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مجال واسع

مجال ضيق

مجال تفصيلي

 22البرامج والمؤهالت غير

 225البرامج والمؤهالت األساسية

 2255البرامج والمؤهالت األساسية

المتخصصة

 220اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب

 2205اإللمام بالقراءة والكتابة والحساب

 223تنمية المهارات والتنمية الشخصية

 2235تنمية المهارات والتنمية الشخصية

 25التعليم

 2555علم التربية

 255التعليم

 2550تدريب معلمي ما قبل المدرسة
 2553تدريب المعلمين دون موضوع تخصصي
 2559تدريب المعلمين مع موضوع تخصصي
 20الفنون والعلوم اإلنسانية

 2055التقنيات السمعية-البصرية واإلنتاج اإلعالمي

 205الفنون

 2050الموضة والتصميم الداخلي والصناعي
 2053الفنون الجميلة
 2059الحرف اليدوية
 2051الموسيقى والفنون المسرحية
 2005الدين وعلوم األديان

 200الدراسات اإلنسانية

 2000التاريخ وعلم اآلثار
 2003الفلسفة وعلم األخالق
 2035إكتساب اللغات

 203اللغات

 2030األدب وعلوم اللغات
 23العلوم اإلجتماعية ،والصحافة

 2355علم اإلقتصاد

 235العلوم اإلجتماعية والسلوكية

 2350العلوم السياسية وعلم التربية المدنية

واإلعالم

 2353علم النفس
 2359علم اإلجتماع والدراسات الثقافية
 2305الصحافة واعداد التقارير

 230الصحافة واإلعالم

 2300المكتبة ،والمعلومات والدراسات التوثيقية
 29األعمال ،واإلدارة والقانون

 2955المحاسبة والضرائب

 295األعمال واإلدارة

 2950المالية ،والمصارف والتأمين
 2953التسيير واإلدارة
 2959التسويق واإلعالن
 2951السكرتاريا واألعمال المكتبية
 2951مبيعات الجملة والتجزئة
 2957مهارات العمل
 2905القانون

 290القانون
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 21العلوم الطبيعية ،والرياضيات

مجال ضيق

مجال تفصيلي

 215العلوم البيولوجية والعلوم المتصلة بها

 2155البيولوجيا
 2150الكيمياء الحيوية

واإلحصاء

 2105علوم البيئة

 210البيئة

 2100البيئة الطبيعية والحياة البرية
 2135الكيمياء

 213العلوم الفيزيائية

 2130علوم األرض
 2133الفيزياء
 2195الرياضيات

 219الرياضيات واإلحصاء

 2190اإلحصاء
 21تكنولوجيا اإلتصاالت

 215تكنولوجيا اإلتصاالت والمعلومات

والمعلومات

 2155استخدام الكومبيوتر
 2150تصميم وادارة قواعد وشبكات البيانات
 2153تطوير وتحليل البرمجيات والتطبيقات

 27الهندسة ،والتصنيع والبناء

 2755الهندسة والمعالجات الكيميائية

 275الهندسة والحرف الهندسية

 2750تكنولوجيا حماية البيئة
 2753الكهرباء والطاقة
 2759اإللكترونيات واألتمتة
 2751الميكانيك والحرف المعدنية
 2751السيارات ،والسفن والطائرات
 2705الصناعات الغذائية

 270التصنيع والمعالجة

 2700المواد (الزجاج ،والورق ،والبالستيك ،والخشب)
 2703النسيج (المالبس ،واألحذية ،والجلود)
 2709المناجم والتنقيب
 2735الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

 273الهندسة المعمارية والبناء

 2730البناء والهندسة المدنية
 28الزراعة والحراجة ومصائد

 2855إنتاج المحاصيل والمواشي

 285الزراعة

األسماك والبيطرة

 24الصحة والرفاه

 2850البستنة
 280الحراجة

 2805الحراجة

 283مصائد األسماك

 2835مصائد األسماك

 289البيطرة

 2895البيطرة

 245الصحة

 2455دراسات طب األسنان
 2450الطب
 2453التمريض والقبالة/التوليد
 2409التشخيص الطبي وتكنولوجيا العالج
 2451العالج واعادة الـتأهيل
 2451الصيدلة
 2457الطب والعالج التقليدي والبديل
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مجال تفصيلي

