوصلة لحام
 من مم 2 عن ٌقل بسمك لقطع

 واحدة جهة

 الوصلة مفهوم ٌتعّرف ●

   التناكبٌة
 الوصلة مواصفات ٌتعّرف ●

   القائمة التناكبٌة
 الوصلة مواصفات ٌتعّرف ●

 المشطوفة التناكبٌة
 الوصلة لحام رموز ٌفّسر ●

   التناكبٌة
 اللحام مفهوم ٌتعرف ●

   والخلفً األمامً
 ضبط طرائق ٌتعرف ●

 التناكبٌة الوصلة تشوهات
 ومعالجتها

 اللحام خط سمك انتظام ●
 اللحام خط عرض انتظام ●
 من اللحام خط جانبً خلو ●

 التحّفؤ
   مم 1 ± الطولً التشّوه ●
 الثنً اختبار اجتٌاز ●

 القائمة التاكبٌة الوصلة ٌلحم

 الكهربائً بالقوس جهتٌن من

  خلفً بلحام الٌدوي
Backhand 

 القائمة التناكبٌة الوصلة لحام
 2-5 بٌن ٌتراوح بسمك لقطع

 واحدة جهة من مم

 التناكبٌة الوصلة ٌلحم
 بالقوس (v) المشطوفة

 جهة من الٌدوي الكهربائً
   واحدة

 التناكبٌة الوصلة لحام

 ٌتراوح لقطع المشطوفة
 جهة من مم 6-10 من سمكها

 واحدة
 التناكبٌة الوصلة ٌلحم

 بالقوس (v) المشطوفة

 جهة من الٌدوي الكهربائً
 واحدة

 التناكبٌة الوصلة لحام

 ٌتراوح لقطع المشطوفة
 من مم 6-10 من سمكها

 جهتٌن

 اللحام بالقوس الكهربائً واألكسً أسٌتٌلٌن(: وحدة الكفاٌة)المهنة 

 مم بالقوس الكهربائً الٌدوي فً الوضع األرضً  10لحام الفوالذ الطري لغاٌة سمك : المهمة

 لحام الوصلة التناكبٌة (: عنصر الكفاٌة)الواجب 
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 إعدادها ٌتم (measurement مقٌاس) قٌاس أداة بأنه االختبار ٌعرف

 من مجموعة تتضمن عدة خطوات من منظمة طرٌقة وفق على

 درجة تحدٌد بغرض ، محددة قواعد و لشروط تخضع التً االجراءات

 من عٌنة عن إجابات طرٌق عن معٌنة قدرة أو لسمة الفرد امتالك
   . قٌاسها المرغوب القدرة أو السمة تمثل التً ( األسئلة) المثٌرات
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 ماذا نقٌس ؟

 (   Traits) نقٌس خصائص أو قدرات و سمات 

 القدرة خاصٌة عقلٌة أو جسمٌة  ■

 السمة خاصٌة نفسٌة أو انفعالٌة  ■

 التصنٌف بحسب المرجع أو طرٌقة تفسٌر النتائج  -أ
 :  ٌتضمن هذا التصنٌف فئتٌن هما 

 (   Norm-referenced) اختبارات رتبٌة المرجع  ■
ٌتم فً هذه الفئة مقارنة أداء الطالب فً االختبار بأداء مجموعته 

فقد تكون هذه المجموعة من طالب (  Norm-group)المعٌارٌة 
كأن تفسر عالقة الطالب فً . صفه أو من هم فً مستواه األكادٌمً 

من طالب (   %60) الرٌاضٌات مثال على أنه أعلى تحصٌال من 
 .  صفه 

 (   Criterion-referenced) اختبارات محكٌة المرجع  ■
ٌتم فً هذه الفئة مقارنة أداء الفرد بمستوى أداء مسبق التحدٌد بصرف 

كأن ٌطبع الفرد على . النظر عن أداء مجموعة زمالئه أو أقرانه 
)  فً الدقٌقة من مخطوط باللغة العربٌة لمدة ( كلمة  70) الحاسوب 

) دقائق بدون أخطاء ، وٌعد هذا هو مستوى التمكن (  5
Mastery ) أو مستوى األداء(Performance Standard  )

 .المقبول 
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أسلوب تقدٌم ) التصنٌف بحسب الكٌفٌة التً ٌظهر فٌها األداء  -ب

