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اهلدف من إصدار دليل املهن
 يستخدم التصنيف املهنى فى توفري هيكل احصائى قابل للمقارنة على املستوى احمللى واإلقليمى والدوىل
وقفا لتوصيات اللجنة االحصائية لألمم املتحدة .
 يساعد التصنيف املهنى على مجع وتنظيم ونشر املعلومات والبيانات اإلحصائية بشكل وأسلوب موحد.
 تستخدم جداول الربط بني دليل التصنيف املهنى لعام  2017والتصنيف املهنى لعام  2005على احلفاا
على السالسل الزمنية لإلحصائيات.
 يساهم الربط بني التصنيف املهنى لعام  2017والتصنيف العرباى املعياارى للمهان لعاام  2008علاى ماد
شبكة املعلومات مبنظمة العمل العربية بأى بيانات مطلوبة وكذلك التعاون مع الدول العربياة املساتخدمة
للتصنيف العربى فيما خيص حرية تنقل العمالا بينهم .
 توحيد مسميات املهن يهدف اىل تيسري حركة عرض والطلب لسوق العمل .
 يستخدم التوصيف املهناى فاى تيساري عملياة التشاغيل مبكاتاب القاوى العاملاة مان خاالل املواصافات
واملعلومات عن روف العمل وشروطا والتوجيا واإلرشاد املهنى.
 ميكن التوصيف املهنى مؤسسات التعليم والتدريب املهناى فاى بناااء املعايااري املهنااية وتطاوير وتصاميم
املناهج والربامج التدريبية  /التعليمية ،واالختبارات املهنية واعتمادهاا ،وكاذلك االحتياجاات التدريبياة
الفردية.
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منهجية إعداد الدليل
روعى أن يأتى هذا الدليل مستوفياً مجيع الو ائف واملهن املعروفة واملستحدثة ،فى إطار تصانيفى يتفاق
مع نظام التصنيف القياسى الدوىل للمهن والو ائف ،وفى هذا الصدد مت اتبااع منهجياة عملياة وواقعياة لتحقياق
املستهدف من إصدار الدليل ،حيد:
 قام اجلاها املركازى للتعابئة العاماة واإلحصااء بدراساة اجملموعاات املهنية بدليل التصنيف املهناى الادوىل
للمهن لعام  ISCO -2008ودديد املستحدثات واملوائمة بني اإلصادار الساابق واحلااىل وكاذلك قاام بجعاداد
الربط بني أكواد التصنيف املهنى لعام  2017بالتصنيف العربى املعيارى للمهن لعام . 2008
 شاركت كل من و ارة القوى العاملاة وو ارة الصاناعة والتجاارة (مصالحة الكفاياة اإلنتاجياة) وو ارة الرتبياة
والتعليم (التعليم الفين) فى حصر وتوصيف الو ائف واملهان الناشائة ،نتيجاة للماتغريات االجتماعياة علاى
املستويني احمللِّى والدوىل.
 ضم عناصر متميزة وذات خربة للجنة املكلفة بالعمل فى إعداد هذا الادليل مان اجلهاات املتخصصاة واملعنياة
بجصداره ،وقد مت عقد عدد مان ور العمال ألعضااء اللجناة املكلفاة بجصادار الادليل ،حباد خالهلاا كافاة
املقرتحات واآلراء لكل اجلهات املشاركة ،للتوصل إىل إصدار منتج متكامل يفاى بجحتياجات مجيع اجلهاات
املستخدمة واملستفيدة من إصدار هذا الدليل.
 االستعانة مبجموعة من اخلرباء املتميزين فى جماالت التدريب املهاين ،واملتخصصاني فاى جماال التصانيف
املهنى ملراجعة وتقييم هذا اإلصدار قبل طرحا للمستفيدين.
 إن هذا الدليل مثرة تعاون بني :مركز املعلومات ودعم اختاذ القارار مبجلاس الاو راء ،و ارة القاوى العاملاة،
اجلها املركزى للتعبئة العامة واإلحصااء ،و ارة الرتبياة والتعلايم والتعلايم الفناى ( قطااع التعلايم الفناى )،
وو ارة الصناعة والتجارة ( مصلحة الكفاية اإلنتاجية ) .
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أسلوب استخدام الدليل
يتكون دليل التصنيف املهنى من  10أقسام رئيسية ،حيتوى كل منها على عدد من األقسام الفرعية ،وينقسم كل
قسم فرعاى منهاا بادوره إىل أباواب ،وينقسام كال بااب منهاا إىل فصاول ،وحيتاوى كال فصال علاى عادد مان
املهن/الو ائف التى يشملها الدليل.
يتكون ترميز كل مهنة من عدد يتكون من  6أرقام يفسر دالالتها اجلدول التاىل:
الرقمني اخلامس
والسادس من اليسار

