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 المقدمة .1

ویعتبر . عبر البلدان قابلة للمقارنةالتعلیم اللتجمیع وتصنیف وتحلیل إحصاءات (إسكد) إطارًا  التصنیف الدولي الموحد للتعلیمیشكل  .1
التصنیف المرجعي لتنظیم برامج التعلیم  هوالدولیة لألمم المتحدة و  واالجتماعیة االقتصادیةالتصنیفات أسرة  فرادإسكد أحد أ

في البدایة في أواسط السبعینات من قبل منظمة األمم إسكد التعلیم. وقد ُوضع  ت ذات الصلة حسب مستویات ومجاالتوالمؤهال
 تمّ هو نتاج اتفاق دولي و  . وٕاسكد2011عام آخرها في  كانمرتین  مراجعته تتمّ (الیونسكو)، و المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

 اعتماده بصورة رسمیة من قبل المؤتمر العام للدول األعضاء في الیونسكو.

 برامج/-(إسكد رامج التعلیمیةبمستویات الفي تغییرات العلى  ،، بالدرجة األولى2011، إسكد ةألخیر مراجعة اال توقد رّكز  .2
(ISCED-P، إسكد مي على أساس المؤهالتیعلتللمرة األولى تصنیفًا لمستویات التحصیل ال توأدخل)-تحصیل/ (ISCED-A. 

وضع تصنیف ل، تقرر أن تتم دراسة مجاالت التعلیم في عملیة منفصلة 2011 عام تنقیحالتي أدت إلى لمراجعة عملیة ا وأثناء .3
عن أي مراجعة لمستویات ومجاالت التعلیم والتحصیل وفق وتیرة مختلفة ، األمر اقتضىیمكن تحدیثه إذا  مرتبط بإسكدولكن مستقل 

ستتم اإلشارة إلى  بناء على ذلك،من أسرة التصنیفات ذاتها. و ضتبقى تصنیفات المستویات والمجاالت سمي في المستقبل. و یعلتال
 .ISCED-F) مجاالت /-(إسكد التصنیف الجدید بأنه تصنیف إسكد لمجاالت التعلیم والتدریب

       الدلیلهدف  .2

لتصنیف اضمان تطبیق قارنة. وتقضي الخطوة الثانیة بیانات قابلة للم جمعنحو فقط مشترك خطوة أولى  دولي نیفتوّفر تصیشكل  .4
 لمجاالت إسكدتصنیف تطبیق كیفیة  بشأنتقدیم خطوط توجیهیة واضحة  دلیلعبر البلدان. وعلیه، یتوخى هذا البشكل متسق 

بتوفیر قوائم بمشتمالت واستثناءات كل مجال من  كذلكوالتدریب. ویتم ذلك بتحدید عدد من المعاییر التي ینبغي التقّید بها و علیم تلا
وسیقترن التصنیف بقائمة شاملة  .1رقم الملحق في مجاالت التعلیم والتدریب. ویرد وصف تفصیلي لمجاالت التصنیف والتدریب 

تعیین حدود كل مجال. مواضیع المشمولة والمستثناة ضمن كل مجال لمساعدة البلدان على تعاریف كل مجال وأمثلة على الب
 الرجوع إلیها. سهیل رقمیًا لتوفهرسًا أبجدیًا فهرسًا وستضم القائمة الشاملة 

 وحدات التصنیف  .3

تصنیف إسكد لمجاالت یعتمد و .  2011األساسیة في إسكد التصنیف تشكل البرامج التعلیمیة والمؤهالت المتصلة بها وحدات  .5
  .مجاالت التعلیم والتدریب تصنیفلها نفسهذه الوحدات  )مجاالت-إسكد(التعلیم والتدریب 

مقررة مسبقًا أو  للتعّلمأنشطة التعلیم المصممة والمنّظمة لتحقیق أهداف  البرنامج التعلیمي هو "مجموعة متسقة أو متتالیة من . أ
أنشطة "  بأنها التعلیمیة األنشطة وتعّرف ".مستدامةزمنیة  فترة الممتدة علىالتعلیمیة إلتمام مجموعة محددة من المهمات 

 ".التعلُّم تحقیق إلى تهدف التي االتصاالت من معّین شكل متعّمدة تنطوي على
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عتبر إسكد ال تُ . وفي نطاق تعلیمي لبرنامج الناجح اإلتمام على تصادق، وثیقة شكل العادة في یأخذرسمي،  تأكید "المؤهل هو . ب
. وفي هذه مؤهالتبمثابة  بنجاح )الدراسة ومواضیع(كوحدات  دیةر فدراسیة مقررات  األرصدة التعلیمیة الممنوحة لقاء إتمام

لبرنامج كامل أن  اً دراسی اً غطي منهاجت/ أو و تهافي مدوازي ت علیمیةاألرصدة أو المواضیع التمن  یةد كافاعد، یمكن ألتالالحا
         ".شكل مؤهالً ت

 برامج التعلیم والمؤهالت ذات الصلة حسب مجاالت الدراسة: ISCED-F)مجاالت (-إسكد صنِّفی .6

 ".ةتعلیمیال تمؤهالالأو  جبرامالأو فرع أو نطاق لمحتوى  أوسع حقلهو " مجالال . أ

هي و  ،إسكد ضمن تصنیفمتقاطع التصنیف الالتحصیل التعلیمي متغیرات التعلیم أو تشكل مجاالت التعلیم والتدریب ومستویات  .7
). 1976نظام إسكد األصلي (خالفًا للتعلیم، امستویات  ضمنالمجاالت  حدیدتتم یم لبوجه خاص، و  بالتالي مستقلة عن بعضها.

بعض على الت البرامج والمؤه تحدیدألنه في بعض مجاالت التعلیم والتدریب یقتصر یتفاوت األمر بین البلدان أو مع مرور الزمن و 
في و  .ینتدریب المعلمین أو إعداد الممرضهناك مستویات تعلیم متفاوتة بین البلدان ل. وعلى سبیل المثال، فقط مستویات التعلیم
تحسین التدریب لبلوغ مستوى أعلى من على مستویات التعلیم الدنیا و تدریجیًا هذه البرامج  لغاء مثلمیٌل إل ظهرالسنوات األخیرة 
 مستویات إسكد.

  وهیكلیة التصنیفنطاق  .4

والعالي بعد الثانوي الثانوي، و التعلیم  یاتمستو ویب مجاالت التعلیم والتدریب على لوصف وتب رئیسیةمم هذا التصنیف بصورة صُ لقد  .8
أنه یمكن أن ُیستخدم لتصنیف البرامج والمؤهالت المقدمة على مستویات ب ماً ، عل2011هو محدد في إسكد  كمامن التعلیم النظامي 

والمستمر أو لیم غیر النظامي، أو التدریب المهني األولي لتعالتصنیف مواضیع أیضًا في سیاقات أخرى  هماستخدویمكن اُأخرى.  
 .المنّظمالتعّلم غیر 

 تمم. وقد صُ إلى أقصى حّد ممكن المقارنة مع مرور الزمن ضمانلسابقة للتصنیف  أساس صیغعلى  ةالحالیمراجعة وم التقو  .9
 األعلى)، ومجاالت ضیقة (المستوى الثاني) ومجاالت تفصیلیة ستوىواسعة (الممجاالت یضم  ثالثي المستویات تراتبي بشكل

مجاًال  80جاًال ضیقًا وحوالى م 29مجاًال واسعًا، و 11 ي تنطوي علىقام. وهستخدم نظام ترمیز من أربعة أر ت(المستوى الثالث)، و 
 تفصیلیًا للتعلیم والتدریب.