 (االجابة 

 :  وتصنف فً فئتٌن هما 

 أم شفوٌة ( قلم  –ورقة ) اختبارات لفظٌة سواء كانت كتابٌة أم تحرٌرٌة  ■

 .اختبارات عملٌة و تتم فً المختبرات و المشاغل  ■

وتشمل االختبارات المهنٌة هاتٌن الفئتٌن إذ تتضمن الكفاٌات المهنٌة 

تقاس باالختبارات اللفظٌة ، وكفاٌات ( معلومات مهنٌة )كفاٌات معرفٌة 
 .  عملٌة تقاس باالختبارات العملٌة 

  

 :  التمتع بخصائص منها من حتى ٌعّد االختبار أي كان نوعه جٌدا  ، ال بد 

   Test Validityصدق االختبار  -أ

 . ٌعرف الصدق بقدرة االختبار على قٌاس ما صمم أصال لقٌاسه

 

 .  و المقصود هنا صدق نتائج االختبار أو صدق تفسٌرها 
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  Test Reliabilityثبات االختبار   -ب

وٌقصد به الثبات النسبً لنتائج تطبٌق االختبار على الفرد نفسه أو 

. علٌهم / مجموعة األفراد نفسها فً حال تكرار تطبٌق االختبار علٌه 
 .  مع ثبات الظروف و الشروط التً ٌؤدى االختبار فً ظلها 

    Objectivityالموضوعٌة   -ج

التً صمم ( القدرة أو السمة) ٌقصد بها قدرة االختبار على قٌاس الخاصٌة 

لقٌاسها دون تأثر نتائج القٌاس بشخص القائم على تنفٌذ االختبار أو 

بمعنى آخر أن الفرد الذي ٌؤدي االختبار سٌحصل على النتائج نفسها أو 

نتائج متقاربة إذا طبق علٌه االختبار نفسه مجموعة من الفاحصٌن 
 ( . المصححٌن )
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 الشمول  -د

و مجاالت األهداف ( الكفاٌات ) ٌقصد بالشمول هنا تغطٌة المحتوى 

السلوكٌة ومستوٌاتها أو بمعنى آخر أن ٌعكس االختبار مؤشرات قٌاس 

 .  مكونات الكفاٌات 

 . وٌساهم الشمول فً تحقٌق صدق االختبار و ثباته 

 (  االستعمال ) سهولة التطبٌق  -هـ

على األفراد ال ٌنبغً له أن ( تطبٌقه ) و ٌقصد بهذا أن تنفٌذ االختبار 

ٌتطلب تهٌئة خاصة أو معدات متطورة أو أفراد ذوي تدرٌب متقدم 
 . لتنفٌذه 
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 الكلفة المناسبة  -و

ٌقصد بالكلفة المناسبة هنا عدم المبالغة فً المتطلبات المادٌة والبشرٌة 
 .  الالزمة لتنفٌذ االختبار و تصحٌحه و استخراج النتائج 

 

الوطنٌة ، ال بد أن تكون هذه  مستوى المهارةعندما نتحدث عن اختبارات 
 .  االختبارات مقننة
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 : تتمتع االختبارات المقننة بالخصائص اآلتٌة 
 و المهارات و المعارف من واسعا مجاال   المقنن االختبار ٌقٌس ■ 

 على أساسا تعتمد ال مشتركة و عامة تعلم نواتج وٌتضمن االتجاهات
 أو الرٌاضٌات مثل كامال تخصصا   االختبار ٌغطً وقد ، مقرر كتاب
 وٌغطً . المثال سبٌل على النجارة مهنة علوم أو اللحام مهنة علوم

 .معٌن بموضوع ترتبط ال قد أساسٌة مهارات

 

 و المناهج فً المختصٌن من فرٌق قبل من المقننة االختبارات تعد ■

 فً مختص و العمل مٌادٌن فً ممارسٌن و المهنة مجال فً التدرٌب
 .التقوٌم و القٌاس

 من لجمٌع وموحدة معٌارٌة شروط و ظروف فً االختبارات هذه تطبق ■

  . الواحد االختبار علٌهم ٌطبق

 الموضوعٌة من عالٌة بدرجة المفحوصٌن إجابات تصحٌح عملٌة تتمتع ■

  المنتقاة االجابات أسئلة فئة من تكون النظري االختبار فً الفقرات ألن ،
. 

