التصنيف السعودي الموحد للمهن

المجموعة الرئيسية الثانية:
االختصاصيون
ّ

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2111

الفيزيائيون والفلكيون

المهنة

211101

فيزيائي

إجراء األبحاث ودراسة الظواهر الفيزيائية ،وتطوير وإثراء النظريات والقوانين الفيزيائية وطرق
تطبيقها في الطب والصناعة والزراعة ،وتصميم التجارب واالختبارات الفيزيائية للمواد ومتابعة

ملخص وصف المهنة

تطويرها ،وتوثيق نتائج األبحاث والدراسات والتحاليل الفيزيائية وعرضها ومناقشتها أو نشرها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء التجارب والبحوث الفيزيائية على المواد المختلفة بهدف التوصل إلى نتائج متعلقة بالظواهر العلمية الفيزيائية.
تطوير وإثراء النظريات والقوانين الفيزيائية بناء على المالحظة والمشاهدة والتجربة وتطوير طرق وأساليب تطبيقها في
الطب والصناعة والزراعة.
إجراء التجارب الفيزيائية باستخدام األساليب والتقنيات واألجهزة المتخصصة لدراسة بنية المواد وخواصها ،وتوصيف
المالحظات ونتائج التجارب والتعبير عنها بصيغ وعالقات رياضية.
تطوير طرق وإجراءات االختبارات الفيزيائية للمواد وإجراء التحاليل القياسية لتحديد الخواص الفيزيائية للمواد.
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج الدراسات الفيزيائية وسبل تطويرها ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات
الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

2

الفيزياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم فيزياء

2

االتصال الفعال

2

الفيزياء النووية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فيزياء المفاعل الذري

4

القدرة على بناء العالقات

4

الفيزياء التقنية

5

التفكير التحليلي

5

فيزياء اإلشعاع

3

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2111

الفيزيائيون والفلكيون

المهنة

211102

أخصائي علوم فلك

مراقبة القبة السماوية وتفسير الظواهر الفلكية ودراستها باستخدام األجهزة البصرية واإلشعاعية،
وربط نتائج األبحاث بالعلوم األساسية والتطبيقية ،ودراسة العالقات بين المكان والزمان وتحديد

ملخص وصف المهنة

المواقيت ،وتوثيق نتائج األبحاث والدراسات والتحاليل الفلكية وعرضها ومناقشتها أو نشرها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراقبة القبة السماوية وتفسير الظواهر الفلكية باستخدام المراصد والتلسكوبات وأجهزة التصوير وأجهزة قياس الطيف
ومقاييس اإلشعاع األرضية أو المحمولة بوساطة البالونات واألقمار الصناعية.
دراسة وتفسير الظواهر الفلكية في ضوء القوانين الفيزيائية وتحديد حجم ودرجة لمعان األقمار والكواكب السيارة والنجوم
والمجرات والثقوب السوداء وتحديد المسارات الفلكية لألجرام السماوية باستخدام األجهزة البصرية واإلشعاعية.
دراسة العالقة بين المكان والزمان لألجرام السموية وتحديد مواقيت الصالة ومواقيت شروق الشمس وغروبها وتحديد
بدايات الشهور العربية ونهاياتها.
إعداد وتطوير لوحات وجداول رياضية لتحديد مواقع الشمس والقمر والكواكب والنجوم الستخدامها في أغراض المالحة
البحرية والجوية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الدراسات الفلكية وسبل تطويرها ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الفيزياء

المجال التعليمي ()2

علوم االرض

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الفلك

2

االتصال الفعال

2

قياس الجاذبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قياس الطيف الكتلي

4

القدرة على بناء العالقات

4

فيزياء الفضاء

5

التفكير التحليلي

5

تقنية األقمار الصناعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2111

الفيزيائيون والفلكيون

المهنة

211103

أخصائي علوم فيزيائية فلكية

إجراء األبحاث والدراسات على الظواهر السماوية والكونية ،وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج
التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث في المجاالت الصناعية والطبية

ملخص وصف المهنة

والعسكرية وغيرها من المجاالت.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء األبحاث على الظواهر السماوية والكونية األخرى ،مثل األجرام السماوية واإلشعاع الكوني ،والبناء على المفاهيم
والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطويرها.
تصميم التجارب الفلكية وإجراؤها ،واختبار الفرضيات في المختبر وعبر مراقبة الفضاء ،أو من خالل بناء نماذج المحاكاة
الحاسوبية.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تطبيق النظريات والتقنيات لتطوير التطبيقات الصناعية والطبية والعسكرية ،وغيرها من التطبيقات العملية.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الفيزياء

المجال التعليمي ()2

علوم االرض

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الفلك

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2111

الفيزيائيون والفلكيون

المهنة

211104

أخصائي فيزياء طبية

إجراء األبحاث والدراسات حول الخواص الفيزيائية للمعدات الطبية التي تساعد في فحص المرضى،

ملخص وصف المهنة

وتشخيصهم وعالجهم ،وتقديم المشورة للممارسين الطبيين حول االستخدام السليم للمعدات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول المعرفة الفيزيائية المتعلقة بالمعدات الطبية ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية،
وتطويرها.

2

تصميم التجارب المتعلقة بالمعدات الطبية وإجراؤها ،واختبار فرضيات نجاح العالج واآلثار الجانبية المحتملة.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تقديم المشورة لألخصائيين حول استخدام المعدات الطبية ،وتقديم التوصيات بخصوص إجراءات الصحة والسالمة.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفيزياء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

الفيزياء الطبية (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

الطب الحيوي  /الفيزياء الحيوية الجزيئية (المواد
البيولوجية)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2111

الفيزيائيون والفلكيون

المهنة

211105

أخصائي علوم فيزياء نووية

إجراء الدراسات واألبحاث حول الجسيمات الذرية وتفاعالتها وإنتاجها للطاقة ،وتطوير المفاهيم
والنظريات والمناهج التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث في المجاالت

ملخص وصف المهنة

الصناعية والطبية والعسكرية وغيرها من المجاالت.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول الجسيمات الذرية وتفاعالتها ،وإنتاجها للطاقة ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية،
وتطويرها.

2

تصميم التجارب النووية وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر وفي الميدان.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تطبيق النظريات والتقنيات لتطوير التطبيقات الصناعية والطبية والعسكرية ،وغيرها من التطبيقات العملية.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفيزياء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الفيزياء النووية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إزالة التلوث النووي

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2112

علماء األرصاد الجوية

المهنة

211201

أخصائي أرصاد جوية

تحليل وتفسير البيانات المناخية ،وإعداد التقارير المتعلقة بالتنبؤات المناخية وتوزيعها على
المستخدمين ،وإعداد الخرائط المناخية باستخدام أجهزة الحاسوب ألغراض التحليل ،وتحديد مسارات

ملخص وصف المهنة

المالحة الجوية والبحرية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

جمع البيانات المناخية من محطات الرصد األرضية والجوية والفضائية وتحليلها وتفسيرها وإعداد التنبؤات طويلة وقصيرة
األمد.
إعداد التقارير المتعلقة باألرصاد الجوية والمناخية وعرضها على المستخدمين والمستفيدين ،وتحديد مسارات المالحة الجوية
والبحرية ،وإصدار التحذيرات الالزمة المتعلقة بالعواصف الرملية والرعدية.

3

إعداد الخرائط المناخية باستخدام أجهزة الحاسوب وعرضها ألغراض التحليل.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألرصاد الجوية والنتائج التي تم التوصل إليها ،و عرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الفيزياء

المجال التعليمي ()2

علوم االرض

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة الطقس

2

االتصال الفعال

2

إعداد التوقعات لحالة الطقس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التحديث المستمر لحالة الطقس

4

القدرة على بناء العالقات

4

قياسات األرصاد الجوية

5

التفكير التحليلي

5

علم االرصاد الجوية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2112

علماء األرصاد الجوية

المهنة

211202

أخصائي علوم مناخ

إجراء الدراسات واألبحاث حول علوم المناخ ،وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية،

ملخص وصف المهنة

والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول علوم المناخ ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطويرها.

2

تصميم التجارب في علوم المناخ وإجراؤها واختبار الفرضيات في الميدان.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الفيزياء

المجال التعليمي ()2

علوم االرض

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علم المناخ

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التجارب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2113

الكيميائيون

المهنة

211301

كيميائي

إجراء األبحاث والتحاليل الكيميائية للعناصر والمركبات ألغراض تطوير المنتجات والعمليات
والتطبيقات ،وإجراء التحاليل الكمية والنوعية وتحسين الطرق التحليلية ،وإجراء التجارب المخبرية

ملخص وصف المهنة

لعينات من العناصر والمركبات ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث والتجارب والتحاليل الكمية والنوعية للعناصر والمركبات العضوية والالعضوية لتحديد خواصها الكيميائية وبنيتها
وتفاعالتها ودراسة وتحليل النتائج.

2

تصميم وسائل وأساليب وتجهيزات وتطوير المعادالت والعمليات والطرق لحل المشكالت الفنية العملية.

3

إجراء األبحاث على المنتجات الكيميائية المصنعة لتطوير وتحسين اإلجراءات والعمليات وجودة المنتجات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج الدراسات الكيميائية وسبل تطويرها ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكيمياء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الكيمياء

2

االتصال الفعال

2

الكيمياء النووية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الكيمياء غير العضوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

العمل العلمي الميداني

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2113

الكيميائيون

المهنة

211302

كيميائي صناعات

دراسة خصائص المواد الكميائية للصناعات الكيميائية ودراسة خصائص المنتجات الكيميائية وتطوير
طرق تصنيع المنتجات الكيميائية ومتابعة سير العمليات اإلنتجاية ودراسة المشاكل الفنية وتحديد

ملخص وصف المهنة

أسبابهاواقتراح الحلول ومتابعة تنمية كفاءة المساعدين.

المهام الرئيسية للمهنة
إعداد برامج تشغيل األجهزة والمعدات المخبرية وإعداد التقارير الفنية وتطوير أساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة
1

وتوفير الظروف الصحية المالئمة في موقع العمل وتطوير إجراءات السالمة والصحة المهنية ومتابعة التطورات العلمية
والتقنية.

2
3
4
5

أخذ عينات من المواد الكميائية الداخلة في عمليات تصنيع المنتجات الكميائية وإعدادها للدراسةوإجراء التحاليل
الكميائيةلدراسة خصائصها وتحديد مخاطرها.
دراسة خصائص المنتجات الكميائية وتحديد كثافتها وتراكيز المواد الفعالة فيها.
متابعة ظروف التصنيع المعتمدة ودراستها والعمل على تطويرها والبحث عن أساليب تصنيع جديدة مناسبة لتطوير اإلنتاج
وتقليل التكلفة والحد من آثارها الجانبية على البيئة.
متابعة أعمال صيانة األجهزة والمعدات المخبرية والتنسيق مع أقسام الصيانة الميكانيكة والكهربائية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكيمياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحاليل المختبرات

2

االتصال الفعال

2

التقنية الكيميائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

المنتجات الكيميائية الفنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2113

الكيميائيون

المهنة

211303

أخصائي علوم صيدالنية

إجراء الدراسات واألبحاث حول العلوم الصيدالنية ،وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج

ملخص وصف المهنة

التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول العلوم الصيدالنية ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطويرها.

2

تصميم التجارب في العلوم الصيدالنية وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الكيمياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الصيدلة

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علم الصيدلة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التجارب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2113

الكيميائيون

المهنة

211304

كيميائي صناعات بتروكيميائية

دراسة خصائص المواد الكميائية والفزيائية للصناعات البتروكميائية ودراسة خصائص المنتجات
البتروكميائية وتطوير طرق تصنيع المنتجات البتروكميائية ومتابعة سير العمليات اإلنتجاية ودراسة

ملخص وصف المهنة

المشاكل الفنية وتحديد أسبابهاواقتراح الحلول ومتابعة تنمية كفاءة المساعدين.

المهام الرئيسية للمهنة
إعداد برامج تشغيل األجهزة والمعدات المخبرية وإعداد التقارير الفنية وتطوير أساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة
1

وتوفير الظروف الصحية المالئمة في موقع العمل وتطوير إجراءات السالمة والصحة المهنية ومتابعة التطورات العلمية
والتقنية.

2
3
4
5

أخذ عينات من المواد البتروكميائية الداخلة في عمليات تصنيع المنتجات البتروكميائية وإعدادها للدراسة وإجراء التحاليل
البتروكميائية لدراسة خصائصها وتحديد مخاطرها.
دراسة خصائص المنتجات البتروكميائية وتحديد كثافتها وتراكيز المواد الفعالة فيها.
متابعةظروف التصنيع المعتمدة ودراستها والعمل على تطويرها والبحث عن أساليب تصنيع جديدة مناسبة لتطوير اإلنتاج
وتقليل التكلفة والحد من آثارها الجانبية على البيئة.
متابعة أعمال صيانة األجهزة والمعدات المخبرية والتنسيق مع أقسام الصيانة الميكانيكة والكهربائية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

الكيمياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الصيدلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال المختبرات الكيميائية

2

االتصال الفعال

2

كيمياء البترول

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقنية الكيميائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

كيمياء العمليات

5

التفكير التحليلي

5

ضبط العمليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211401

جيولوجي

دراسة مكونات وبينة وتاريخ القشرة األرضية ،وفحص الصخور والمعادن والرسوبات للتعرف وتحديد
تسلسل العمليات المؤثرة في تطور األرض ،وتطبيق المعارف لتفسير الظواهر وللمساعدة في

ملخص وصف المهنة

تحديد مواقع الخامات المعدنية والنفط والمياه الجوفية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج
األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع العينات من الصخور والمعادن ودراسة تراكيبها وتحديد خصائص طبقات سطح األرض ،ورسم الخرائط الجيولوجية
ومتابعة اإلجراءات الميدانية وتقدير حجم االحتياطي للخام ،وتحديد األحواض الرسوبية والمائية.
تحديد المستحاثات وأنواعها وأخذ المقاطع الجيولوجية ،واستخدام الطرق الجيولوجية المناسبة في االستكشاف المعدني.
إعداد التقارير والخرائط الجيولوجية وتفسير بيانات البحث والتوصية بالدراسات أو اإلجراءات الالحقة ،وتطبيق المعلومات
الجيولوجية في المشاكل الهندسية المتعلقة بالمشاريع اإلنشائية مثل السدود واألنفاق والمباني الضخمة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والعمليات الجيولوجية والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الجيولوجيا

2

االتصال الفعال

2

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية المعادن

4

القدرة على بناء العالقات

4

جيولوجيا المناجم

5

التفكير التحليلي

5

علم المعادن

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211402

جيوفيزيائي

دراسة وتحديد الطبقات األرضية (الصخرية) باستخدام الطرق الجيوفيزيائية في استكشاف المعادن
أو المياه أو النفط أو الغاز ،ومتابعة عمل محطات الرصد الزلزالي ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقصي وقياس القوى الزلزالية والجاذبية والكهربائية والحرارية والمغناطيسية المؤثرة في األرض باستخدام المبادئ
الفيزيائية والرياضية والكيميائية.
تحليل الخرائط الجيولوجية والتركيبية للموقع المراد دراسته وإعداد الخرائط الجيوفيزيائية للموقع وتفسير الظواهر
الجيوفيزيائية.

3

تجهيز األجهزة والمعدات وضبطها ومعايرتها وإجراء االختبارات وجمع النتائج وتحليلها ،ومتابعة عمل محطات الرصد الزلزالي.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال الجيوفيزيائية والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فيزياء األرض

2

االتصال الفعال

2

التفسير الجيوفيزيائي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم التجارب

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211403

جيولوجي نفط

تحديد المكمن النفطي واألحواض الرسوبية الحاملة للنفط والغاز وتحديد التراكيب الجيولوجية

ملخص وصف المهنة

المناسبة وإعداد التقارير الفنية ومتابعة تنمية كفاءة المساعدين

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مكامن النفط والغاز ومتابعة حفر آبار البترول ومتابعة أخذ العينات اللبابية وتحليل الخرائط التركيبية الدراسات
الجيوفيزيائية المختلفة

2

تحديد الخصائص الفزيائية للصخور وتفسير الظواهر الجيولوجية وتحديد المحتوى المستحاثي للصخور الحاملة للنفط

3

متابعة تطوير انظمة ومعايير الجودة وإعداد التقارير الفنية

4

تطوير أساليب العمل واإلنتاج بإستخدام التقنيات الحديثة

5

توفيرأدوات ووسائل السالمة والصحة المهنية وتوفير الظروف الصحية المالئمة في موقع العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الجيولوجيا

2

االتصال الفعال

2

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحاليل المختبرات

5

التفكير التحليلي

5

تصميم التجارب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211404

هيدرولوجي

إعداد الخرائط الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية ،وتعيين مواقع آبار المياه الجوفية ،ومتابعة تنفيذ

ملخص وصف المهنة

الخطط والسياسات المائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد الخرائط الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية وتحديد األحواض السطحية والجوفية ومواصفات األحواض وتحديد خطوط
تسأوي األمطار وحركة المياه الجوفية والسطحية.

2

تعيين مواقع آبار المياه الجوفية وإعداد برامج الحفر وإجراء تجارب الضخ.

3

تحديد طرق زيادة تصريف المياه وتعيين مواقع السدود والمجسمات المائية ودراسة أسباب التلوث.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والعمليات الهيدرولوجية والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الجيولوجيا المائية

2

االتصال الفعال

2

علم المياه

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وصف المياه

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211405

جيولوجي تعدين مصادر طبيعية

استكشاف المصادر والثروات الطبيعية في القشرة األرضية وتحليلها وتصنيفها و إجراء التجارب

ملخص وصف المهنة

وتحسين طرائق استخراج ومعالجة الخامات المعدنية من المناجم الباطنية والسطحية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

عزل العينات من الخامات والصخور وإجراء األختبارات المكيروسكوبية لتحديد شكل المصادر الطبيعية وخصائصها الفيزيائية.

2

إجراء الفحوصات والتجارب الفيزيائية والكميائية لتحديد المكونات العينية ونوعها وتركيبها البلوري.

3

متابعة تطوير انظمة ومعايير الجودة الخاصة بطبيعة المصادر الطبيعية وإعداد التقارير الفنية ومتابعة تنمية كفاءة
المساعدين.

4

تطوير أساليب العمل واإلنتاج بإستخدام التقنيات الحديثة.

5

توفيرأدوات ووسائل السالمة والصحة المهنية وتوفير الظروف الصحية المالئمة في موقع العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الجيولوجيا المائية (تعليم)

2

االتصال الفعال

2

الجيولوجيا الرباعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جمع العينات

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211406

أخصائي رصد زالزل

مراقبة ورصد النشاطات الزلزالية وإجراء البحوث المتعلقة بطبيعة الزالزل والنشاطات البركانية،

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة النشاط الزلزالي باستخدام أجهزة القياس والتسجيل والبحث في التاريخ الجيولوجي للمنطقة وتحديد مراكز النشاط
الزلزالي فيها وتوثيق البيانات والمعلومات المتحصلة.

2

تقديم الرأي والمشورة الفنية للجهات المعنية بتخطيط وإنشاء مناطق السكن بعيدا عن مكامن االخطار.

3

إجراء البحوث المتعلقة بالنشاط البركاني لتحسين المعرفة العلمية للتنبؤ بأوقات ثوران البراكين للتخفيف من آثاراها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

العمل على إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج رصد الزالزل والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

2

االتصال الفعال

2

علم الزالزل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طرق مسح نشاط الزالزل

4

القدرة على بناء العالقات

4

ميكانيكا الصخور

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

211

االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
ّ

مجموعة الوحدات

2114

الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
ّ

المهنة

211407

أخصائي علوم المحيطات

إجراء الدراسات واألبحاث حول علوم المحيطات ،وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية،

ملخص وصف المهنة

والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول علوم المحيطات ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطويرها.

2

تصميم التجارب في علوم المحيطات وإجراؤها واختبار الفرضيات في الميدان.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم االرض

المجال التعليمي ()2

الفيزياء

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

الحفاظ على المياه الطبيعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التجارب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212001

أخصائي علوم رياضيات

إجراء األبحاث والدراسات حول أساسيات الرياضيات وتطبيقاتها ،وتطوير المفاهيم والنظريات
والمناهج التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث في مجاالت الهندسة

ملخص وصف المهنة

واألعمال التجارية وغيرها من المجاالت العلمية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية الرياضية في فروع الرياضيات المختلفة ،مثل الجبر والتحليل الرياضي
والمعادالت الرياضية.

2

تطبيق النظريات والتقنيات للمساهمة في مجاالت األعمال والهندسة والعلوم.

3

تقييم البيانات ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية ،وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الرياضيات

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

الرياضيات التطبيقية (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الرياضيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212002

إكتواري

إجراء األبحاث والدراسات اإلكتوارية في مجال التأمين والتقاعد ،وتطوير طرق جمع البيانات وإدارة
األعمال واألموال في مجال التأمين والتقاعد ،واستخراج وتحويل وتقييم وعرض نتائج الدراسات

ملخص وصف المهنة

والمؤشرات اإلكتوارية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد وتحليل أهداف الدراسة اإلكتوارية وتحديد الخطة الزمنية ومجال وحجم الدراسة وتمثيلها الجغرافي واإلحصائي ،وتحديد
أساليب التدقيق والترميز والتفريغ ومتابعة تنفيذها.
تحديد واختيار طرق جمع البيانات وتحديد أكثرها مصداقية وتقييم مدى مالءمتها عن طريق إجراء دراسات على معدالت

2

الوفيات والحوادث والمرض واإلعاقة والتقاعد واحتساب الدفعات واألقساط الشهرية وحساب نسبة السيولة االحتياطية
وتصميم وتطوير خطط التأمين والتقاعد.
تحديد أسلوب عرض النتائج والقوائم اإلحصائية وإعداد جداول االحتماالت في ضوء تحليل البيانات والدراسات اإلكتوارية

3

وتحليل وفرز المعلومات ونتائج البيانات وتقديم البيانات اإلحصائية وفقا للمعلومات الرياضية واإلحصائية ومبادئ
االحتماالت.

4
5

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالحسابات اإلكتوارية وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الرياضيات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرياضيات اإلكتوارية

2

االتصال الفعال

2

العلوم اإلكتوارية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلحصاء التطبيقي

4

القدرة على بناء العالقات

4

النمذجة العددية

5

التفكير التحليلي

5

التقدير المالي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212003

إحصائي

إعداد وتطوير طرق وأساليب ومنهجيات جمع البيانات وتصنيفها ،وإعداد خطة العمل التنفيذية
للدراسة اإلحصائية ومتابعة تنفيذها ،واستخراج وتقييم النتائج وفقا للمعيار اإلحصائي ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
تقصي الحقائق والمشاهدات اإلحصائية ودراستها ،وتحديد عناصر االستمارة اإلحصائية وتصميم االستمارة ،واختبار طرق
1

وأساليب ومنهجية جمع البيانات ،وتحديد مجتمع الدراسة ،وتقييم وتطوير وتحديد شكل ومضمون االستمارة اإلحصائية في
ضوء التجربة الميدانية.

2
3
4
5

تحديد أهداف الدراسة اإلحصائية وتحديد آلية العمل والخطة الزمنية ،وتحديد الموارد اإلحصائية ،مثل :فريق العمل ومجتمع
الدراسة وأدوات الدراسة والتطبيقات الحاسوبية الالزمة الستخراج النتائج ومتابعة عمليات المسح اإلحصائي الميداني.
تحديد أساليب تدقيق وترميز وفرز وتفريغ ومعالجةالبيانات اإلحصائية باستخدام أحدث التطبيقات الحاسوبية واإلشراف عليها،
وتحديد أسلوب عرض المعلومات والجداول والقوائم اإلحصائية.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والعمليات اإلحصائية والنتائج المتوصل إليها ،ورفع النتائج إلى
المسؤولين ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلحصاء

المجال التعليمي ()2

الرياضيات

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم اإلحصاء

2

االتصال الفعال

2

اإلحصاء الوصفي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقدير اإلحصائي

4

القدرة على بناء العالقات

4

المراقبة اإلحصائية

5

التفكير التحليلي

5

برنامج التحكم في العملية اإلحصائية)(SPC

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212004

محلل بيانات

جمع البيانات ومعالجتها وتقديمها في مجموعة متنوعة من الصيغ والتنسيقات ،وتطوير عمليات

ملخص وصف المهنة

جديدة لتحليل البيانات ،وتقديم المشورة بخصوص عمليات معالجة البيانات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع قواعد البيانات ومراجعتها وتنظيفها وإدارتها ،والتعاون مع مهندسي المنتجات والباحثين واألخصائيين لتحديد
المشكالت ذات الصلة.

2

تطوير الخوارزميات والنماذج اإلحصائية ،وإجراء التحليل اإلحصائي المناسب ،وتفسير النتائج.

3

إعداد التقارير والمخططات والرسوم البيانية لمشاركة النتائج والتحليالت ،وتوظيفها في صنع القرار.

4
5

تحليل عمليات معالجة البيانات وجمعها في المنشأة ،وتحديد فرص التحسين وتقديم المشورة حول مسار عمل موظفي
األبحاث.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلحصاء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جمع البيانات

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

نمذجة البيانات

5

التفكير التحليلي

5

معالجة وتحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212005

إحصائي صحي

إعداد وتطوير طرق وأساليب ومنهجيات جمع البيانات في القطاع الصحي وتصنيفها ،وإعداد خطة
العمل التنفيذية للدراسة اإلحصائية في القطاع الصحي ومتابعة تنفيذها ،واستخراج وتقييم النتائج

ملخص وصف المهنة

وفقا للمعيار اإلحصائي ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
تقصي الحقائق والمشاهدات اإلحصائية في القطاع الصحي ودراستها ،وتحديد عناصر االستمارة اإلحصائية وتصميم
1

االستمارة ،واختبار طرق وأساليب ومنهجية جمع البيانات ،وتحديد مجتمع الدراسة ،وتقييم وتطوير وتحديد شكل ومضمون
االستمارة اإلحصائية في ضوء التجربة الميدانية.
تحديد أهداف الدراسة اإلحصائية في القطاع الصحي وتحديد آلية العمل والخطة الزمنية ،وتحديد الموارد اإلحصائية ،مثل:

2

فريق العمل ومجتمع الدراسة وأدوات الدراسة والتطبيقات الحاسوبية الالزمة الستخراج النتائج ومتابعة عمليات المسح
اإلحصائي الميداني.

3
4

تحديد أساليب تدقيق وترميز وفرز وتفريغ ومعالجة البيانات اإلحصائية باستخدام أحدث التطبيقات الحاسوبية واإلشراف
عليها ،وتحديد أسلوب عرض المعلومات والجداول والقوائم اإلحصائية.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والعمليات اإلحصائية في القطاع الصحي والنتائج المتوصل إليها،

5

ورفع النتائج إلى المسؤولين ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلحصاء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلحصاء الطبي

2

االتصال الفعال

2

المسح السوقي (التحليل اإلحصائي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

جمع البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

212

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2120

واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
ّ
ّ

المهنة

212006

ديموجرافي

إجراء األبحاث والدراسات حول تركيبة السكان وتوزيعهم واتجاهاتهم ،وتطوير النظريات المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بأسباب التغيرات السكانية وإعداد التنبؤات الديموغرافية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث لوصف خصائص المؤسسات والجماعات الثقافية المتمايزة ،ومقارنة الميزات المختلفة مثل الخلفيات
االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية والسياسية واللغوية والدينية وخلفيات الرعاية الصحية.

2

جمع البيانات من خالل االستقصاءات اإلحصائية ،والمالحظات ،والمقابالت ،ودراسات الحالة.

3

تقييم البيانات ومعالجتها وتحليلها وتفسيرها.

4

تطوير القواعد العامة التي تصف تطور الثقافات والمؤسسات االجتماعية واالتجاهات الديموغرافية ،وتتنبأ بها.