 

 عدد المجاالت   فئات المجاالت المستوى
 11 مجال واسع المستوى األول
 29 مجال ضیق المستوى الثاني
 80حوالى  مجال تفصیلي المستوى الثالث

             



6 

 ،على مستوى التعلیم الجامعي لالستخدام) بصورة رئیسیة من التصنیف تبي الثالثوقد خصصت المجاالت التفصیلیة (المستوى الترا .10
ویمكن أن ُیستخدم هذا وبرامج ومؤهالت التعلیم والتدریب المهني على مستوى التعلیم الثانوي والمستوى بعد الثانوي غیر الجامعي. 

واضیع. إّال أن برامج ومؤهالت التعلیم العام الم أحد تخصص في التي تنطوي علىالتصنیف أیضًا لبرامج ومؤهالت التعلیم العام 
 فيعادة في الف ُتصنتخصص في مجال أو مجاالت محددة  بدونتخصص أو قلیلة الالتي تغطي مجموعة واسعة من المواضیع 

 ".المتخصصة غیر"البرامج والمؤهالت  00 المجال الواسع

ستخدم أیضًا في یُ  أنیمكن ، بین البلدان قابلة للمقارنةالعلیم تالإحصاءات  لجمعبصورة أساسیة  عضوُ مع أن هذا التصنیف قد و  .11
البلدان  تحتاج أن ة لمجاالت التعلیم. ومن المرّجحموّحدالتي لم تطّور حتى الیوم تصنیفات سیاقات وطنیة، باألخص في البلدان 

تعكس  أو تعدیلها بحیثإلى تكییف بعض مجموعات المجاالت الراغبة في اعتماد هذا التصنیف الستخدامه على الصعید الوطني 
المجاالت المتاحة للدراسة في البلد وتلبیة اإلحتیاجات الوطنیة لإلبالغ عن بیانات التعلیم من هذا نطاق و/أو  مدىأفضل  بشكل

صعبًا أو مستحیًال. فالهدف أمرًا تدریب إسكد للتعلیم والتجعل اإلبالغ الدولي وفقًا لمجاالت  الّ النوع. وینبغي للتعدیالت الوطنیة أ
 .على األقل الت الواسعةاعلى مستوى المجللبیانات لتصنیف إسكد هو تسهیل اإلبالغ الدولي األساسي 

 مسوِّغ التصنیف  .5

خدم في إصدارات ستُ اع. وهو ذات النهج الذي اضیمحتوى المو  ًا یقوم علىنهجیتبع تصنیف مجاالت التعلیم والتدریب  .12
على أساس جمیع المواضیع معًا ، یتّم تالمحتوىفي  الصلة وثیقة كونتما عندو  ).2011و 1997و 1976(إسكد السابقة 

ویقضي الهدف بتصنیف برامج التعلیم . واسعة وضّیقة وتفصیلیةمجاالت في  لتصّنف تدریجیاً التشابه فیما بینها 
ها حسب مجاالت التعلیم والتدریب على أساس محتوى البرامج ولیس على أساس خصائص عائدة لوالمؤهالت ال

 .المستهدفینالمشاركین 

هو  هو الذي یقرر مجال التعلیم والتدریب الذي ینبغي أن یتّم فیه تصنیف البرنامج أو المؤهل. فالموضوع الموضوع الرئیسي إن .13
هذه المعرفة وتتناول . ذات الصلةبها بالمؤهل  االعترافالبرنامج ویتّم  من خاللالمعرفة الفعلیة والعملیة والنظریة التي یجري تعّلمها 

(كالهندسة معًا محددة یمكن أن تكون نظریة (كالفلسفة) وعملیة (كالهندسة المدنیة) أو كلیهما مواضیع أو  ئلاة من المسعملی اً أنواع
غالبیة الله خصص تُ الذي عملیة، یتم تحدید الموضوع الرئیسي ألحد البرامج أو المؤهالت بالمجال التفصیلي  وألغراضعماریة). الم

أرصدة  استخدام. وینبغي )على سبیل المثال بالمئة 50 من أكثر( للطالب المقررالتعّلم أو الجزء األكبر من أرصدة التعلیم أو وقت 
ت التعّلم الوقت المخصص اوقأشمل تم المقرر. و القیام بتقییم تقریبي لوقت التعلّ بخالف ذلك، ینبغي . و متاحةكلما كانت  التعلُّم

(بالنظر  ةت الدراسة الخاصاوقأمشاریع. ویستثنى من ذلك ال في المختبرات أوالذي یتم قضاءه الوقت  كذلكللمحاضرات والندوات، 
 یتضّمن موضوعها الرئیسي. ف البرامج والمؤهالت في المجال التفصیلي الذي بین الطالب). وتصنّ  اوإلختالفه الصعوبة قیاسه

ي أن ُیصّنف البرنامج أو غالتعّلم أو الوقت المقرر للتعّلم، ینب كافیة لتحدید الحصص النسبیة ألرصدة تكون المعلومات غیروحیثما  .14
یتعّذر تحدید موضوع رئیسي ألن البرنامج أو المؤهل یغطي عدة مجاالت  یحمل عنوانه. وحیثمامدرج مجال  أول المؤهل في
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مهیمنًا، ُیصّنف البرنامج أو المؤهل ضمن  تلك المجاالت مجاالت ضیقة أو واسعة) دون أن یكون أي منلو كانت حتى تفصیلیة (
     للمزید من التفاصیل.) 7. (أنظر القسم التخصصاتفئة متعددة 

افیة من كأو على درجة للدراسة مواضیع الرئیسیة ال یحتویان على نفسا المجال إذا كان نفس فيبرنامجان أو مؤهالن  صّنفوی .15
، من أجل عیضاتحدید درجة تشابه المو ل هیكلیة التصنیف،لدى إعداد  ترتیب األولویةحسب  وقد استخدمت المعاییر التالیة التشابه.

 ضیقة وتفصیلیة:واسعة و تصنیف مجاالت التعلیم والتدریب، بین مجاالت 

 لمعرفة (أي األفكار والمفاهیم المطروحة واستخدامها في تفسیر الوقائع وتوّقع النتائج).النظري لمحتوى ال .أ 

ىالم االستخدامم (أي هدف التعلّ  .ب   ، والمهارات والكفاءات المكتسبة).معرفةلل توخَّ

 ).التي تتم دراستها(أي الظواهر والمشاكل أو الكیانات  االهتماممواضیع  .ج 

 األسالیب والتقنیات (أي إجراءات التعّلم وتطبیق المهارات والمعرفة المكتسبة). .د 

 أو تشغیلها). عمالهااألدوات والمعدات (أي األدوات والتطبیقات التي یتعلم المرء است .ه 

یكون مجال وحید ال یعني أن  مابمجاالت واسعة على المستوى الدولي، ن بی حٍد كبیرلى إ، یكون التصنیف "متوازنًا" من الناحیة المثلىو . 16
عداد تركُّز أینبغي أّال نتوّقع  ها،جییعند احتساب عدد الملتحقین بالبرامج التعلیمیة أو خرّ . وعلى سبیل المثال، على صعید العالم أجمع اً مهیمن

نظم التعلیم وكذلك في تفاوت الوجه تساع أآخر. إّال أنه، بالنظر المجال  دوني مجال عریض واحد فجین ین الملتحقین والخرِّ مغیر متناسبة 
 البلدان أو لجمیع مستویات التعلیم. لكافةیتعّذر وضع تصنیف واحد متوازن بین البلدان  مستویات التعلیم في

 األمثلة ر التصنیف: بعض ییتطبیق معا .6

في  تشابهب بعیدإلى حٍد  تالفئا ذهتتحدد ه. و 1997 إسكد الواردة فيبتلك في هذا التصنیف  ةوالضیق ةواسعال التالمجا اتفئ تتشابه .17
معظم تمییز  تموی .تمن المجاال فئةكل  التي تشملها تمامهاإل مواضیع أساس أقّل علىبدرجة المعرفة النظریة وهدف التعّلم، و 