   . الثبات و الصدق من عالٌة درجة فٌها ٌتوفر ■
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تمر عملٌة إعداد االختبار المقنن باتباع مسار نظمً ٌتكون من خطوات 

 .تمهد كل منها للخطوة التً تتبعها

 تحدٌد الغرض من االختبار  ■

 تحدٌد ما ٌقٌس االختبار  ■

 تحدٌد مكونات القدرات و السمات المهنٌة  ■

 إعداد الئحة المواصفات  ■

 

 

 

 

 : هناك نوعان من االختبار حسب نوع األداء هما  ■

 المعرفً المجال عادة ٌقٌس و ،النظرٌة المهنٌة المعلومات اختبار ●

 فً القٌاس ٌتطلب حٌث االنفعالً المجال ما حد إلى و مستوٌاته بمختلف

 و المالحظة بأدوات ٌقاس بذلك وهو المالحظة، تكرار االنفعالً المجال
   . المراقبة

  المجال فً السمات و القدرات ٌقٌس و ( العملً ) األدائً االختبار ●

  . (العملً) حركًالنفس

  .المناسبة القٌاس أداة تحدٌد ٌتم طبٌعتها و الكفاٌة نوع ضوء وفً
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ٌستخدم فً اختبارات المعلومات المهنٌة النظرٌة من اختبارات المستوى 
 :الفئات اآلتٌة

  (  Matching) المطابقة  ■
 (   Multiple-Choice) االختٌار من متعدد  ■
 (   Completion) التكمٌل  ■
 

 :  تتضمن كراسة االختبار ما ٌأتً 

   محددة و واضحة تكون أن ٌراعى و لالختبار للمتقدم تعلٌمات ■

   . اإلجابة كٌفٌة و الزمن تتضمن و

 

 حال فً فقرة لكل العالمة تحدٌد مع منطقٌا ترتٌبا مرتبة االختبار فقرات ■

   . االختبار فقرات إلى ( الدرجات ) العالمات توزٌع اختالف

 

 ورقة اإلجابات الصحٌحة  ■
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 من عٌنة على أولٌا بتطبٌقها تجربتها من بد ال االختبار كراسة اعتماد قبل

 كراسة تجربة ٌتم الوطنٌة المهنٌة االختبارات حال ففً . المستهدفة الفئة

 التدرٌب و التعلٌم برامج خرٌجً من عشوائٌة عٌنة على االختبار

 إجابات تصحٌح و . الممارسٌن العمال من عٌنة على أو المهنً

 البدٌل مستوى على و االختبار مستوى على النتائج ورصد المتقدمٌن
  . الواحدة الفقرة ضمن

 Atomistic  الواحدة الفقرة مستوى على تحلٌال   النتائج تحلٌل ٌتضمن

 ، النتائج تفسٌر بغرض المعاٌٌر اشتقاق و Holistic إجمالٌا وتحلٌال  

  .الواحدة للفقرة الصعوبة درجة وتحدٌد

 المركزٌة النزعة احصاءات مثل االحصاءات بعض بحساب النتائج وتفسر

 المدى ) التشتت واحصاءات ( المنوال و الوسٌط و الحسابً المتوسط)
   .(المعٌاري واالنحراف التباٌن و



5/11/2013 

28 

 وتفسٌرها تحلٌلها و النتائج استخراج و التجرٌبً التطبٌق نتائج ضوء فً

 أعلى درجة لتحقٌق وتعدٌلها (الفقرات) االختبار محتوى فً النظر ،ٌعاد
   . لالختبار Content Validity المحتوى صدق من

 آخر بمعنى أو ( العملً) النفسحركً مجال مهارات العملً االختبار ٌقٌس

 اختبار بأنه العملً االختبار وٌصنف . العملٌة المهارات أداء على القدرة
 األداء معٌار ٌعد و ( Criterion Referenced) المرجع محكً

 بذلك و ، الحكم و للقٌاس المرجعً المحك العمل سوق فً المقبول
 أداء من Mastery التمكن تقٌٌم و لقٌاس كأداة العملً االختبار ٌستخدم

 الكفاٌات أي للعمل العملٌة المهنٌة Competencies الكفاٌات

  .للعمل الوطنٌة المهنٌة المعاٌٌر فً المحددة العملٌة المهنٌة



5/11/2013 

29 

أسلوب  :ماٌتناول االختبار العملً بإطاره العام بعدٌن بشكل أساسً ه
المنتج النهائً ، كما ٌمكن أن ٌكشف عن بعض المهارات , العمل

 .  العقلٌة 
 أسلوب العمل  ■

 :  ٌشمل هذا البعد أهداف سلوكٌة تغطً األمور اآلتٌة 
 .  اختٌار األدوات والتجهٌزات المناسبة لألداء المطلوب  ●
 .  استخدام األدوات والتجهٌزات المناسبة بصورة صحٌحة و آمنة  ●
 .  تطبٌق إجراءات وقواعد السالمة و الصحة المهنٌة  ●
 Sequenceفً تنفٌذ خطوات العمل (المنطقً)اتباع التسلسل السلٌم●

of Operation  
قراءة التعلٌمات بلغة الكلمات أو بلغة الرسم ، وٌشمل ذلك أدلة  ●

 .  الشركات الصانعة و تفسٌرها و تطبٌقها 
 استخدام المواد مراعٌا البعد االقتصادي  ●