5

إعداد االتقارير ،وعرض النتائج في المؤتمرات المتخصصة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلحصاء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جمع البيانات

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

نمذجة البيانات

5

التفكير التحليلي

5

معالجة وتحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213101

أخصائي علوم أحياء

إجراء الدراسات العلمية والعملية المتعلقة بالكائنات النباتية والحيوانية الحية من حيث تكوينها
وطبيعتها ،وتطوير تطبيقات نتائج األبحاث والدراسات في مجاالت األحياء المختلفة ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة األجزاء الرئيسة للكائنات الحية النباتية والحيوانية وأجهزتها العضوية عن طريق المالحظة والتشريح ،واختبار التركيب
1

الدقيق لألعضاء واألنسجة والخاليا باستخدام أدوات التشريح والمجاهر ،ودراسة التأثيرات الحيوية والكيميائية في الكائنات
الحية.

2

تطوير تطبيقات نتائج األبحاث على الكائنات الحية في مجال الطب البشري والزراعة وتطوير واستخالص األدوية والعالجات،
وتطوير سبل إنتاج وإكثار هذه الكائنات.

3

تحديد جداول كميات ومواد تجهيزات ومستلزمات العمل ومواصفاتها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالدراسات المعدة على األحياء والنتائج المتوصل إليها من الحاالت التي تم

5

تحليلها ورفع النتائج إلى المسؤولين ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم األحياء

2

االتصال الفعال

2

االختبار الحيوي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم األحياء

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

علم األحياء الدقيقة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213102

أخصائي علوم كيمياء حيوية

إجراء األبحاث ودراسة كيمياء الكائنات الحية ،وتحري العمليات الكيميائية التي تحدث من الفيروسات
والبكتيريا ،ودراسة وتحليل المنتجات الغذائية لقياس وتحديد مكوناتها ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء االبحاث ودراسة كيمياء الكائنات الحية المتعلقة باأليض والتكاثر والنمو والوراثة ،وإجراء األبحاث إلثراء المعارف العلمية
والتطبيقية المتعلقة بكيمياء الكائنات الحية.
تقصي العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الكائنات الحية من الفيروسات والبكتيريا.
دراسة وتحليل المنتجات الغذائية لقياس وتحديد مكوناتها من الفيتامينات والبروتينات والكربوهيدرات والمعادن ،ودراسة
تأثيرات التجميد والطبخ وحساب القيمة الغذائية.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بأعمال وعمليات الكيمياء الحيوية و عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكيمياء الحيوية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الكيمياء

2

االتصال الفعال

2

الكيمياء الحيوية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الكيمياء العضوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213103

أخصائي علوم فيزياء حيوية

إجراء األبحاث والدراسات حول المبادئ الفيزيائية والعمليات البيولوجية بالخاليا والكائنات الحية،
وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطوير اللقاحات والعالجات ،إلى جانب األدوات

ملخص وصف المهنة

الالزمة لتحديد األمراض وتشخيصها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول المبادئ الفيزيائية والعمليات البيولوجية في الخاليا والكائنات الحية ،والبناء على المفاهيم والنظريات
والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب الفيزيائية الحيوية وإجراؤها ،واختبار الفرضيات.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تطوير اللقاحات والعالجات ،باإلضافة إلى األدوات الالزمة لتحديد األمراض وتشخيصها.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

األحياء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم فيزياء

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5
1

الطب الحيوي  /الفيزياء الحيوية الجزيئية (المواد
البيولوجية)
إعداد التقارير

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213104

أخصائي تقنية حيوية

إجراء األبحاث والدراسات حول تطوير المواد العضوية والمواد الكيميائية وغيرها من المواد ،وتفسير
تأثيرها على الكائنات الحية بغرض تحسين استخدام العقاقير وتطويرها ،وتطوير المفاهيم

ملخص وصف المهنة

والنظريات والمناهج التشغيلية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول تطوير المواد العضوية والمواد الكيميائية وغيرها من المواد ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج
التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب وإجراؤها على المواد العضوية ،واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

األحياء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الحيوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التقنيات الحيوية (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213105

أخصائي علوم نبات

إجراء األبحاث والدراسات حول الحياة النباتية وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية،

ملخص وصف المهنة

والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث في مجاالت الزراعة والبيئة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول الحياة النباتية ،مثل تربية المحاصيل والنباتات الزراعية وإنتاجها ومردودها وإدارتها ،والبناء على المفاهيم
والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب وإجراؤها على النباتات ،واختبار الفرضيات في المختبر وفي الميدان.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تطبيق النظريات والتقنيات للمساهمة في بعض المجاالت مثل الزراعة والبيئة.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

علوم البيئة

المجال التعليمي ()3

البيئة الطبيعية والحياة البرية

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم النبات

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم بيئة النباتات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213106

أخصائي علوم حيوانات

إجراء األبحاث والدراسات حول الحيوانات في بيئاتها الطبيعية والبيئات الخاضعة للسيطرة ،وتطوير
المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتقديم التوصيات بخصوص أنظمة إدارة الحيوانات

ملخص وصف المهنة

البرية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء األبحاث حول الحيوانات في بيئاتها الطبيعية والبيئات الخاضعة للسيطرة ودراسة تفاعالت الحيوانات مع بعضها البعض
ومع البيئة المحيطة ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.
تصميم التجارب الخاصة بعلم الحيوان وإجراؤها ،واختبار الفرضيات من خالل مالحظة الحيوانات البرية في بيئاتها الطبيعية
والبيئات الخاضعة للسيطرة ،وجمع البيانات المختلفة مثل بيانات سلوك الحيوانات وتفاعالتها وآثار اآلفات واألمراض.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تقديم التوصيات بشأن نظم إدارة الحيوانات البرية.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

علوم البيئة

المجال التعليمي ()3

البيئة الطبيعية والحياة البرية

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الحيوان

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإليثولوجيا (علم سلوكيات الحيوانات)

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213107

أخصائي علوم أحياء بحرية

دراسة األمور المتعلقة باألحياء البحرية ،وتقديم المساعدة فيها ،وتقديم المشورة بخصوص إدارة
المزارع السمكية ،بما في ذلك اختيار األسماك وتربيتها وتغذيتها ،وتطوير أساليب لزيادة اإلنتاجية

ملخص وصف المهنة

والعائد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع البيانات والعينات المتعلقة بالعوامل المؤثرة على األسماك وتحليلها ،كظروف التغذية والمياه ،وتحليل الجودة وتحديد
مجاالت االهتمام أو التحسين المحتملة.

2

فهم سلوك األسماك ،ودراسة أنماط تربية األسماك وتغذيتها وهجرتها ،وفهم تأثير العوامل البيئية المختلفة.

3

دراسة تأثير مختلف أساليب اإلنتاج ،وتحديد الطرق المحتملة لتحسين اإلنتاجية ،مثل تحسين ظروف المياه والغذاء.

4

تقديم المشورة لمربي األسماك بخصوص حل مشكالت األحياء البحرية وأفضل الممارسات في مجال إنتاج األحياء البحرية،
وتثقيف المربين حول االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

علوم البيئة

المجال التعليمي ()3

البيئة الطبيعية والحياة البرية

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علم األحياء المائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم األحياء السمكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم التجارب

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213108

أخصائي علوم حشرات

إجراء الدراسات واألبحاث حول علوم الحشرات ،وتطوير المفاهيم والنظريات ،و تصميم التجارب
وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر باإلضافة إلى تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج

ملخص وصف المهنة

وتقنيات رياضية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول علوم الحشرات والبناء على المفاهيم والنظريات.

2

تصميم التجارب في علوم الحشرات وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

علوم البيئة

المجال التعليمي ()3

البيئة الطبيعية والحياة البرية

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علم الحشرات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التجارب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213109

أخصائي علوم أدوية

إجراء األبحاث والدراسات حول األدوية و العقاقير والمستحضرات الصيدالنية ،و تصميم التجارب
وإجراؤها على المواد الكيميائية باإلضافة إلى تحليل األدوية وتطويرها لكي تستفيد منها الكائنات

ملخص وصف المهنة

الحية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث والدراسات حول األدوية و العقاقير والمستحضرات الصيدالنية وغيرها من المركبات الكيميائية ،وتحليل األدوية
الجديدة وتطويرها لكي تستفيد منها الكائنات الحية ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب وإجراؤها على المواد الكيميائية ،واختبار فرضيات مفعول العقاقير على الكائنات الحية.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الكيمياء

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الصيدلة الحيوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المعلومات عن المستحضرات الدوائية

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213110

أخصائي علوم وراثة

إجراء األبحاث والدراسات حول بنية الجينات ووظائفها على المستوى الجزيئي ،وتطوير المفاهيم
والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتشخيص المرضى ،الذين يعانون من اضطرابات جينية ،وتقديم

ملخص وصف المهنة

العالج لهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول بنية الجينات ووظائفها على المستوى الجزيئي ،ودراسة االختالالت والعيوب واالضطرابات الجينية المرتبة
باألمراض والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب على التربية (التكاثر) ،وتفاعالت الجينات وتطورها ،و اختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تقييم المرضى المصابين باألمراض الجينية ،وتشخيص حاالتهم وتقديم العالج الالزم.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدوريات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الوراثة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم الجينات السريري

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213111

أخصائي علوم أجنة

إجراء األبحاث والدراسات حول الحمل ونمو األجنة ،ومراقبة التطورات اليومية ،وتطوير المفاهيم

ملخص وصف المهنة

والنظريات والمناهج التشغيلية ،ومساعدة المرضى الذين يحتاجون إلى عالج للخصوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول ظواهر الحمل واإلخصاب ونمو الجنين ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب اإلكلينيكية وإجراؤها على عملية اإلخصاب ونمو الجنين ،واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

تقييم المرضى الذين يعانون من صعوبات إنجابية ،وتشخيص حاالتهم وتقديم العالج الالزم.

5

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدوريات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التلقيح

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم الجينات السريري

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213112

أخصائي علوم بكتيريا

إجراء األبحاث والدراسات حول نمو الكائنات الحية المجهرية ،وبنيتها ،وتطورها وغيرها من الخصائص،
وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث

ملخص وصف المهنة

في المجاالت الصيدالنية والزراعية والبيئية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول نمو الكائنات الحية المجهرية ،وبنيتها وتطورها وغيرها من الخصائص ،ودراسة عالقتها بالبيئة والكائنات
الحية األخرى ،والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية وتطويرها.

2

تصميم التجارب البكتيرية وإجراؤها ،واختبار الفرضيات في المختبر وفي الميدان.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4
5

تطبيق النظريات والتقنيات للمساهمة في بعض المجاالت مثل مجاالت البيئة والزراعة والطب ،وتطوير منتجات
لالستخدامات البيئية والزراعية والصيدالنية.
إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم التجارب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم البكتيريا

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم األحياء الدقيقة

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213113

أخصائي علوم أوبئة

إجراء الدراسات واألبحاث حول علوم األوبئة ،وتطوير المفاهيم والنظريات ،والمشاركة في التطبيق

ملخص وصف المهنة

العملي لنتائج األبحاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول علوم األوبئة ،والبناء على المفاهيم والنظريات و تطويرها.

2

تصميم التجارب في علوم األوبئة وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علم األوبئة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التجارب

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم أوبئة الحيوان (األمراض المنتقلة للبشر)

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213114

أخصائي علوم أحياء دقيقة

دراسة أنواع وأصناف األحياء الدقيقة وتركيبها ،وإجراء الدراسات العلمية والعملية المتعلقة باألحياء
الدقيقة ،ودراسة وتطوير استخداماتها في المجاالت المختلفة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

أخذ العينات النباتية والحيوانية والبشرية وتجهيزها للدراسة ،ودراسة األحياء الدقيقة باستخدام المجاهر والشرائح واألصباغ،
ودراسة تركيب هذه الكائنات وأجزاء خالياها وطرق انقسامها وتكاثرها.
إجراء األبحاث في نشأة وتطوير األحياء الدقيقة ودراسة أنواعها الضارة أو المفيدة ،ودراسة سبل إكثارها مخبريا ،ودراسة
األنواع المسببة لألمراض منها واألمراض التي تسببها.
دراسة وتطوير إمكانية االستفادة من األحياء الدقيقة ومنتجاتها في مجاالت الطب والزراعة مثل المضادات الحيوية أو
استخدامها لمكافحة اآلفات الزراعية.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالدراسات المعدة على األحياء الدقيقة والنتائج المتوصل إليها من الحاالت التي تم

5

تحليلها ورفع النتائج إلى المسؤولين ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم األحياء الدقيقة

2

االتصال الفعال

2

علم الخاليا السريري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم األحياء الجزيئي

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213115

أخصائي مختبرات طبية

تحديد احتياجات المختبر من المواد األولية الالزمة للفحوصات الطبية وتوفيرها والتأكد من سالمتها،
استالم عينات الفحص وإجراء التحاليل والفحوصات المخبرية المطلوبة ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

الطبية المتعلقة بأعمال المختبرات الطبية وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد احتياجات المختبر من المواد الطبية وتوفيرها وتسجيلها والتأكد من سالمتها وتعقيمها ومراقبة فترة صالحيتها.
استالم عينات الفحص من المريض وحفظها بالطرق السليمة وإجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية والمجهرية لتحديد وجود
السكر أو البروتين أو الجراثيم والطفيليات.

3

دراسة نتائج االختبار وإعداد التقارير بشأن النتائج.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التحاليل الطبية.

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالتحاليل الطبية للمريض وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال المختبرات الطبية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال مختبرات المستشفيات

2

االتصال الفعال

2

المختبرات السريرية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التعقيم (مواد المختبر)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحاليل المختبرات

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2131

االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

213116

أخصائي مختبرات سريرية

إعداد قوائم تجهيزات ومستلزمات المختبرات السريرية ومتابعة تركيب التجهيزات في المختبر
وتشغيلها وصيانتها ،وإجراء التجارب المخبرية وتوثيق نتائجها ،وتطوير أساليب وإجراءات العمل في

ملخص وصف المهنة

المختبر السريري ومواكبة التطورات التقنية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال
واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد قوائم بنود تجهيزات ومستلزمات المختبر السريري وكمياتها ومواصفاتها وشروط عطاء التزويد والمشاركة في دراسة
العروض وتقييمها.
إعداد خطط تركيب تجهيزات المختبر السريري وبرامج تشغيلها وبرامج الصيانة الوقائية بحسب تعليمات الشركة الصانعة
ومتابعة تنفيذها.

3

إجراء التجارب المخبرية و دراسة نتائج االختبارات وتحليلها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل في المختبر السريري ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج االختبارات وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء الحيوية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المختبرات السريرية

2

االتصال الفعال

2

إجراء األبحاث

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تخطيط المختبرات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحاليل المختبرات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213201

مهندس زراعي

دراسة خصائص ومكونات األراضي والتربة الزراعية ،وإعداد تصاميم ومخططات شبكات الري
والصرف الزراعي ومتابعة تركيبها ،وتحديد اآلالت الزراعية المناسبة ألداء األعمال الزراعية وتطوير

ملخص وصف المهنة

استخداماتها .وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة خصائص التربة الزراعية الفيزيائية والكيميائية ومكوناتها ،ومتابعة فحص عينات النبات والتربة ومياه الري وتحليل
نتائجها ،ودراسة واختبار أنواع األسمدة المناسبة وتقييم مدى استجابة المزروعات لها.
دراسة أنظمة الري واختيار األنسب منها كالري السطحي أو بالرشاشات أو المحوري أو الموضعي وتصميم مخططات
وشبكات الري والصرف الزراعي ومتابعة إجراءات التركيب ،وتقييم كفاءة أنظمة الري وتطويرها.
تحديد اآلالت الزراعية المناسبة كآالت الحراثة والزراعة والرش والحصاد وآالت جرش وخلط الحبوب وإعداد برامج تشغيلها
وصيانتها والتأكد من جاهزيتها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2

البستنة

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العلوم الزراعية

2

االتصال الفعال

2

صيانة المباني (مزارع)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اآلالت الزراعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

صيانة اآلالت (آالت المزارع)

5

التفكير التحليلي

5

هندسة إمدادات المياه

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213202

أخصائي زراعي

دراسة االحتياجات البيئية لزراعة المحاصيل والخضراوات وبساتين أشجار الفاكهة وجدوى زراعتها،
ودراسة وتطوير األساليب الزراعية لرفع الكفاءة اإلنتاجية ،إعداد برامج الري والتسميد ومكافحة

ملخص وصف المهنة

اآلفات الزراعية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها .وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد برامج تحضير األرض لزراعة المحاصيل أو الخضرأوات أو األشجار المثمرة ،ودراسة جدوى الزراعة واختيار النمط الزراعي
وتنظيم الدورة الزراعية.

2

إعداد برامج الزراعة والري والتسميد ومكافحة اآلفات الزراعية والحصاد ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

3

متابعة إجراءات تجهيز المنتجات الزراعية لعمليات ما بعد الحصاد ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في المجال الزراعي والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2

البستنة

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط اإلنتاج (زراعة)

2

االتصال الفعال

2

االقتصاديات الزراعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الزراعة

4

القدرة على بناء العالقات

4

االستزراع

5

التفكير التحليلي

5

أعمال االستنبات (زراعة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213203

أخصائي إرشاد زراعي

إعداد وتخطيط المسوح الزراعية الميدانية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها ،وتخطيط البرامج
اإلرشادية وتنفيذها ،وتقويم فاعلية البرامج اإلرشادية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج

ملخص وصف المهنة

األعمال واالختبارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الزيارات الميدانية للمزارعين وإعداد االستبانات واالستطالعات الخاصة بالفئات المستهدفة من المزارعين ومتابعة
تعبئتها وتفريغها وتحليلها واستخالص النتائج ،وحصر مشكالت المزارعين وتحديد األولويات.
إعداد الخطط والبرامج اإلرشادية لنقل التقنيات الزراعية الحديثة ونتائج البحوث الزراعية التقنية واالقتصادية ومتطلبات
األسواق وشروط النوعية والتدريج عن طريق المواد التعليمية واألفالم وإجراء المشاهدات العملية.
توفير مستلزمات تنفيذ الخطط والبرامج اإلرشادية ،وتطوير نشاطات اإلعالم الزراعي ،وإعداد النشرات اإلرشادية من كتيبات
ومطويات ونشرات.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة عن النشاطات واألعمال اإلرشادية المختلفة وتوضيح المشكالت والعوائق التي تتعرض
لها األراضي الزراعية الواقعة تحت إشرافه وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

المجال التعليمي ()2

البستنة

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الزراعي

2

االتصال الفعال

2

العلوم الزراعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة األعمال (أعمال المزارع)

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق مكافحة الحشرات واآلفات

5

التفكير التحليلي

5

خدمات المساندة للمزارعين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213204

أخصائي غابات

دراسة طبيعة األراضي وتحديد مناطق زراعة الغابات ،وإعداد خطط وبرامج الزراعة ومتابعة تنفيذها
وتقييمها ،وإعداد خطط وبرامج العناية بالغابات وحمايتها ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة طبيعة األراضي المناسبة لزراعة الغابات وتحديد مناطق زراعتها وتحديد المواقع المناسبة لزراعة كل منها ،وتحديد
خطوط الزراعة والمصاطب والجدران االستنادية.
إعداد برامج تحضير األرض للزراعة وبرامج االستصالح وزراعة الغابات لألغراض المختلفة ،ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
إعداد برامج الحفاظ على الغابات وريها وتسميدها عند الضرورة ،وإعداد برامج حماية الغابات و ضمان عدم االعتداء عليها
بالرعي الجائر أو القطع والتحطيب.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالغابات والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم الغابات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الغابات

2

االتصال الفعال

2

زراعة الغابات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صيانة المساحات الخضراء

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحفاظ على الغابات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213205

أخصائي تربية حيوانات

تصنيف مكونات الثروة الحيوانية وتحديد سالالتها المالئمة للبيئة المحلية ودراسة جدوى تربيتها،
وإعداد برامج التربية واإلكثار ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وتطوير أساليب اإلنتاج والتغذية والعناية

ملخص وصف المهنة

الصحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تصنيف مكونات الثروة الحيوانية بحسب درجات التشابه وتحديد أنواعها وسالالتها المالئمة للبيئة المحلية وألغراض اإلنتاج
المختلفة كاللحم والحليب وبيض المائدة ،واختيار األصناف األعلى إنتاجية.
تحديد مواصفات ومقاييس الحظائر وعوامل اإلنتاج المختلفة وإعداد برامج تربية حيوانات المزرعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
وإعداد برامج التكاثر والتغذية والتسمين ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.

3

تحديد برامج الوقاية من األمراض وعالجها ،ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الطبيب البيطري.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال تربية الحيوانات والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وحفظها في قاعدة البيانات
الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تزويج الحيوانات (زراعة)

2

االتصال الفعال

2

رعاية حيوانات المزرعة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تغذية الحيوانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد (الصحة الوقائية للحيوان)

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2132

المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

المهنة

213206

أخصائي مزارع أسماك و قشريات

دراسة األحياء المائية مثل األسماك والقشريات وتحديد األصناف المالئمة ،وإعداد وتطوير
مواصفات أحواض وبرك تربية الثروة السمكية ومتابعة تجهيزها ،وتطوير أساليب وإجراءات تربية

ملخص وصف المهنة

وتغذية األسماك و القشريات والعناية بها وتقييمها وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج
األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة أنواع األحياء المائية مثل األسماك والقشريات ودراسة خصائصها وظروف معيشتها وأساليب تربيتها وإكثارها
ومعدالت إنتاجيتها وتحديد األصناف المالئمة منها للبيئة المحلية.
إعداد وتطوير مواصفات أحواض وبرك تربية األسماك و القشريات ومتابعة إجراءات تجهيزها.
إعداد برامج تغذية األسماك و القشريات ومواعيد تقديمها ،ومراقبة ظروف تكاثرها ،ودراسة األمراض التي تصيبها وطرق
الوقاية منها ومعالجتها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال تربية األسماك و القشريات والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

مزارع األسماك

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

زراعة االحياء المائية

2

االتصال الفعال

2

علم األحياء السمكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تربية األسماك

4

القدرة على بناء العالقات

4

تربية األعشاب البحرية

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2133

االختصاصيون في حماية البيئة
ّ

المهنة

213301

أخصائي بيئي

تطوير االستراتيجيات والسياسات والتعليمات واإلجراءات المتعلقة بمراقبة وحماية البيئة ،وإعداد
المعايير الخاصة بالرقابة والحماية ،وتأمين متطلبات ومستلزمات حماية البيئة ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد االستراتيجيات والسياسات والتعليمات واإلجراءات المتعلقة برقابة البيئة وحمايتها ،مثل :استراتيجية معالجة المياه
المنزلية والصناعية وسياسات التخلص من النفايات المنزلية والصناعية ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
دراسة وتحديد وإعداد المعايير والمواصفات الوطنية المتعلقة برقابة البيئة وحمايتها ،مثل :ملوثات الهواء وملوثات المياه
وملوثات التربة ومستويات األشعة وطبقة األوزون والتغير المناخي.
إعداد مواصفات األجهزة المستخدمة في الرقابة البيئية وحماية البيئة ،مثل :أجهزة قياس تلوث الهواء ،وأجهزة قياس تلوث
المياه ،وأجهزة قياس اإلشعاعات ومتابعة توفيرها وتشغيلها والتأكد من جاهزيتها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بحماية البيئة والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات
الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم البيئة

المجال التعليمي ()2

البيئة الطبيعية والحياة البرية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحليل البيئي

2

االتصال الفعال

2

التدقيق البيئي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية التنظيف البيئي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل األثر البيئي

5

التفكير التحليلي

5

حماية البيئة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2133

االختصاصيون في حماية البيئة
ّ

المهنة

213302

أخصائي تلوث هواء

للحد من التلوث و إستخدام األجهزة المخصصة
تلوث الهواء و البحث عن حلول
ّ
دراسة مختلف أسباب ّ

ملخص وصف المهنة

لقياس نسبة التلوث باإلضافة إلى تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

للحد من التلوث و القيام بتطوير هذه الحلول.
تلوث الهواء و البحث عن حلول
ّ
دراسة مختلف أسباب ّ

2

إستخدام األجهزة المخصصة لقياس نسبة التلوث في الهواء و تحليل و عرض النتائج.

3

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

4

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بموضوع تلوث الهواء ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم البيئة

المجال التعليمي ()2

البيئة الطبيعية والحياة البرية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إزالة التلوث من الهواء

2

االتصال الفعال

2

حماية البيئة (المياه والهواء والضوضاء ،إلخ)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2133

االختصاصيون في حماية البيئة
ّ

المهنة

213303

أخصائي جودة مياه

جمع عينات من المياه واختبارها وتحليل جودتها ،والتحقق من مياه الشرب والمياه الجوفية والمياه

ملخص وصف المهنة

السطحية ،وضمان االلتزام بالمعايير المقررة ،والتوصية باإلجراءات التصحيحية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

جمع عينات المياه من البيئة ومن محطات معالجة المياه ومن مواقع التلوث المحتملة.
إجراء الفحوص المختبرية لعينات المياه ،والتحقق من التزام المؤشرات المكروبيولوجية (األحياء المجهرية) والكيميائية مع
معايير السالمة.

3

تحديد مصادر المخاطر البيئية ،ووضع الخطط لمنع آثارها ومعالجتها وتقديم التوصيات بشأنها ،والمساعدة في تنفيذها.

4

ضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة العامة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم البيئة

المجال التعليمي ()2

البيئة الطبيعية والحياة البرية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل المياه

2

االتصال الفعال

2

علم المياه

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم التجارب

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2133

االختصاصيون في حماية البيئة
ّ

المهنة

213304

أخصائي إعادة تأهيل تربة

إجراء الدراسات و األبحاث حول عملية إعادة تأهيل التربة ،و إعداد مواصفات المواد و األجهزة

ملخص وصف المهنة

المستخدمة باإلضافة إلى اإللتزام باإلجراءات المتبعة في عملية إعادة تأهيل التربة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الدراسات و األبحاث حول عملية إعادة تأهيل التربة ،و ضمان اإللتزام باإلجراءات المتبعة في عملية إعادة تأهيل التربة.

2

إعداد مواصفات المواد و األجهزة المستخدمة في عمليات إعادة تأهيل التربة.

3

تطوير أساليب وإجراءات إعادة تأهيل التربة ومواكبة التطورات التقنية.

4

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بإعادة تأهيل التربة ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم البيئة

المجال التعليمي ()2

البيئة الطبيعية والحياة البرية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التربة والنباتات

2

االتصال الفعال

2

تأهيل التربة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

اختبار المواد

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

213

االختصاصيون في العلوم الحياتية
ّ

مجموعة الوحدات

2133

االختصاصيون في حماية البيئة
ّ

المهنة

213305

أخصائي محميات طبيعية

إعداد وتطوير خطط وبرامج حماية المحمية الطبيعية ومتابعة إجراءات تنفيذها وتقييمها ،وإعداد برامج
إكثار موجودات المحمية والعناية بها ،وتوفير مستلزمات ومتطلبات الحماية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها وإنمائها.
إعداد وتطوير خطط وبرامج حماية المحمية الطبيعية سواء محمية طيور أو حيوانات أو نباتات ،ومتابعة تنفيذ إجراءات تنفيذ
الخطط والبرامج وتقييم نتائجها.

3

مراقبة ومتابعة إجراءات إكثار موجودات المحمية من حيوانات وطيور ونباتات والعناية بها ومنع االعتداء عليها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالمحمية الطبيعية والنتائج المتوصل إليها ،وعرضها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

علوم البيئة

المجال التعليمي ()2

البيئة الطبيعية والحياة البرية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حماية البيئة

2

االتصال الفعال

2

مسح الغابات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل المياه

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإليثولوجيا (علم سلوكيات الحيوانات)

5

التفكير التحليلي

5

القياسات البيئية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2141

الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
المهندسون
ّ

المهنة

214101

مهندس صناعي

إجراء الدراسات المتعلقة بالعمليات اإلنتاجية واإلجراءات اإلدارية ،وتخطيط استعمال التسهيالت
والمعدات والمواد والموارد البشرية لتحسين كفاءة العمليات اإلنتاجية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة وظائف الوحدات اإلدارية وهياكلها التنظيمية والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمشروع (المصنع) لتحديد بؤر ومناطق
1

االزدواجية في األدوار والمهام وتطوير برامج ومؤشرات قياس األداء ،وتحليل عينات من الشغل لتطوير معايير ومؤشرات
االستفادة المثلى من المعدات.