تطبیق هذه المعاییر،  نعبقیة هذا القسم أمثلة  وُتعرض فيأسالیب وتقنیات وأدوات ومعدات. باإلعتماد على المجاالت التفصیلیة 
 ن: البرامج والمؤهالت المهنیة وتدریب المعلمین.ین محددئیستثناإ و  ،لمجالین المحاذیة حاالتالو 

 تشابه المواضیع عبر مستویات التعلیم

برنامجان أو مؤهالن عتَبر مزیج من الفهم النظري والمعرفة الواقعیة والمهارات العملیة. ویُ على التعلیمیة  البرامج والمؤهالتجمیع  ويطنت .18
شابهة من المعرفة أو المهارات النظریة تماشتمال على أنواٍع إذا واحد إلى مجال تعلیم وتدریب أنهما ینتمیان مختلف تعلیم  على مستوى

دوات على بعض األصنع ل. وعلى سبیل المثال، یشتمل برنامج المعطى لكل منهاي التركیز النسب اختلفوالواقعیة والعملیة حتى ولو 
صنع  مجال تعلیم ، ینبغي أن یكونبالتاليالمستخدمة في الهندسة المیكانیكیة. و ة الهندسیة النظریو  ،الریاضیات، والمعرفة الواقعیة

ت مختلفة من التعلیم أو امستویكونهما على والحرف المعدنیة") على الرغم من  المیكانیك " 0715( اً األدوات والهندسة المیكانیكیة واحد
 التحصیل العلمي.
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 تشابه المواضیع ضمن مستویات التعلیم 

في الوقت الذي یوجد فیه . و  0912"الطب" في المجال ُیصّنف  و 0913في المجال " التولید/التمریض والقبالةصّنف "یُ  ،وعلى العكس .19
ُیتوّقع من األطباء والممرضین إكتساب وتطبیق إذ التعّلم ( لناحیة هدفع خاصة یضافي المو اختالفات  توجدالمجالین  ترابط وثیق بین

 القدرة علىب إهتمامًا كبیراً البیانات  ومستخدمالمعدات. ویبدي معارف ومهارات وكفاءات مختلفة)، واألسالیب والتقنیات وحتى األدوات و 
نفس مستویات التعلیم. وفي هذه على طباء. وفي بعض البلدان، یدرس األطباء والممرضون ویتأهلون التفریق بین الممرضین واأل

 التفریق بینهما عن طریق المجاالت منه عن طریق مستویات التعلیم. من األسهل الحاالت، یكون

 مجالینمحاذیة لحاالت 

وثیقًا بمجالي تصنیف مختلفین. على سبیل المثال،  بطًا إرتباطاً تر معندما یكون برنامج أو مؤهل لمجالین المحاذیة  الحاالت تحصل .20
تربیة الحیوانات مجال هدف التعلیم) و  كذلكص و اوجه خبلمعرفة النظریة بالنسبة لالطب (مجال  كل من بینتتشابه الدراسات البیطریة 

على  ألخیر لتصنیف الدراسات البیطریة حفاظاً االمجال (مواضیع اإلهتمام، واألسالیب والتقنیات، واألدوات والمعدات). وقد اختیر 
م، والتصنیف الصناعي الدولي و ذات الصلة (مثل مجاالت العل رئیسیةالتصنیفات المع  بین اإلصدارات السابقة لتصنیف إسكد قباطتال

لتحلیل السیاسات بالنسبة  أهمیتهله (البشریة) لصحة والرعایة باص ا) وللحفاظ على مجال واسع خ(ISIC)اإلقتصادیة  لألنشطةالموّحد 
 الوطنیة.

في المجال فتم تصنیفها العنایة غیر الطبیة أما " الصحة" 091قد تّم تصنیف العنایة الطبیة في المجال الضّیق ، فمثال آخر هو العنایة .21
 لمجالین.ا بینالمعرفة النظریة الالزمة  اإلختالف الكبیر في أساس" على رفاه"ال 092الضّیق 

 المتخصصة غیرالبرامج 

والطبیعیة،  االجتماعیة، والعلوم باواآلدمثل اللغات  التي تشمل مجموعة واسعة من المواضیع المتخصصة غیرینبغي تصنیف البرامج  .22
أن یكون األمر كذلك حتى ولو  "البرامج والمؤهالت األساسیة". وینبغي 0011 المجالوالفنون و/أو التربیة البدنیة في والریاضیات، 

ل هذه مثّ ، والعلوم الطبیعیة وغیرها. وتاالجتماعیةفئة معینة من المواضیع مثل العلوم اإلنسانیة، والعلوم  في یزالترك ضعب حصل
ینبغي أّال  ها. لذلك،من أجلمجال واسع  تخصیصأو البرامج الواسعة التي تّم التخصصات البرامج نوعًا محددًا من البرامج المتعددة 

 واسعة.البرامج مجاالت الأو التخصصات متعددة البرامج ال كمجاالتتصّنف في مجاالت واسعة أخرى 

       لمهندسین ابرامج ومؤهالت 

 0732 ضمن المجال، أو والحرف الهندسیة" 1الهندسة" 071ة تحت التفصیلی في المجاالت لمهندسیناینبغي إدراج برامج ومؤهالت  .23
، ت اإلعالمتقنیاو وسبة، وحتى لو كانت الدراسة موّجهة نحو الح .لمهندسین المدنیین أو مهندسي البناءل "البناء والهندسة المدنیة"

                                                            
 072و  071یعمل كمحترف في مجال الھندسة. وال یوجد فرق مقصود بین المجالین التفصیلیین  لمھندس الذيل إضافة أخرى فئات وتتضمن واسع مفھوم يالجدیر بالمالحظة أن الھندسة ھ  1

 .التعلیممن حیث مستوى 
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ت، یاعلى تصمیم وبناء اآللمنصّبًا  التركیزإذا كان  0732أو  071 المجالین فيینبغي أن تصّنف ، واألغذیة وغیرها والنسیج
) أو المباني، والطرقات والجسور 071( ، والحواسب، وأجهزة اإلتصاالت وغیرهاواإللكترونیاتاألجهزة الكهربائیة، ، و والمحركات

)0732.( 

 عتصنیبرامج ال

ندسة والحرف الهندسیة" إذا كان التركیز موّجهًا نحو الهندسة، " اله 071 تحت ،ع في المجاالت التفصیلیةیصنتینبغي تصنیف برامج ال .24
 المعادن، والمیكانیك، واآللیات، والمحركات، واألجهزة الكهربائیة وغیرها.أي نحو 

الحال عند التركیز على تصنیع منتجات  هذا هوو  "التصنیع والمعالجة". 072 ضمنرى األخالتصنیع بغي تصنیف برامج ومؤهالت وین .25
ستثنى یُ ع المنتجات المعدنیة یصنتإّال أن ستیك وغیرها. ألحذیة، والورق، والمفروشات، والزجاج، والبالسیج، وانوال ،محددة مثل األغذیة
 " العلوم المیكانیكیة والحرف المعدنیة". 0715مجال الدرج في یُ و  072من المجال الضّیق 

 اللغات

باإلستناد إلى وعلم اللغة"  األدب" 0232ات" أو المجال التفصیلي "إكتساب اللغ 0231ینبغي تصنیف اللغات إما في المجال التفصیلي  .26
). وهناك فرق واضح بین المحتوى ةالدراسبدیًال عن موضوع الخاصة شكل في هذه الحالة ت ا(بما أنه 2المستهدفین خصائص المشاركین

تلك بین لذین یتكلمون اللغة بطالقة و این أو قیموالمؤهالت المعّدة للسكان األصلیین المج لبراملم وأسلوب التعلیم التعلّ النظري وهدف 
ولیس  اللغةوعلم  بااآلداألولى، ینصّب التركیز على  اللغات األخرى الذین یسعون إلكتساب لغة معینة. ففي الحالةللناطقین بالمعّدة 