 240الرفاه

 2405رعاية كبار السن والبالغين ذوي االحتياجات
الخاصة
 2400رعاية األطفال وخدمات الشباب
 2403الخدمات اإلجتماعية واإلرشاد

 52الخدمات

 5255الخدمات المنزلية

 525الخدمات الشخصية

 5250خدمات العناية بالشعر والتجميل
 5253الفنادق والمطاعم والطعام الجاهز
 5251السفر والسياحة والترفيه
 520خدمات النظافة العامة والصحة المهنية

 5205خدمات الصرف الصحي للمجتمع
 5200الصحة والسالمة المهنية
 5235الجيش والدفاع

 523خدمات األمن

 5230حماية األفراد والملكية
 5295خدمات النقل

 529خدمات النقل

باإلضافة إلى المجاالت التفصيلية في الجدول أعاله ،يمكن استخدام أرقام " "2و" "8و"( "4أنظر أيضاً اإلرشادات الواردة في القسمين  7و:)8
الضيق والتفصيلي أو على مستوى المجاالت الواسعة في
يستخدم رقم " "8عند تصنيف البرامج والمؤهالت المتعددة التخصصات على مستوى المجالين
ّ

المجال الواسع الذي يُخصص له الجزء األكبر من وقت التعلّم المقرر (مثل مجال " 2088البرامج والمؤهالت المتعددة التخصصات التي تشمل الفنون والعلوم
اإلنسانية") .ويستخدم رقم " "2عندما ال تتوفر معلومات إضافية عن المجال غير وصف المجال على المستوى التالي األعلى للتصنيف التسلسلي (مثالً على

الضيق).
مستوى المجال الواسع أو على مستوى المجال
ّ

ويستخدم مجال " "4على مستوى المجال التفصيلي عند تصنيف البرامج والمؤهالت التي ال تقع في أي من المجاالت التفصيلية المدرجة.
ويمكن ألرقام " "4444و " "444أو " "44أن تُستخدم في جمع البيانات ،خصوصاً في المسوح إذا كان المجال غير معروف.
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يعتبر التصنيف الدولي الموحد للتعليم (إسكد) أحد أفراد أسرة التصنيفات االقتصادية
واالجتماعية الدولية لألمم المتحدة وهو التصنيف المرجعي لتنظيم برامج التعليم والمؤهالت
ذات الصلة حسب مستويات ومجاالت التعليم .وقد وُ ضع إسكد بداية في أواسط السبعينات كإطار
متفق عليه دوليا ً لتجميع وتصنيف وتحليل إحصاءات التعليم القابلة للمقارنة عبر البلدان.
يشكل تو ّفر تصنيف دولي مشترك خطوة أولى فقط نحو جمع بيانات قابلة للمقارنة .وتقضي
الخطوة الثانية ضمان تطبيق التصنيف بشكل متسق عبر البلدان .وقد ر ّكزت المراجعة األخيرة،
إسكد  ،2011بالدرجة األولى ،على التغييرات في مستويات البرامج التعليمية (إسكد-برامج/
( ،)ISCED-Pوأدخلت للمرة األولى تصنيفا ً لمستويات التحصيل التعليمي على أساس المؤهالت
(إسكد-تحصيل .)ISCED-A( /وفي عام  2013تم اعتماد مراجعة مجاالت التعليم والتدريب
(إسكد-مجاالت) .وصُمم هذا التصنيف بصورة رئيسية لوصف وتبويب مجاالت التعليم
والتدريب على مستويات التعليم الثانوي ،وبعد الثانوي والعالي كما هو محدد في إسكد .2011
ويعتبر معهد اليونسكو لإلحصاء قيّما على أسرة تصنيفات إسكد (إسكد-برامج ،وإسكد-تحصيل
وإسكد-مجاالت) ،ويتولى مسؤولية تطويرهم وصيانتهم وتحديثهم وتنقيحهم .ويقدم المعهد
التوجيه بشأن استخدام إسكد بشكل فعال ومتسق في جمع البيانات الدولية وتحليلها.

معهد اليونسكو لإلحصاء ( )UISهو المكتب اإلحصائي لمنظمة األمم المتحدة للتربية
والتعليم والثقافة (اليونسكو) ،وهو بمثابة مستودع لألمم المتحدة لإلحصاءات الدولية
المقارنة في مجاالت التعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة واالتصال.