2

تحليل مدى وفاعلية االستفادة من مجهودات العاملين ،ودراسة المخطط التوزيعي لمعدات المصنع والبيانات التشغيلية،
مثل :كلفة اإلنتاج ومسار العملية اإلنتاجية والجداول الزمنية لإلنتاج لتقييم مدى االستعمال الكفوء للعاملين والمعدات.

3

تطوير طرق تستهدف تحسين كفاءة العاملين وضبط استعمال المواد والمعدات ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج أعمال وعمليات الهندسية و عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الصناعي

2

االتصال الفعال

2

علم الهندسة الصناعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة البيئة الصناعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التخطيط الصناعي

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة اإلنتاج والمواد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2141

الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
المهندسون
ّ

المهنة

214102

مهندس إنتاج

تخطيط وتنسيق نشاطات وإجراءات اإلنتاج في موقع صناعي ،وإعداد برامج اإلنتاج وتطوير تقنيات

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج والمنتج ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد خطط اإلنتاج وبرامجه وتنظيم تسلسل عمليات التشغيل واإلنتاج ،وتحديد كمية اإلنتاج ونوعيته ،وضمان جودة العمليات
ومطابقة مواصفات المنتج.
متابعة وتطوير تقنيات اإلنتاج بإدخال طرق وخطوط إنتاج ومعدات لتحسين الكفاءة اإلنتاجية وزيادة المخرجات ،ودراسة
معوقات اإلنتاج وإيجاد الحلول المناسبة.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية آلالت ومعدات المصنع بحسب تعليمات الشركة الصانعة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

2

االتصال الفعال

2

الممارسات الجيدة للتصنيع)(GMP

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة اإلنتاج والمواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخطيط اإلنتاج (تصنيع)

5

التفكير التحليلي

5

التحضير لإلنتاج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2141

الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
المهندسون
ّ

المهنة

214103

مهندس إنتاج تقني

تنسيق نشاطات وإجراءات اإلنتاج في موقع صناعي ،وتنفيذ برامج اإلنتاج وتطوير تقنيات اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

والمنتج ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تنفيذ خطط اإلنتاج وبرامجه وتنظيم تسلسل عمليات التشغيل واإلنتاج ،وتحديد كمية اإلنتاج ونوعيته ،وضمان جودة العمليات
ومطابقة مواصفات المنتج.
متابعة وتطوير تقنيات اإلنتاج بإدخال طرق وخطوط إنتاج ومعدات لتحسين الكفاءة اإلنتاجية وزيادة المخرجات ،ودراسة
معوقات اإلنتاج وإيجاد الحلول المناسبة.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لآلالت ومعدات المصنع بحسب تعليمات الشركة الصانعة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

2

االتصال الفعال

2

الممارسات الجيدة للتصنيع)(GMP

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة اإلنتاج والمواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحضير لإلنتاج

5

التفكير التحليلي

5

تقنية اآلالت

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2141

الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
المهندسون
ّ

المهنة

214104

أخصائي تقنية هندسة إنتاج

تنسيق نشاطات وإجراءات اإلنتاج في موقع صناعي ،وتنفيذ برامج اإلنتاج وتطوير تقنيات اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

والمنتج ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تنفيذ خطط اإلنتاج وبرامجه وتنظيم تسلسل عمليات التشغيل واإلنتاج ،وتحديد كمية اإلنتاج ونوعيته ،وضمان جودة العمليات
ومطابقة مواصفات المنتج.
متابعة وتطوير تقنيات اإلنتاج بإدخال طرق وخطوط إنتاج ومعدات لتحسين الكفاءة اإلنتاجية وزيادة المخرجات ،ودراسة
معوقات اإلنتاج وإيجاد الحلول المناسبة.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لآلالت ومعدات المصنع بحسب تعليمات الشركة الصانعة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

2

االتصال الفعال

2

الممارسات الجيدة للتصنيع)(GMP

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة اإلنتاج والمواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحضير لإلنتاج

5

التفكير التحليلي

5

تقنية اآلالت

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2141

الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
المهندسون
ّ

المهنة

214105

مهندس سالمة وصحة مهنية

إعداد وتطوير أسس وقواعد وإجراءات السالمة والصحة المهنية بموقع العمل ،وتحديد األخطار
المهنية في مواقع العمل وإجراءات تفاديها ،وتوفير مستلزمات وأدوات السالمة والصحة المهنية

ملخص وصف المهنة

ومتابعة استخدامها ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد وتطوير أسس وإجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية ،مثل :سياسة السالمة وتعليمات العمل اآلمن
وتعليمات اإلخالء وتعليمات لجان السالمة وسجالت السالمة والفحص الطبي ،ومتابعة اعتمادها ومراقبة مدى االلتزام بها.
تحديد مكامن األخطار الميكانيكية والكهربائية والكيميائية في موقع العمل ووضع اإلشارات والملصقات التحذيرية.
إعداد قوائم بنود وكميات ومواصفات معدات ومستلزمات السالمة والصحة المهنية ومتابعة توفيرها والتزام العاملين
باستخدامها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الصحة والسالمة المهنية

2

االتصال الفعال

2

تحليل المخاطر والسالمة (بيئة العمل)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة الوقاية اإلشعاعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الحماية من الحرائق

5

التفكير التحليلي

5

مبادئ دراسات الحماية األولية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214201

مهندس مدني

دراسة طبوغرافية وجيولوجية الموقع اإلنشائي ونتائج اختبار فحص التربة ،وإعداد التصاميم
اإلنشائية ومتابعة إعداد المخططات اإلنشائية وتدقيقها ومتابعة إعداد جداول الكميات

ملخص وصف المهنة

والمواصفات للمواد اإلنشائية ،واإلشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات ،وإعداد
الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة طبوغرافية وجيولوجية الموقع اإلنشائي ونتائج اختبار فحص التربة ،ودراسة المتطلبات والمخططات المعمارية
للمشروع ،وتحديد أعماق التأسيس الالزمة للمشروع وإجراء تحليل إنشائي متكامل لعناصره.

2

إعداد تصاميم المشروع ومتابعة إعداد المخططات اإلنشائية وتدقيقها وتدقيق جداول الكميات والمواصفات.

3

اإلشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسبة تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البناء والهندسة المدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة المدنية

2

االتصال الفعال

2

إدارة اإلنتاج (هندسة مدنية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الهندسة المدنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة الجسور

5

التفكير التحليلي

5

تصميم مشاريع الهندسة المدنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214202

مهندس مدني تقني

إعداد جداول الكميات والمواصفات للمواد اإلنشائية ،ومتابعة توفير وتدفق المواد اإلنشائية لموقع
العمل واإلشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المخططات اإلنشائية بالتنسيق مع المهندس المدني المصمم وإعداد جداول الكميات.

2

متابعة إجراءات توفير وتدفق مواد العمل بحسب برنامج التدفق المعتمد.

3

متابعة تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسبة تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة المدنية

2

االتصال الفعال

2

إدارة اإلنتاج (هندسة مدنية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الهندسة المدنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخطيط الصيانة (المباني)

5

التفكير التحليلي

5

تقنية البناء والتشييد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214203

أخصائي تقنية هندسة مدنية

إعداد جداول الكميات والمواصفات للمواد اإلنشائية ،ومتابعة توفير وتدفق المواد اإلنشائية لموقع
العمل واإلشراف على تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المخططات اإلنشائية بالتنسيق مع المهندس المدني المصمم وإعداد جداول الكميات.

2

متابعة إجراءات توفير وتدفق مواد العمل بحسب برنامج التدفق المعتمد.

3

متابعة تنفيذ المشروع ومطابقة المواصفات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسبة تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة المدنية

2

االتصال الفعال

2

إدارة اإلنتاج (هندسة مدنية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الهندسة المدنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخطيط الصيانة (المباني)

5

التفكير التحليلي

5

تقنية البناء والتشييد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214204

مهندس جيوتقني

دراسة تركيب وخصائص مكونات األرض ،وبحثها .تصميم األنواع المناسبة من األساسات لدعم

ملخص وصف المهنة

مشاريع اإلنشاءات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة تركيب مكونات األرض وخصائصها ،والبحث فيها.

2

تصميم أعمال الحفر وأعمال األساسات للمشاريع اإلنشائية ،وتحديد المواد ومعايير الجودة.

3

توفير الدعم للمشاريع الهندسية ،واإلشراف على بناء األساسات ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جيولوجيا البناء والتشييد

2

االتصال الفعال

2

علم الجيولوجيا المائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال البناء والتشييد

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم الهندسة المدنية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214205

مهندس إنشائي

تخطيط وتصميم ومراجعة خطط تركيب العناصر اإلنشائية التي تحتاج إلى تحليل اإلجهادات ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

حساب حجم وشكل ومقاومة ونوع العناصر اإلنشائية ،أو إجراء تحليل إنشائي للعناصر مسبقة التصميم.

2

تصميم العناصر اإلنشائية بناء على األحمال المقدرة.

3

تفقد اإلنشاءات القائمة والتوصية بإصالح أو استبدال العناصر اإلنشائية المعيبة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة البناء والتشييد

2

االتصال الفعال

2

تقنية البناء والتشييد (هندسة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الهندسة المدنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم المباني

5

التفكير التحليلي

5

أعمال البناء والتشييد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214206

مهندس طرق

إجراء الدراسات الفنية ذات الصلة بمشاريع إنشاء الطرق ،وتحديد المسار األنسب للطريق ،وإعداد
التصاميم والمخططات الهندسية لمشاريع الطرق ،ومتابعة التنفيذ ومطابقة المواصفات ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة الصور الجوية والمخططات الطبوغرافية والتقارير المائية والجيولوجية والبيئية ذات الصلة بمشروع الطريق ودراسة
بدائل المسارات واختيار المسار األنسب.
إعداد التصاميم األولية وتحديد مواقع الجسور والعبارات واتجاهاتها وسعاتها ،وتحديد مواقع الجدران االستنادية على جوانب

2

الطريق ،ودراسة المواد المتوافرة وتحديد خصائصها واختيار األنسب منها لطبقات الرصف ،وتصميم طبقات الرصف وتحديد
أنواعها وسماكتها ومكوناتها.

3

متابعة تنفيذ مشروع الطريق ومطابقة المواصفات

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

البناء والهندسة المدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة المدنية

2

االتصال الفعال

2

تقنية الطرق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الهندسة المدنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

بناء الطرق

5

التفكير التحليلي

5

أعمال البناء والتشييد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2142

المدنيون
المهندسون
ّ

المهنة

214207

مهندس جسور

تخطيط وتصميم ومراجعة خطط تركيب العناصر اإلنشائية للجسور التي تحتاج إلى تحليل اإلجهادات،

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

حساب حجم وشكل ومقاومة ونوع العناصر اإلنشائية للجسور ،أو إجراء تحليل إنشائي للعناصر مسبقة التصميم.

2

تصميم العناصر اإلنشائية بناء على األحمال المقدرة للجسور.

3

تفقد اإلنشاءات القائمة والتوصية بإصالح أو استبدال العناصر اإلنشائية المعيبة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة المدنية

2

االتصال الفعال

2

هندسة البناء والتشييد

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية البناء والتشييد (هندسة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنشاء الهياكل الحديدية

5

التفكير التحليلي

5

أعمال البناء والتشييد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2143

مهندسو البيئة

المهنة

214301

مهندس بيئي

تحديد ودراسة مصادر التلوث ،وإعداد الخطط للتخلص من النفايات والملوثات ،ومتابعة ومراقبة

ملخص وصف المهنة

االلتزام والتقيد بتعليمات المحافظة على البيئة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مصادر التلوث وأنواع الملوثات (الغازية والسائلة والصلبة) ودراسة مخاطر الملوثات وتأثيراتها على اإلنسان والبيئة،
وتحديد التراكيز اآلمنة للملوثات.

2

إجراء الدراسات المتصلة بصرف المياه العادمة المنزلية والصناعية وإعداد خطط التخلص منها ومتابعة تنفيذها.

3

إدارة نشاطات التخلص من النفايات الصلبة ،ومراقبة ومتابعة نشاطات إعادة التدوير.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تكنولوجيا حماية البيئة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة البيئية

2

االتصال الفعال

2

هندسة البيئة الصناعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية التخلص من النفايات

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحليل البيئي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2143

مهندسو البيئة

المهنة

214302

مهندس معالجة مياه

إعداد مواصفات أجهزة معالجة وتنقية مياه الشرب ومتابعة إجراءات تركيبها وتشغيلها وضبطها

ملخص وصف المهنة

وإعداد برامج الصيانة الوقائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد مواصفات أجهزة معالجة وتنقية مياه الشرب ،مثل :وحدات الترسيب والتعقيم والفصل الغشائي وملحقات وحدات
تنقية المياه مثل المضخات والخطوط والصمامات وأنظمة التهوية.

2

متابعة إجراءات تركيب معدات وتجهيزات معالجة وتنقية مياه الشرب وتشغيلها وضبطها.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لتجهيزات ومعدات تنقية المياه بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسبة تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تكنولوجيا حماية البيئة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ضبط المواد الملوثة

2

االتصال الفعال

2

التحليل البيئي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وصف المياه

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم المياه

5

التفكير التحليلي

5

كيمياء العمليات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2143

مهندسو البيئة

المهنة

214303

مهندس صحي

تصميم و توجيه تشييد و عمليات المشاريع الصحية مثل أنظمة المياه و مياه المجاري و النفايات و
مصانع التخلص من النفايات و أنظمة الصرف و مشاريع السيطرة على الحشرات و القوارض

ملخص وصف المهنة

وتقديم النصح للمنشآت الصناعية حول التخلص من الغازات المؤذية و الزيوت و الشحوم و المواد
الكيميائية األخرى.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تخطيط تحسينات أحواض الصرف المائي و إدارة تشييد القنوات و مصانع تنقية المياه و التخزين و أنظمة توزيع التزويد
بالمياه.

2

إدارة تصريف المستنقعات و رش الحشرات و تصميم أبنية مقاومة للحشرات.

3

تخطيط و توجيه العمال في عمليات مصانع التخلص من مياه المجاري.

4
5

التصميم و التحكم بعمليات محارق المخلفات و الردم الصحي و معامل تخفيف النفايات من أجل التخلص من القمامة و
النفايات األخرى.
تطبيق المفاهيم العلمية و الحسابية لتحسيين اإلجراءات الصحية وتنظيم الشروط الصحية لألماكن العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تكنولوجيا حماية البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل األثر البيئي

2

االتصال الفعال

2

قانون البيئة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حماية البيئة

4

القدرة على بناء العالقات

4

مسؤولية العمليات (الماء والصرف الصحي)

5

التفكير التحليلي

5

تقنية التنظيف البيئي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214401

مهندس ميكانيكي

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع وأعمال الهندسة الميكانيكية ،وإعداد برامج تجميع وتركيب
وتشغيل التجهيزات الميكانيكية في المشاريع الصناعية وإعداد برامج تشغيل المعدات الصناعية

ملخص وصف المهنة

وبرامج الصيانة الوقائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال الهندسة الميكانيكية ،مثل المولدات والتوربينات ووحدات التكييف والمراجل
وشبكات التوزيع ألنظمة التدفئة والتكييف والتبريد.
إعداد خطط وبرامج تجميع وتركيب التجهيزات الميكانيكية للمشاريع الصناعية ،وتحديد أنظمة الضبط والتحكم في المشاريع
الصناعية.

3

إعداد برامج تشغيل المعدات وبرامج الصيانة الوقائية بحسب تعليمات الشركات الصانعة ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الميكانيكا والحرف المعدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الميكانيكي

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الميكانيكا الحرارية

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة العمليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214402

مهندس ميكانيكي تقني

دراسة التصاميم والمخططات لمشاريع وأعمال الهندسة الميكانيكية ،وإعداد برامج تجميع وتركيب
وتشغيل التجهيزات الميكانيكية في المشاريع الصناعية وتنفيذ برامج تشغيل المعدات الصناعية

ملخص وصف المهنة

وبرامج الصيانة الوقائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال الهندسة الميكانيكية ،مثل :المولدات والتوربينات ووحدات التكييف والمراجل
وشبكات التوزيع ألنظمة التدفئة والتكييف والتبريد بالتنسيق مع المهندس الميكانيكي المصمم وإعداد جداول الكميات.
متابعة تنفيذ خطط وبرامج تجميع وتركيب التجهيزات الميكانيكية للمشاريع الصناعية ،وتحديد أنظمة الضبط والتحكم في
المشاريع الصناعية.

3

تنفيذ برامج تشغيل المعدات وبرامج الصيانة الوقائية بحسب تعليمات الشركات الصانعة ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بأعمال صيانة األجهزة الميكانيكية ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الميكانيكا والحرف المعدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الهيدروليكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الميكانيكا الحرارية

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة العمليات

5

التفكير التحليلي

5

الديناميكا المائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214403

أخصائي تقنية هندسة ميكانيكية

دراسة التصاميم والمخططات لمشاريع وأعمال الهندسة الميكانيكية ،وإعداد برامج تجميع وتركيب
وتشغيل التجهيزات الميكانيكية في المشاريع الصناعية وتنفيذ برامج تشغيل المعدات الصناعية

ملخص وصف المهنة

وبرامج الصيانة الوقائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال الهندسة الميكانيكية ،مثل :المولدات والتوربينات ووحدات التكييف والمراجل
وشبكات التوزيع ألنظمة التدفئة والتكييف والتبريد بالتنسيق مع المهندس الميكانيكي المصمم وإعداد جداول الكميات.
متابعة تنفيذ خطط وبرامج تجميع وتركيب التجهيزات الميكانيكية للمشاريع الصناعية ،وتحديد أنظمة الضبط والتحكم في
المشاريع الصناعية.

3

تنفيذ برامج تشغيل المعدات وبرامج الصيانة الوقائية بحسب تعليمات الشركات الصانعة ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بأعمال صيانة األجهزة الميكانيكية ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الميكانيكا والحرف المعدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الهيدروليكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الميكانيكا الحرارية

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة العمليات

5

التفكير التحليلي

5

الديناميكا المائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214404

مهندس طيران

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء الطائرات والتأكد من جاهزية وحسن أداء الطائرة من حيث تشغيلها
وسالمتها ،وتفقد األجزاء الميكانيكية في الطائرة وتشخيص األعطال ومتابعة إجراءات ونشاطات

ملخص وصف المهنة

الصيانة واإلصالح ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال هندسة الطيران وعمليات إنشاء الطائرات ومتابعة تنفيذها.

2

تفقد العناصر واألنظمة الميكانيكية في الطائرة واألجهزة المساعدة والتأكد من دقة وسالمة األداء وجاهزيتها للطيران.

3
4
5

تشخيص أعطال العناصر والتجهيزات الميكانيكية في الطائرة ومتابعة برامج الصيانة واإلصالح وإجراء االختبارات والفحوص
الالزمة بعد اإلصالح.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

سيارات وسفن وطائرات

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

هندسة الطائرات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

النظم الكهربائية (الطائرات)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إلكترونيات الطائرات

5

التفكير التحليلي

5

تجميع الطائرات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214405

مهندس بحري

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء السفن وإعداد برامج تشغيل محركات وأجهزة السفينة وتشخيص
األعطال ومتابعة إجراءات اإلصالح ،وإعداد برامج الصيانة الوقائية ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال الهندسة البحرية وعمليات إنشاء السفن ومتابعة تنفيذها.
إعداد برامج تشغيل المحرك الرئيسي للسفينة والمولدات والمضخات واإلنارة وأنظمة التهوية والتكييف واألوناش ونظام
تحلية المياه.
تفقد أداء أجهزة السفينة وتشخيص األعطال ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحص المعتمد بعد اإلصالح
والصيانة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

سيارات وسفن وطائرات

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم هياكل السفن

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الديناميكا المائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنيات السفن

5

التفكير التحليلي

5

تقنية بناء السفن

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214406

مهندس تدفئة وتهوية وتكييف

دراسة معدات ونظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصميم المعدات والنظم ،وتحديد معايير األداء والجودة.

2

إدارة تركيب المعدات والنظم ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3

تنفيذ برامج تشغيل المعدات وبرامج الصيانة الوقائية بحسب تعليمات الشركات الصانعة ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

تقنية تصميم السفن

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التدفئة والتهوية والتكييف (تركيب)

5

التفكير التحليلي

5

تقنيات التدفئة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214407

مهندس ميكانيكي لحام

دراسة معدات ومواد وأساليب اللحام ،وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة عمل اللحامات وأعمال

ملخص وصف المهنة

الصيانة المرتبطة بأعمال اللحام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد وتجهيز المعدات وأدوات ومواد اللحام ،وتحديد معايير األداء والجودة حسب نوع اللحام المناسب وموقع العمل.

2

إدارة عمليات اللحام واإلشراف على تنفيذها ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3
4
5

تنفيذ برامج تشغيل معدات وأجهزة اللحام وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لها بحسب تعليمات الشركات الصانعة ومتابعة
إجراءات تنفيذها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

اللحام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اللحام اآللي

4

القدرة على بناء العالقات

4

اللحام اليدوي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214408

مهندس ميكانيكي قطارات

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء القطارات والتأكد من جاهزية وحسن أداء القطارات من حيث تشغيلها
وسالمتها ،وتفقد األجزاء الميكانيكية في القطار وتشخيص األعطال ومتابعة إجراءات ونشاطات

ملخص وصف المهنة

الصيانة واإلصالح ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال هندسة القطارات وعمليات إنشاء القطارات ومتابعة تنفيذها.

2

تفقد العناصر واألنظمة الميكانيكية في القطارات واألجهزة المساعدة والتأكد من دقة وسالمة األداء وجاهزيتها للتشغيل.

3
4
5

تشخيص أعطال العناصر والتجهيزات الميكانيكية في القطارات ومتابعة برامج الصيانة واإلصالح وإجراء االختبارات والفحوص
الالزمة بعد اإلصالح.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

سيارات وسفن وطائرات

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الميكانيكي

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية السكك الحديدية

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة العمليات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214409

مهندس ميكانيكي آليات ثقيلة

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء آليات ثقيلة والتأكد من جاهزية وحسن أداء اآلليات الثقيلة من حيث
تشغيلها وسالمتها ،وتفقد األجزاء الميكانيكية في اآلليات الثقيلة وتشخيص األعطال ومتابعة

ملخص وصف المهنة

إجراءات ونشاطات الصيانة واإلصالح ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال هندسة اآلليات الثقيلة وعمليات إنشاء اآلليات الثقيلة ومتابعة تنفيذها.
تفقد العناصر واألنظمة الميكانيكية في اآلليات الثقيلة واألجهزة المساعدة والتأكد من دقة وسالمة األداء وجاهزيتها
للتشغيل.
تشخيص أعطال العناصر والتجهيزات الميكانيكية في اآلليات الثقيلة ومتابعة برامج الصيانة واإلصالح وإجراء االختبارات
والفحوص الالزمة بعد اإلصالح.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

سيارات وسفن وطائرات

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الميكانيكي

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

ميكانيكا الشاحنات

5

التفكير التحليلي

5

تقنية اآلالت

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214410

مهندس مركبات

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء المركبات والتأكد من جاهزية وحسن أداء المركبات من حيث تشغيلها
وسالمتها ،وتفقد األجزاء الميكانيكية في المركبة وتشخيص األعطال ومتابعة إجراءات ونشاطات

ملخص وصف المهنة

الصيانة واإلصالح ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال هندسة المركبات وعمليات إنشاء المركبات ومتابعة تنفيذها.

2

تفقد العناصر واألنظمة الميكانيكية في المركبات واألجهزة المساعدة والتأكد من دقة وسالمة األداء وجاهزيتها للتشغيل.

3
4
5

تشخيص أعطال العناصر والتجهيزات الميكانيكية في المركبات ومتابعة برامج الصيانة واإلصالح وإجراء االختبارات والفحوص
الالزمة بعد اإلصالح.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

سيارات وسفن وطائرات

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الميكانيكي

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة المركبات

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة العمليات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214411

مهندس توربينات

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء التوربينات وإعداد برامج تشغيل محركات وأجهزة التوربينات وتشخيص
األعطال ومتابعة إجراءات اإلصالح ،وإعداد برامج الصيانة الوقائية ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع عمليات إنشاء التوربينات ومتابعة تنفيذها.

2

إعداد برامج تشغيل المحرك الرئيسي للتوربين والمولدات والمضخات.

3

تفقد أداء التوربينات وتشخيص األعطال ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحص المعتمد بعد اإلصالح والصيانة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الميكانيكي

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الميكانيكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الهيدروليكية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الميكانيكا الحرارية

5

التفكير التحليلي

5

مكبس توربيني (صيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2144

الميكانيكيون
المهندسون
ّ

المهنة

214412

مهندس ميكاترونكس

إعداد التصاميم ألعمال إنشاء الربوتات وأجهزة وآالت التحكم والتأكد من جاهزية وحسن أداء آالت
وأجهزة الميكاترونيك من حيث تشغيلها وسالمتها ،وتفقد األجزاء الميكاترونيك وتشخيص األعطال

ملخص وصف المهنة

ومتابعة إجراءات ونشاطات الصيانة واإلصالح ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد التصاميم والمخططات لمشاريع أعمال هندسة الميكاترونيك وعمليات إنشاءها ومتابعة تنفيذها.
تفقد العناصر واألنظمة الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية في أجهزة وآالت الربوتات وأجهزة الميكاترونيك األخرى والتأكد
من دقة وسالمة األداء وجاهزيتها للتشغيل.
تشخيص أعطال العناصر والتجهيزات الميكانيكية في المركبات ومتابعة برامج الصيانة واإلصالح وإجراء االختبارات والفحوص
الالزمة بعد اإلصالح.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الكهربائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية األتمتة

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة الحاسبات اآللية (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

تقنية الحساسات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2145

الكيميائيون
المهندسون
ّ

المهنة

214501

مهندس كيميائي

دراسة وتطوير عمليات وإجراءات التصنيع الكيميائي ،وإعداد برامج تشغيل وحدات تصنيع وإنتاج
المنتجات الكيميائية ،وإعداد برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة عمليات التصنيع الكيميائي ،مثل :البلمرة والهدرجة واألكسدة والبلورة والتبخير والتقطير ،ومتابعته الظروف التشغيلية
مثل الضغط ودرجة الحرارة والتدفق في وحدات اإلنتاج ،وإيجاد الطرق الكفيلة بتطوير عمليات اإلنتاج وتحسين جودة المنتج.
إعداد برامج تشغيل وحدات تصنيع المنتجات الكيميائية ،وإعداد خطط العمل التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
إعداد برامج الصيانة الوقائية لوحدات وتجهيزات تصنيع المنتجات الكيميائية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة إجراءات
تنفيذها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة كيميائية

2

االتصال الفعال

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقنية الكيميائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

التفكير التحليلي

5

كيمياء البترول

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2145

الكيميائيون
المهندسون
ّ

المهنة

214502

مهندس كيميائي تقني

تنفيذ برامج تطوير عمليات وإجراءات التصنيع الكيميائي ،وتنفيذ برامج تشغيل وحدات تصنيع وإنتاج
المنتجات الكيميائية ،وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة عمليات التصنيع الكيميائي ،مثل :البلمرة والهدرجة واألكسدة والبلورة والتبخير والتقطير ،ومتابعته الظروف التشغيلية
1

مثل الضغط ودرجة الحرارة والتدفق في وحدات اإلنتاج ،والمشاركة في إيجاد الطرق الكفيلة بتطوير عمليات اإلنتاج وتحسين
جودة المنتج.

2
3
4
5

تنفيذ برامج تشغيل وحدات تصنيع المنتجات الكيميائية ،وإعداد خطط العمل التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
إعداد برامج الصيانة الوقائية لوحدات وتجهيزات تصنيع المنتجات الكيميائية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة إجراءات
تنفيذها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة كيميائية

2

االتصال الفعال

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقنية الكيميائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

التفكير التحليلي

5

كيمياء البترول

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2145

الكيميائيون
المهندسون
ّ

المهنة

214503

أخصائي تقنية هندسة كيميائية

تنفيذ برامج تطوير عمليات وإجراءات التصنيع الكيميائي ،وتنفيذ برامج تشغيل وحدات تصنيع وإنتاج
المنتجات الكيميائية ،وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للتجهيزات ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة عمليات التصنيع الكيميائي ،مثل :البلمرة والهدرجة واألكسدة والبلورة والتبخير والتقطير ،ومتابعته الظروف التشغيلية
1

مثل الضغط ودرجة الحرارة والتدفق في وحدات اإلنتاج ،والمشاركة في إيجاد الطرق الكفيلة بتطوير عمليات اإلنتاج وتحسين
جودة المنتج.