ها على قواعد اللغة ومفردات، ینصّب التركیز ثانیة). وفي الحالة ال(أقّله على مستویي التعلیم الثانوي والعالي هاومفرداتعلى قواعدها 
 .اللغةوعلم  بااآلدعلى  بقدر أقلما على الثقافة و ورب

 البرامج والمؤهالت المهنیة بما فیها المواضیع الفرعیة

یفوق  ، أن ُیخصص وقت للمواضیع الفرعیة یمكن في البرامج المهنیة، مثل بعض البرامج الطویلة في المرحلة العلیا من التعلیم الثانوي .27
والمؤهالت التي ُتصّنف هذه البرامج  وبالرغم من ذلك، ینبغي أنلموضوع الرئیسي للمهنة أو فئة المهن. لالوقت المخصص  اإلجمالفي 
الغالب لموضوع ادة التصنیف وفق . ویشكل ذلك استثناء لقاعالمستهدفة حرففئات ال أوحرفة بط بالتر مالعنها في المجال المهني  شأتن

ُیرّجح ، ومن الناحیة العملیة. بشكل منفصلللبرامج والمؤهالت ة ستهدفالحرف المأو  لحرفةاتحدید  التمكن منمهم ألنه من الالمهیمن أو 
 .المستهدفةالحرفة أو الحرف مجال خصص القدر األكبر من الوقت المقرر للتعّلم لیُ أن 

كان مجموع " حتى ولو التولید /والقبالة ض"التمری 0913التمریض للعنایة الصحیة في المجال التفصیلي صّنف برنامج : یُ 1مثال رقم 
 ".مواضیع أخرى غیر "التمریضل اً التعلم مخصص قتو 

                                                            
   مثالً، سواء كان المتعلمون بارعین في اللغة التي سیدرسونھا أم ال. 2
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  یةخصصتع یضابرامج ومؤهالت تدریب المعلمین في مو 

تدریب معلمین، حتى بأنها  یةمواضیع تخصصتعلیم ینبغي أن تصّنف برامج ومؤهالت تدریب المعلمین التي تركِّز بالدرجة األولى على  .28
على البرامج والمؤهالت التي تجمع بین التعلیم أو تدریب عینه ولو كان المحتوى الرئیسي موضوعًا تخصصیًا. وینبغي أن یطّبق المبدأ 

 ألنه منالمهیمن لتصنیف البرامج والمؤهالت، الغالب أو ذلك استثناء لقاعدة الموضوع یشكل و موضوع تخصصي. بین المعلمین و 
 .عن المجاالت التفصیلیة األخرىبشكل منفصل تحدید تدریب المعلمین  تمكُّن منالمیة بمكان، خصوصًا في تحلیل نظم التعلیم، هاأل

 النطاق الواسعة أوالتخصصات البرامج والمؤهالت المتعددة  .7

ال یهیمن و  تفصیلیة هي تلك التي تجمع بین عدة مجاالت تعلیم وتدریب النطاق الواسعة أو متعددة التخصصاتلبرامج والمؤهالت الا .29
حتى  وأیقة من المجاالت الض عددًا كبیراً  متعددة التخصصاتمن البرامج والمؤهالت ال دیعدالویشمل مجال تفصیلي واحد. فیها 

متعددة الذي ینبغي أن تصّنف فیه الدراسة الواسع الالموضوع المهیمن" لتحدید المجال "قاعدة  دم في هذا التصنیفخُتستو  واسعة.ال
أو المواضیع) والمعیار المعتمد لتحدید الموضوع (الرئیسي أو المواضیع الرئیسیة تحدد المجال الواسع. الموضوع أي أن  .التخصصات

متعددة تصّنف البرامج ال الحصة من األرصدة التعلیمیة أو من وقت الطالب المقرر للتعّلم. وینبغي أنهو كما في السابق،  ،المهیمن
"برامج  بوصفها رئیسيالواسع ) داخل المجال ال88xx مثالً ة (واسعالمجاالت الضیقة وال ىمستو على " 8"الرقم باستخدام  التخصصات
التي  متعددة التخصصاتالدراسات ال تحدید جمیعبشكل منفصل یتم  ،وهكذا]". واسعتشمل [المجال ال متعددة التخصصاتأو مؤهالت 

 للبرنامج أو المؤهل معروفًا.رئیسي یكون المجال الواسع ال ،ال تنطوي على موضوع مهیمن، وعلى األقل

 فلسفةال)، و 0222تاریخ (ال)، و 0221( األدیانم و علمن الثلث) جزء صّنف برنامج مكّون من أجزاء متساویة (یشكل كل یُ   :2قم ال ر مث
 60من  یصّنف برنامج مؤلفو  تشمل الفنون والعلوم اإلنسانیة"). متعددة التخصصات("برامج ومؤهالت  0288) في المجال 0223(

 یشكل الموضوع المهیمن. هكون 0221 األدیانم و علفي مجال  تاریخ، بالمئة 20وبالمئة فلسفة،  20و ،األدیانم و علمن بالمئة 

مجال واسع مدرج في عنوان البرنامج أو أول  في متعددة التخصصاتالدراسة الف ، تصنّ رئیسي واسعوحیثما یتم تحدید أكثر من مجال  .30
رئیسي، ینبغي معلومات كافیة لتحدید الموضوع الالكون كن مدرجًا في العنوان). وحیث ال تالمؤهل (أو في المنهج الدراسي إذا لم ی

 في الجملة السابقة.واردة " الأوالً موضوع المدرج قاعدة "التطبیق 

برامج والمؤهالت التي تغطي مجالین تفصیلیین أو أكثر حیث یمثل أحد المجالین حصة مهیمنة من األرصدة التعلیمیة أو من وقت الأما  .31
تعّلم مخصصة الوقت المقرر للمن في ذلك الحقل التفصیلي. وهكذا، فإذا كانت الحصة الرئیسیة من أرصدة التعّلم أو فتصّنف م علّ الت

 .التخصصاتینبغي أن یصّنف البرنامج/المؤهل في ذلك المجال التفصیلي ولیس كبرنامج/مؤهل متعدد تفصیلي واحد،  لمجال

"الریاضیات" بما  0541موضوع ثانوي في المجال ك دراسة اللغة الفرنسیة برنامج تخصص في الریاضیات مع صّنفیُ  :3مثال رقم 
 تشكل الموضوع المهیمن. هاأن
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 ) في023بالمئة لغات ( 30)، و041( أعمال وٕادارةبالمئة  30)، و071بالمئة هندسة ( 40بنسبة  یتكّون صّنف برنامجیُ : 4مثال رقم 
 مجالال تشمل الهندسة والتصنیع والبناء) بالنظر لعدم وجود مجال مهیمن ولكن متعددة التخصصات("برامج ومؤهالت  0788المجال 

 40بالمئة و  40اللغات (مثًال تفوقان أهمیة متساویتین في األهمیة و  األعمالو  . وٕاذا كانت الهندسةالرئیسي یشكل المجال الواسع 07
) 071الهندسة ( أوًال في عنوان البرنامج درجملبرنامج الل تبعاً  0488أو  0788في المجال إما  ف البرنامج، یصنّ بالمئة)  20بالمئة و

 البرنامج).عنوان في  مذكوراً  (أو في المنهاج إذا لم یكن) 041( األعمالأو 

) في 0312بالمئة سیاسة ( 30) و0311بالمئة إقتصاد ( 30) و0222بالمئة تاریخ ( 40: یصّنف برنامج مؤلف من 5مثال رقم 
أن اإلقتصاد والسیاسة حیث تشمل العلوم اإلجتماعیة والصحافة واإلعالم")  متعددة التخصصاتبرامج ومؤهالت (" 0388المجال 