الرقم الرابع من اليسار

املهنة/الو يفة

الرقم الثالث من

الرقم الثانى من

الرقم األول

اليسار

اليسار

من اليسار

الباب

القسم الفرعى

القسم الرئيسى

الفصل

األقسام الرئيسية:
القسم األول :املديرون

ويرمز لا بالرقم 1

القسم الثانى :اإلخصائيون ( أصحاب املهن العلمية )

ويرمز لا بالرقم 2

القسم الثالث  :الفنيون ومساعدو اإلخصائيني

ويرمز لا بالرقم 3

القسم الرابع  :الكتبة

ويرمز لا بالرقم 4

القسم اخلامس :العاملون فى جمال اخلدمات واملبيعات

ويرمز لا بالرقم 5

القسم السادس :العمال املهرة فى الزراعة والصيد

ويرمز لا بالرقم 6

القسم السابع :احلرفيون ومن إليهم

ويرمز لا بالرقم 7

القسم الثامن  :عمال تشغيل املصانع ومشغلو املاكينات وعمال جتميع مكونات اإلنتاج

ويرمز لا بالرقم 8

القسم التاسع  :عمال املهن األولية

ويرمز لا بالرقم 9

القسم العاشر  :القوات املسلحة

ويرمز لا بالرقم صفر
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األقسام الفرعية:
يشمل القسم الفرعى على تصنيف املهن طبقاً للتخصصات داخل القسام الارئيسٍ الواحاد ،ويرماز للقسام
الفرعى بالرقم الثانى على ميني رقم القسم.
مثال :الفنيون ومساعدو اإلخصائيني فى العلوم واهلندسة… وهم من فئة العمالة ذات املهارات الفنية والتاى تقاوم
مبعاونة اإلخصائيني والقياام بأعماال مكملاة ملهاامهم ،وبالتااىل فسانجد أنهام
يندرجون دت القسم الرئيس الثالد (الفنيون ومساعدو اإلخصائيني) ويقعاون

القسم الفرعى

القسم الرئيسى

1

3

فى القسم الفرعى األول منا ،بذلك يرمز هلم بالرقم .31

األبواب:
ينقسم القسم الفرعى الواحد إىل عدد من األبواب ،يشمل كل بااب جمموعاة مان الو اائف واملهان ذات
مهام متخصصة ،وميثل الرقم الثالد بعد الرقم اخلاص بالقسم الفرعي.
مثال :الفنيون فى وحدات التحكم بالسفن والطائرات (الطيارون وضباط ومهندسو السافن)  .....مان الواضاح مان
مسمى هذه اجملموعة الو يفية أن شاغليها البد أن يكونوا من العمالاة الفنياة أو املتخصصاة ،وأن طبيعاة عملاهم
تتطلب مهارات فنية وهندساية ومعرفاة باالعلوم الطبيعياة واهلندساية ،وعلاى ذلاك فمان املتوقاع أن ذاد هاذه
اجملموعة الو يفية فى القسم الرئيسٍ اخلاص بالفنيني ومساعدى اإلخصائيني وهو القسم الرئيسى الثالد ،ثم فاى
القسم الفرعاى األول وهاو ( الفنياون ومسااعدو اإلخصاائيني فاى العلاوم الطبيعياة واهلندساة ) وسانجد أن هاذه
اجملموعة الو يفية تقع فى الباب اخلامس منا بالكود .315
الباب5 :

القسم الفرعى 1 :

القسم الرئيسى 3 :

الفنيون فى وحدات التحكم بالسفن

الفنيون ومساعدو اإلخصائيني فى العلوم

الفنيون ومساعدو اإلخصائيني

والطائرات

واهلندسة

الفصول:
ينقسم الباب الواحد إىل عدد من الفصول التى تشمل املهن األكثر دديدًا فى ختصصاها ،ويُرماز للفصال
برقم واحد على اليمني من الثالثة أرقام السابقة لا والتى تدل على تبعيتا إىل الفصل واألباواب واألقساام الفرعياة
واألقسام الرئيسية.
مثال:ضباط املراقبة اجلوية… من املعروف أن لتهنى العمل باملراقبة اجلوية يقومون بأعمال ذات طبيعة تتطلاب
مهارات ومعارف فنية وهندسية ،وهم من الذين يعملون فى نطاق أعمال الطريان ،وبالتااىل فمان املنطقاى أن نبادأ
البحد عنهم فى القسم الرئيسى اخلاص بالفنيني ومساعدى اإلخصائيني وهو القسم الرئيسٍ الثالد ،ثم فى القسم
الفرعى اخلاص بالفنيني ومساعدى اإلخصائيني فى العلوم واهلندساة وهاو القسام الفرعاى األول ،ثام فاى بااب:
مشغل والسفن والطائرات وفنيوها (الطيارون وضباط ومهندسو السفن) وهو البااب الراباع ،وسانجد أن هاذه الفئاة
الو يفية تقع فى الفصل الرابع.
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الفصل4 :