2
3
4
5

تنفيذ برامج تشغيل وحدات تصنيع المنتجات الكيميائية ،وإعداد خطط العمل التنفيذية ومتابعة تنفيذها.
إعداد برامج الصيانة الوقائية لوحدات وتجهيزات تصنيع المنتجات الكيميائية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة إجراءات
تنفيذها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة والعمليات الكيميائية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة كيميائية

2

االتصال الفعال

2

هندسة المختبرات الكيميائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقنية الكيميائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

التفكير التحليلي

5

كيمياء البترول

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2145

الكيميائيون
المهندسون
ّ

المهنة

214504

مهندس تحلية مياه

إعداد مواصفات أجهزة تحلية مياه الشرب ومتابعة تركيبها وتشغيلها ومراقبة ومتابعة نشاطات
التحلية وضبط الجودة وإعداد برامج الصيانة الوقائية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج

ملخص وصف المهنة

األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد مواصفات أجهزة ومعدات تحلية المياه ومتابعة إجراءات تركيبها وتشغيلها وضبطها.

2

مراقبة إجراءات تحلية المياه وضبط جودتها بحسب المعايير المعتمدة.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية ألجهزة ومعدات تحلية المياه بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منشآت تنقية المياه (صيانة)

2

االتصال الفعال

2

التقطير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

كيمياء العمليات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل المياه

5

التفكير التحليلي

5

علم المياه

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2146

وأخصائيو التعدين ومن يرتبط بهم
مهندسو المناجم
ّ

المهنة

214601

مهندس تعدين

تحديد طرق تعدين الخامات ،وإعداد خطط التعدين ومتابعة إجراءات تنفيذها ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أماكن تموضع الخام وإعداد مخطط منجمي باطني أو سطحي وحساب الكميات الممكن استخراجها

2

تحديد خطط التعدين ونوع اآلليات الواجب استخدامها وتحديد كمية المتفجرات الالزمة

3

تحديد طرق تحسين جودة الخامات المنتجة والمحافظة عليها

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التعدين واستخراج المعادن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جيولوجيا المناجم

2

االتصال الفعال

2

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقنية الجيولوجية

4

القدرة على بناء العالقات

4

حفر الصخور

5

التفكير التحليلي

5

بناء المناجم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2146

وأخصائيو التعدين ومن يرتبط بهم
مهندسو المناجم
ّ

المهنة

214602

مهندس معادن

إجراء األبحاث والتجارب لدراسة خصائص المعادن وخواصها ،وتشغيل المعادن إلنتاج سبائك

ملخص وصف المهنة

وتطبيقات جديدة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
إجراء األبحاث والدراسات على المعادن والسبائك المعدنية مثل الفوالذ وحديد السكب والسبائك غير الحديدية في تحديد
1

خصائصها الفيزيائية والبينة البلورية ومدى وجود الشوائب أو الشقوق باستخدام الميكروسكوب وأجهزة التصوير باألشعة
السينية.

2
3
4
5

تطوير عمليات الصهر والتشكيل على الساخن أو على البارد وعمليات المعامالت الحرارية للحصول على خصائص مرغوبة،
مثل :اللدونة والمطيلية والصالدة واالستطالة.
اختبار السبائك من حيث اجهادات الشد والضغط والقصافة والثني واإلعياء لدراسة الخصائص الفيزيائية ومدى مالءمتها
لعمليات التشكيل أو مطابقتها للمواصفات.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية المعادن

2

االتصال الفعال

2

علم المعادن

3

التركيز على جودة الخدمة

3

عمليات المعادن

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم تعدين المساحيق

5

التفكير التحليلي

5

علم الفلزات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2146

وأخصائيو التعدين ومن يرتبط بهم
مهندسو المناجم
ّ

المهنة

214603

مهندس نفط وغاز

تحليل العوامل الفنية وعناصر التكلفة لتخطيط طرق استخراج الحد األقصى من النفط من الحقول
النفطية ،وتطوير خطط حفر اآلبار وحل المشكالت الفنية في أثناء الحفر ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة خرائط مواقع المخزون النفطي الكأمن والتوصية بمواقع حفر اآلبار لتعظيم البعد االقتصادي باالستخراج وتقييم
إنتاجية البئر المحتملة.
تطوير خطط حفر اآلبار للحصول على موافقة اإلدارة مع توصيف زمن الحفر وعدد العمليات الخاصة مثل الحفر االتجاهي
والفحص ومتطلبات المواد والتكلفة بما فيها تبطين البئر و أوحال الحفر.
تقديم المشورة في أثناء الحفر بحل المشكالت ،مثل :تغيير اتجاه الحفر والثقب ومعدل الحفر وتدفق المياه في ثقب البئر
المحفور وتفقد البئر من حيث دقة التبطين ودقة تركيب األنابيب.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

كيمياء البترول

2

االتصال الفعال

2

علم البترول

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حفر آبار النفط

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنتجات الكيميائية الفنية

5

التفكير التحليلي

5

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214901

مهندس طب حيوي

إجراء األبحاث وتطوير وفحص وتقييم التجهيزات الطبية ،وتطوير تقنيات عالجية وتشخيصية تتعلق

ملخص وصف المهنة

بالحاالت المرضية الحادة أو المزمنة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث وتطوير وفحص وتقييم التجهيزات الطبية.

2

تطوير تقنيات تشخيصية وعالجية للحاالت المرضية الحادة والمزمنة.

3

تطوير أجهزة طبية اصطناعية كبديل لألعضاء واألجهزة الداخلية.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة وظائف األعضاء (تقنيات طبية)

2

االتصال الفعال

2

هندسة التقنيات الطبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة العالج اإلشعاعي (تقنيات طبية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

5

التفكير التحليلي

5

الطب النووي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214902

مهندس تكاليف

إعداد تقديرات التكاليف للمشاريع الهندسية ،ومراقبة الموازنة واإلنفاق الخاصة بالمشاريع ورفع

ملخص وصف المهنة

التقارير في حال حدوث تجاوزات في الموازنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد تقديرات التكاليف للمشاريع الهندسية ،وتوقع اإلنفاق النقدي للمشاريع الهندسية.

2

جمع المالحظات لتحديث تقديرات التكاليف ،وإعداد تقارير عن أداء المشاريع.

3

مقارنة التقدم المخطط له في سير العمل مع التقدم الفعلي ،وتحليل الثغرات وتوضيح المخاطر.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة التكاليف

2

االتصال الفعال

2

تصميم الموازنات المالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة المواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة تشغيلية

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات جداول البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214903

مهندس متفجرات

دراسة استخدام المتفجرات في المشاريع الهندسية ،والبحث فيها ،واإلشراف على نشر نظم

ملخص وصف المهنة

التفجير واستخدامها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم العمليات والنظم ،وتحديد المواد ومعايير الجودة.

3

دراسة المخططات لألماكن المراد تفجيرها ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بأماكن التفجير والظروف المحيطة بها.

4

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.

5

اإلشراف على تنفيذ العمليات وتركيب نظم ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلشراف على أعمال التفجير

2

االتصال الفعال

2

هندسة كيميائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التفجير تحت األرض

4

القدرة على بناء العالقات

4

التفجير تحت الماء

5

التفكير التحليلي

5

قانون البيئة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214904

مهندس مواد

دراسة المواد وتصميمها الستخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات ،وتقديم المشورة بشأن
النواحي التقنية للمواد ،والمساهمة في عملية التصميم الكلية ،وتقديم المشورة بشأن األداء

ملخص وصف المهنة

والجودة والتكلفة االقتصادية للعمليات والمنتجات ،وعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال
والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المواد وتصميمها الستخدامها في مجموعة متنوعة من الصناعات ،وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد.

2

المساهمة في عملية التصميم الكلية ،وتقديم المشورة بشأن األداء والجودة والتكلفة االقتصادية للعمليات والمنتجات.

3

توفير الدعم للمشاريع الهندسية ،والمساهمة في العمليات ،بما في ذلك التصنيع والتقنية والشراء.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة المواد

2

االتصال الفعال

2

مراقبة المواد

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقدير الموارد

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنيات المواد

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214905

مساح كميات

تقدير التكلفة لمشروعات اإلنشاء ومباشرة تنفيذ العقود ،وتقييم أثر التغيرات ومراقبة الميزانية

ملخص وصف المهنة

واإلنفاق على المشروعات واإلبالغ عن حدوث أي انحرافات في الموازنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع جداول الكميات وإعداد تقديرات التكاليف للمشروعات الهندسية.

2

إدارة المناقصات والعقود قبل وبعد ترسيتها ،ومباشرة المطالبات وعملية تغيير العقود.

3

مقارنة التقدم المخطط له مع التقدم الفعلي في سير العمل ،وتحليل الثغرات وتوضيح المخاطر.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قراءة الرسومات الفنية

2

االتصال الفعال

2

تقدير الموارد

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة المواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخطيط

5

التفكير التحليلي

5

صياغة االتفاقيات والعقود

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214906

مهندس ضبط وتحكم في الجودة

دراسة معايير وعمليات الجودة الخاصة بالمشاريع الهندسية وتطويرها ،ومراقبة عملية التنفيذ

ملخص وصف المهنة

وتحليلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصميم معايير الجودة للمشروعات الهندسية ،واإلشراف على تنفيذها.

2

إعداد تقارير عن أداء المشاريع والمراحل المهمة القادمة.

3

مقارنة التقدم المخطط له في سير العمل مع التقدم الفعلي ،وتحليل الثغرات وتوضيح المخاطر.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ضبط العمليات

2

االتصال الفعال

2

مراقبة العمليات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة الجودة

4

القدرة على بناء العالقات

4

توكيد الجودة

5

التفكير التحليلي

5

تدقيق الجودة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214907

مهندس الصحة والسالمة والبيئة

دراسة معايير الصحة والسالمة والبيئة الخاصة بالمشاريع الهندسية وتطويرها ،ومراقبة عملية

ملخص وصف المهنة

التنفيذ وتحليلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المساهمة في عملية التصميم الكلية ،وتقديم المشورة بشأن المواد ومعايير الجودة البيئية.
مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها بما يقلل من العادم والمخلفات والتأكد من سير العمليات حسب معايير صحة
وسالمة البيئة.
مراقبة العمليات والقيام بالجوالت التفقدية لمواقع التشغيل والعمليات والتأكد من اتباع معايير سالمة البيئة وتقديم النصح
والمشورة في هذا الخصوص.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تكنولوجيا حماية البيئة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة البيئية

2

االتصال الفعال

2

تعليمات السالمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل األثر البيئي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل المخاطر والسالمة (بيئة العمل)

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214908

مهندس بحث وتطوير

دراسة منتجات وعمليات جديدة وتطويرها الستخدامها في مجاالت صناعية متنوعة ،ومراقبة مراحل

ملخص وصف المهنة

التقدم في أنشطة العمل ،وتحليلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم منتجات ونظم ،وتحديد المواد ومعايير الجودة.

3

اإلشراف على تنفيذ العمليات وتركيب نظم ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

تصنيع األغذية

المجال التعليمي ()2

المواد (زجاج ،ورق ،بالستيك ،خشب)

المجال التعليمي ()3

المنسوجات (مالبس ،أحذية ،جلود)

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

أعمال التطوير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة المواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

أعمال التطوير المستمر

5

التفكير التحليلي

5

تطوير المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214909

مهندس إدارة مشاريع

وضع وتنفيذ خطة متكاملة للمشروع والتحكم في التغييرات وتحديد نطاق المشروع بدقة من حيث
البنود واألزمنة ،وإعداد الجداول الزمنية بواسطة البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطوير جداول

ملخص وصف المهنة

العمل ،إدارة التكلفة والموارد المطلوبة إلنجاز المشروع ،وتوافر أساسا لتوزيع المعلومات ونشر
حالة مراحل المشروع.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع وتنفيذ خطة متكاملة للمشروع والتحكم في التغييرات وتحديد نطاق المشروع بدقة من حيث البنود واألزمنة  ،والتعرف
على الجوانب الفنية المحددة لتنفيذ العمل.
تقدير األوقات والمواعيد النهائية للمشروع ،وإعداد الجداول الزمنية بواسطة البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطوير جداول
العمل ،والتي يتم فيها تحديد المهام المجدولة وفترات تنفيذها والموارد المتاحة لكل منها.
إدارة التكلفة والموارد المطلوبة إلنجاز المشروع بما يشمل تخطيط وإدارة الموارد البشرية والمادية والمعدات والتقنيين،
وتقدير التكلفة المتوقعة مع مهندسي التكاليف والمهندسين المعنيين بالتنفيذ متابعة اإلنفاق.
إعداد وتطبيق خطة عالقات مع جميع األطراف ذات العالقة بالمشروع ،وتوافر أساسا لتوزيع المعلومات ونشر حالة مراحل
المشروع.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()3

التعدين واستخراج المعادن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة المشاريع

2

االتصال الفعال

2

تقدير الموارد

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات جداول البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم الموازنات المالية

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات إدارة المشاريع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214910

مهندس تقنية معلومات

دراسة احتياجات العميل من األجهزة الحاسوبية وبرمجياتها وتلبيتها ،وتطوير وفحص وتركيب
التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات ،وتشخيص اعطال التجهيزات والبرمجيات ومعالجتها ,وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

متابعة وتقييم عملية جمع وتحليل المعطيات وتطوير وسائل وأساليب عملية التحليل والتصميم بناء على عملية التقييم.
البحث عن احدث وسائل وأدوات البرمجة والفحص والتركيب المناسبة ،ومراقبة دورة تطوير البرمجيات ,وتطوير وفحص
وتركيب التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات.

3

تشخيص اعطال التجهيزات الحاسوبية والبرمجيات ومعالجتها ،وتطوير برامج الصيانة الوقائية ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية المعلومات

2

االتصال الفعال

2

تقنية الحاسب اآللي (هندسة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحليل األمني (أمن البيانات)

5

التفكير التحليلي

5

نظام التشغيل

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214911

مهندس نظم تقنية معلومات

متابعة وتقييم عملية جمع المعطيات ومتطلبات نظم تقنية المعلومات ،ومتابعة إجراءات تصميم
وتخطيط وإدارة نظم تقنية المعلومات ،ومتابعة وتقييم إجراءات التنفيذ وفحص النظام وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء االبحاث والدراسات الالزمة لتطوير بيئة العمل وتحليل النتائج وتقييم الحلول المتاحة وتحديد أفضل البدائل.
تحديد وتخطيط اجزاء النظام وإعداد الخطة الزمنية لبناء وفحص وتركيب وصيانة النظام وتحديد العناصر الالزمة لعمل النظام
وإعداد وثائق التصميم.

3

متابعة عمليات بناء وتركيب النظام ومراقبة عمليات الفحص في اثناء التركيب وتقييم أداء النظام.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم النظم

2

االتصال الفعال

2

أدوات هندسة البرمجيات باستخدام الحاسب اآللي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

لغة البرمجة المرتكزة على األشياء ،لغةOOP

4

القدرة على بناء العالقات

4

بيسك (لغة برمجة)

5

التفكير التحليلي

5

الحوسبة وحلول الشبكات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214912

مهندس شبكات

إعداد مخططات ومواصفات خطوط شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت ،وإعداد خطط
التنفيذ لتركيب الشبكات ،وإعداد إجراءات فحوص االستالم والتسليم ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة متطلبات العمل وإعداد المخططات التفصيلية لخطوط شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت وتحديد
مواصفاتها ،وتحديد المسارات الخطوط ومواضع نقاط تقاطع اتصال المعلومات.
إعداد خطط ووثائق تنفيذ وتركيب خطوط شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت ومتابعة إجراءات التنفيذ وإجراء فحوص
التسليم.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لشبكات الحاسب اآللي واالتصاالت ومتابعة إجراءات تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة تصميم الشبكات الحاسوبية

2

االتصال الفعال

2

نظام تشغيل الشبكات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الربط الجسري للشبكات (تركيب وصيانة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

2

النظام الرقمي للترابط البيني (شبكة اتصاالت سلكية
والسلكية)
الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (إدارة الشبكات)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214913

أخصائي تقنية هندسة شبكات

تركيب شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب

ملخص وصف المهنة

والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت والنظم التشغيلية ،واتباع معايير األداء والجودة.

2

إدارة عمليات تنفيذ خطط ومشاريع شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3
4
5

تشخيص أعطال شبكات الحاسب اآللي وشبكات االتصاالت ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة
للتأكد من دقة األداء.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة تصميم الشبكات الحاسوبية

2

االتصال الفعال

2

نظام تشغيل الشبكات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الربط الجسري للشبكات (تركيب وصيانة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5
1

النظام الرقمي للترابط البيني (شبكة اتصاالت سلكية
والسلكية)
الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (إدارة الشبكات)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

214

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
ّ

مجموعة الوحدات

2149

اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

214914

مهندس برمجيات

إعداد المخططات والوثائق التي تصف مهام النظام الذي سيتم أتمتته ،وإجراء المقابالت وتحديد
المتطلبات واالحتياجات ،وإعداد المخططات المعيارية ،ودراسة وتصميم مخطط قاعدة البيانات،

ملخص وصف المهنة

ونقل المخططات إلى البرمجيات المناسبة ،إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في
عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد المخططات والوثائق التي تصف مهام النظام الذي سيتم أتمتته ،وإجراء المقابالت وتحديد المتطلبات واالحتياجات،
وإعداد المخططات المعيارية ،ودراسة وتصميم مخطط قاعدة البيانات.
نقل الوثائق والمخططات إلى البرمجيات المناسبة ،وتهيئة البيئة المناسبة الحتضان هذه البرامج الحاسوبية من خالل ضبط
المخدمات بالخدمات المطلوبة.

3

متابعة تشغيل برامج ومالحقة مشاكلها والعمل على إصالحها ،تنفيذ التعديالت والتطويرات عند الحاجة.

4

إجراء المقابالت مع العمالء الداخليين أو الخارجيين من أجل الحصول على المعلومات التي سيتم بناء البرنامج على أساسها.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

برمجة التطبيقات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تطوير البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

العميل/الخادم (برمجة)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215101

مهندس كهربائي

إعداد التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية ومتابعة التنفيذ وإعداد
مخططات ومواصفات خطوط شبكات النقل والتوزيع الكهربائية وتحديد مساراتها ،وإعداد برامج
تشغيل المعدات الكهربائية في المشاريع الصناعية ،وتشخيص اعطال األجهزة والمعدات الكهربائية

ملخص وصف المهنة

ومتابعة إجراءات االصالح والمعالجة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات
والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية ومتابعة التنفيذ وإعداد مخططات ومواصفات
خطوط شبكات النقل والتوزيع الكهربائية وتحديد مساراتها.
إعداد برامج تشغيل األنظمة والمعدات الكهربائية بحسب متطلبات العمل ،وتشخيص االعطال ومتابعة إجراءات االصالح
والصيانة.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات والشبكات الكهربائية بحسب توصيات الشركة الصانعة والتعليمات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكهرباء والطاقة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الكهربائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم الطاقة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنيات الطاقة الكهربائية

5

التفكير التحليلي

5

لوائح السالمة الكهربائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215102

مهندس كهربائي تقني

دراسة التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية بالتنسيق مع
المهندس المصمم وإعداد جداول الكميات ،وتنفيذ برامج تشغيل المعدات الكهربائية في المشاريع

ملخص وصف المهنة

الصناعية ،وتشخيص اعطال األجهزة والمعدات الكهربائية ومتابعة إجراءات االصالح والمعالجة
وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية بالتنسيق مع المهندس الكهربائي المصمم
وإعداد جداول الكميات ومتابعة التنفيذ.
تنفيذ برامج تشغيل األنظمة والمعدات الكهربائية بحسب متطلبات العمل ،وتشخيص االعطال ومتابعة إجراءات االصالح
والصيانة.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات والشبكات الكهربائية بحسب توصيات الشركة الصانعة والتعليمات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكهرباء والطاقة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الكهربائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنيات الطاقة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

التفكير التحليلي

5

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215103

أخصائي تقنية هندسة كهرباء

دراسة التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية بالتنسيق مع
المهندس المصمم وإعداد جداول الكميات ،وتنفيذ برامج تشغيل المعدات الكهربائية في المشاريع

ملخص وصف المهنة

الصناعية ،وتشخيص اعطال األجهزة والمعدات الكهربائية ومتابعة إجراءات االصالح والمعالجة
وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة التصاميم والمخططات الكهربائية لمشاريع وأعمال الهندسة الكهربائية بالتنسيق مع المهندس الكهربائي المصمم
وإعداد جداول الكميات ومتابعة التنفيذ.
تنفيذ برامج تشغيل األنظمة والمعدات الكهربائية بحسب متطلبات العمل ،وتشخيص االعطال ومتابعة إجراءات االصالح
والصيانة.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات والشبكات الكهربائية بحسب توصيات الشركة الصانعة والتعليمات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكهرباء والطاقة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الهندسة

2

االتصال الفعال

2

الهندسة الكهربائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنيات الطاقة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

التفكير التحليلي

5

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215104

مهندس كهروميكانيكي

دراسة المعدات واألنظمة الكهروميكانيكية ،وتصميمها ،وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية

ملخص وصف المهنة

للمواد ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصميم المعدات والنظم ،وتحديد معايير األداء والجودة.

2

إدارة تركيب المعدات والنظم ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3

مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهندسة الميكانيكية

2

االتصال الفعال

2

تقنيات الطاقة الكهربائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215105

مهندس أتمتة

ملخص وصف المهنة

دراسة المعدات والنظم اآللية وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم المعدات واألنظمة ،وتحديد معايير األداء والجودة.

3

إدارة تركيب المعدات واألنظمة ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئةواإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية األتمتة

2

االتصال الفعال

2

برمجة الحاسبات اآللية (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نظم الطاقة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الهندسة الكهربائية

5

التفكير التحليلي

5

الكهرباء  /األتمتة (تعليم)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215106

مهندس توليد طاقة

ملخص وصف المهنة

دراسة معدات ونظم توليد الطاقة وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم المعدات والنظم ،وتحديد معايير األداء والجودة.

3

إدارة تركيب المعدات والنظم في محطات توليد الطاقة ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها,

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة و اإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنيات الطاقة الكهربائية

2

االتصال الفعال

2

محطة توليد الطاقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

لوائح السالمة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحفاظ على الطاقة

5

التفكير التحليلي

5

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215107

مهندس نقل وتوزيع طاقة

دراسة معدات ونظم نقل وتوزيع الطاقة وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب

ملخص وصف المهنة

والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم المعدات والنظم ،وتحديد معايير األداء والجودة.

3

إدارة تركيب المعدات والنظم في محطات نقل وتوزيع الطاقة ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة .اإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نظم نقل (الطاقة الكهربائية)

2

االتصال الفعال

2

نظم إمدادات الطاقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

لوائح السالمة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

خطوط النقل (الطاقة الكهربائية)

5

التفكير التحليلي

5

قضايا الطاقة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2151

الكهربائيون
المهندسون
ّ

المهنة

215108

مهندس كهربائي تمديدات

إعدادتصمايم ومخططات التمديدات الكهربائية المنزلية والصناعية والتجارية وأنظمة إنارة الشوراع
واإلشارات الضوئية وإعداد تقارير العمل وإعداد النماذج الخاصة ببرامج التنفيذ ألعمال التمديدات

ملخص وصف المهنة

الكهربائية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد كميات مواد العمل ومواصفاتها وإعداد خطط تركيب المعدات واألجهزة واإلشراف على أعمال التركيب والصيانة
للتمديدات.

2

اإلشراف على الفحوص الكهربائية الالزمة ألغراض إستالم أعمال التمديدات الكهربائية المنفذة وتقيمها

3

إعداد برامج الصيانية الوقائية للتمديدات الكهربائية.

4

تطوير تقنيات التمديدات الكهربائية ومتابعة تطوير أنظمة ومعايير الجودة في مجال التمديدات الكهربائية.

5

تقديم اإلستشارات الفنية المتعلقة بالتمديدات الكهربايئة وصيانتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خطوط النقل (الطاقة الكهربائية)

2

االتصال الفعال

2

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية (صيانة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

لوائح السالمة الكهربائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التركيبات الكهربائية (تشغيل وصيانة)

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215201

مهندس إلكترونيات

إعداد خطط تركيب وبرامج تشغيل األجهزة اإللكترونية ،وتشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية
ومعالجتها ،وإعداد برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد خطط تركيب األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات التركيب وإجراء التشغيل التجريبي والضبط وتدريب المستخدمين على
التشغيل.
تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة بعد اإلصالح للتأكد من دقة
األداء.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم اإللكترونيات

2

االتصال الفعال

2

تطوير اإللكترونيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية العمليات (هندسة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

5

التفكير التحليلي

5

اإللكترونيات الطبية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215202

مهندس إلكترونيات تقني

تنفيذ خطط تركيب وبرامج تشغيل األجهزة اإللكترونية ،وتشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية
ومعالجتها ،وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ خطط تركيب األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات التركيب وإجراء التشغيل التجريبي والضبط وتدريب المستخدمين على
التشغيل.

2

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية العمليات (هندسة)

2

االتصال الفعال

2

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإللكترونيات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنتاج اإللكترونيات

5

التفكير التحليلي

5

اإللكترونيات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215203

أخصائي تقنية هندسة إلكترونية

تنفيذ خطط تركيب وبرامج تشغيل األجهزة اإللكترونية ،وتشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية
ومعالجتها ،وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ خطط تركيب األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات التركيب وإجراء التشغيل التجريبي والضبط وتدريب المستخدمين على
التشغيل.

2

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية العمليات (هندسة)

2

االتصال الفعال

2

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإللكترونيات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنتاج اإللكترونيات

5

التفكير التحليلي

5

اإللكترونيات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215204

مهندس حاسب آلي

دراسة أجهزة ونظم أجهزة الحاسب اآللي ،وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب

ملخص وصف المهنة

والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصميم أجهزة الحاسب اآللي والنظم التشغيلية ،وتحديد معايير األداء والجودة.

2

إدارة تركيب أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحاسبات اآللية (تركيب وصيانة)

2

االتصال الفعال

2

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الحوسبة وحلول الشبكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

فحص األداء والسالمة

5

التفكير التحليلي

5

الطابعات (تركيب وصيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215205

مهندس حاسب آلي تقني

ملخص وصف المهنة

تركيب أجهزة ونظم أجهزة الحاسب اآللي واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب أجهزة الحاسب اآللي والنظم التشغيلية ،واتباع معايير األداء والجودة.

2

إدارة اننتاج وتجميع أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحاسبات اآللية (تركيب وصيانة)

2

االتصال الفعال

2

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الحوسبة وحلول الشبكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

فحص األداء والسالمة

5

التفكير التحليلي

5

الطابعات (تركيب وصيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215206

أخصائي تقنية هندسة تقنية معلومات

ملخص وصف المهنة

تركيب أجهزة ونظم أجهزة الحاسب اآللي واإلشراف على أنشطة اإلنتاج والتركيب والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب أجهزة الحاسب اآللي والنظم التشغيلية ،واتباع معايير األداء والجودة.

2

إدارة اننتاج وتجميع أجهزة وأنظمة الحاسب اآللي ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

3

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحاسبات اآللية (تركيب وصيانة)

2

االتصال الفعال

2

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الحوسبة وحلول الشبكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

فحص األداء والسالمة

5

التفكير التحليلي

5

الطابعات (تركيب وصيانة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215207

مهندس إلكتروني أجهزة

تنفيذ خطط صيانة األجهزة اإللكترونية وبرامج تشغيلها ،وتشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية
ومعالجتها ،وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكترونية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ خطط صيانة األجهزة اإللكترونية ومتابعة إجراءات الصيانة وإجراء التشغيل التجريبي والضبط بعد الصيانة

2

تشخيص أعطال األجهزة اإللكترونية وتحديد القطع المراد تغييرها أو إصالحها وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة اإللكتونية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية العمليات (هندسة)

2

االتصال الفعال

2

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإللكترونيات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنتاج اإللكترونيات

5

التفكير التحليلي

5

اإللكترونيات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215208

مهندس أجهزة طبية

إعداد خطط تركيب األجهزة الطبية وبرامج تشغيلها ،وتشخيص أعطال األجهزة الطبية ومعالجتها،
وإعداد برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية ومتابعة تنفيذها ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد خطط وبرامج تركيب األجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير اإلشعاعي والموجي وأجهزة التشخيص والمعالجة وتدريب
المستخدمين على تشغيلها.