 الواسع.  تقعان في نفس المجال

مجاالت أخرى برامج من محدد والمكّونة أیضًا من مواضیع فرعیة  واحد البرامج والمؤهالت الموجهة نحو مجال مهنيال ُتعتبر  .32
 وینبغي أن تصّنف وفق المجال المهني المحدد. متعددة التخصصاتومؤهالت 

للمواضیع الفرعیة (اللغة، والریاضیات، والعلوم الطبیعیة وغیرها) یفوق  تخصیص وقت برنامج تركیبات كهربائیةل یمكن :6مثال رقم 
برنامج متعدد ك"كهرباء وطاقة" ولیس  0713 في المجالالوقت المقرر للموضوع المهني. ومع ذلك، ینبغي أن یصّنف هذا البرنامج 

 .التخصصات

مكن من الم هنأطالما  متعددة التخصصاتج والمؤهالت ال" الحلَّ الوحید الممكن لتصنیف البرامالرئیسيل "قاعدة الموضوع كتش .33
یمكنهم تخصیص رمزین أو  الذین نالمستخدمیقد یكون باستطاعة  ه إّال أن الدلیل.هذا تخصیص رمز واحد على نحو ما أوصى به 

  مجاالت.  من ال في مجموعة متعددة التخصصاتت التصنیف البرامج والمؤهال 3أكثر

 أخرىشائكة ترمیز حاالت  .8

 "غیر مصّنفة في مكان آخر" " وإضافيد یحدت دون"

 :محددة بیاناتجمع  بغیةالمؤهالت  وأفي نطاق تصنیف مجاالت التعلیم والتدریب عند ترمیز البرامج ینبغي تناول حالتین شائعتین  .34

أعلى من التصنیف. وُتعرف عن برنامج أو مؤهل معّین غیر تلك المعروفة على مستوى إضافیة معلومات  ال توجد فیهاأ) حاالت 
 التراتبیةواحد أو أكثر في نهایة الرموز على مستوى مجاالت التصنیف " صفر" ـتمّیز بإضافي" وتد یحدت دونهذه الحاالت بأنها "

 ).االقتضاءالضیقة أو الواسعة (حسب 

                                                            
 مجاالت -إسكدأو مسوح أخرى. وال یشكل استخدام رموز متعددة جزءاً من مسوح األسر المعیشیة على سبیل المثال، حیث تكون البیانات مخّزنة في سجالت وال تحتاج ألن ُتجمع بواسطة 3
)ISCED-Fألغراض وطنیة. البلدان أن تقرر استخدام رموز متعددة ) ولكن یمكن لبعض 
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تعتبر  الو  ".إضافي دون تحدید"هندسة ومهن هندسیة  0710 مجالال في إضافیة معلومات دونهندسة  صّنف برنامج: یُ 7مثال رقم 
  أو برامج واسعة. متعددة التخصصاتهذه الحاالت برامج 

 ".إضافي تحدید "خدمات دون 1000مجال ال في إضافیةمعلومات دون خدمات برنامج ُیصّنف : 8مثال رقم 

وُتعرف هذه في التصنیف.  صراحةغیر مذكور  هولكنواٍف یكون فیها المجال التفصیلي المعني معروفًا وموصوفًا بشكل  حاالتب) 
 أخیر).رقم كلتصنیف (ل" على مستوى المجال التفصیلي 9الحاالت بأنها "غیر مصّنفة في مكان آخر" ویشار إلیها باستخدام رقم "

مجال الفي  ،خرآي مجال تفصیلي أل نتميی ال ،صّنف برنامج في حقل جدید من تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت: یُ 9مثال رقم 
 مصّنفة في مكان آخر".التصاالت غیر اإلمعلومات و ال" تكنولوجیا  0619

كلیة التصنیف ولكنها رموز ضمن هیومن الجدیر ذكره بأن الرموز "دون تحدید إضافي" و "غیر المصّنفة في مكان آخر" لیست مشمولة 
غیر مشمولة صراحة بیانات ") أو دون تحدید إضافيكاٍف ("أو  وافٍ غیر موصوفة بشكل عند معالجة بیانات  استخدامهاإضافیة یمكن 

 غیر مصّنفة في مكان آخر")."في هیكلیة التصنیف (

 .أن یكون مساعداً  1رقم ویمكن للجدول ". 9" و "8" و "0" الرموزاستخدام  مییز بینوقد یكون من الصعب الت

 رموز إضافیة: 1الجدول رقم 

 مزید من اإلیضاحلاإلستعمالالوصف الرمز
ما هو معروف  إلىال توجد معلومات إضافة دون تحدید إضافي 0

 التصنیف أعلى من على مستوى
  أعاله 8و 7انظر المثالین رقم 

 
 (الجزء األول) 2انظر المثال رقم  مؤهالت دون مجال تفصیلي مهیمنأو  برامج متعددة التخصصاتمؤهالت أو  برامج 8

أعاله 5و 4 والمثالین
المجال التفصیلي معروف ولكنه غیر وارد في  غیر مصّنف في مكان آخر        9

 التصنیف
 أعاله 9انظر المثال رقم 

 
 

التعّلم) وقت  أوبالمئة من أرصدة  50( یضم أكثر من  ل تفصیلي مهیمنالجدیر بالمالحظة أن البرامج والمؤهالت التي تشتمل على مجا
 ).6و 3(الجزء الثاني) و 2و 1تصّنف في ذلك المجال المهیمن ( أنظر األمثلة 

" أو، في المسوح التي تقتصر على 9999جمع البیانات، حیث یكون مجال الدراسة غیر معروف كلیًا، یمكن تخصیص الرمز " عندو  .35
 .على التوالي "99" أو "999مستویي المجاالت الضیقة أو الواسعة فقط، یمكن تخصیص الرمز "
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 إستخدام المجامیع ألغراض التحلیل والنشر .9

لحاجة من ا حسبمن أجل جمع البیانات ونشرها على حٍد سواء  التراتبیةعلى صعید أي من المستویات یمكن استخدام هذا التصنیف  .36
 التحلیل.و  العرض المعلومات. والغرض منه أن یكون على درجة كافیة من المرونة بحیث یخدم معظم أغراض

سبیل المثال، یقوم معهد الیونسكو لإلحصاء بنشر  ألغراض النشر. وعلىعلى نطاق واسع لبیانات احاجة إلى تجمیع ال دعووغالبًا ما ت .37
 واسع.جال المالبیانات على مستوى 

التحلیل. ویمكن تطویر مجموعات أخرى غیر التي یستخدمها معهد الیونسكو لإلحصاء حالیًا، باألخص بهدف  إهتمام كافٍ ینبغي إیالء  .38
 ألغراض النشر.

 وتصنیفات أخرى 2011العالقة بإسكد  .10

 2011العالقة بتصنیف إسكد  

 التوجه والمجاالت

 مختلفین في تصنیف إسكد ویجب عدم الخلط بینهما. بعدین یةوالتدریب یةالتعلیمالمجاالت یأخذ التوجه (التعلیم العام أو المهني) و  .39

 بأنه: 2011ُیعرَّف التعلیم المهني في إسكد  .40

لكي یكتسب المتعلمون منها معارف ومهارات وكفاءات محددة تمّكنهم من القیام بمهنة معینة أو عمل معین أو فئة ة ممالبرامج المص
المهني من عناصر قائمة على العمل. ویؤدي إتمام هذه البرامج بنجاح إلى  التعلیم من المهن أو األعمال. ویمكن أن تتكّون برامج

 العمل ومعترف بها من قبل السلطات الوطنیة المختصة و/أو في سوق العمل.الحصول على مؤهالت مهنیة مناسبة لسوق 

 بأنه: 2011العام في إسكد  ُیعرَّف التعلیمو  .41

برامج تعلیمیة مصّممة إلنماء ما لدى المتعلمین من معارف ومهارات وكفاءات عامة وٕالمام بالقراءة والحساب، وكثیرا ما یكون ذلك 
إلعداد المشاركین لمواصلة برامج تعلیمیة أكثر تقدما على المستوى نفسه أو على مستوى أعلى إلسكد وإلرساء األساس للتعّلم على 

     مدى الحیاة.

