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 اعداد المهندس صادق خزعل ابراهٌم

 مدٌر اعداد وتطوٌر المناهج 

 وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة

 مسمٌات لحصر نظاما   المهنً التصنٌف ٌمثل 

 مصفوفات فً وتبوٌبها وترتٌبها، والمهن األعمال

 معتمدة تشابه لخاصٌة وفقا   هرمٌا   متدرجة مهنٌة

 بالهٌاكل تتعلق مشترك تفاهم لغة توفٌر بهدف

 العاملة للقوى المهنٌة

 مفهوم التصنٌف المهنً

   2008أضواء على التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 
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 فوائد التصنٌف المهنً

 العمل سوق معلومات جمع1.

 ومعالجتها العمل سوق معلومات حوسبة2.

 الوطنٌة المستوٌات على ومقارنتها العمل، سوق معلومات تبادل3.

 والدولٌة واإلقلٌمٌة

 التشغٌل4.

 المهنٌة المعاٌٌر بناء5.

 الفردٌة التدرٌبٌة االحتٌاجات تحدٌد6.

 المهنً اإلرشاد أدوات تطوٌر7.

   2008أضواء على التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

                  

ٌعرف بأنه مجموعة المهام والواجبات التً ٌؤدٌها الشخص، 

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

 .العمل جزءا من المهنة

 تعرٌفــــــــــــــات

 العمـــــــــــل
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 تعرٌفــــــــــــات

 المهنـــــــة

مجموعة من األعمال المتجانسة فً طبٌعتها والمتفاوتة  

 .فً مستوى المهارة

 المهـــــــارة

القدرة على أداء مهام و واجبات عمل محدد بدرجة إتقان 

 .بحسب متطلبات سوق العمل

 تعرٌفـــــــــــــات
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 مستوى المهارة 

 حٌث من وتعقٌدها عمقها، ودرجة والواجبات، المهام سعة مدى

 البٌنٌة، والعالقات والوجدانً، واألدائً، المعرفً، :المجاالت

 .اإلتقان ودرجة ألدائها، المصاحبة المسؤولٌة ودرجة

 تعرٌفــــــــــــات

فئات مستوى المهارة حسب التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

2008 

 Professional level category االختصاصً مستوى فئة1.
 

 قدر توافر إنجازها ٌتطلب التً األعمال االختصاصً مستوى فئة تشمل

 من لتمكٌنهم شاغلٌها لدى واإلدارٌة والتقنٌة المعرفٌة المهارات من عال

 ومتابعة اإلجرائٌة واألسالٌب والطرائق والمفاهٌم المبادئ وتطوٌر تحسٌن

  .والعاملٌن العمل مشكالت وحل اإلنجاز، وتقٌٌم التنفٌذ، أثناء فً العاملٌن
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  Technician level category ( التقنً)فئة مستوى الفنً 2.

 

 إنجازها ٌتطلب التً األعمال (التقنً) الفنً مستوى فئة تشمل

 الصلة ذات اإلجرائٌة واألسالٌب والطرائق والمفاهٌم المبادئ تطبٌق

 وإشرافٌة وأدائٌة وفنٌة علمٌة مهارات توافر هذا وٌتطلب .بالشغل

 األداء طبٌعة فهم من لتمكٌنهم الفئة، هذه ضمن األعمال شاغلً لدى

 وٌمثل وتقٌٌمها، تنفٌذها ومتابعة اإلنجاز خطوات وتحدٌد وتحلٌله،

  .والعاملٌن االختصاصٌٌن بٌن الوصل حلقة الفئة هذه فً العاملون

فئات مستوى المهارة حسب التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

2008 

 Craftsman level category                فئة مستوى العامل المهنً. 3

 

 مهارات توافر إنجازها ٌتطلب التً األعمال المهنً المستوى فئة تشمل

 شاغلٌها، لدى متكامل بشكل المهنة إطار تغطً مهنٌة ومعلومات عملٌة

 بحسب إتقان وبدرجة المهنة وواجبات مهام ممارسة من لتمكٌنهم

 المرؤوسٌن على العمل توزٌع من ولتمكٌنهم .العمل سوق متطلبات

   .مهاراتهم وتنمٌة

فئات مستوى المهارة حسب التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

2008 
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  Skilled worker level categoryفئة مستوى العامل الماهر  4.
 