الباب5 :

القسم الفرعى1 :

القسم الرئيسى3 :

مراقبو حركة النقل اجلوي

الفنيون فى وحدات التحكم

الفنيون ومساعدو اإلخصائيني

الفنيون ومساعدو اإلخصائيني

بالسفن والطائرات

فى العلوم الطبيعية واهلندسة

املهنة  /الوظيفة:
حيتوى الفصل الواحد على عدد من املهن ميكن أن يصل عددها  98مهنة ،ويرمز لكال مهناة باالرقمني
اخلامس والساد بعد األرقام األربعة السابقة املتمثلة فى األقسام الرئيسية والفرعية واألبواب والفصول.
مثال:
ضابط مراقبة جوية  0000من الواضح  -من مسمى املهنة  -أنها مهنة تتطلب مهارات فنية وهندساية،
كما أنها مهنة متخصصة فى جمال الطريان ،وبالتاىل فمان املتوقاع أن ذادها بالقسام الارئيسٍ اخلااص باالفنيني
ومساعدى اإلخصائيني وهو القسم الرئيسى الثالد ،ثم فى القسم الفرعى اخلاص بالفنيني ومساعدى اإلخصاائيني
فى العلوم الطبيعية واهلندسية وهو القسم الفرعى األول ،ثم فى باب مشغلى السفن والطائرات وفنييها (الطياارون
وضباط ومهندسو السفن) وهو الباب اخلامس ،ثم فى الفصل اخلاص بضباط املراقبة اجلوية وهاو الفصال الراباع،
وسنجد أن املهنة التى يرمز هلا بالرقم  01باعتبارها أول مهنة فى هذا الفصل.
املهنة01 :

الفصل 4

الباب5:

القسم الفرعى1 :

القسم الرئيسى3 :

ضابط مراقبة جوية

مراقبو حركة النقل

الفنيون فى وحدات

الفنيون ومساعدو

الفنيون ومساعدو

اجلوي

التحكم بالسفن والطائرات اإلخصائيني فى العلوم

اإلخصائيني

اهلندسة

حاالت خاصة:
 -1إحتواء الباب على فصل واحد فقط:
دتوى بعض األبواب على فصل واحد ،وفى هذه احلالة يرمز للفصال باالرقم ( ،)0وهاذا يعناى أناا ال
يوجد عدد من الفصول مفتوح هذه األبواب.
أمثلة :الفصول التى دمل الرتميز ( )1120وهو كبار مو فى احلكومة )1130( ،وهو مديرو خادمات االتصااالت
وتكنولوجيا املعلومات يعنى ترميز كل منها على أنا الفصل الوحيد فى بابا ،أو مبعنى آخر أن هذا الباب يقتصار
على هذا الفصل فقط ،وال يندرج دت هذا الباب أى فصل آخر.
مثال ( :) 1
الفصل0 :

الباب2 :

القسم الفرعى1 :

القسم الرئيسى1:

مديرو عموم اإلدارات

مديرو عموم اإلدارات

رجال التشريع وكبار املسؤولني

املديرون

والرؤساء التنفيذيون

والرؤساء التنفيذيون

والرؤساء التنفيذيون
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مثال ( :) 2
الفصل0 :

الباب3 :

القسم الفرعى3:

القسم الرئيسى1 :