التي تغطي مجموعة واسعة من و  ،2011التوجه بموجب إسكد  تحت بابلبرامج والمؤهالت المصّنفة كتعلیم عام ُتصّنف اب أن ویج .42
 0011 وتحدیدًا ضمن" المتخصصة غیرالبرامج والمؤهالت "المجال الواسع في ، حددالمواضیع دون تخصص في مجال دراسي م

موضوعها لتبعًا تصّنف برامج ومؤهالت التعلیم العام األخرى حسب مجاالت التعلیم والتدریب یجب أن "البرامج والمؤهالت األساسیة". و 
في المجال الواسع "البرامج فقط  العالي من قبیل اإلستثناءعلى المستوى  التعلیم العام أو األكادیمي الرئیسي. وبوجه خاص، یصّنف

 ".غیر المتخصصةوالمؤهالت 
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لتوجه، ولكن لغرض اأن یكون تعلیمًا عامًا  2011إسكد  في 5أو مؤهل في الریاضیات على مستوى یمكن لبرنامج  :10ثال رقم م
 "الریاضیات".  0541 ینبغي أن یكونالمجال التفصیلي 

 )2011(و 1997وٕاسكد ) ISCED-F(مجاالت -إسكد بینمجاالت التعلیم تطابق 

  )مجاالت -إسكد( 2013للتعلیم والتدریب التصنیف الدولي الموحد االت تعیین بعض المجاالت الضیقة أو الواسعة في مجُأعید لقد  .43
 ).2ق التالي (الجدول رقم طاب. ویظهر ذلك في جدول الت15وباألخص الفقرة  5شیًا مع مبادىء التصنیف الواردة في القسم اتم

 التغییرات الرئیسیة هي: .44

"الدراسات اإلنسانیة (عدا اللغات)"  022مجالین ضیقین: المجال إلى  1997الدراسات اإلنسانیة" في إسكد " 22 تقسیم المجال .أ 
 "اللغات". 023والمجال 

 03إلى مجالین واسعین: المجال  1997العلوم االجتماعیة، واألعمال التجاریة، والقانون" في إسكد " 3 تقسیم المجموعة الواسعة .ب 
 ".واإلدارة والقانون "األعمال، 04العلوم اإلجتماعیة، والصحافة واإلعالم" والمجال "

 42"العلوم الطبیعیة، والریاضیات واإلحصاءات" بتقسیم المجال  05"البیئة" ضمن المجال الواسع  052إنشاء مجال جدید ضیق  .ج 
 ".د األسماكیومصا"الزراعة، والحراجة،  62ودمجه مع بعض أجزاء المجال  1997"علوم الحیاة" في إسكد 

"العلوم الطبیعیة، والریاضیات، واإلحصاء"  05إلى مجالین واسعین: المجال  1997"العلوم" في إسكد  4تقسیم المجموعة الواسعة  .د 
 "." تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت 06والمجال 

 8موعة الواسعة "حمایة البیئة" من المج 85"تكنولوجیا حمایة البیئة" بتحویل معظم المجال  0712إنشاء مجال ضیق جدید  .ه 
 .""الهندسة، والتصنیع، والبناء 07"الخدمات" إلى المجال الواسع الجدید 

ومصائد والحراجة "الزراعة  08، إلنشاء مجال واسع جدید 1997"الزراعة" في تصنیف إسكد  6إعادة تسمیة المجموعة الواسعة  .و 
 "."البیئة 052د األسماك" إلى المجال الضّیق الجدید یومصا، "الزراعة، والحراجة 62" ونقل بعض أجزاء المجال ةوالبیطر األسماك، 

"حمایة البیئة" في إسكد  85والصحة المهنیة" لیتضمن المتبقي من المجال  العامة "خدمات النظافة 102إنشاء مجال ضّیق جدید  .ز 
1997. 
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   1997ومجاالت التعلیم في إسكد  مجاالت) -(إسكد 2013: التوافق بین مجاالت التعلیم والتدریب في إسكد 2الجدول رقم  

 )  2011(و 1997مجاالت التعلیم في إسكد  2013مجاالت التعلیم والتدریب في إسكد 
 البرامج العامة 0 غیر المتخصصةالبرامج والمؤهالت  00

 البرامج األساسیة 01 البرامج والمؤهالت األساسیة 001
 القراء والكتابة والحساب معرفة 08 والحساب والكتابة بالقراءة اإللمام 002
 تنمیة الشخصیةال 09 تنمیة الشخصیةالالمهارات و تنمیة  003

 التعلیم 1 التعلیم 01
  تدریب المعلمین وعلوم التربیة 14 التعلیم 011

 اإلنسانیة والفنونالدراسات  2 الفنون والعلوم اإلنسانیة 02
 الفنون 21 الفنون 021
 اإلنسانیةالدراسات  22 اإلنسانیة (باستثناء اللغات)الدراسات  022
 اللغات 023

 القانون)التجاریة و  (ناقص األعمال والقانون التجاریة األعمالالعلوم اإلجتماعیة، و  3 الصحافة واإلعالم و العلوم اإلجتماعیة،  03
 والسلوكیة العلوم اإلجتماعیة 31 العلوم اإلجتماعیة والسلوكیة 031
 الصحافة واإلعالم 32 الصحافة واإلعالم 032

 العلوم اإلجتماعیة) ناقصوالقانون ( التجاریة األعمالالعلوم اإلجتماعیة، و  3 ، واإلدارة والقانون األعمال 04
 واإلدارة التجاریة األعمال 34 واإلدارة  األعمال 041
 القانون 38 القانون 042

 )المعلوماتیة ناقصالعلوم ( 4 العلوم الطبیعیة، والریاضیات واإلحصاء 05
 ، ومصائد األسماكالحراجةو الزراعة،  62الطبیعیة والحیاة البریة من  المتنزهاتزائد 

 بها" المتصلة العلوم األخرى" ناقصعلوم الحیاة  42 العلوم البیولوجیة والعلوم المتصلة بها 051
 الحراجةالزراعة،  62)، جزء من بها المتصلة األخرى العلومعلوم الحیاة ( 42 جزء من البیئة 052

 ة البریة)ااألسماك (الحدائق الطبیعیة والحی یدومصا
 العلوم الفیزیائیة 44 العلوم الفیزیائیة   053
 یات واإلحصاءضالریا 46 واإلحصاء الریاضیات 054

 سبة فقط)و العلوم (الح 4 المعلومات و  اإلتصاالتتكنولوجیا  06
 المعلوماتیة 48 تكنولوجیا المعلومات واإلتصاالت  061

 حمایة البیئة) 85والبناء (زائد معظم  والصناعات اإلنتاجیةالهندسة،  5 الهندسة، والتصنیع والبناء  07
 حمایة البیئة) 85معظم  الهندسیة (زائد والصناعاتالهندسة  52 والحرف الهندسیة  الهندسة 071
 الصناعات اإلنتاجیة واإلنتاج 54 التصنیع والمعالجة 072
 الهندسة المعماریة والبناء 58 والبناءالهندسة المعماریة  073

 الطبیعیة والحیاة البریة) الحدائقالزراعة (ناقص  6 والبیطرةومصائد األسماك  الحراجةالزراعة، و  08
 الطبیعیة والحیاة البریة) الحدائقالزراعة، والحراجة ومصائد األسماك (ناقص  62 الزراعة  081
 الحراجة 082
 مصائد األسماك 083
 البیطرة 64 ةالبیطر  084