 توافر إنجازها ٌتطلب التً األعمال الماهر العامل مستوى فئة تشمل

 تغطً وال المهنة، من بجزء تتصل مهنٌـة ومعلومات عملٌـة مهارات

 العمل مهـام أداء من لتمكٌنهم شاغلٌها، لدى كلها المهنة إطار

   .العمل سوق متطلبـات بحسب إتقان وبدرجة وواجباته

فئات مستوى المهارة حسب التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

2008 

 Limited skillsالمهارات( محدد)فئة مستوى العامل محدود . 5

level category  
 

 إنجازها ٌتطلب التً األعمال المهارات (محّدد) محدود فئة تشمل

 من ضٌقا   جزءا   تغطً مهنٌة ومعلومات عملٌة مهارات توافر

 ٌتطلب روتٌنٌة وواجبات مهاما تشمل التً األعمال أو المهنة،

 تحتاج وال عضلً، ومجهود محدودة ٌدوٌة أدوات استخدام إنجازها

   .والمنتجات والمواد باألدوات تتعلق مهنٌة معلومات إلى
 

فئات مستوى المهارة حسب التصنٌف العربً المعٌاري للمهن 

2008 



5/11/2013 

7 

 Classification Structureهٌكلٌة التصنٌف 

 األول، الحد القسم ٌمثل : ( (Major groups الكبرى المجموعات القسم ∎

 .أجزاء إلى وٌتفرع

 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

 فً اإلحصائٌة الوحدة وٌعد الخامس، الحد العمل ٌمثل : (job) العمل ∎

 .للمهن المعٌاري العربً التصنٌف

 نظام الترمٌز

استخدم التصنٌف العربً المعٌاري للمهن نظام الترمٌز العشري، وٌتكون الرقم 

 :الرمزي للعمل فٌه من سبع خانات، تمثل الحدود الستة للتصنٌف، وهً كما ٌأتً

 الحــــــد الثانً  ∎

ٌمثل الجزء الحد الثانً، وخصص له خانة واحدة من الرقم الرمزي، وهً 

 . الخانة الثانٌة من الشمال

 الحـــــد األول  ∎

ٌمثل القسم الحد األول، وخصص له خانة واحدة فً الرقم الرمزي، وهً 

 . الخانة األولى من الشمال
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 نظام الترمٌز

   الثالث الحـــــد ∎

 وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة له وخصص الثالث، الحد الباب ٌمثل

 .الشمال من الثالثة الخانة

 الرابع الحــــد  ∎

 وهً الرمزي، الرقم من واحدة خانة له وخصص الرابع، الحد الفصل ٌمثل

 .الشمال من الرابعة الخانة

 الخامس الحـــد ∎

 الخانة وهما الرمزي الرقم من خانتان له وخصص الخامس، الحد العمل ٌمثل

 من أكثر وجود إلمكانٌة نظرا   وذلك الشمال، من السادسة والخانة الخامسة

 .الواحد الفصل فً أعمال عشرة

 

 نظام الترمٌز

 السادس الحــــــد ∎

 واحدة خانة لها وخصص السادس، الحد المهارة مستوى فئة تمثل

 خصص وقد الشمال، من السابعة الخانة وهً الرمزي، الرقم من

 فً كما المهارة، مستوى فئات من فئة بكل خاص رمزي رقم

 .أدناه الجدول
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 فئات مستوى المهارة

 فئة مستوى المهارة
الرقم الرمزي 

 المخصص

 1 االختصاصً مستوى فئة

 2 (التقنً) الفنً مستوى فئة

 3 المهنً العامل مستوى فئة

 4 الماهر العامل مستوى فئة

 5 (المهارات محدد) محدود العامل مستوى فئة

العوائل المهنٌة المقترحة للمهن الخمسة 

ومستوٌات المهارة حسب التصنٌف العربً 

 2008المعٌاري للمهن 
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 العائلة المهنٌة المقترحة لالرشاد السٌاحً

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 2632041 اختصاصً اثار األول

 الثانً

 3334012 منظم رحالت سٌاحٌة

 3334022 مروج رحالت سٌاحٌة

 3334032 مرافق رحالت سٌاحٌة

 الثالث

 4221013 حجز سٌاحً/ كاتب

 4221023 استعامات سٌاحٌة /كاتب

 4221033 مرشد زائرٌن

 5113013 (سٌاحً دلٌل)رحلة سٌاحٌة / دلٌل

 5113033 سٌاحً موقع/ دلٌل

 العائلة المهنٌة المقترحة لصناعة المعجنات

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 2265011 اختصاصً تغذٌة وتصنٌع غذائً األول

 الثانً
 3123132 فنً تصنٌع غذائً

 3256022 فنً تغذٌة عام

 الثالث
 7412013 خباز عام

 8274013 مخبز الً /مشغل

 الرابع

 5120164 صانع معجنات

 5120174 شرقٌة /صانع حلوٌات

 5120184 غربٌة /صانع حلوٌات

 7412054 صانع كعك

 7412064 صانع معجنات وفطائر

 7412084 صانع قوالب كٌك

 8274044 وحدة انتاج معجنات /مشغل
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 العائلة المهنٌة المقترحة لصناعة المعجنات