مديرو خدمات االتصاالت

مديرو خدمات االتصاالت

مديرو اإلنتاج واخلدمات

املديرون

وتكنولوجيا املعلومات

وتكنولوجيا املعلومات

املتخصصة

أما إذا بدأ ترميز الفصل بأى رقم آخر خالف الرقم ( )0فهذا يعناى أن البااب الاذى ينادرج دتاا هاذا
الفصل يندرج دتا أيضاً فصول أخرى ،وفى هذه احلالة فجن ترميز الفصول املندرجة دت هذا الباب يبدأ دائما ًا
بأحد األرقام ( من العدد  1إىل العدد  )9طبقاً لعدد الفصول املندرجة دت هاذا البااب ( ماع مالحظاة أن ترمياز
الفصل بالرقم  9هو حالة خاصة كما هو موضح بالبند  3تاليا ).
 -2احتواء الفصل على مهن مغلقة :
بعض الفصول يرمز للمهنة بالرقم ( )00وهذا يعنى أن هذا الفصل مل يتم فاتح مهان مناا ،ومت االحتفاا
باملكون 6أرقام دسب لظهور مهن جديدة فى هذا الفصل.
مثال :مهنة «مهند تصميم منا ر طبيعية» دمل الرتميز ( )216200لكونها املهنة الوحيادة املندرجاة
دت هذا الفصل املسمى "مهندسو منا ر طبيعية" والذى حيمل الرتميز (.)2162
مثال:
املهنة :

00

الباب6 :

الفصل2 :

مهند تصميم مهندسو املنا ر مهندسو املعارض واملخططني
منا ر طبيعية

الطبيعية

واملصممني واملساحني

القسم الفرعى1 :

القسم الرئيسى :

2

اإلخصائيون فى العلوم

اإلخصائيون ( أصحاب املهن

واهلندسة

العلمية )

 -3املهن التى مت إدراجها حتت فصول أخرى:
ولقد روعى أيضاً أن مييز ترميز الفصل األخري  -فى األبواب التى مت فيها إدراج فصل للمهن التى مل
يرد تصنيفها بالفصول األخرى املندرجة دت هذا الباب –بأن يرمز بالرقم ( )9بصرف النظر عن عدد الفصول
التى تسبقا واملندرجة دت هذا الباب.
مثال :الفصول التى يرمز هلا بالرقم  9مثل ( )2529( ،)2149( ،)1219فجن مجيعها دمل القاسم املشرتك فاى
تسميتها وهو «الذين مل يرد تصنيفهم – اآلخرون» ،وعلى سبيل املثال ذد كل من الفصال ( )1239يلاى الفصال
(،)1213والفصل ( )2149يلى الفصال ( ،)2146والفصال ( )2529يلاى الفصال ( )2523وال يوجاد أى فصاول
أخرى بينهما.
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جلنة إعداد التصنيف املهنى الوطنى لعام 2017
أوالً :مركز املعلومات ودعم اااا القرار مبجلس الوزراء:
 -1املهند  /وليد مجال الدين

رئيس قطاع موارد البيانات

 -2عميد  /أمحد شوقى عوض اهلل

مدير بيانات الو ارات

 -3األستاذة  /نعمات أمحد عبد القوى

اإلدارة العامة إلتاحة املعرفة

 -4األستاذ  /عمرو حممد امحد

اإلدارة العامة ملوارد البيانات

ثانيا  :اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء:
 -1األستاذ  /عبد احلميد شرف الدين

رئيس اإلدارة املركزية للتعداد

 -2السيدة  /مرفت مصطفى خورشيد

مدير عام التصانيف واألدلة والعينات (سابقاً)

 -3السيدة  /أمساء عبد الرسول

مدير إدارة التصانيف واألدلة باجلها

 -4السيدة /منى حممد عمر

مدير إدارة الرتميز

 -5السيد /عالء عبد العزيز حسن

إخصائى أول تصانيف

 -6السيد  /السيد حممد نور

إخصائى تصانيف

ثالثا  :وزارة القوى العاملة:
 .1األستاذة  /وفاء رضوان عبد العزيز

مسؤول الو ارة عن التصنيف املهنى

 .2األستاذ  /حممد حممود غنيم

كبري باحثني دليل تصنيف مهنى

 .3األستاذة  /إميان حسن رضوان

كبري باحثني توجيا مهنى

 .4املهندسة  /يامسني لدوح

مهندسة تدريب مهنى

رابعاً  :مصلحة الكفاية اإلنتاجية:
 -1املهندسة  /مدحية رفعت حممد

رئيس اإلدارة املركزية لشؤون املناطق

 -2املهندسة  /منى حلمى حممود

مدير إدارة املواصفات

خامساً  :قطاع التعليم الفنى بوزارة الرتبية والتعليم:
 -1األستاذ  /حممد يوسف شاهني

مدير عام تنمية مواد التعليم الفنى

 -2الدكتور  /حممد أمحد عبد املقصود

مدير عام تطوير التعليم الفنى

 -3األستاذ  /أمحد سامل أبو سريع

التعليم املزدوج

 -4األستاذ  /حممد حسن أمحد

مدير العالقات الثقافية

 -5األستاذة  /وفاء عبد التواب عبد العال

موجا عام مركزى