 والخدمات االجتماعیةالصحة  7 الصحة والرفاه 09
 الصحة 72 الصحة 091
 الخدمات اإلجتماعیة 76 الرفاه 092

 حمایة البیئة) 85ناقص معظم الخدمات ( 8 الخدمات 10
 الخدمات الشخصیة 81 الخدمات الشخصیة 101
والحمایة في  مناألو  للمجتمع خدمات الصرف الصحيحمایة البیئة ( 85جزء من  والصحة المهنیة العامة خدمات النظافة  102

 العمل) مواقع
 یةخدمات األمنال 86 خدمات األمن  102
 النقل خدمات 84 خدمات النقل 104
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 إلتحاد األوروبي ل العائدة (FoET 1999)ومجاالت التعلیم والتدریب  (FoT 1997) العالقة بمجاالت التدریب

في اإلتحاد األوروبي إنطالقًا من  FoET 1999)مجاالت التعلیم والتدریب (تصنیف و  (FoT 1997)ضع تصنیف مجاالت التدریب وُ  .45
 األول والثاني نمستویالفیما عدا بعض التغییرات في الصیاغة، على معه،  انمتسقما وه 1997التعلیم في إسكد مجاالت تصنیف 

وحّلت محّلها.  FoT 1997 مجاالت التدریب إنطالقًا من FoET 1999مجاالت التعلیم والتدریب وُوضعت  .من الترتیب )والترمیز(
نقطة اإلنطالق األولیة للمراجعة الحالیة  وهو )ثالثیة األرقامورموز ثالثي المستویات ( تراتبیاً تصنیفًا  FoET 1999 ویشكل تصنیف 

 .)ISCED-F( مجاالت -سكدإل

 لى سبیل المثال:ععلى الصعید الدولي في مختلف مجموعات البیانات،  FoET 1999 تصنیف ویستعمل .46
 ؛والخریجین للقیدالبیانات اإلداریة  
 ؛ والمعیشیة بعض مسوح األسر 

 .مسوح تقییم الطالب 

 تصنیفيواسع في وضع  على نطاق 1993) في عام ABSCQإسُتخدم تصنیف المؤهالت الذي قام به مكتب اإلحصاء األسترالي ( .47
FoT 1997 و FoET 1999 التصنیف األسترالي الموّحد للتعلیم  على حٍد سواء. وعلى الرغم من أن(ASCED)  قد حلَّ محل

 ABSCQ تصنیف ، فقد اسُتخدمت بعض مفاهیم ونصوص 2001ترالي في عام مكتب اإلحصاء األسالذي قام به  تصنیف المؤهالت
 سكد.إنقطة انطالق لمراجعة مجاالت FoET 1999 تصنیف كما كان  )ISCED-F( مجاالت -إسكد في تصنیف 1993لعام 

 (ISCO-8)الدولي الموّحد للمهن  بالتصنیفالعالقة 

 منتبویب المعلومات العائدة للمهن التي یتم الحصول علیها تصنیف و نظام لهو  (ISCO-8)التصنیف الدولي الموّحد للمهن  .48
لتصنیف بتوفیر أساس هذا االتعدادات السكانیة والمسوح اإلحصائیة األخرى، فضًال عن السجالت اإلداریة. وتقضي األغراض الرئیسیة ل

 على الصعید الدولي.الوظائف والمهن ومقارنتها  حولالمعلومات  لتبادل

 لحساب صاحب عمل أو سواء شخص واحد، أو ُیفترض أن یؤدیها مجموعة من المهام والواجبات التي یؤدیها’بأنه لعمل ا فعرَّ یُ  .أ 
 .‘لحسابه الخاص

. ویمكن أن یرتبط ‘مجموعة من األعمال التي تتمیز مهامها وواجباتها الرئیسیة بدرجة عالیة من التشابه’المهنة بأنها ف عرَّ تُ  .ب 
  . بعمل في الماضي أو الحاضر أو المستقبل خالل عالقتهالشخص بمهنة معینة من 

 المهارة. تخصصمعیارین اثنین لترتیب المهن في مجموعتین: مستوى المهارة و  (ISCO-8)یستخدم التصنیف الدولي الموّحد للمهن  .49

 .‘القدرة على القیام بالمهام والواجبات العائدة لعمل معین’المهارة بأنها ف عرَّ تُ  .أ 

 .‘یتعین القیام بهاالمهام والواجبات التي  ونطاق تعقیدمدى ’یتوقف مستوى المهارة على  .ب 

بها المواد التي یتم العمل علیها أو ، واألدوات واآلالت المستخدمة، و ةة المطلوبفر عمجال المشروط ’اختصاص المهارة راعى في تُ  .ج 
 .‘الخدمات الُمنتجةوأنواع البضائع و 
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على بعض الشبه مع مجاالت التعلیم والتدریب في  (ISCO-8)المهارة في التصنیف الدولي الموّحد للمهن  تخصصینطوي مفهوم  .50
یصنِّفان الوحدات اإلحصائیة بشكل مختلف مستخدمین معاییر مختلفة. إذ تصنِّف  ٕاسكدو التصنیف الدولي الموّحد للمهن إسكد. أّال أن 

 التصنیف الدولي الموّحد للمهنمج والمؤهالت التعلیمیة باإلستناد إلى المواضیع بینما یصّنف امجاالت التعلیم والتدریب في إسكد البر 
مباشر بین مجموعتي المهن  للقیام بها. لذلك، لیس هناك دائمًا تطابق والتخصصالمهارة المطلوب من مستوى الباإلستناد إلى  األعمال

 واضح بینهما.في التصنیفین على الرغم من وجود ارتباط  والمجاالت

 (FoS) 2007لعام  العالقة بتصنیف مجاالت العلم والتكنولوجیا

لمنظمة  "فراسكاتي"وتشكل جزءًا من دلیل  تجریبيالبحث والتطویر ال )2007FoS( 2007لعام   "مجاالت العلم والتكنولوجیا"تصّنف  .51
في  مؤخراً  (FoS)مجاالت العلم والتكنولوجیا تصنیف تمت مراجعة  وقد .)OECD Frascati Manual( والتنمیة اإلقتصادي التعاون
. [http://www.oecd.org/dataoecd/36/44/38235147.pdf] على العنوان: كملحق الكتروني على اإلنترنت وهي متاحة 2007عام 

 ستة مجاالت رئیسیة: ینطوي على على مستویین تراتبیاً تصنیفًا  )FoS( "والتكنولوجیا العلم مجاالت" شكلتو 

 العلوم الطبیعیة .1

 الهندسة والتكنولوجیا .2

 العلوم الطبیة والصحیة .3

 الزراعیة مالعلو  .4

 العلوم اإلجتماعیة .5

 العلوم اإلنسانیة .6

 مجاًال من المستوى الثاني. 40الستة إلى حوالى  الرئیسیة وتقسم هذه المجاالت

بصورة رئیسیة بالنظر لظهور مجاالت جدیدة مثل تكنولوجیا ضروریة  2007لعام  (FoS) "مجاالت العلم والتكنولوجیا"وكانت مراجعة  .52
 .متعددة التخصصاتالمعلومات واإلتصاالت، والتكنولوجیا الحیویة، وتكنولوجیا النانو، وكذلك ظهور العلوم ال

لتحدید مجاالت  (FoS) 2007لعام  "مجاالت العلم والتكنولوجیا"تصنیف و  (ISCO-8)خدم التصنیف الدولي الموّحد للمهن استُ قد و  .53
 ).ISCED-F( مجاالت -تصنیف إسكددخالها إلى إلجدیدة ناشئة 