2

تشخيص أعطال األجهزة الطبية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

3

إعداد برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلشراف على المنتجات الطبية

2

االتصال الفعال

2

هندسة التقنيات الطبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة المعدات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الصيانة (المعدات الفنية الطبية)

5

التفكير التحليلي

5

خدمات التقنيات الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215209

مهندس أجهزة طبية تقني

تنفيذ خطط تركيب األجهزة الطبية وبرامج تشغيلها ،وتشخيص أعطال األجهزة الطبية ومعالجتها،

ملخص وصف المهنة

وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ خطط وبرامج تركيب األجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير اإلشعاعي والموجي وأجهزة التشخيص والمعالجة وتدريب
المستخدمين على تشغيلها.

2

تشخيص أعطال األجهزة الطبية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة المعدات الطبية

2

االتصال الفعال

2

هندسة التقنيات الطبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الحيوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الصيانة (المعدات الفنية الطبية)

5

التفكير التحليلي

5

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2152

اإللكترونيون
المهندسون
ّ

المهنة

215210

أخصائي تقنية هندسة أجهزة طبية

تنفيذ خطط تركيب األجهزة الطبية وبرامج تشغيلها ،وتشخيص أعطال األجهزة الطبية ومعالجتها،

ملخص وصف المهنة

وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ خطط وبرامج تركيب األجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير اإلشعاعي والموجي وأجهزة التشخيص والمعالجة وتدريب
المستخدمين على تشغيلها.

2

تشخيص أعطال األجهزة الطبية ومتابعة إجراءات اإلصالح والصيانة وإجراء الفحوص الالزمة للتأكد من دقة األداء.

3

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة الطبية بحسب تعليمات الشركة الصانعة ومتابعة تنفيذها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة المعدات الطبية

2

االتصال الفعال

2

هندسة التقنيات الطبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الحيوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الصيانة (المعدات الفنية الطبية)

5

التفكير التحليلي

5

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2153

مهندسو االتصاالت

المهنة

215301

مهندس اتصاالت

إعداد خطط تركيب مقاسم االتصاالت المركزية والفرعية وتشغيلها ومتابعة إجراءات التنفيذ ,
وتخطيط شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ومتابعة إجراءات التنفيذ ,وإعداد برامج الصيانة

ملخص وصف المهنة

الوقائية ومتابعة تنفيذها وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل
والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد خطط تركيب مقاسم االتصاالت المركزية والفرعية ومتابعة إجراءات التركيب وإجراء التشغيل األولي التجريبي وإعداد
برامج التشغيل.
تخطيط شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية ومتابعة إجراءات التنفيذ والتشغيل.
إعداد وتطوير برامج الصيانة الوقائية لتجهيزات وشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية بحسب توصيات الشركة الصانعة
ومتابعة تنفيذها ،وتشخيص أعطال المقاسم والشبكات ومتابعة معالجتها.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

االتصاالت السلكية والالسلكية

2

االتصال الفعال

2

تقنيات االتصاالت السلكية والالسلكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

بروتوكول االتصاالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية االتصال عبر بروتوكول اإلنترنت)(IP

5

التفكير التحليلي

5

الشبكات الضوئية المتزامنة)(SONET

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2153

مهندسو االتصاالت

المهنة

215302

مهندس راديو

دراسة المعدات والنظم التي تستخدم في الراديو ،وتصميمها ،واإلشراف على أنشطة اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

والتركيب والتطوير والصيانة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع نظريات جديدة وتعزيز األساليب الحالية في هذا المجال.

2

تصميم المعدات والنظم ،وتحديد معايير األداء والجودة.

3

إدارة تركيب المعدات والنظم ،وإعداد الجداول الزمنية وتقديرات التكلفة.

4

مباشرة أعمال صيانة المعدات وتصليحها.

5

وضع السياسات واإلجراءات لضمان االلتزام بلوائح الصحة والسالمة والبيئة .اإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنيات االتصاالت السلكية والالسلكية

2

االتصال الفعال

2

نقل الترددات الالسلكية اإلذاعية)(RF

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم الراديو

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الراديو

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2153

مهندسو االتصاالت

المهنة

215303

مهندس بث

التأكد من جاهزية أجهزة البث واجراء برنامج الصيانة اليومية والدورية الوقائية وصيانتها للمحافظة

ملخص وصف المهنة

على استمرار عمل هذه االجهزة وتشغيلها وضمان عمل نظام االتمتة بالشكل السليم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

متابعة سجل الخادم لرصد اي خلل في اداء الخادم والتدخل إلصالح الخلل الذي قد يطرأ أثناء العمل والمتابعة مع المعنيين
للصيانة.

2

المحافظة على معدات البث وإجراء الصيانة األساسية،والعمل على تحديث أنظمة اجهزة البث وتطويرها بالشكل الالزم.

3

تركيب معدات بث برامج اإلذاعة والتليفزيون وصيانتها ،ونقل المعدات ،وتخزينها ،وإصالحها.

4

مراقبة قوة ووضوح وموثوقية اإلشارات الواردة والصادرة ،وضبط المعدات حسب الحاجة للحفاظ على الجودة.

5

إعداد النسخ االحتياطية لخطط الطوارئ الالزمة السترجاع المعلومات وخطط دورية للصيانة الوقائية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

بث االتصاالت السلكية والالسلكية

2

االتصال الفعال

2

هندسة الصوتيات والمرئيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نظام تشغيل الخادم

4

القدرة على بناء العالقات

4

بروتوكول االتصاالت

5

التفكير التحليلي

5

البث المباشر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

215

مهندسو تقنية الكهرباء

مجموعة الوحدات

2153

مهندسو االتصاالت

المهنة

215304

مهندس رادار

إعداد خطط تركيب وبرامج تشغيل أجهزة الرادار ،وتشخيص األعطال ومعالجتها ،وإعداد برامج الصيانة

ملخص وصف المهنة

الوقائيةألجهزة الرادار ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة أدلة تشغيل أجهزة الرادر كأجهزة التحكم والتوجية االلكتروني.
التعرف على بعد وارتفاع واتجاه وسرعة األجسام الثابتة والمتحركة كالطائرات ،والسفن ،والعربات ،وحالة الطقس ،وشكل
التضاريس.

3

تشخيص األعطال الفنية واإلشراف على إجراءات إصالحها وتطوير أساليب العمل بإستخدام التقنيات الحديثة.

4

متابعة تطوير أنظمة ومعايير الجودة.

5

إعداد برامج الصيانة الوقائية ومتابعة إجراءات تنفيذها وإعداد التقارير المتخصصة ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نظام التخطيط اآللي للرادار)(ARPA

2

االتصال الفعال

2

تصميم موجات الميكرويف

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقنية الراديو

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية التردد العالي

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2161

المعماريون
المهندسون
ّ

المهنة

216101

مهندس معماري

تصميم المباني الجديدة أو الملحقات أو التعديالت على المباني القائمة ،وتقديم المشورة بشأن
ترميم الممتلكات القديمة والمحافظة عليها ،والمساعدة في اختيار الموقع ومباشرة أعمال

ملخص وصف المهنة

اإلنشاءات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع التصاميم لمشاريع اإلنشاءات وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.

2

إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية.

3

المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد.

4

تقديم الدعم لمشروعات اإلنشاء ،ومباشرة تنفيذ التصميم من ِقبل المقاول.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم معماري

2

االتصال الفعال

2

هندسة معمارية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التخطيط المكاني

4

القدرة على بناء العالقات

4

مسح األراضي

5

التفكير التحليلي

5

1

برنامج كاد(  CADDSبرمجيات الرسم والتصميم
الهندسي باستخدام الحاسب اآللي)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2161

المعماريون
المهندسون
ّ

المهنة

216102

مهندس معماري داخلي

تصميم التعديالت الهيكلية واألثاث والتجهيزات بشكل يتناسب مع المساحات الداخلية ،والمساعدة

ملخص وصف المهنة

في مباشرة أعمال اإلنشاءات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع التصاميم لمشاريع اإلنشاءات الداخلية والديكورات ،وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.

2

إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية وعرضها على العميل وإجراء التعديالت حسب الرغبة.

3

المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد واإلشراف على التنفيذ.

4

تقديم الدعم لمشروعات تنفيذ التصميمات ،ومباشرة تنفيذ التصميم من ِقبل المقاول.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم معماري

2

االتصال الفعال

2

منتجات الديكور الداخلي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلضاءة (ديكور)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم األثاث

5

التفكير التحليلي

5

1

برنامج كاد(  CADDSبرمجيات الرسم والتصميم
الهندسي باستخدام الحاسب اآللي)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2162

معماريو تنسيق المواقع

المهنة

216201

مهندس تصميم مواقع

تصميم الحدائق ومرافق االستجمام والمنازل الخاصة وغيرها من األماكن المفتوحة ،والمساعدة في

ملخص وصف المهنة

اختيار الموقع ومباشرة أعمال اإلنشاءات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع التصاميم لمشاريع التزيين الخارجي والمساحات الخضراء ،وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات.

2

إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية.

3

المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد.

4

تقديم الدعم لمشروعات تنسيق المواقع والحدائق والمساحات الخضراء ،ومباشرة تنفيذ التصميم من ِقبل المقاول.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة المناظر الطبيعية

2

االتصال الفعال

2

تخطيط المناظر الطبيعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التخطيط المكاني

4

القدرة على بناء العالقات

4

مسح األراضي

5

التفكير التحليلي

5

1

برنامج كاد(  CADDSبرمجيات الرسم والتصميم
الهندسي باستخدام الحاسب اآللي)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216301

مصمم أزياء

ابتكار تصميمات جديدة للمالبس واألحذية واكسسوارات الموضة ،وتجهيز المواصفات ،بما في

ملخص وصف المهنة

ذلك األقمشة والمواد الخام واأللوان واألشكال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم نماذج أولية وتفصيلية للمالبس واالكسسوارات لوضع أسس التصميمات الجديدة.

2

التشاور مع فرق المبيعات ،واإلدارة ،والعمالء لمناقشة التصميم والتحسينات المطلوبة.

3

إنتاج عينات من التصميم ،وتقييم المواصفات وأشكال الباترون وأساليب اإلنتاج ،وتكرار التصميم لضمان إخراج المنتج في
أفضل صورة.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم باستخدام الحاسب اآللي (المالبس)

2

االتصال الفعال

2

تصميم األزياء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مالبس السيدات

4

القدرة على بناء العالقات

4

المالبس الرجالية

5

التفكير التحليلي

5

مالبس العمل

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216302

مصمم مالبس

تصميم المالبس واالكسسوارات للممثلين في العروض التلفزيونية ،واألعمال المسرحية

ملخص وصف المهنة

والسينمائية ،والجمع بين عناصر اللون والنسيج لتقديم فهم تجسيدي للشخصية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ترجمة المتطلبات وتطبيق الخبرة إلعداد تصميم أزياء ،وإجراء بحوث بشأن السياق التاريخي والجغرافي لإلنتاج.
وضع تصاميم األزياء التي تحاكي قصة وسياق اإلنتاج ،وضمان اللمسة الجمالية والتطبيق العملي ضمن حدود المواد
والميزانية المتوافرة.

3

العمل مع موظفي اإلنتاج بما في ذلك المخرج ومصمم الرقصات ومصمم الموقع لضمان مناسبة التصميمات.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم أزياء األفالم/المالبس التقليدية

2

االتصال الفعال

2

التصميم باستخدام الحاسب اآللي (المالبس)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

األزياء (تلفزيون/سينما)

4

القدرة على بناء العالقات

4

األزياء (مسرح)

5

التفكير التحليلي

5

التصميم باستخدام الحاسب اآللي (المالبس)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216303

مصمم صناعي

ابتكار تصميمات جديدة للمنتجات الصناعية واكسسواراتها ،وتجهيز المواصفات ،بما في ذلك المواد

ملخص وصف المهنة

الخام واألبعاد ومتطلبات اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم نماذج أولية وتفصيلية للمنتجات الصناعية واكسسواراتها لوضع أسس التصميمات الجديدة.

2

التشاور مع فرق المبيعات ،واإلدارة ،والعمالء لمناقشة التصميم والتحسينات المطلوبة.

3

إنتاج نماذج أولية ،وتقييم المواصفات وأشكال المنتج وأساليب اإلنتاج ،وتكرار التصميم لضمان إخراج المنتج في أفضل
صورة.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الصناعي

2

االتصال الفعال

2

تصميم اآلالت

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

2

أنظمة التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب اآللي
)(CAD/CAM
برمجيات الرسم والتصميم الهندسي باستخدام
الحاسب اآللي)(CADDS

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216304

مصمم أثاث

ابتكار تصميمات جديدة للمنتجات الخشبية من األثاث واكسسواراتها ،وتجهيز المواصفات ،بما في

ملخص وصف المهنة

ذلك المواد الخام واألبعاد ومتطلبات اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم نماذج أولية وتفصيلية لمنتجات األثاث واكسسواراتها لوضع أسس التصميمات الجديدة.

2

التشاور مع فرق المبيعات ،واإلدارة ،والعمالء لمناقشة التصميم والتحسينات المطلوبة.

3

إنتاج نماذج أولية ،وتقييم المواصفات وأشكال المنتج وأساليب اإلنتاج ،وتكرار التصميم لضمان إخراج المنتج في أفضل
صورة.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم األثاث

2

االتصال الفعال

2

تصميم األنماط (أعمال خشبية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

1

برمجيات الرسم والتصميم الهندسي باستخدام
الحاسب اآللي)(CADDS

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216305

مصمم مجوهرات

ابتكار تصميمات جديدة للمجوهرات واالكسسوارات ،وتجهيز مواصفات المواد الخام واأللوان

ملخص وصف المهنة

واألشكال ،وإنتاج مجوهرات فريدة من نوعها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم نماذج أولية وتفصيلية للمجوهرات واالكسسوارات لوضع أسس التصميمات الجديدة.

2

التشاور مع فرق المبيعات ،واإلدارة ،والعمالء لمناقشة التصميم والتحسينات المطلوبة.

3

إنتاج عينات من التصميم ،وتقييم المواصفات وأشكال الباترون وأساليب اإلنتاج ،وتكرار التصميم لضمان إخراج المنتج في
أفضل صورة.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم أعمال الفضة

2

االتصال الفعال

2

الذهب (تصميم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صنع المجوهرات

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

1

أنظمة التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب اآللي
)(CAD/CAM

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2163

مصممو المنتجات والمالبس
ّ

المهنة

216306

مصمم نسيج

وفقا الموضة ،وتجهيز المواصفات ،بما في ذلك األقمشة
َ
ابتكار تصميمات جديدة للمنسوجات

ملخص وصف المهنة

والسجاد والبطاطين والمواد الخام واأللوان واألشكال للمنسوجات األخرى.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم نماذج أولية وتفصيلية للمنسوجات لوضع أسس التصميمات الجديدة.

2

التشاور مع فرق المبيعات ،واإلدارة ،والعمالء لمناقشة التصميم والتحسينات المطلوبة على المنسوجات.

3

إنتاج عينات من التصميم ،وتقييم المواصفات وأشكال الباترون وأساليب اإلنتاج ،وتكرار التصميم لضمان إخراج المنتج في
أفضل صورة.

4

فحص المنتجات بعد عملية اإلنتاج لضمان االلتزام بالتصميم والمواصفات.

5

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في العقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم األزياء والتصميم الداخلي
والتصميم الصناعي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم المنسوجات

2

االتصال الفعال

2

تصميم األنماط (منسوجات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

1

أنظمة التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب اآللي
)(CAD/CAM

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2164

مخططو المدن وحركة المرور
ّ

المهنة

216401

مخطط مدن

تحضير المعلومات والبيانات المتعلقة بمشروع تخطيط المدن ودراستها وتحليلها وتحديد عناصر
التصميم ،إعداد التصاميم والمخططات الهيكلية ،وتخطيط الخدمات المختلفة بالتنسيق مع الجهات

ملخص وصف المهنة

المعنية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها
ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحضير المعلومات الالزمة لتخطيط المشروع من حيث البيئة والمناخ والخدمات االجتماعية واالقتصادية والسكانية ومخططات
االراضي والمساحة والصور الجوية.

2

وضع التصاميم األولية والنهائية للمخططات التنظيمية للمدن الشاملة ووضع المخططات الهيكلية.

3

تخطيط الخدمات المختلفة للمدن الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط استخدام األراضي

2

االتصال الفعال

2

تخطيط الطرق والمرور

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم المعمار

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة البناء والتشييد

5

التفكير التحليلي

5

2

تمهيد األرض (أعمال التوصيالت ألسالك الطاقة
واألسالك الكهربائية)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2164

مخططو المدن وحركة المرور
ّ

المهنة

216402

مخطط مرور

إعداد التصاميم والمخططات المرورية والمواصفات ،وإعداد برامج العمل والخطط التنفيذية،
واإلشراف على أعمال التنفيذ والصيانة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات

ملخص وصف المهنة

والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المتطلبات المرورية وجمع البيانات وتبويبها وتصنيفها وتحليل البيانات المرورية والتنبؤات المستقبلية لحجم المرور.

2

إعداد التصاميم والمخططات المتعلقة بالتنظيم المروري وجداول الكميات والمواصفات.

3
4
5

تحديد ومتابعة توفير مستلزمات المشروع من المواد والمعدات والعاملين واإلشراف على تنفيذ األعمال المرورية بحسب
المخططات والمواصفات.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة باألعمال والمشروعات الهندسية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة المرور

2

االتصال الفعال

2

تخطيط الطرق والمرور

3

التركيز على جودة الخدمة

3

هندسة الجسور

4

القدرة على بناء العالقات

4

بناء الطرق

5

التفكير التحليلي

5

تقنية الطرق

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2164

مخططو المدن وحركة المرور
ّ

المهنة

216403

مخطط حضري

إجراء الدراسات المورفولوجية وممرات المرافق وتقييم الشوارع الداخلية وتقييم المساحات العامة
والتأكد من أن الخطط تيسر الحفاظ على البيئة المالئمة للعيش والبيئة المستدامة التي تتناسب مع
الثقافة المحلية والتنوع ،وتطوير وتطبيق البرامج والسياسات لتحسين جودة التصميم الحضري

ملخص وصف المهنة

لإلنشاءات السكنية والتجارية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الحضرية
ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

الحفاظ على البيئة المالئمة للعيش والبيئة المستدامة التي تتناسب مع الثقافة المحلية والتنوع.

2

تخطيط المناظر الطبيعية القابلة للتطوير.

3

تطوير وتطبيق البرامج والسياسات لتحسين جودة التصميم الحضري لإلنشاءات السكنية والتجارية.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات الحضرية ونسب تقدمها عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط استخدام األراضي

2

االتصال الفعال

2

تخطيط الطرق والمرور

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم المعمار

4

القدرة على بناء العالقات

4

اقتصاد التشييد

5

التفكير التحليلي

5

تطوير المناطق الريفية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216501

مساح جوي
ّ

تحديد وتحليل أغراض المسح الجوي وتخطيط وقيادة فريق المسح ،وإجراء المسح الجوي ،وتقدير
تكاليف المسح الجوي ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام

ملخص وصف المهنة

بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

حصر المعلومات المساحية الالزمة وإعداد برامج وخطط العمل واإلشراف على تثبيت نقاط االستناد المرجعية وتوزيع المهام
والواجبات على العاملين وتوفير المستلزمات ،وتقدير التكلفة.
اإلشراف على أعمال المسوحات الجوية المتعلقة بمشاريع األراضي واالبنية والطرق والسكك الحديدية والسدود واالحواض
المائية.
متابعة إعداد ورسم الخرائط الجوية وحساب المواقع واالشكال والمناسيب الطبوغرافية والخصائص االخرى من الصور
الجوية.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصوير المساحي

2

االتصال الفعال

2

تقنية األقمار الصناعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طيف االمتصاص (تحت الحمراء)

4

القدرة على بناء العالقات

4

نظم المعلومات الجغرافية

5

التفكير التحليلي

5

تقنية الخرائط الرقمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216502

رسام خرائط

رسم الخرائط المساحية المتعلقة باألراضي ،ورسم الخرائط المساحية المتعلقة بالمشاريع
اإلنشائية ،ورسم خرائط المسح الجوي ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات

ملخص وصف المهنة

والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رسم خرائط تقسيم االراضي وتنظيمها بحسب البيانات المساحية من أخصائي المساحة.

2

رسم الخرائط المساحية للمشاريع اإلنشائية ،مثل :الطرق ،السكك الحديدية والسدود واألحواض المائية.

3

رسم خرائط المساحة الجوية بحسب الصور الجوية.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رسم الخرائط

2

االتصال الفعال

2

نظم المعلومات الجغرافية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الجغرافيا

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الخرائط الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216503

مساح جيوديسي
ّ

إجراء مسوحات الجاذبية لتحديد التغييرات في مجال الجاذبية ودراسة حجم وشكل مجال الجاذبية،

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استخدام أجهزة المساحة الجيوديسية إلعداد شبكات المساحة المثلثية لسطح االرض لتوفير نقاط استناد مرجعية لرسم
الخرائط.

2

إجراء مسوحات الجاذبية لتحديد التغييرات في مجال الجاذبية األرضية.

3

توفير البيانات الالزمة المستخدمة في تحديد وزن وحجم وكتلة األرض.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم المساحة التطبيقية

2

االتصال الفعال

2

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجغرافيا الفيزيائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

فيزياء األرض

5

التفكير التحليلي

5

نظم المعلومات الجغرافية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216504

مساح هيدروغرافي
ّ

تحديد وتحليل اغراض المسح البحري وتخطيط وقيادة فريق المسح وتقدير كلفة المسح ،ومتابعة
إجراءات المسح البحري ،ومتابعة إعداد ورسم الخرائط المساحية البحرية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد أهداف المسح البحري وتحليلها وحساب المعلومات المساحية الالزمة وإعداد برامج وخطط العمل وتوزيع المهام على
الفريق وتامين مستلزمات المسح.
إعداد شبكات المساحة المثلثية واإلشراف على تثبيت نقاط االستناد المرجعية وأعمال المساحة البحرية الالزمة للمشاريع
البحرية.

3

متابعة إعداد ورسم الخرائط المساحة البحرية وتدقيقها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الجيولوجيا البحرية

2

االتصال الفعال

2

التقنية البحرية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نظم المعلومات الجغرافية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الخرائط الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216505

مساح أراضي
ّ

دراسة المتطلبات المساحية وإعداد برامج العمل ومتابعة تنفيذها واإلشراف على المسوحات
الميدانية الالزمة وإعداد الخرائط والمخططات المساحية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج

ملخص وصف المهنة

هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات االستطالعية وإعداد شبكات المساحة المثلثية واإلشراف على تثبيت نقاط االستناد المرجعية.
متابعة تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بمشاريع االبنية وتسوية االراضي وتقسيمها وللمشاريع اإلنشائية مثل الطرق
والسكك الحديدية.
متابعة إعداد ورسم الخرائط الكنتورية والمساحية للمشاريع اإلنشائية وتدقيق توقيع االبنية على االرض الطبيعية بحسب
المخططات والمناسيب المطلوبة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مسح األراضي

2

االتصال الفعال

2

وضع العالمات (المسح)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نظم المعلومات الجغرافية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الخرائط الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

أساسيات الهندسة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216506

مساح تعدين

تحديد أماكن مساحات األراضي والخصائص المتعلقة بمناجم التعدين السطحي وتحت السطحي،
والتأكد من الجدوى التجارية ألعمال التعدين في المناجم أو المحاجر والمساعدة في حفظ الحقوق،

ملخص وصف المهنة

تقديم المشورة بخصوص استصالح األراضي بعد انتهاء أعمال التعدين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

رفع قياسات مناجم التعدين تحت السطحي أو السطحي ،وإجراء عمليات المسح األولي ،وتقييمات المخاطر واألثر البيئي
على المواقع المحتملة لتحديد الجدوى.
إعداد الخطط والخرائط والمخططات والرسومات الخاصة بمواقع استخراج المعادن ،واستخدام البرامج الحاسوبية المتقدمة
لرسم مخططات المناطق السطحية وبنية الموقع.

3

تنفيذ أعمال االستكشاف ،مثل أخذ العينات وتسجيل النتائج ،وإجراء تقدير أولي للرواسب المعدنية.

4

تقديم المشورة والتوصية بالخطط المتعلقة باستصالح األراضي بعد انتهاء أعمال االستخراج والتعدين.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألعمال والمشروعات المساحية عرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مسح األراضي

2

االتصال الفعال

2

جيولوجيا المناجم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات االستكشاف

4

القدرة على بناء العالقات

4

رسم الخرائط

5

التفكير التحليلي

5

تقنية الخرائط الرقمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2165

والمساحون
رسامو الخرائط
ّ

المهنة

216507

مساح تصويري

تحديد مسار الرحلة التصويرية للطائرة أو الوسائل األخرى حاملة آلة التصوير ،وإجراء عملية التصوير،

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد وتحليل أغراض وأهداف التصوير الجوي المتحرك أو التصوير بواسطة الوسائل األخرى مثل األقمار الصناعية وغيرها
وتجهيز المستلزمات.
تنظيم جداول ومخطط الرحلة الجوية للطائرة وارتفاع التحليق والسرعة الجوية للطائرة حاملة آلة التصوير ،أو جداول التصوير
المساحي بواسطة األقمار الصناعية أو غيرها من وسائل التصوير المساحي.

3

إجراء عمليات التصوير المساحي بحسب إمكانات التصوير الجوي أوغيره من الوسائل.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصوير المساحي

2

االتصال الفعال

2

تقنية األقمار الصناعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نظم المعلومات الجغرافية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية الخرائط الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

تقنية األقمار الصناعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216601

مصمم جرافيك

تطوير األفكار اإلبداعية والمفاهيم لتوصيل الرسالة المطلوبة بوسائل الجرافيك ،ووضع المخططات

ملخص وصف المهنة

العامة وتصميم اإلنتاج لإلعالنات والمجالت وتقارير الشركات وغيرها من وسائل اإلعالم المنشورة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

التنسيق مع مالك التصميم (عمالء محليون أو خارجيون) لفهم الرسالة المراد نقلها ،وتحديد المتطلبات ،واالتفاق على المنتج
النهائي.
تطوير مفاهيم التصميم العامة لتناسب احتياجات العميل ،وبلورة أسلوب يتناسب مع الصورة والوضع المرغوبين.
تقديم المشورة الفنية بما يتناسب مع مفاهيم التصميم العامة ،وتقديم المشورة بشأن المتطلبات األسلوبية ،مثل األلوان
والصور ونمط النص والمخطط ،لتوصيل الرسالة.

4

تسليم المنتج النهائي للعميل وجمع المالحظات وإدراجها.