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 الخامس
 

 7412025 عجان

 7412075 صانع قطاٌف

 7412095 صانع بسكوٌت

 العائلة المهنٌة المقترحة للتكٌٌف والتبرٌد

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 االول

تصمٌم -تكٌٌف وتبرٌد  /مهندس مٌكانٌكً

 واشراف
2144081 

 2144091 تنفٌذ وتشغٌل–تكٌٌف وتبرٌد  /مهندس مٌكانٌكً

 3115142 تكٌٌف وتبرٌد وتهوٌة /فنً مٌكانٌكً الثانً

 الثالث
 7261013 عام -تكٌٌف  /مٌكانٌكً

 7261053 عام -تركٌب انظمة تبرٌد  /مٌكانٌكً

 الرابع

 7261024 تركٌب اجهزة تكٌٌف منزلً /مٌكانٌكً

 7261064 تجاري -تركٌب انظمة تبرٌد  /مٌكانٌكً

 7261094 تجاري -صٌانة انظمة تبرٌد  /مٌكانٌكً

 7261114 صٌانة اجهزة تكٌٌف منزلً /مٌكانٌكً

 7261124 تبرٌد منزلً صٌانة اجهزة /مٌكانٌكً
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 العائلة المهنٌة المقترحة للتكٌٌف والتبرٌد

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 الخامس
 

 7261075 تركٌب انظمة تبرٌد /مساعد مٌكانٌكً

 7261105 صٌانة انظمة تبرٌد /مساعد مٌكانٌكً

صٌانة اجهزة تكٌٌف  /مساعد مٌكانٌكً

 منزلً
7261295 

صٌانة اجهزة تبرٌد  /مساعد مٌكانٌكً

 منزلً
7261305 

 العائلة المهنٌة المقترحة للحام

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 2144031 لحام /مهندس مٌكانٌكً االول

 3115022 لحام /فنً مٌكانٌكً الثانً

 الثالث

 7212013 عام /لحٌم

 7212023 كهرباء عام /لحٌم

 7212093 كهرباء تحت الماء /لحٌم

 7212063 انابٌب عام /لحٌم

 الرابع

 7212074 انابٌب /لحٌم

 7212134 اكسً استٌلٌن /لحٌم

 7212034 كهرباء /لحٌم
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 العائلة المهنٌة المقترحة للحام

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 الخامس

 7212085 انابٌب /مساعد لحٌم

 7212145 اكسً استٌلٌن  /مساعد لحٌم

 7212155 الة لحام كهرباء اوتوماتٌكٌة /مشغل

 7212045 كهرباء /مساعد لحٌم

 7212055 نقطة -كهربائٌة  مقاومة /لحٌم

 العائلة المهنٌة المقترحة لتصلٌح السٌارات

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 األول
 2144111 صٌانة مركبات –قوى  /مهندس مٌكانٌكً

 2144121 صٌانة الٌات ثقٌلة –قوى  /مهندس مٌكانٌكً

 الثانً

 3113132 مركبات /فنً كهربائً

 3115092 خفٌفة مركبات /فنً مٌكانٌكً

 3115102 شاحنات وحافالت /فنً مٌكانٌكً

 3115292 اجسام مركبات /فنً مٌكانٌكً

 الثالث

 7225013 عام /خراط محركات

 7231013 عام -خفٌفة  مركبات /مٌكانٌكً

 7231023 عام -تجدٌد محرك بنزٌن  /مٌكانٌكً

 7247013 عام -مركبات  /كهربائً
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 العائلة المهنٌة المقترحة لتصلٌح السٌارات

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 الرابع

 7225024 مجلخ عمود مرفق

 7225034 خراط اسطوانات محرك

 7225044 مجلخ راس محرك

 7225054 خراط ثوابت

 7231034 مركبات خفٌفة /مٌكانٌكً

 7231044 مركبات خفٌفة –جهاز قٌادة  /مٌكانٌكً

 7231054 مركبات خفٌفة –خدمة سرٌعة  /مٌكانٌكً

 7231064 مركبات خفٌفة –نقل حركة  /مٌكانٌكً

 7231074 مركبات خفٌفة –صندوق سرعات اوتوماتٌكً /مٌكانٌكً

 7231084 مركبات خفٌفة –فرامل  /مٌكانٌكً

 7231094 (رادٌتر)مشعات  /مٌكانٌكً

 7237054 دهان مركبات

 7247024 مركبات  /كهربائً

 العائلة المهنٌة المقترحة لتصلٌح السٌارات

 الرمز اسم العمل مستوى المهارة

 الخامس

 7225065 مشغل مخرطة فرامل

 7231105 مٌكانٌكً مركبات خفٌفة مساعد

 7231115 تغٌٌر زٌت المركبات /مٌكانٌكً

 7231125 اصالح االطارات /مٌكانٌكً

 7231135 مركبات /عامل غسٌل وتشحٌم

 7237065 مركبات /مساعد دهان

 7237085 مركبات /مركب زجاج

 7247035 مركبات - مساعد كهربائً

 7247045 كهربائً بطارٌات
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