تحاشیًا  (FoS) "مجاالت العلم والتكنولوجیا"تصنیف مع  مجاالت -وتمت أیضًا مقارنة األجزاء ذات الصلة في تصنیف إسكد .54
سعیان ی مجاالت -وتصنیف إسكد (FoS) "والتكنولوجیامجاالت العلم "تصنیف ضروریة. إّال أنه من المسّلم به أن التالفات غیر خإلل

 ضمان مطابقة مباشرة بین التصنیفین.مكن ین مختلفین وأنه من غیر الموراء هدف

  



18 

 : مجاالت التعلیم والتدریب في تصنیف إسكد1رقم  الملحق

 مجال تفصیلي مجال ضیق مجال واسع
غیر البرامج والمؤهالت  00

 المتخصصة
والمؤهالت األساسیةالبرامج  001   

القراءة والكتابة والحساباإللمام ب 002  

المهارات والتنمیة الشخصیة تنمیة  003  

البرامج والمؤهالت األساسیة 0011  
القراءة والكتابة والحسابب اإللمام 0021  
المهارات والتنمیة الشخصیة تنمیة  0031  

التعلیم 01  
 
 
 

التعلیم 011    
 

یةالترب علم 0111  
تدریب معلمي ما قبل المدرسة  0112  
يتدریب المعلمین دون موضوع تخصص 0113  
  يتدریب المعلمین مع موضوع تخصص 0114

الفنون والعلوم اإلنسانیة 02  
 
 
 
 

الفنون 021  
 
 
 
 

البصریة واإلنتاج اإلعالمي-التقنیات السمعیة 0211  
الموضة والتصمیم الداخلي والصناعي 0212  
الجمیلة الفنون 0213  
الحرف الیدویة 0214  
الموسیقى والفنون المسرحیة 0215  

اإلنسانیة الدراسات 022  
 
 

وعلوم األدیانالدین  0221  
التاریخ وعلم اآلثار 0222  
وعلم األخالقالفلسفة  0223  

اللغات 023  
 

إكتساب اللغات 0231  
األدب وعلوم اللغات 0232  

العلوم اإلجتماعیة، والصحافة  03
 واإلعالم

العلوم اإلجتماعیة والسلوكیة 031  
 
 
 

علم اإلقتصاد 0311  
م التربیة المدنیةالسیاسیة وعلالعلوم  0312  
علم النفس 0313  
علم اإلجتماع والدراسات الثقافیة 0314  

الصحافة واإلعالم 032  
 

الصحافة وٕاعداد التقاریر 0321  
المكتبة، والمعلومات والدراسات التوثیقیة  0322  

اإلدارة والقانونو األعمال،  04  
 
 
 
 
 
 
 
 

األعمال واإلدارة 041  
 
 
 
 
 

المحاسبة والضرائب 0411  
المالیة، والمصارف والتأمین 0412  
التسییر واإلدارة 0413  
التسویق واإلعالن 0414  
السكرتاریا واألعمال المكتبیة 0415  
مبیعات الجملة والتجزئة 0416  
مهارات العمل 0417  

القانون 042 القانون 0421   
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مجال واسع   مجال تفصیلي مجال ضیق 
العلوم الطبیعیة، والریاضیات  05

 واإلحصاء
  
 
 
 
 
 

العلوم البیولوجیة والعلوم المتصلة بها  051  

 

البیولوجیا 0511  
الكیمیاء الحیویة 0512  

البیئة 052  
 

علوم البیئة 0521  
البیئة الطبیعیة والحیاة البریة 0522  

العلوم الفیزیائیة  053  
 
 

الكیمیاء  0531  
علوم األرض 0532  
الفیزیاء 0533  

الریاضیات واإلحصاء 054  
 

الریاضیات 0541  
اإلحصاء 0542  

تكنولوجیا اإلتصاالت  06
 والمعلومات

 

تكنولوجیا اإلتصاالت والمعلومات 061  
 

استخدام الكومبیوتر 0611  
البیانات اتوشبك قواعدتصمیم وٕادارة  0612  
برمجیات والتطبیقاتلتطویر وتحلیل ا 0613  

التصنیع والبناءو ، الهندسة 07 الهندسیة والحرفالهندسة  071   
 
 
 
 
 

الكیمیائیة  والمعالجات الهندسة 0711  
تكنولوجیا حمایة البیئة 0712  
الكهرباء والطاقة  0713  
األتمتة و  اإللكترونیات 0714  
المیكانیك والحرف المعدنیة 0715  
السیارات، والسفن والطائرات 0716  

التصنیع والمعالجة 072  
 
 
 

الصناعات الغذائیة 0721  
)الخشباد (الزجاج، والورق، والبالستیك، و و الم 0722  
والجلود) ،األحذیةالنسیج (المالبس، و  0723  
والتنقیب المناجم 0724  

الهندسة المعماریة والبناء 073  
 

المعماریة وتخطیط المدن الهندسة 0731  
البناء والهندسة المدنیة 0732  

الزراعة والحراجة ومصائد  08
والبیطرةاألسماك   

 
 
 

الزراعة 081 إنتاج المحاصیل والمواشي 0811   
البستنة 0812  

الحراجة 082 الحراجة 0821   

مصائد األسماك 083 مصائد األسماك 0831   

ةالبیطر  084 ةالبیطر  0841   

الصحة والرفاه 09 الصحة 091  دراسات طب األسنان 0911   
الطب 0912  
التمریض والقبالة/التولید 0913  
العالجالتشخیص الطبي وتكنولوجیا  0924  
وٕاعادة الـتأهیلالعالج  0915  
الصیدلة 0916  
والبدیلالتقلیدي  والعالج الطب 0917  
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مجال واسع   مجال تفصیلي مجال ضیق 
الرفاه 092   

 

ذوي االحتیاجات البالغین السن و  كبار رعایة 0921
 الخاصة
رعایة األطفال وخدمات الشباب 0922  
الخدمات اإلجتماعیة واإلرشاد 0923  

الخدمات 10 الخدمات الشخصیة 101  الخدمات المنزلیة 1011   

خدمات العنایة بالشعر والتجمیل 1012  
الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز 1013  
والترفیهالسفر والسیاحة  1015  

والصحة المهنیةالعامة خدمات النظافة  102  
 

خدمات الصرف الصحي للمجتمع 1021  
الصحة والسالمة المهنیة 1022  

خدمات األمن 103 الجیش والدفاع 1031   
والملكیة  األفرادحمایة  1032  

خدمات النقل 104 خدمات النقل 1041   

):8و 7" (أنظر أیضًا اإلرشادات الواردة في القسمین 9" و"8" و"0" أرقامإلى المجاالت التفصیلیة في الجدول أعاله، یمكن استخدام  باإلضافة  
على مستوى المجالین الضّیق والتفصیلي أو على مستوى المجاالت الواسعة في  التخصصات" عند تصنیف البرامج والمؤهالت المتعددة 8یستخدم رقم "

"البرامج والمؤهالت المتعددة التخصصات التي تشمل الفنون والعلوم  0288الجزء األكبر من وقت التعّلم المقرر (مثل مجال  خصص لهال الواسع الذي یُ المج
تسلسلي (مثًال على " عندما ال تتوفر معلومات إضافیة عن المجال غیر وصف المجال على المستوى التالي األعلى للتصنیف ال0اإلنسانیة"). ویستخدم رقم "

 مستوى المجال الواسع أو على مستوى المجال الضّیق).
" على مستوى المجال التفصیلي عند تصنیف البرامج والمؤهالت التي ال تقع في أي من المجاالت التفصیلیة المدرجة.9ویستخدم مجال "  
.   ففي المسوح إذا كان المجال غیر معرو  " أن ُتستخدم في جمع البیانات، خصوصاً 99" أو "999" و "9999ویمكن ألرقام "  
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