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة تقنيات الجرافيك

2

االتصال الفعال

2

تصميم الجرافيك

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فنون الجرافيك

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسومات الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

الفوتوشوب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216602

رسام رسوم متحركة

إجراء الدراسات واألبحاث المتخصصة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات المتعلقة برسم
الرسوم المتحركة ،وإعداد اإلطار العام للرسوم ورسم لوحات وافالم الرسوم المتحركة ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تتبع ودراسة تطور تكنولوجيا الرسوم المتحركة وتطوير طرق رسم لوحات الرسوم المتحركة
دراسة وتحليل موضوع فيلم الرسوم المتحركة ووضع تصور لشخصيات القصة وتحديد عدد اللوحات وبحث اإلطار العام
للرسوم مع المخرج

3

تحديد مكونات اللوحة ورسم اللوحات باستخدام أدوات الرسم أو الحاسوب

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فنون الجرافيك

2

االتصال الفعال

2

الرسوم المتحركة (تصميم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات المحاكاة الثالثية األبعاد

4

القدرة على بناء العالقات

4

الفوتوشوب

5

التفكير التحليلي

5

إعداد نماذج ثالثية األبعاد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216603

مصمم وسائط متعددة

دراسة المتطلبات الالزمة إلنشاء الوسائط المتعددة وتنصيب وتشغيل التطبيقات والبرمجيات
والتجهيزات الالزمة وتصميم وإنشاء ومعالجة الصور والرسومات والصوت ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل والقيام بعرضها ومناقشتها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة وتحديد المتطلبات الالزمة إلنشاء الوسائط المتعددة ومتابعة تركيب وتشغيل وفحص األجهزة المتعلقة بإنتاج
الوسائط المتعددة
استالم ودراسة وتوثيق متطلبات المستخدم وتصميم وانشاء ومعالجة الصور والرسومات والصوت باستخدام البرامج
الخاصة

3

تطوير تقنيات إنتاج الوسائط المتعددة وإعداد البرامج الالزمة باستخدام لغات البرمجة المتخصصة إلصدار الوسائط المتعددة

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلخراج (برنامج تطوير الوسائط المتعددة)

2

االتصال الفعال

2

تصميم صفحات الويب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحرير صفحات الويب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تطوير رسوم أنظمة واجهة المستخدم

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات الرسم ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216604

مصمم إعالن

تصميم اإلعالنات والمواد الدعائية بما فيها المنشورات والطوابع ووسائل اإلعالم المطبوعة أو
الرقمية األخرى ،وتطوير مفاهيم التصميم والرؤية اإلبداعية بشكل عام ،واختيار التخطيط والمحتوى

ملخص وصف المهنة

المناسبين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تطوير مفاهيم التصميم العامة لإلعالنات والمواد الدعائية بما فيها المنشورات والطوابع ووسائل اإلعالم المطبوعة
والرقمية ،وتطوير أسلوب يتناسب مع الصورة والوضع المرغوبين.
دراسة أهداف واغراض اإلعالن وعناصر التصميم لمخطط اإلعالن أو المنشور أو الطوابع بما يتناسب مع مفاهيم التصاميم
العامة ،وتحديد المتطلبات األسلوبية ،مثل األلوان والخطوط والرسومات.
العمل مع مزودي المحتوى إلدراجه في اإلعالن وتحديد عناصر الطوابع أو محتويات المنشورات ،وضمان االتساق مع
مفاهيم التصميم العامة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم الجرافيك

2

االتصال الفعال

2

الفوتوشوب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إنتاج اإلعالنات (تصميم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسومات الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

تصميم الطوابع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216605

مصمم ألعاب رقمية

تحديد أهداف اللعبة وتحديد الفئة المستهدفة ونوعية األجهزة المستخدمة لتشغيل اللعبة،
باإلضافة غلى تحديد مستويات الصعوبة لالعبين وغيرها من محددات تصميم اللعبة ،وتصميم

ملخص وصف المهنة

الوسائل البصرية الصوتية المناسبة لمحتوى اللعبة ،برمجة اللعبة باستخدام ابرامج تصميم اللعبات،
إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد أهداف اللعبة وتحديد الفئة المستهدفة ونوعية األجهزة المستخدمة لتشغيل اللعبة ،باإلضافة غلى تحديد مستويات
الصعوبة لالعبين وغيرها من محددات تصميم اللعبة
تصميم الوسائل البصرية المناسبة لمحتوى اللعبة واستخدام األلوان المناسبة ،وتحديد مؤثرات الصوت المناسبة لردود
الفعل للحركات باللعبة وكذلك موسيقى الخلفية وغيرها من المؤثرات
وضع قوانين اللعبة وقواعدها وتصميم الواجهات الرئيسية وتحديد أزرار التحكم
برمجة اللعبة باستخدام ابرامج تصميم اللعبات وكتابة األوامر البرمجية والتعليمات لجهاز الحاسب اآللي على شكل أكواد
وخوارزميات حاسوبية
إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مؤثرات الفيديو الرقمية)(DVE

2

االتصال الفعال

2

مؤثرات الفيديو الرقمية)(DVE

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات الرسم ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسومات الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

فنون الجرافيك

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

21

االختصاصيون في العلوم والهندسة
ّ

المجموعة الثانوية

216

والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
المهندسون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2166

مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة

المهنة

216606

مصمم وثائق وعالمات أمنية

إجراء الدراسات واألبحاث المتخصصة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات المتعلقة بتصميم
الوثائق والعالمات األمنية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج هذه الدراسات والتحاليل

ملخص وصف المهنة

والقيام بعرضها ومناقشتها

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الدراسات واألبحاث المتخصصة والتعرف على أفضل التجارب والممارسات المتعلقة بتصميم الوثائق والعالمات
األمنية

2

تصميم الوثائق والعالمات األمنية ومتابعة تنفيذ التصميمات وإجراء التعديالت حسب المواصفات والمتطلبات

3

تحديد المواد واألجهزة المطلوبة لتنفيذ مخطط الوثائق والعالمات األمنية والتأكد من سرية المعلومات الخاصة بالتنفيذ

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية

5

إعداد الوثائق والتقارير وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم الشعارات األمنية

2

االتصال الفعال

2

الفوتوشوب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات الرسم ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسومات الرقمية

5

التفكير التحليلي

5

فنون الجرافيك

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2211

العامون
األطباء
ّ

المهنة

221101

طبيب عام

تشخيص الحالة المرضية للمريض ووضع خطة المعالجة للحالة المرضية ،ومتابعتها وتقييم فاعلية

ملخص وصف المهنة

العالج ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه وإجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية األولية وتشخيص الحالة المرضية

2

وضع خطة المعالجة للحالة المرضية ومناقشتها مع المريض وذويه ووصف األدوية والعالجات واألغذية

3
4
5

متابعة تطور الحالة المرضية وتقييم فاعلية خطة المعالجة ،وتحويل الحاالت المرضية التي تستدعي تداخالت واستشارات
طبية إلى المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الممارسة العامة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الطب الباطني

4

القدرة على بناء العالقات

4

التفسير الطبي

5

التفكير التحليلي

5

الوصفات الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2211

العامون
األطباء
ّ

المهنة

221102

طبيب أسرة

توجيه المريض لعمل الفحوصات الوقائية وإعطاء النصائح الطبية والنفسية وتشخيص وعالج جميع

ملخص وصف المهنة

أفراد األسرة ،وتوثيق الحاالت المرضية لالسرة ومتابعتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

توجيه المريض لعمل الفحوصات الوقائية وإعطاء النصائح الطبية والنفسية لتعزيز صحة الفرد
االستماع إلى الشكوى وتشخيص المرض من خالل المعرفة بتاريخ المريض وأسرته وتتبع أسباب األعراض وربطها بالحالة
الصحية األسرية للمريض

3

وضع خطة المعالجة للحالة المرضية ومناقشتها مع المريض وذويه ووصف األدوية والعالجات واألغذية

4

معالجة جميع أمراض األسرة والرجوع لإلستشاريين في الحاالت الحرجة وتوجيه المريض نحو التخصص المطلوب.

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بجميع أفراد األسرة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الممارسة العامة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الطب الباطني

4

القدرة على بناء العالقات

4

التفسير الطبي

5

التفكير التحليلي

5

الوصفات الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2211

العامون
األطباء
ّ

المهنة

221103

طبيب صحة عامة

التوجيه الصحي بما يتناسب مع الشرائح المختلفة واإلشراف على أخطار انتشار األمراض المعدية
وغير المعدية ،وتقييم أوضاع الحالة العامة للصحة بالمناطق المختلفة وضمان اتباع معايير الصحة

ملخص وصف المهنة

العامة

المهام الرئيسية للمهنة
1

التوجيه وتحديد أولويات المساعدات الصحية لألفراد المجتمعات المختلفة الذين ال يتمتعون برعاية صحية كافية

2

التوجيه الصحي بما يتناسب مع الشرائح المختلفة واإلشراف على أخطار انتشار األمراض المعدية وغير المعدية

3

تحليل وتقييم المخاطر واألضرار التي قد تؤثر على الصحة العامة وتقديم المشورة للحد من تلك المخاطر

4

القيام بالجوالت الصحية وتقييم أوضاع الحالة العامة للصحة بالمناطق المختلفة وضمان اتباع معايير الصحة العامة

5

إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الممارسة العامة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الطب الباطني

4

القدرة على بناء العالقات

4

التفسير الطبي

5

التفكير التحليلي

5

المسؤولية الطبية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221201

طبيب أخصائي

دراسة وتشخيص الحالة المرضية في موضوع التخصص ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة تنفيذها،
وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية في موضوع التخصص
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221202

طبيب باطني

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص األمراض الباطنية ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالطب الباطني
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221203

طبيب جهاز هضمي

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض الجهاز الهضمي ،ووضع الخطة العالجية
ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
1

المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالجهاز
الهضمي

2
3
4
5

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221204

طبيب جهاز تنفسي

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض الجهاز التنفسي ،ووضع الخطة العالجية
ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
1

المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالجهاز
التنفسي

2
3
4
5

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221205

طبيب قلب وأوعية دموية

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض القلب واألوعية الدموية ،ووضع الخطة
العالجية ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
1

المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالقلب
واألوعية الدموية

2
3
4
5

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221206

طبيب كلى

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض الكلى ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالكلى
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221207

طبيب أمراض غدد صماء

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض الغدد الصماء ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المرضية المتعلقة بالغدد الصماء
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221208

طبيب أمراض رثوية

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص األمراض الرثوية ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة باألمراض الرثوية
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221209

طبيب تخدير

إدارة عملية التخدير قبل الجراحة وأثنائها وبعدها ،ومراقبة المرضى وعالج التفاعالت الضارة أو

ملخص وصف المهنة

المضاعفات ،وفحص المرضى واالطالع على تاريخهم الطبي لتحديد إجراء التخدير المناسب.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي ،واستخدام االختبارات التشخيصية لتحديد نوع التخدير والجرعة المناسبة،
والتعامل مع المخاطر التي تحدث أثناء اإلجراءات الطبية.

2

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات

3

إجراء التخدير لتسكين اآلالم وتخفيفها أو لألغراض األخرى ،وضمان إنعاش المرضى واستقرار حالتهم الصحية بعد الجراحة.

4
5

الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التخدير والعناية المركزة

2

االتصال الفعال

2

علم التخدير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تخفيف األلم (طب)

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221210

طبيب عناية مركزة

إدارة عملية الرعاية لذوي الحاالت الحرجة ومرضى الجراحة ،ومراقبة المرضى وعالج التفاعالت الضارة
أو المضاعفات ،وفحص المرضى واالطالع على تاريخهم الطبي لتحديد إجراء الرعاية الحرجة

ملخص وصف المهنة

المناسبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدخال المرضى إلى وحدة الرعاية الحرجة وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي ،والتعامل مع المخاطر المصاحبة للحالة أو التي
تحدث أثناء العمليات أو اإلجراءات الطبية.

2

متابعة خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد أخصائيو التمريض حول كيفية إعطاء العالجات ومتابعتهم

3

إجراء الجوالت التفقدية للحاالت الحرجة ومتابعة التطورات والتواصل مع االطباء المختصين عند الحاجة لضمان استقرار الحالة

4
5

الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221211

طبيب أمراض الدم

تشخيص األمراض وتحديد أسبابها وطبيعتها عن طريق اختبار العينات المأخوذة من المرضى األحياء
أو المتوفين ،ودراسة وجود األمراض في الجسم البشري ،بما في ذلك أسباب حدوثها وآثارها

ملخص وصف المهنة

وتطورها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء مجموعة من االختبارات على عينات األنسجة وعينات الدم وعينات السوائل الجسدية األخرى لتحديد الحالة الصحية
للمرضى.
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة بأمراض الدم

3

التعاون مع األطباء للمساعدة في عالج األمراض استنادا إلى نتائج االختبارات.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221212

طبيب أمراض حساسية ومناعة

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض الحساسية والمناعة ،ووضع الخطة العالجية
ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
1

المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة بأمراض الحساسية
والمناعية

2
3
4
5

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة التحسس

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221213

طبيب أمراض جلدية

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص األمراض الجلدية ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة باألمراض الجلدية
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221214

طبيب أشعة تشخيصية

المساعدة في تشخيص األمراض باستخدام وسائل التصوير ،مثل التصوير الشعاعي العادي
والتصوير المقطعي ) (CTوالتصوير بالرنين المغناطيسي) ، (MRIوالموجات فوق الصوتية وتقنيات

ملخص وصف المهنة

التصوير النووي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اقتراح تقنية التصوير المناسبة لتشخيص الحاالت المرضية المشتبه فيها.

2

َّ
المعلمات.
تحديد التكوين الصحيح آلالت التصوير ،وتحديد البروتوكوالت ومواد التباين والجرعات المناسبة ،وغير ذلك من

3
4
5

الموجه بالتصوير الطبي إلى األوردة والشرايين ،وعالجات
تنفيذ إجراءات التصوير الطبي ،مثل المنظار الفلوري والوصول
َّ
الطب النووي.
تقديم تفسيرات لنتائج التصوير التشخيصي ،وإحالة المريض إلى أطباء متخصصين إذا لزم األمر.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج اإلشعاعي

2

االتصال الفعال

2

الوقاية من اإلشعاع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم أشعة األعصاب

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة العالج اإلشعاعي (تقنيات طبية)

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221215

طبيب طوارئ

تشخيص اإلصابات واألمراض واالضطرابات والوقاية منها وعالجها في غرفة الطوارئ في

ملخص وصف المهنة

المستشفى ،أو غيرها من غرف الرعاية العاجلة قبل إحالة المرضى إلى القسم الطبي المناسب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تنفيذ إجراءات الطوارئ وإعطاء األدوية للمريض لتثبيت حالة المريض ،وتجهيز المرضى للمراحل التالية من العالج في وحدة
العناية المركزة الطبية أو الجراحية.
مقابلة المرضى وفحصهم لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها ،وتحديد مدى احتياجهم إلى رعاية الطوارئ أو إمكانية
إحالتهم إلى طبيب عادي.
تقديم الرعاية الطبية الطارئة لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات ،ونقل المرضى إلى وحدات الرعاية الطبية العادية
بأقصى سرعة ممكنة.
مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221216

طبيب مختبرات

تخطيط مشاريع التجارب المختبرية والسريرية وتنفيذها ،وضمان االلتزام بالبروتوكوالت واألهداف

ملخص وصف المهنة

العامة للمختبرات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

التنسيق مع الباحثين لتخطيط التجارب المخبرية والسريرية ،وتحديد أهداف االختبرات والتجارب العالجية ومعايير اختيار
المرضى وبروتوكوالت التجارب وغيرها من معامالت التصميم.
إدارة عمليات المختبرات الطبية بما في ذلك رعاية المرضى وتخصيص الموارد.
تسجيل بيانات االختبارات المعملية والتجارب العالجية ،وضمان توثيق النتائج ،وإعداد الوثائق التنظيمية المطلوبة والدراسة
النهائية.
ضمان االلتزام ببروتوكوالت المختبرات والعالجات التجريبية ،واتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والنظافة
الصحية.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمختبرات وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الممارسات الجيدة للمختبرات)(GLP

2

االتصال الفعال

2

المختبرات السريرية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال مختبرات المستشفيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحاليل المختبرات

5

التفكير التحليلي

5

التعقيم (مواد المختبر)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221217

طبيب أمراض وراثية

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص األمراض الوارثية ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة
تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة باألمراض الوراثية
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221218

طبيب جراح

دراسة وتشخيص الحالة المرضية التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحية عامة ،وتقييم إمكانية إجراء
العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وإجراء التدخل والعملية الجراحية ،ومتابعة حالة المريض بعد

ملخص وصف المهنة

إجراء العملية الجراحية حتى الشفاء التام ،وتوثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة
المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة حالة المريض والتاريخ المرضي وفحص المريض سريريا ودراسة التقارير الطبية والفحوص المخبرية والصور الشعاعية
وتقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي وتحديد اإلجراءات وخطة العمل ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب التخدير
تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية
متابعة المريض في أثناء إقامته في المستشفى قبل وبعد إجراء التدخالت والعمليات الجراحية وبعد خروجه من
المستشفى وحتى الشفاء التام
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221219

جراح أخصائي

دراسة وتشخيص الحالة المرضية التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحية تخصصية بالتنسيق مع
الطبيب المعالج ،وتقييم إمكانية إجراء العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وإجراء التدخل والعملية

ملخص وصف المهنة

الجراحية ،ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية حتى الشفاء التام ،وتوثيق اإلجراءات
الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة حالة المريض والتاريخ المرضي وفحص المريض سريريا ودراسة التقارير الطبية والفحوص المخبرية والصور الشعاعية
وتقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي وتحديد اإلجراءات وخطة العمل ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب التخدير
تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية
متابعة المريض في أثناء إقامته في المستشفى قبل وبعد إجراء التدخالت والعمليات الجراحية وبعد خروجه من
المستشفى وحتى الشفاء التام
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221220

طبيب جراح مخ وأعصاب

دراسة وتشخيص الحالة المرضية التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحية تخصصية بالتنسيق مع
طبيب المخ واألعصاب ،وتقييم إمكانية إجراء العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وإجراء التدخل

ملخص وصف المهنة

والعملية الجراحية ،ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية حتى الشفاء التام ،وتوثيق
اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
ودراسة التقارير الطبية المعدة بواسطة طبيب المخ واألعصاب وتقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي ،وفحص المريض سريريا
1

قبل الجراحة والفحوص المخبرية والصور الشعاعية ،وتحديد اإلجراءات وخطة العمل ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب
التخدير

2
3
4
5

تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية
متابعة المريض في أثناء إقامته في المستشفى قبل وبعد إجراء التدخالت والعمليات الجراحية وبعد خروجه من
المستشفى وحتى الشفاء التام
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221221

طبيب مخ وأعصاب

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض المخ والجهاز العصبي ،ووضع الخطة العالجية
ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة بأمراض الجهاز العصبي
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221222

طبيب نساء ووالدة

مقابلة المريضات وفحصهن ،ومراجعة تاريخهن الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانين منها،
وطلب إجراء اختبارات مثل تحليل الدم وتحليل البول والتصوير باألشعة السينية والرنين

ملخص وصف المهنة

المغناطيسي.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض واالضطرابات وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.
تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات المتعلقة بالجهاز التناسلي األنثوي والحمل ،أو
الوقاية منها.
إجراء العمليات الجراحية ،مثل العمليات القيصرية واستئصال الرحم وجراحات المناظير ،إلى جانب التوليد وتنفيذ المهام األخرى
المتعلقة بذلك مثل تحفيز المخاض.
مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

أمراض النساء والوالدة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221223

طبيب جراح عيون

إجراء الفحص البصري للمريض وفحص العين ،وتشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض ،وإجراء

ملخص وصف المهنة

العمليات الجراعية للعيون ومتابعة المريض قبل وبعد العملية ،وكتابة التقارير الطبية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الفحص البصري للمريض وفحص العين ،وتشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض وأسبابها استنادا إلى الفحوصات
ونتائج االختبارات.
تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لعالج إصابات وأمراض واضطرابات العيون ،مثل التنكس البقعي والجلوكوما والكتاراكت،
أو الوقاية منها ،ووصف النظارات والعدسات الالصقة لتحسين مشكالت اإلبصار.
إجراء العمليات الجراحية ،مثل إزالة الكتاراكت وزرع القرنية واستئصال األورام أو النتوءات من العصب البصري.
مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة ،ورعاية المريض قبل
وبعد العملية الجراحية
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221224

طبيب جراح عظام

إجراء العمليات الجراحية لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات التي تصيب الجهاز العضلي

ملخص وصف المهنة

الهيكلي ،وتحديد اإلجراء الجراحي المناسب لتقويم العظام ،وقيادة الفرق الجراحية أثناء العمليات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

مقابلة المرضى وفحصهم ،ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها ،وطلب إجراء اختبارات مثل
تحليل الدم وتحليل البول والتصوير باألشعة السينية والرنين المغناطيسي.
تقديم الرعاية الطبية المتخصصة غير الجراحية لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات التي تصيب الجهاز العضلي الهيكلي،
أو الوقاية منها.

3

إجراء العمليات الجراحية على العظام ،مثل إصالح كسور العظام ومناظير المفاصل ورأب المفاصل.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة

5

توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221225

طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة ورأس وعنق

تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لعالج إصابات وأمراض واضطرابات األنف واألذن والحنجرة وتحديد
الحاالت التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحة أنف وأذن وحنجرة ورأس وعنق ،وتقييم إمكانية إجراء

ملخص وصف المهنة

العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وتوثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة
المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لعالج إصابات وأمراض واضطرابات األنف واألذن والحنجرة ،مثل عدوى األذن والجيوب
األنفية وتجاويف األنف والزوائد اللحمية ،أو الوقاية منها.
دراسة الفحوص المخبرية والصور الشعاعية وإعداد تقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي وتحديد اإلجراءات وخطة العمل
ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب التخدير
تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية
متابعة المريض في أثناء إقامته في المستشفى قبل وبعد إجراء التدخالت والعمليات الجراحية وبعد خروجه من
المستشفى وحتى الشفاء التام
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221226

طبيب أطفال

دراسة وتشخيص الحالة المرضية لألطفال ،ووضع الخطة العالجية ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور

ملخص وصف المهنة

الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

فحص الطفل ومقابلة ذويه واالستماع إلى مالحظاتهم ،ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات
والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة
وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد ذوي الطفل إلى أسس وكيفية تناول العالجات ،ومحاولة توعية الطفل عن الحالة
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221227

طبيب أعصاب األطفال

دراسة وتشخيص الحالة المرضية فيما يخص أمراض المخ والجهاز العصبي لألطفال ،ووضع الخطة
العالجية ومتابعة تنفيذها ،وتقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية الخطة العالجية ،وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
أخذ السيرة المرضية من المريض وذويه ودراسة الحالة المرضية وإجراء الفحص السريري وطلب الفحوصات والتحاليل
1

المخبرية والصور الشعاعية أو الصوتية أو الموجية وقراءة النتائج والتقارير وتشخيص الحالة المتعلقة بأمراض الجهاز العصبي
لألطفال

2
3
4
5

وضع خطة الرعاية والعالج الالزمة وإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات
تقييم تطور الحالة المرضية وفاعلية خطة الرعاية والعالج وتحويل الحالة التي تستدعي تداخالت واستشارات أخرى الى
المختصين
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

التفسير الطبي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221228

طبيب جراح تجميل

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها،

ملخص وصف المهنة

ورغباتهم من العالج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض واالضطرابات وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.

2

تقديم الرعاية الطبية المتخصصة غير الجراحية ،مثل وضع حشوات التجميل وتسوية الجلد بالليزر وإزالة عيوب البشرة.

3
4
5

إجراء العمليات الجراحية الترميمية والتجميلية ،مثل عالج األعضاء المتضررة من الحروق ،والمشكالت الجلدية الخلقية ،وتحسين
معالم الجسم.
مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجاباتهم للعالج ،ومنع المضاعفات واكتشافها ،وإعادة تقييم الخطط العالجية.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

الطب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الجراحة التجميلية

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221229

طبيب عالج إشعاعي

وضع خطة وبرنامج المعالجة للمرضى ومتابعة تنفيذها ،أعطاء التعليمات والتوجيهات الطبية للعالج
باألشعة وتحديد الجرعات ومدة العالج ونوعية األشعاعات ،وإجراء عملية المعالجة وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير الطبية المتعلقة بعملية المعالجة الشعاعية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

دراسة الحالة المرضية للمريض ،وتحديد نوع العالج الشعاعي الالزم حسب نوع األشعة المستخدمة ،ووضع خطة وبرنامج
المعالجة وتحديد المنطقة المراد عالجها وكمية األشعة وعدد الجرعات
إعطاء التعليمات والتوجيهات الطبية ألخصائيي العالج باألشعة وتحديد الجرعات ومدة العالج ونوعية األشعاعات
متابعة تنفيذ برنامج العالج اإلشعاعي ومتابعة حالة المريض وتحمله للعالجات ونوعية اإلشعاعات ،وتعديل الخطة العالجية
حسب الحاجة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب المعالجة الشعاعية
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمعالجة الشعاعية للمريض وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا

5

للسياسات واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال المعالجة
الشعاعية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج اإلشعاعي

2

االتصال الفعال

2

الوقاية من اإلشعاع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم أشعة األعصاب

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة العالج اإلشعاعي (تقنيات طبية)

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221230

طبيب عالج طبيعي

تخطيط برامج إعادة التأهيل وتنفيذها لتحسين القدرة على الحركة ،وتخفيف اآلالم ،وزيادة القوة،

ملخص وصف المهنة

وتحسين أو تصحيح حاالت اإلعاقة الناجمة عن اإلصابات أو األمراض أو االضطرابات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها.
تصميم برامج العالج البدني للحفاظ على الوظائف البدنية أو تحسينها أو استعادتها ،وتخفيف اآلالم ومنع حدوث خلل
وظيفي بدني ،وتحديد أساليب العالج الطبيعي المناسبة.
تقديم برامج العالج البدني للمرضى ،وتطبيق األساليب العالجية وتقييم استجابة المرضى للعالج ،وإعادة تقييم خطط
العالج حسب الحاجة.
تثقيف المرضى حول أسباب اإلصابات واألمراض واالضطرابات وكيفية عالجها ،والتشجيع على االستمرار في العالج
والتمرين خارج جلسات العالج الطبيعي.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض و حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج الطبيعي

2

االتصال الفعال

2

العالج الطبيعي العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وظائف األعضاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

أمراض الشرايين والقلب (عالج طبيعي)

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221231

طبيب جراح قلب وصدر

دراسة وتشخيص الحالة المرضية التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحة قلبية وصدرية بالتنسيق
مع طبيب القلب ،وتقييم إمكانية إجراء العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وإجراء التدخل والعملية

ملخص وصف المهنة

الجراحية ،ومتابعة حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية حتى الشفاء التام ،وتوثيق اإلجراءات
الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

ودراسة التقارير الطبية المعدة بواسطة طبيب القلب وتقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي ،وفحص المريض سريريا قبل الجراحة
والفحوص المخبرية والصور الشعاعية ،وتحديد اإلجراءات وخطة العمل ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب التخدير
تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية
متابعة المريض في أثناء إقامته في المستشفى قبل وبعد إجراء التدخالت والعمليات الجراحية وبعد خروجه من
المستشفى وحتى الشفاء التام
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة
توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221232

طبيب جراح مسالك بولية

دراسة وتشخيص الحالة المرضية التي تستدعي تدخالت وعمليات جراحية للمسالك البولية ،وتقييم
إمكانية إجراء العملية بالتنسيق مع طبيب التخدير ،وإجراء التدخل والعملية الجراحية ،ومتابعة حالة

ملخص وصف المهنة

المريض بعد إجراء العملية الجراحية حتى الشفاء التام ،وتوثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية
الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقديم الرعاية الطبية المتخصصة لعالج إصابات وأمراض واضطرابات المسالك البولية واألعضاء التناسلية الذكرية ،أو الوقاية
منها.
إعداد تقرير الحاجة إلى التدخل الجراحي ،وفحص المريض سريريا قبل الجراحة والفحوص المخبرية والصور الشعاعية ،وتحديد
اإلجراءات وخطة العمل ومناقشتها مع الفريق الطبي وطبيب التخدير

3

تفقد جاهزية غرفة العمليات والمعدات وجاهزية المريض والتخدير وإجراء العمليات والتدخالت الطبية الجراحية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الفحص والتشخيص والمعالجة والجراحة

5

توثيق اإلجراءات الطبية في أثناء العملية الجراحية وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم الطب

2

االتصال الفعال

2

الجراحة الدقيقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم التشريح

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

221

األطباء

مجموعة الوحدات

2212

االختصاصيون
األطباء
ّ

المهنة

221233

طبيب نفسي

تشخيص األمراض العقلية واالضطرابات العاطفية وعالجها والوقاية منها ،وذلك من خالل توليفة

ملخص وصف المهنة

من العالج النفسي والتحليل النفسي وحجز المريض في المستشفى واستخدام األدوية.