 المنتج النهائً  ■

 :  ٌشمل هذا البعد 

من حٌث التقٌٌد بالمواصفات ( انجاز المنتج النهائً ) دقة العمل  ●
 .  أو البعد النوعً للمنتج النهائً . المحددة 

سرعة العمل أو الوقت المستغرق فً اإلنجاز و ٌعنً هذا البعد  ●
 .  الكمً

  Mental Skillsمهارات عقلٌة  ■

  مجال من أكثر من خصائص ٌتضمن قد السلوكً الهدف أن عرفنا

 العملً االختبار تضمٌن ٌمكن لذلك ( حركً و انفعالً ، معرفً)

 ( مناقشة فقرات ) شفوٌا عنها اإلجابة تكون فقرات أو أسئلة بعض

 التً العملٌة اإلجراءات بعض تفسٌر فً لالختبار المتقدم قدرة لقٌاس
 مالحظتها ٌمكن ال  Know why ( ذهنٌة ) عقلٌة قدرات ٌصاحبها

   . األداء مراقبة أثناء فً
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 وكذلكاألهداف ، جمٌعها الكفاٌات العملً االختبار تضمٌن ٌنبغً هل
 بالنفً الجواب ؟ أٌضا   جمٌعها كفاٌة كل ضمن المهارات أو السلوكٌة

  . طبعا
  Key Skills المفتاحٌة المهارات تحدٌد األولى الخطوة تكون ، لذا

  . كفاٌة كل ضمن

 إعداد الئحة المواصفات  ■

بعد انجاز الخطوة السابقة نكون فً وضع ٌمكننا من إعداد الئحة 
 :  مواصفات االختبار العملً و تتضمن الالئحة 

 الكفاٌات المقٌسة  ●

المهارات المفتاحٌة المطلوب قٌاسها ضمن كل كفاٌة ، ومستوى األداء  ●
 ( .المحك المرجعً)المقبول 

ٌتم تصمٌم االختبار العملً على أساس نواتج الخطوة السابقة و ٌتضمن 
  : 
 .  إعداد نصوص فقرات االختبار بما فٌها الرسوم التنفٌذٌة  ■
 :  التعلٌمات الموجهة للمتقدم لالختبار و تشمل  ■
 .اإلرشادات الخاصة بتنفٌذ االختبار  ●
معاٌٌر التقوٌم العامة ) األمور العامة التً ستراعى فً أثناء التقوٌم  ●

  .) 
  األمور تتناول و العملً االختبار تدرٌج و مراقبة استمارة إعداد ■
 متابعتها االختبار مراقب على التً العمل بأسلوب المتعلقة ( النقاط)

  الجودة ومعاٌٌر ، المناقشة أسئلة وفقرات ، التنفٌذ أثناء فً وتقٌٌمها
   . الوقت و ( الدقة)
 ( الخامات ) المواد وتشمل االختبار تنفٌذ مستلزمات قوائم إعداد ■

  الصانعة الشركات أدلة و العمل معٌنات و والتجهٌزات واألدوات
   . ( المعطٌات)
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 خرٌجً من عشوائٌة عٌنة على تجربته بهدف العملً االختبار تطبٌق ٌتم

 نتائج ترصد و الممارسٌن العمال أو المهنً التدرٌب و التعلٌم برامج
   . التدرٌج و المراقبة استمارة باستخدام المتقدمٌن

 الفقرة مستوى على ودراستها تفسٌرها وٌتم العملً االختبار نتائج تحلٌل
Atomistic ككل االختبار مستوى وعلى Holistic .  



5/11/2013 

32 

 النظر إلعادة إمكانٌة هناك ، وتفسٌرها االختبار التحلٌل نتائج دراسة بعد

 وقائمة والتدرٌج المراقبة واستمارة التنفٌذٌة تعلٌماته و االختبار بفقرات

 صالحا   العملً االختبار ٌصبح والتعدٌل الدراسة وبعد.التنفٌذ مستلزمات

 ضوء فً التطوٌر و التحدٌث مواصلة ضرورة مالحظة ) لالستخدام
   . ( الوطنٌة المهنٌة المعاٌٌر فً المستجدات