المهام الرئيسية للمهنة
مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة سجلهم الطبي ،بما في ذلك تاريخهم االجتماعي ،والحصول على معلومات من
1

األقارب وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة بالحالة ،وطلب إجراء اختبارات مثل تحليل الدم ،وتخطيط كهربية الدماغ ،والتصوير
بالرنين المغناطيسي.

2
3
4
5

تقديم الرعاية الطبية المتخصصة ،مثل العالج النفسي والمداواة النفسية ،لعالج االضطرابات العقلية والعاطفية
والسلوكية.
مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.
توثيق اإلجراءات الطبية أثناء مراحل التشخيص والمتابعة وخطة المعالجة والبيانات المرضية والعالجية للمريض وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطب النفسي

2

االتصال الفعال

2

ممارسة الطب النفسي العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الوصفات الطبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية الطبية

5

التفكير التحليلي

5

علم نفس األطفال والمراهقين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222101

أخصائي تمريض

إعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ العالمات الحيوية والعينات الالزمة
إلجراء الفحوص المخبرية ،وإعطاء األدوية والعقاقير والمواد الصيدالنية بحسب تعليمات الطبيب

ملخص وصف المهنة

المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية،
وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم والبول والبراز من المريض إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب
المعالج ومتابعة إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج
إعطاء األدوية والعقاقير الطبية والمحاليل الوريدية بحسب تعليمات الطبيب المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش القلبي
والرئوي
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

التمريض العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرعاية األساسية

5

التفكير التحليلي

5

التمريض المنزلي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222102

أخصائي تمريض متخصص

القيام بأعمال التمريض في أحد فروع التخصص ،والقيام بإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة
تنفيذها وتقييمها ،وأخذ العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية ،وإعطاء

ملخص وصف المهنة

األدوية والعقاقير والمواد الصيدالنية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات
واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية،
وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم والبول والبراز من المريض إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب
المختص المعالج ومتابعة إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج
إعطاء األدوية والعقاقير الطبية والمحاليل الوريدية بحسب تعليمات الطبيب المختص المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش
القلبي والرئوي
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222103

أخصائي تمريض صحة مجتمع

تطبيق ممارسات التمريض للحفاظ على صحة السكان في عدة مجاالت مثل التمريض المدرسي ,
التمريض في المجال المهني  ,والصحة المنزلية ،وطبيق مهارات التمريض التقنية والعالقات

ملخص وصف المهنة

الشخصية والتحليلية والتنظيمية على مشاكل الصحة ،ومواكبة التطورات في أساليب التمريض
والرعاية التمريضية ،وإعداد التقارير وحفظ الملفات والبيانات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطبيق ممارسات التمريض للحفاظ على صحة السكان في عدة مجاالت مثل التمريض المدرسي  ,التمريض في المجال
المهني  ,والصحة المنزلية.
تعزيز والوقاية من األمراض واالعاقة لجميع فئات السكان من خالل تهيئة الظروف التي تمكن األشخاص أن يعيشون في
صحة جيدة
تطبيق مهارات التمريض التقنية والعالقات الشخصية والتحليلية والتنظيمية على مشاكل الصحة بالتعاون مع األطباء
واألخصائيين ذوي الصلة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

التمريض العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الطب المجتمعي

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المدرسي

5

التفكير التحليلي

5

رعاية األطفال (تمريض)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222104

أخصائي تمريض أمومة وطفولة

تقديم الدعم النفسي والمعنوي لألطفال واألسرة وتوفير الرعاية الصحية المباشرة لألمهات
واألطفال ،ومحاولة تخفيف أي توتر ومساعدة األطفال واألسرة على التأقلم حسب الظروف

ملخص وصف المهنة

المحيطة ،مواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية ،وضمان تطبيق مبادئ
وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم الدعم النفسي والمعنوي لألطفال واألسرة وتوفير الرعاية الصحية المباشرة لألمهات واألطفال

2

متابعة حالة ألم والطفل ومحاولة تخفيف أي توتر ومساعدة األطفال واألسرة على التأقلم حسب الظروف المحيطة

3
4
5

تطبيق مهارات التمريض التقنية والعالقات الشخصية والتحليلية والتنظيمية على مشاكل الصحة بالتعاون مع األطباء
واألخصائيين ذوي الصلة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

التمريض العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التمريض المنزلي

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المدرسي

5

التفكير التحليلي

5

رعاية األطفال (تمريض)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222105

أخصائي تمريض تخدير

القيام بأعمال تمريض التخدير  ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ
العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية الخاصة بحساسية التخدير ،وتجهيز مواد

ملخص وصف المهنة

وأدوات التخدير بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة
للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية
قبل وبعد التخدير ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات طبيب التخدير ومتابعة إرسالها
للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج

3

إعطاء المحاليل الوريدية بحسب تعليمات طبيب التخدير والمشاركة في عملية اإلنعاش واإلفاقة من التخدير

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية

5

توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية المركزة (تمريض)

5

التفكير التحليلي

5

رعاية تلطيفية (تمريض)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222106

أخصائي تمريض سريري

القيام بأعمال تمريض المرضى المنومين ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها
وتقييمها ،وأخذ العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية ،وإعطاء األدوية

ملخص وصف المهنة

والعقاقير والمواد الصيدالنية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة
التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية،
وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض المنوم وعينات الدم والبول والبراز من المريض إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات
الطبيب المختص المعالج ومتابعة إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج
إعطاء األدوية والعقاقير الطبية والمحاليل الوريدية بحسب تعليمات الطبيب المختص المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش
القلبي والرئوي
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222107

أخصائي تمريض النساء والوالدة

جمع البيانات عن المرأة الحامل وتفيذ خطة الرعاية التمريضية حسب تعليمات الطبيب ،وتحضير المرأة
الحامل للوالدة ومعاونة الطبيب عند إجراء عملية التوليد الطبيعية ،ومتابعة حالة األم بعد الوالدة

ملخص وصف المهنة

وإعداد برامج التطعيم لألمهات واألطفال وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض
في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع البيانات عن المرأة الحامل ،وومعاونة الطبيب في فحص الحامل والجنين قبل الوالدة ،وتنفيذ خطة الرعاية الشاملة
للمرأة الحامل حسب تعليمات الطبيب
تحضير المرأة الحامل للوالدة ومتابعة الحالة الصحية للحامل قبل الوالدة وفي اثناء الوالدة وبعدها وإعطاء األدوية والعقاقير
بحسب تعليمات الطبيب المشرف
تفقد غرفة الوالدة واألجهزة والمعدات الالزمة لعملية التوليد ومراقبة الحامل داخل غرفة التوليد وإجراء عملية التوليد
الطبيعية ومشاركة الفريق الطبي في إجراء الوالدة القيصرية وإعداد برنامج التطعيم
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للحامل في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222108

أخصائي تمريض أطفال

القيام بأعمال تمريض األطفال ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ
العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية ،وإعطاء األدوية والعقاقير والمواد

ملخص وصف المهنة

الصيدالنية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة
للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية،
وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم والبول والبراز من المريض إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب
المختص المعالج ومتابعة إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج
إعطاء األدوية والعقاقير الطبية والمحاليل الوريدية بحسب تعليمات الطبيب المختص المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش
القلبي والرئوي
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222109

أخصائي تمريض رعاية حرجة أطفال

القيام بأعمال الرعاية الحرجة لألطفال ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة لالطفال
ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية ،

ملخص وصف المهنة

وتجهيز األدوية والعقاقير بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية
المقدمة للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية
قبل وبعد العمليات الجراحية أو أثناء األزمات الحرجة ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للطفل المريض وعينات الدم إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ومتابعة
إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج

3

إعطاء المحاليل الوريدية بحسب تعليمات طبيب االطفال المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش واإلفاقة

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية

5

توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية المركزة (تمريض)

5

التفكير التحليلي

5

رعاية تلطيفية (تمريض)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222110

أخصائي تمريض حديثي الوالدة

توفير رعاية ودعم لألطفال حديثي الوالدة األصحاء والمرضى ،وتقديم المشورة لألمهات الجدد،
ورعاية حديثي الوالدة بالحاضنات والذين يعانون من المرض،متابعة استقرار حالتهم ونظافتهم حتى

ملخص وصف المهنة

وقت الخروج

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

توفير رعاية ودعم لألطفال حديثي الوالدة األصحاء ومتابعة استقرار حالتهم ونظافتهم حتى وقت الخروج
تقديم النصح لألمهات الجدد اللواتي تواجهن صعوبات في الترضيع ،وتزويد ُ
األمهات باإلرشادات حول كيفية تغسيل
الطفل ،كيفية تبديل الحفاظات له وما إلى ذلك
 ،رعاية األطفال في الحاصنات الذين ولدوا قبل األوان ،أو الذين يعانون من أي مشاكل صحية مثل العيوب الخلقية ،الذين
يعانون من أي عدوى ،أو تشوهات القلب
استدعاء أطباء األطفال إلى القسم عند نشوء أي قضية طبية ،وإعطاء األدوية والغبر والمحاليل ،متابعة الحالة حتى
استقرارها.
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222111

أخصائي تمريض رعاية كبار السن

القيام بأعمال تمريض كبار السن ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ
العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية ،وإعطاء األدوية والعقاقير والمواد

ملخص وصف المهنة

الصيدالنية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة
للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية،
وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم والبول والبراز من المريض إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب
المختص المعالج ومتابعة إرسالها للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج
إعطاء األدوية والعقاقير الطبية والمحاليل الوريدية بحسب تعليمات الطبيب المختص المعالج والمساعدة على الحركة
واالهتمام بالنظافة الشخصية لمريض الشيخوخة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية لكبار السن
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222112

أخصائي تمريض باطني وجراحي

القيام بأعمال التمريض الجراحي ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها ،وأخذ
العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية قبل إجراء العملية ،وتجهيز مواد وأدوات

ملخص وصف المهنة

الجراحة بحسب تعليمات الجراح المختص ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض
في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية
قبل وبعد الجراحة ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الجراح ومتابعة إرسالها للمختبر
والحصول على النتائج وإعالم الجراح المختص

3

إعطاء المحاليل الوريدية والعقارات بحسب تعليمات الجراح والمشاركة في عملية اإلنعاش واإلفاقة

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية

5

توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222113

أخصائي تمريض الرعاية الحرجة

القيام بأعمال الرعاية الحرجة ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية للحاالت الحرجة ومتابعة تنفيذها
وتقييمها ،وأخذ العالمات الحيوية والعينات الالزمة إلجراء الفحوص المخبرية  ،وتجهيز األدوية

ملخص وصف المهنة

والعقاقير بحسب تعليمات الطبيب المعالج ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة
للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقييم الوضع الصحي للمريض وجمع البيانات من المريض وذويه وتوثيقها وتحليلها ،وتحديد احتياجات المريض من الرعاية
قبل وبعد العمليات الجراحية أو أثناء األزمات الحرجة ،وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها
أخذ العالمات الحيوية للمريض وعينات الدم إلجراء الفحوصات المخبرية بحسب تعليمات الطبيب المعالج ومتابعة إرسالها
للمختبر والحصول على النتائج وإعالم الطبيب المعالج

3

إعطاء المحاليل الوريدية واألدوية بحسب تعليمات الطبيب المعالج والمشاركة في عملية اإلنعاش واإلفاقة

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية

5

توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية المركزة (تمريض)

5

التفكير التحليلي

5

رعاية تلطيفية (تمريض)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222114

أخصائي تمريض طوارئ

إستقبال وتقييم المرضى المصابين فى الحوادث والحاالت المرضية الجديدة فى قسم الطوارئ،
وتقديم الرعاية األساسية العاجلة ،وتجهيز وإعداد اآلالت واألدوات الالزمة ،ووضمان تطبيق مبادئ

ملخص وصف المهنة

وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات تمريض الطوارئ

المهام الرئيسية للمهنة
1

إستقبال وتقييم المرضى المصابين فى الحوادث والحاالت المرضية الجديدة فى قسم الطوارئ

2

تقديم الرعاية األساسية العاجلة بقسم الطوارئ ،واالستجابة السريعة للحاالت الطارئة

3

تقوم بتجهيز وإعداد اآلالت واألدوات الالزمة

4

الحرص على العمل الجماعى مع الطبيب وجميع أفراد الفريق الصحى باألقسام األخرى

5

توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات تمريض الطوارئ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

التمريض والقبالة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

التمريض الجراحي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222115

أخصائي تمريض رعاية أولية

العمل كأخصائي التمريض الرئيسي للمريض طوال مدة إقامته وتسيق جميع عمليات العالج
واإلقامة للمريض بناءا على عالقتهم العالجية ،وتقديم المعلومات عن المريض وتنسيق الرعاية

ملخص وصف المهنة

للمريض ،وإزالة حواجز عمليات الرعاية ،وحفظ المعلومات الصحية للمريض وإعداد التقاري وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

العمل كأخصائي التمريض الرئيسي للمريض طوال مدة إقامته وتسيق جميع عمليات العالج واإلقامة للمريض بناءا على
عالقتهم العالجية
تقديم معلومات المريض من خالل التواصل المباشر والتنسيق مع أعضاء الفريق واألطباء ةاألخصائيين اآلخرين،ودمج
المعلومات وتنسيق الرعاية حسب الحالة.
خلق بيئة عمل صحية وتمكين األطباء وأضاء التمريض واألخصائيين اآلخرين من إزالة الحواجز التي تعترض سبيل رعاية
المريض
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التمريض والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

التمريض العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرعاية األساسية

5

التفكير التحليلي

5

التمريض المتخصص

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2221

االختصاصيون في التمريض
ّ

المهنة

222116

أخصائي تمريض صحة نفسية وعقلية

مالحظة الحالة العقلية الدقيقة لتصرفات المريض استجابته للبيئة المحيطة به وتسجيل تلك
المالحظات بدقة في كل فترة لمعرفة تطورات الحالة ،Kوالتعامل معه بهدوء وضبط النفس ،والتأكد
من تناول العالج الموصوف لهم ومالحظة األكل والنوم ،وإبالغ الطبيب عند حدوث أعراض

ملخص وصف المهنة

جسمانية ،وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان
تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العام

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مالحظة وتقييم الحالة العقلية الدقيقة لتصرفات المريض وكالمه ونومه ودرجة الوعي واالنتباه واستجابته للبيئة المحيطة به
وتسجيل تلك المالحظات بدقة في كل فترة لمعرفة تطورات الحالة ومدى تحسنها
احترام المريض والتعامل معه بهدوء وضبط النفس والتفهم الموضوعي للمريض وجميع مشاكله المرضية واالجتماعية
والنفسية
مالحظة المرض والتأكد من تناول العالج الموصوف لهم ومالحظة األكل والنوم والتصرفات واألعراض الجسمانية وإبالغ
الطبيب عند حدوث أعراض جسمانية
االهتمام بالنظافة والصحة العامة للمرض وتجنب إرهاقهم نفسيا وجسمانيا والتأكد من أخذه للعالج
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة
أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

تطوير العناية والتمريض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة المرضى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التمريض المتخصص

5

التفكير التحليلي

5

الرعاية األساسية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

222

االختصاصيون في التمريض والقبالة
ّ

مجموعة الوحدات

2222

االختصاصيون في القبالة
ّ

المهنة

222201

أخصائي قبالة

جمع البيانات عن المرأة الحامل وإعداد خطة الرعاية التمريضية ومتابعة تنفيذها ،وتحضير المرأة
الحامل للوالدة وإجراء عملية التوليد الطبيعية ،ومتابعة حالة األم بعد الوالدة وإعداد برامج التطعيم

ملخص وصف المهنة

لألمهات واألطفال وتوثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للمريض في السجل الطبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

جمع البيانات عن المرأة الحامل ،وفحص الحامل والجنين قبل الوالدة ،وإعداد خطة الرعاية الشاملة للمرأة الحامل ومتابعة
تنفيذها وتقييمها
تحضير المرأة الحامل للوالدة ومتابعة الحالة الصحية للحامل قبل الوالدة وفي اثناء الوالدة وبعدها وإعطاء األدوية والعقاقير
تفقد غرفة الوالدة واألجهزة والمعدات الالزمة لعملية التوليد ومراقبة الحامل داخل غرفة التوليد وإجراء عملية التوليد
الطبيعية ومشاركة الفريق الطبي في إجراء الوالدة القيصرية وإعداد برنامج التطعيم
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب القبالة والرعاية التمريضية
توثيق اإلجراءات واألنشطة التمريضية المقدمة للحامل في السجل الطبي وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة

5

أثناء القيام بمختلف أعمال وعمليات التمريض ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال
التوليد

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمريض والقبالة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

عيادة الوالدة (تمريض)

2

االتصال الفعال

2

جناح الوالدة (تمريض)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تمريض قسم التوليد

4

القدرة على بناء العالقات

4

تمريض األطفال حديثي الوالدة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

223

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2230

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

المهنة

223001

أخصائي طب شعبي

تشخيص مجموعة متنوعة من اإلصابات واألمراض واالضطرابات وعالجها والوقاية منها ،وذلك

ملخص وصف المهنة

بتطبيق المعارف والمهارات المتعارف عليها في الطب الشعبي (التقليدي) والتكميلي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها.

2

تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض واالضطرابات وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.
تقديم الرعاية الطبية الشعبية والتكميلية لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات أو الوقاية منها ،وتقديم المشورة

3

للمرضى بخصوص التغذية والنظافة الصحية وأسلوب الحياة وغير ذلك من األمور ،للمحافظة على الصحة والعافية أو
تحسينهما.

4
5

مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.
الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج والطب التقليدي والتكميلي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخفيف األلم والعالج بوخز اإلبر

2

االتصال الفعال

2

العالج التقليدي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم السموم

4

القدرة على بناء العالقات

4

المداواة الطبيعية

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

223

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2230

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

المهنة

223002

أخصائي وخز بإبر صينية

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها،
تطبيق ممارسات غرز اإلبر في األماكن المحددة من الجسم بهدف عالج اآلالم واألمراض أو الوقاية

ملخص وصف المهنة

منها ،الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها.

2

تحديد أماكن الوخز باإلبر تقع على خطوط الطاقة ،التشي ،والطاقة الحيوية ،والتدفق

3

تعقيم األماكن المحددة لغرز أإلبر وضمان ثبات المريض وتوعيته بشأن اإلجراء المطبق

4

غرز الغبر في األماكن المحددة من الجسم بهدف عالج اآلالم واألمراض أو الوقاية منها

5

الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج والطب التقليدي والتكميلي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخفيف األلم والعالج بوخز اإلبر

2

االتصال الفعال

2

العالج التقليدي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم السموم

4

القدرة على بناء العالقات

4

المداواة الطبيعية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

223

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2230

التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
ّ
ّ

المهنة

223003

أخصائي أدوية طبيعية

دراسة األدوية الطبيعية المستخلصة من النباتات واألعشاب وتحديد مدى فاعليتها العالجية،
ودراسة وتطوير استخدامات عالجية لمقاومة األمراض ،وتنظيم إجراءات صرف األدوية الطبيعية

ملخص وصف المهنة

لألمراض المزمنة والخفيفة وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة مواصفات وخصائص األدوية الطبيعية وتحليل عناصرها وأنواعها واستخداماتها وتحديد اآلثار العالجية لكل عنصر
وتطوير أدوية طبيعية عن طريق الدراسات والبحوث المخبرية على أنواع النباتات واألعشاب الطبيعية
تحديد مدى مقاومة األدوية الطبيعية ألنواع الجراثيم والفيروسات وإجراء التجارب التطبيقية الميدانية في ضوء األنظمة
المرعية للتجارب الدوائية وتحت مراقبة األجهزة الطبية وتقييم النتائج
تجهيز الدواء قبل صرفه للمستهلك وإرشاد المريض بشأن االستعمال الصحيح والى اآلثار الجانبية المحتملة وصرف األدوية
الطبيعية لمعالجة األمراض المزمنة والخفيفة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب الطب البديل
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالمريض وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج والطب التقليدي والتكميلي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخفيف األلم والعالج بوخز اإلبر

2

االتصال الفعال

2

العالج التقليدي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم السموم

4

القدرة على بناء العالقات

4

المداواة الطبيعية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

224

االختصاصيون في المساعدات الطبية

مجموعة الوحدات

2240

االختصاصيون في المساعدات الطبية

المهنة

224001

أخصائي رعاية طبية طارئة

تقديم الدعم الطبي التشخيصي والعالجي والوقائي للمرضى في حاالت الرعاية العاجلة أو
الخاصة تحت إشراف محدود ،وتنفيذ اإلجراءات السريرية لعالج اإلصابات واألمراض واالضطرابات

ملخص وصف المهنة

والوقاية منها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم المساعدة في حاالت الطوارئ الطبية ،وتقييم مدى احتياج الحالة إلى الرعاية الطبية العاجلة ،وتحديد العالج المطلوب.

2

فحص المرضى لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها ،ومقابلتهم ومراجعة تاريخهم الطبي إن أمكن.

3

تثبيت المرضى الذين يحتاجون إلى المزيد من الرعاية الطبية ،وإنعاشهم.

4

إجراء العمليات الجراحية األساسية والروتينية حسب الحاجة ،ومراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج.

5

إطالع األطباء وطاقم التمريض على حالة المرضى ،وتفاصيل العالجات واألدوية التي أعطيت لهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التشخيص الطبي وتقنية العالج

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رعاية اإلسعاف (تمريض)

2

االتصال الفعال

2

عناية الطوارئ (تمريض)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مبادئ بروتوكول اإلسعافات األولية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تنسيق خدمات الطوارئ

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

224

االختصاصيون في المساعدات الطبية

مجموعة الوحدات

2240

االختصاصيون في المساعدات الطبية

المهنة

224002

أخصائي تقنية إشعاعية

تجهيز المريض للتصوير ،تصوير المرضى والمصابين ،وضبط جودة الصور الشعاعية وحفظ وتوثيق

ملخص وصف المهنة

الصور الشعاعية والمواد والتقارير الطبية

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد المرضى للتصوير وتهيئتهم بحسب األوضاع السليمة للتصوير ،وتحديد واختيار الوسائل الواقية
تفقد وتشغيل أجهزة التصوير الشعاعي وتصوير الحاالت المختلفة للمرضى والمصابين ومراقبة حالة المريض في أثناء
وبعد التصوير

3

تفقد وتجهيز أجهزة التحميض وتفقد الصور وإجراء التحليل األولي للتأكد من جودة التصوير

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في أساليب التصوير باألشعة

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالتصوير اإلشعاعي والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال التصوير باألشعة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التشخيص الطبي وتقنية العالج

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصوير اإلشعاعي التشخيصي (تمريض)

2

االتصال الفعال

2

علم التصوير اإلشعاعي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التصوير المقطعي باستخدام الحاسب اآللي)(CT

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصوير الثدي اإلشعاعي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

225

البيطريون
األطباء
ّ

مجموعة الوحدات

2250

البيطريون
األطباء
ّ

المهنة

225001

طبيب بيطري

تحديد أنواع اللقاحات ومتابعة تحصين الحيوانات ،تشخيص األمراض السارية التي تصيب الحيوان
وإعداد خطة معالجتها وتنفيذها وإجراء عمليات التوليد وإجراء العمليات الجراحية للحيوانات ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال الطب البيطري وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد اللقاحات والعالجات وكمياتها ومتابعة إجراءات تلقيح وتحصين الحيوانات
جمع المعلومات المتعلقة باألمراض التي تصيب الحيوان وإجراء دراسات تتعلق باألمراض السارية والمعدية التي تصيب
الحيوان وتحديد طرق الوقاية من األمراض السارية والمعدية ومعالجتها

3

إجراء عمليات توليد الحيوانات وإجراء العمليات الجراحية ووصف العالجات ومتابعة الحالة وتقييمها

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الطب البيطري

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالطب البيطري وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الطب البيطري

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التشخيص الطبي وتقنية العالج

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطب البيطري

2

االتصال الفعال

2

مستشفى بيطري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرعاية البيطرية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحيوانات الزراعية (طب بيطري)

5

التفكير التحليلي

5

األنشطة البيطرية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

225

البيطريون
األطباء
ّ

مجموعة الوحدات

2250

البيطريون
األطباء
ّ

المهنة

225002

أخصائي أوبئة بيطرية

دراسة العوامل التي تؤثر على وجود األمراض وانتشارها بين الحيوانات ،ال سيما تلك األمراض
التي تنتقل للبشر ،ودراسة حاالت اإلصابة وإيجاد حلول لها ،وتقديم المشورة بخصوص التدابير

ملخص وصف المهنة

الوقائية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد دراسات وتنفيذها للتحقيق في األمراض الحيوانية ،ودراسة طرق الوقاية والعالج وانتقال األمراض إلى البشر.
التحقيق في حاالت اإلصابة باألمراض الحيوانية أو اإلصابات الطفيلية لتحديد األسباب ،أو عوامل الخطورة ،أو مراحل تطور
المرض ،أو دورة حياته ،أو طريقة انتقاله ،وتحديد الطرق الالزمة لحل الحاالت المرضية.
وضع تدابير وقائية وتقديم المشورة بشأن تنفيذ هذه التدابير ،وتثقيف المزارعين حول الوقاية من األمراض الحيوانية
وإدارتها.
التعاون مع خبراء آخرين لتحديد األمراض الجديدة ومنع انتشارها ،وإبالغ الوكاالت الصحية والمسؤولين عن حاالت األمراض
المعدية.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة باألوبئة البيطري وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال األوبئة البيطرية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التشخيص الطبي وتقنية العالج

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطب البيطري

2

االتصال الفعال

2

مستشفى بيطري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرعاية البيطرية

4

القدرة على بناء العالقات

4

األبحاث الخاصة بالحيوانات البرية

5

التفكير التحليلي

5

تشريح الحيوانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226101

طبيب أسنان عام

تشخيص أمراض الفم واألسنان وإعداد الخطة العالجية ،وإجراء المعالجات السنية ،ومتابعة تجهيز
التركيبات السنية وتثبيتها ،ومعالجة التهابات اللثة وإجراء جراحات الفم الصغرى ووصف العالجات

ملخص وصف المهنة

واألدوية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال طب األسنان وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء الفحص ألسنان للمريض وتحديد الصور الشعاعية االزمة وتحليلها وتشخيص الحالة المرضية للفم واألسنان وإعداد خطة
العالج وبرنامجها الزمني
تجهيز وتطبيق الحشوات ومعالجة القنوات اللبية لألسنان وتنظيف األسنان وازالة الرواسب الكلسية وتحديد احتياجات
المريض من التعويضات السنية واخذ القياسات ومتابعة تنفيذها وتركيبها وضبطها

3

فحص اللثة وتشخيص أمراضها ومعالجة التهابات اللثة ،وإجراء جراحات الفم الصغرى ووصف العالجات واألدوية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال طب األسنان

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة في طب األسنان وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال طب وصحة األسنان

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات طب األسنان

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

تقويم األسنان (طب األسنان)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أشعة األسنان (أشعة سينية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

عمليات الزرع (طب أسنان)

5

التفكير التحليلي

5

التخدير في طب األسنان

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226102

طبيب فم ووجه وفكين

إجراء دراسات ومسوحات األوبئة لتحديد نوع ومستوى أمراض الفم ،وفحص وتشخيص أمراض
الفم واألسنان وأسبابها ،وإعداد الخطة الوقائية والعالجية للمحافظة على صحة الفم واألسنان

ملخص وصف المهنة

وإعداد وتنفيذ برامج تعزيز صحة الفم ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال طب األسنان
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تصميم وتنفيذ المسوحات الميدانية لدراسة أوبئة الفم واألسنان لتحديد نوع ومستوى أمراض الفم وأسباب انتشارها
واتخاذ اإلجراءات الوقائية والعالجية ومتابعة تنفيذها وتقدير مدى الحاجة للتدخالت الجراحية
تنفيذ عمليات جراحة الفم والفكين والوجه ،وتشخيص أمراض الفم واألسنان وأسبابها وتحديد طرق المعالجة ومتابعة
تنفيذها وتقييم نتائجها

3

إعداد اإلرشادات الوقائية للمحافظة على صحة الفم واألسنان وإعداد وتنفيذ برامج تعزيز صحة الفم في المدارس والمجتمع

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال طب وصحة األسنان

5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة في طب األسنان وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال طب وصحة األسنان

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات طب األسنان

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم وظائف الفم والفك

2

االتصال الفعال

2

علم أمراض النسج الداعمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة الترقيعية (طب األسنان)

4

القدرة على بناء العالقات

4

التخدير في طب األسنان

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226103

جراح فم ووجه وفكين

إجراء العمليات الجراحية في الفم والفكين والبنى المرابطة بذلك في الرأس والرقبة ،وتحديد اإلجراء

ملخص وصف المهنة

الجراحي المناسب للفم والوجه والفكين ،وقيادة الفرق الجراحية أثناء العمليات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها ،وطلب إجراء اختبارات مثل
التصوير باألشعة السينية.
تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض واالضطرابات وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.
تنفيذ اإلجراءات التجميلية البسيطة ،مثل تحسينات الذقن وعظام الوجنتين ،وإجراءات تجديد شباب الوجه البسيطة ،بما في
ذلك استخدام البوتوكس وتقنية الليزر.

4

إجراء العمليات الجراحية ،مثل استئصال األورام وغيرها من النتوءات غير الطبيعية من منطقة الفم والوجه.

5

مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

دراسات طب األسنان

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جراحة الفكين

2

االتصال الفعال

2

العمليات الجراحية في طب األسنان

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجراحة الترقيعية (طب األسنان)

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم أمراض اللثة

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226104

طبيب معالجة لبية

تشخيص إصابات واألمراض واالضطرابات اللبية ومشكالت الفك األخرى ،وعالجها والوقاية منها،

ملخص وصف المهنة

وزرع األسنان.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم الشكاوى واألعراض التي يعانون منها ،وطلب إجراء اختبارات مثل
تحليل الدم أو التصوير باألشعة السينية.

2

تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض واالضطرابات وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.

3

تقديم رعاية األسنان المتخصصة لعالج إصابات وأمراض واضطرابات جذور األسنان المرتبطة بالمعالجة اللبية واللثة.

4

زرع األسنان والمحافظة عليها ،ومراقبة األسنان المزروعة وإصالحها حسب الحاجة.

5

مراقبة الحالة الصحية للمرضى وتقييم استجابتهم للعالج ،وإعادة تقييم الخطط العالجية حسب الضرورة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

دراسات طب األسنان

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم وظائف الفم والفك

2

االتصال الفعال

2

علم أمراض النسج الداعمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

عمليات الزرع (طب أسنان)

4

القدرة على بناء العالقات

4

التخدير في طب األسنان

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226105

طبيب صحة عامة أسنان

التوجيه الصحي بما يتناسب مع الشرائح المختلفة واإلشراف على أنماط أمراض األسنان ،وتقييم

ملخص وصف المهنة

أوضاع الحالة العامة للصحة لالسنان بالمناطق المختلفة وضمان اتباع معايير الصحة العامة

المهام الرئيسية للمهنة
1

التوجيه وتحديد أولويات العناية الصحية باألسنان لألفراد المجتمعات المختلفة الذين ال يتمتعون برعاية صحية كافية

2

التوجيه الصحي بما يتناسب مع الشرائح المختلفة واإلشراف على صحة األسنان لتلك الشرائح حسب الظروف المحيطة

3

تحليل وتقييم المخاطر واألضرار التي قد تؤثر على الصحة العامة لالسنان وتقديم المشورة للحد من تلك المخاطر

4

القيام بالجوالت الصحية ونشر الوعي عن العامة للصحة لألسنان بالمناطق المختلفة وضمان اتباع معايير الصحة العامة

5

إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة لألسنان والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

دراسات طب األسنان

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

تقويم األسنان (طب األسنان)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أشعة األسنان (أشعة سينية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية الوقائية باألسنان

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226106

طبيب أسنان أطفال

تشخيص أمراض الفم واألسنان لألطفال وإعداد الخطة العالجية ،وإجراء المعالجات السنية ،ومتابعة
تجهيز التركيبات السنية وتثبيتها ،ومعالجة التهابات اللثة وإجراء جراحات الفم الصغرى ووصف

ملخص وصف المهنة

العالجات واألدوية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال طب األسنان وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء الفحص لفم وأسنان الطفل وتحديد الصور الشعاعية االزمة وتحليلها وتشخيص الحالة المرضية للفم واألسنان وإعداد
خطة العالج وبرنامجها الزمني
تجهيز وتطبيق الحشوات على األسنان اللبنية والدائمة للطفل ومعالجة القنوات اللبية ألسنان األطفال وتنظيف األسنان
وإزالة الرواسب الكلسية

3

فحص اللثة وتشخيص أمراضها ومعالجة التهابات اللثة ،وإجراء جراحات الفم الصغرى ووصف العالجات واألدوية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال طب األسنان

5

إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة لألسنان والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

دراسات طب األسنان

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

تقويم األسنان (طب األسنان)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أشعة األسنان (أشعة سينية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية الوقائية باألسنان

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226107

طبيب أسنان األسرة

تشخيص أمراض الفم واألسنان لجميع أفراد األسرة وإعداد الخطة العالجية ،وإجراء المعالجات
السنية ،ومتابعة تجهيز التركيبات السنية وتثبيتها ،ومعالجة التهابات اللثة وإجراء جراحات الفم

ملخص وصف المهنة

الصغرى ووصف العالجات واألدوية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال طب األسنان
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الفحص ألسنان لمريض وتحديد الصور الشعاعية االزمة وتحليلها وتشخيص الحالة المرضية للفم واألسنان وإعداد خطة
العالج وبرنامجها الزمني
تجهيز وتطبيق الحشوات ومعالجة القنوات اللبية لألسنان وتنظيف األسنان وازالة الرواسب الكلسية وتحديد احتياجات
المريض من التعويضات السنية واخذ القياسات ومتابعة تنفيذها وتركيبها وضبطها
فحص اللثة وتشخيص أمراضها ومعالجة التهابات اللثة ،وإجراء جراحات الفم الصغرى ووصف العالجات واألدوية
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال طب أسنان األسرة والعمل على متابعة جميع أفرادها ومالحظة
أمراض األسنان الوراثية والوقاية منها
إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة لألسنان والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات طب األسنان

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

تقويم األسنان (طب األسنان)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أشعة األسنان (أشعة سينية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية الوقائية باألسنان

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226108

طبيب تقويم أسنان ووجه وفكين

تشخيص أمراض الفم واألسنان التي تحتاج إلى عمليات وأجهزة تقويم لجميع أفراد األسرة وإعداد
الخطة العالجية ،وإجراء المعالجات السنية ،ومتابعة تجهيز تركيبات التقويمات السنية وتثبيتها،

ملخص وصف المهنة

ومعالجة التهابات اللثة وإجراء جراحات تقويم الفكين الصغرى ووصف العالجات واألدوية ،وإعداد
الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال طب األسنان وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الفحص ألسنان لمريض وتحديد الصور الشعاعية االزمة وتحليلها وتشخيص الحالة المرضية للفك واألسنان وإعداد خطة
التقويم والعالح وبرنامجها الزمني
تجهيز وتطبيق التقويمات للفك واألسنان وتحديد احتياجات المريض للتقويم واخذ القياسات ومتابعة تنفيذها وتركيبها
وضبطها
فحص األسنان والوجه والفكين وتشخيص أمراضها ومعالجة التشوهات ،وإجراء الجراحات التقويمية الصغرى ووصف
العالجات واألدوية
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال طب تقويم األسنان والوجه والفكين والعمل على متابعة جميع
أفرادها ومالحظة أمراض األسنان والوجه والفكين الوراثية والوقاية منها
إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة لألسنان والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات طب األسنان

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

طب تقويم األسنان

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أشعة األسنان (أشعة سينية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

العناية الوقائية باألسنان

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2261

أطباء األسنان

المهنة

226109

طبيب تخدير أسنان

إدارة عملية التخدير لألسنان والوجه والفكين قبل الجراحة وأثنائها وبعدها ،ومراقبة المرضى وعالج
التفاعالت الضارة أو المضاعفات ،وفحص المرضى واالطالع على تاريخهم الطبي لتحديد إجراء

ملخص وصف المهنة

التخدير المناسب.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي ،واستخدام االختبارات التشخيصية لتحديد نوع التخدير والجرعة المناسبة،
والتعامل مع المخاطر التي تحدث أثناء اإلجراءات الطبية.

2

وضع خطة الرعاية الالزمة بعد اإلفاقةوإرشاد المريض وذويه إلى أسس وكيفية تناول العالجات والتخفيف من األلم

3

إجراء التخدير لتسكين اآلالم وتخفيفها أو لألغراض األخرى ،وضمان إنعاش المرضى واستقرار حالتهم الصحية بعد الجراحة.

4
5

الحفاظ على الخبرة الفنية وتحديث المعارف بشكل مستمر ،ودراسة المنشورات المتخصصة ،والمشاركة في الدورات
التدريبية والمؤتمرات.
إعداد تقارير وتقديم التوصيات لتحسين الصحة العامة لألسنان والتقليل من المخاطر التي تهددها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

دراسات طب األسنان

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التخدير في طب األسنان

2

االتصال الفعال

2

علم طب األسنان

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقويم األسنان (طب األسنان)

4

القدرة على بناء العالقات

4

أشعة األسنان (أشعة سينية)

5

التفكير التحليلي

5

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2262

الصيادلة

المهنة

226201

صيدلي

دراسة التركيبات الدوائية للعقاقير والعالجات وتحضيرها ،وتحديد احتياجات الصيدلية من األدوية
والتجهيزات وتوفيرها وتنظيم إجراءات تخزينها ،وتجهيز وتنظيم إجراءات صرف األدوية ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال الصيدلة وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة مواصفات وتركيبات األدوية والعقاقير والمواد الصيدالنية وتحضيرها وصرفها بحسب الوصفة الطبية ودراسة
وتحديد اآلثار الجانبية الستخدامها وتأثيراتها في اإلنسان
دراسة احتياجات الصيدلية وتحديد أنواع وكميات األدوية والعالجات ومواصفاتها وإعداد وتدقيق طلبيات الشراء ومتابعة
توفيرها واستالمها وتخزينها بحسب سجالت موجودات الصيدلية وفق األسس الصيدالنية
دراسة الوصفات الطبية وتجهيز الدواء قبل صرفه للمستهلك وإرشاد المريض بشأن طريقة االستعمال والى اآلثار الجانبية
المحتملة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصيدلة
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالصيدلة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصيدلة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصيدلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الصيدلة

2

االتصال الفعال

2

علم العقاقير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الصيدلة الجالينوسية (إعداد المستحضرات الدوائية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم السموم

5

التفكير التحليلي

5

كيمياء الصيدلة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2262

الصيادلة

المهنة

226202

صيدلي رعاية صيدالنية

دراسة أنواع العالجات واألدوية وتركيبتها وتأثيراتها الجانبية ،ودراسة األمراض وأسبابها وتحديد
العالجات المالئمة ،دراسة الحاالت المرضية وتقديم المشورة للطبيب من ناحية أنواع وكميات

ملخص وصف المهنة

األدوية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بأعمال الصيدلة وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

التخاطب مع الفريق الطبي والمريض وفهم التشخيص الطبي واختيار الدواء المناسب والجرعة المناسبة وإيجاد بدائل دوائية
أخرى في حالة الحاجة إلى ذلك.
متابعة الفحوصات المخبرية ومدى تأثرها باألدوية واإلشراف على الفحوصات المخبريه المتعلقة بمراقبة تركيز األدوية في
الجسم.
دراسة الوصفات الطبية وتجهيز الدواء قبل صرفه للمستهلك وإرشاد المريض بشأن طريقة االستعمال والى اآلثار الجانبية
المحتملة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصيدلة السريرية واطالع الفريق الطبي على الخطط العالجية
الحديثه المبنيه على األدلة.
إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالصيدلة السريرية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصيدلة السريرية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصيدلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الصيدلة

2

االتصال الفعال

2

علم العقاقير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم الصيدلة السريرية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الصيدلة الحيوية

5

التفكير التحليلي

5

علم البكتيريا السريري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2263

االختصاصيون في الصحة البيئية والمهنية والصحة العامة
ّ

المهنة

226301

أخصائي حماية بيئة

اقتراح االستراتيجيات وسياسات واإلجراءات التعليمات المتعلقة بصحة البيئة ،وتحليل وتحديد
المخاطر الكيميائية والفيزيائية واإلشعاعية والبيولوجية في البيئة ،ومراقبة ومتابعة إجراءات التخلص

ملخص وصف المهنة

من النفايات الغازية والسائلة والصلبة ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالصحة البيئية
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

اقتراح مشاريع االستراتيجيات والسياسات واإلجراءات والتعليمات المتعلقة بصحة البيئة ،وإعداد المعايير والمواصفات
الوطنية الخاصة بصحة البيئة ومتابعة إجراءات اعتمادها
مراقبة تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بصحة البيئة باستخدام األساليب والطرق المختلفة مثل :أجهزة الرصد والقياس
والتفتيش والزيارات
دراسة وتطوير نقل وحفظ النفايات الغازية والسائلة والصلبة والتخلص منها ودراسة إمكانية وإعادة تدوير النفايات ومتابعة
ومراقبة اعادة التدوير
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصحة البيئية
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالصحة البيئية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصحة البيئة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحليل البيئي

2

االتصال الفعال

2

الطب الوظيفي والبيئي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العالج البيئي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل األثر البيئي

5

التفكير التحليلي

5

علم البيئة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2263

االختصاصيون في الصحة البيئية والمهنية والصحة العامة
ّ

المهنة

226302

أخصائي صحة وسالمة مهنية

تحديد المخاطر الكيميائية والفيزيائية واإلشعاعية والبيولوجية في بيئة ومواقع العمل ،وقياس
وفحص مستويات االضاءة والتهوية والضجيج ،ومراقبة ومتابعة إجراءات التخلص من النفايات

ملخص وصف المهنة

الصناعية ،وتصميم برامج لمنع أو تفادي األمراض المهنية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة
بالصحة المهنية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة بيئة العمل وتحديد المخاطر الكيميائية والفيزيائية واإلشعاعية والبيولوجية في بيئة العمل واقتراح أساليب وإجراءات
تفادي تأثيراتها على العاملين وتحويل العاملين للفحص الطبي الدوري للتثبت من عدم تأثرهم بأمراض مهنية
قياس وفحص مستويات االضاءة والتهوية والضجيج في مواقع العمل ومقارنتها بالمستويات المقبولة والتوصية
باإلجراءات التصويبية

3

مراقبة ومتابعة إجراءات التخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة لتفادي تأثيراتها على صحة البيئة

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصحة المهنية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالصحة المهنية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطب الوظيفي والبيئي

2

االتصال الفعال

2

األمراض الجلدية المهنية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الصحة والسالمة المهنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الطب الصناعي

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2263

االختصاصيون في الصحة البيئية والمهنية والصحة العامة
ّ

المهنة

226303

أخصائي صحة عامة

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وتعليمات وطنية للصحة العامة ومراقبة تطبيقها ،مراقبة
الصحة العامة في مياه الشرب والمصانع الغذائية والمطاعم ومراقبة العاملين في صناعة

ملخص وصف المهنة

المأكوالت والمشروبات ومتابعة الشهادات الصحية ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة
بالصحة العامة وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وتعليمات وطنية للصحة العامة ومتابعة اعتمادها ومراقبة تطبيقها
مراقبة سالمة مياه الشرب واخذ العينات الالزمة منها للفحص الجرثومي أو الكيميائي ،والتحري عن أسباب التلوث وفرض
التدابير القانونية ومراقبة أجهزة التنقية والتعقيم
مراقبة سالمة المأكوالت والمشروبات في اماكن صنعها وبيعها واخذ العينات للتثبت من عدم تلوثها أو فسادها ومراقبة
صحة العاملين في اماكن صناعة المأكوالت والمشروبات أو بيعها ومتابعة الشهادات الصحية لهم
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصحة العامة
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالصحة العامة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصحة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األمراض المعدية

2

االتصال الفعال

2

تحليل المياه

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فحص األغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

علوم الصحة العامة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2263

االختصاصيون في الصحة البيئية والمهنية والصحة العامة
ّ

المهنة

226304

اخصائي وقاية إشعاعية

تطوير ومتابعة تنفيذ إجراءات وتعليمات الوقاية اإلشعاعية وتقييم المخاطر اإلشعاعية في مواقع
العمل والبيئة ،وتقديم المشورة المتعلقة باإلشعاع األيوني مثل االشعة السينية والمواد

ملخص وصف المهنة

والنفايات المشعة ،وإعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة الوقائية اإلشعاعية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وتعليمات الوقاية اإلشعاعية ضمن االلتزام باحترام أنظمة السالمة اإلشعاعية
ومتابعة اعتمادها وتطبيقها
قياس ومراقبة وتقييم المخاطر اإلشعاعية في مواقع العمل وتقييم تأثير المخاطر اإلشعاعية على البيئة
تقديم المشورة في مجال اإلشعاع االيوني وأساليب نقل النفايات المشعة والتخلص منها ،والمشاركة في التحقيق في
الحوادث واإلصابات الناجمة عن االخطار اإلشعاعية
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الوقاية اإلشعاعية
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالوقاية اإلشعاعية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الوقاية اإلشعاعية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج اإلشعاعي

2

االتصال الفعال

2

الوقاية من اإلشعاع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم أشعة األعصاب

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة العالج اإلشعاعي (تقنيات طبية)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2264

أخصائيو العالج الطبيعي

المهنة

226401

أخصائي عالج طبيعي

دراسة وتحليل الحالة المرضية ووضع خطة وبرنامج العالج الطبيعي ومتابعة تنفيذها ،وتسجيل
البيانات العالجية وتدريب المصاب وذويه على إجراء التمارين والحركات ،وضبط وتنظيم األجهزة

ملخص وصف المهنة

المستخدمة في العالج ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالعالج الطبيعي وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل برنامج المعالجة الطبيعية المحدد من قبل الطبيب االخصائي في العالج الطبيعي وتحديد خطوات وإجراءات
وتوقيت ومراحل تنفيذ البرنامج ومراقبة مدى التقدم الصحي للمريض ودرجة استجابته للعالج
تحديد التمارين والحركات التقويمية الالزمة وتحديد معدالت تكرارها بالتنسيق معه الطبيب المعالج ،وتدليك المرضى لتحسين
أداء عضالت الجسم المصاب وتدريب المصاب لتحسين أداء عضالت الجسم المصاب
تدريب المصاب على استخدام االثقال وبكرات الشد واآلالت الرياضية وجهاز العوارض وتنفيذ الحركات االرضية لتقوية
عضالت األطراف والظهر والعنق ،وتدريب المصاب وذويه على التمارين الواجب متابعتها من المنزل
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال العالج الطبيعي
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالعالج الطبيعي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال العالج الطبيعي

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج الطبيعي

2

االتصال الفعال

2

العالج الطبيعي العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وظائف األعضاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

أمراض الشرايين والقلب (عالج طبيعي)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2264

أخصائيو العالج الطبيعي

المهنة

226402

أخصائي عالج قدم

تقديم النصائح حول كيفية االعتناء بقدميك ونوع من األحذية التي يرتديها المريض ،تشخيص
الحاالت ووصف العالج والتخفيف من حدة مشاكل القدم اليومية ،وصف وتوفير األجهزة التقويمية

ملخص وصف المهنة

للقدم ،ضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال عالج القدم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم النصائح حول كيفية االعتناء بقدميك ونوع من األحذية التي يرتديها المريض

2

تشخيص الحاالت ووصف العالج والتخفيف من حدة مشاكل القدم اليومية

3
4
5

وصف وتوفير األجهزة التقويمية للقدم مثل النعال دعامات للحشو والقوس ،ووضع جهاز تقويم العظام في الحذاء إلعادة
مواءمة القدم ،وتخفيف الضغط على المناطق الضعيفة
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال عالج القدم
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بعالج القدم ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة،
وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال عالج القدم

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج الطبيعي

2

االتصال الفعال

2

العالج الطبيعي العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وظائف األعضاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

أمراض الشرايين والقلب (عالج طبيعي)

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2264

أخصائيو العالج الطبيعي

المهنة

226403

أخصائي عالج وظيفي

مساعدة المرضى في تحسين قدراتهم على تنفيذ مهام الحياة اليومية والعمل ،وتعليم ذوي
اإلعاقات الدائمة كيفية استخدام معدات التكيف بما في ذلك الكراسي المتحركة والجبائر ،و األدوات

ملخص وصف المهنة

الخاصة المساِ دة في تناول الطعام وارتداء المالبس ،تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة
التطورات في مجال العالج الوظيفي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مساعدة المرضى في تحسين قدراتهم على تنفيذ مهام الحياة اليومية والعمل

2

مساعدة المرضى في التدريب على أداء األنشطة لرعاية االحتياجات اليومية مثل ارتداء المالبس والطهي ،وتناول الطعام

3

استخدام التمارين البدنية لزيادة القوة واستعادة البراعة الجسدية والتغلب على مشاكل التنسيق التناغم الحركي

4
5

تعليم ذوي اإلعاقات الدائمة كيفية استخدام معدات التكيف بما في ذلك الكراسي المتحركة والجبائر ،و األدوات الخاصة
المساِ دة في تناول الطعام وارتداء المالبس
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال العالج الوظيفي

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج الطبيعي

2

االتصال الفعال

2

العالج الطبيعي العام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وظائف األعضاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

أمراض الشرايين والقلب (عالج طبيعي)

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2264

أخصائيو العالج الطبيعي

المهنة

226404

أخصائي رعاية تنفسية

تشغيل أجهزة التنفس االصطناعي في غرف العناية المركزة ،وإجراء التعديالت الالزمة عليها حسب
حالة المريض ،زويد المرضى باألكسجين والغازات الطبية األخرى ،المساهمة في برامج توعية

ملخص وصف المهنة

المجتمع بأضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الفرد ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالرعاية
التنفسية ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تشغيل أجهزة التنفس االصطناعي في غرف العناية المركزة ،وإجراء التعديالت الالزمة عليها حسب حالة المريض وحسب
تعليمات الطبيب المعالج
تزويد المرضى باألكسجين والغازات الطبية األخرى حسب حاجاتهم بناء على تقيم حاالتهم المرضية
إعطاء األدوية الموسعة للشعب الهوائية وأدوية الجهاز التنفسي ومراقبة اجهزة التنفس من أجل إعادة الحيوية للجهاز
التنفسي بالتنسيق مع الفريق الطبي المعالج
المساهمة في برامج توعية المجتمع بأضرار التدخين وتأثيره السلبي على صحة الفرد
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالرعاية التنفسية ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الرعاية التنفسية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التخدير والعناية المركزة

2

االتصال الفعال

2

الرعاية األساسية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم وظائف األعضاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنعاش القلب والرئة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2264

أخصائيو العالج الطبيعي

المهنة

226405

أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

رعاية المرضى ذوي الحاجة لتعويض األطراف المفقودة من الجسم ،وتركيب أجهزة تقوم بالتحكم
والتوجيه والحد من الحركة ،مساعدة المريض على القيام ببعض أنماط الحركة ،إعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتعلقة باألطراف الصناعية واألجهزة التعويضية ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

رعاية المرضى ذوي الحاجة لتعويض األطراف المفقودة من الجسم نتيجة التعرض للحوادث أو األمراض التي تؤدي إلى
فقدان هذه األطراف ألسباب طبية ،أو التي قد تكون ناجمة عن تشوهات خلقية
تركيب أجهزة تقوم بالتحكم والتوجيه والحد من الحركة أو إيقافها في مفصل أو جزء من الجسم أو تقييد الحركة في اتجاه معين
مساعدة المريض على القيام ببعض أنماط الحركة .أو تقويم الكسور بعد إزالة الجبس ،أو تصحيح شكل عضو أو وظيفته في
الجسم بهدف تسهيل الحركة أو الحد من األلم
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال األطراف الصناعية واألجهزة التعويضية
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة باألطراف الصناعية واألجهزة التعويضية ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا

5

للسياسات واإلجراءات المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال األطراف
الصناعية واألجهزة التعويصية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة وظائف األعضاء (تقنيات طبية)

2

االتصال الفعال

2

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الهندسة الحيوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإللكترونيات الطبية

5

التفكير التحليلي

5

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2265

االختصاصيون في الحمية الغذائية والتغذية
ّ

المهنة

226501

أخصائي تغذية

وضع برامج التغذية والحمية الغذائية للمرضى واألصحاء ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية

ملخص وصف المهنة

وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة القيم الغذائية والسعرات الحرارية ألنواع االغذية المختلفة وتقدير احتياجات الفرد من السعرات الحرارية
دراسة برامج الحمية الغذائية المختلفة واختيار أو إعداد برامج الحمية الغذائية لألفراد األصحاء في ضوء احتياجاتهم الغذائية
والحرارية

3

إعداد برامج تغذية المرضى في المستشفيات بناء على توصيات الطبيب المعالج واحتياجات المرضى الغذائية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال التغذية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة،
وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال التغذية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التغذية

2

االتصال الفعال

2

معالجة التحسس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استشارات التغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

دراسة مسحية للحالة الغذائية

5

التفكير التحليلي

5

التحسس الغذائي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2265

االختصاصيون في الحمية الغذائية والتغذية
ّ

المهنة

226502

أخصائي تغذية سريرية

تقديم المشورة في مجال تغذية المرضى في المستشفيات وخارجها وإعداد برامج تغذية بناء على

ملخص وصف المهنة

الحالة واالحتياجات الصحية للمرضى ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية السريرية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة توصيات الطبيب المعالج وتحديد أنواع االغذية المناسبة للمريض وحالته الصحية وتحديد قيمها الغذائية وحاجة
المريض من السعرات الحرارية

2

إعداد برامج تغذية المرضى في ضوء حالتهم الصحية

3

تقييم فاعلية البرنامج الغذائي وتقييم النتائج

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال التغذية السريرية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية السريرية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال التغذية السريرية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التغذية السريرية

2

االتصال الفعال

2

العالج بالنظام الغذائي والتغذية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استشارات التغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

دراسة مسحية للحالة الغذائية

5

التفكير التحليلي

5

التحسس الغذائي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2265

االختصاصيون في الحمية الغذائية والتغذية
ّ

المهنة

226503

أخصائي تغذية رياضيين

ملخص وصف المهنة

وضع برامج التغذية والحمية الغذائية للرياضيين ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة القيم الغذائية والسعرات الحرارية ألنواع االغذية المختلفة وتقدير احتياجات الرياضيين من السعرات الحرارية

2

دراسة برامج الحمية الغذائية المختلفة واختيار أو إعداد برامج الحمية الغذائية للرياضيين في ضوء احتياجاتهم الغذائية والحرارية

3

تثقيف الرياضيين وتقديم المشورة لهم حول كيفية تحسين الحالة الصحية عن طريق اتباع العادات الغذائية الصحية.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال التغذية الرياضية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتغذية الرياضية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال التغذية الرياضية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التغذية

2

االتصال الفعال

2

معالجة التحسس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استشارات التغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

دراسة مسحية للحالة الغذائية

5

التفكير التحليلي

5

التحسس الغذائي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2265

االختصاصيون في الحمية الغذائية والتغذية
ّ

المهنة

226504

أخصائي حمية غذائية

تشجيع العادات الغذائية الصحية ،وتفسير المعلومات العلمية المتعلقة بوجبات الطعام والتغذية،

ملخص وصف المهنة

وتقديم المشورة العملية لمساعدة األشخاص على اتخاذ قرارات واعية وصحية حول الطعام.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقييم االحتياجات والقيود الغذائية والخطط العالجية الصحية الحالية لوضع خطط الرعاية الغذائية الصحية.

2

وضع خطط الوجبات الغذائية وفقا لتفضيالت الشخص وحالته الصحية والخطط العالجية الطبية المحتملة.

3

تثقيف االشخاص وتقديم المشورة لهم حول كيفية تحسين الحالة الصحية عن طريق اتباع العادات الغذائية الصحية.

4

تقييم فاعلية البرنامج الغذائي وتقييم النتائج

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالحمية الغذائية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الحمية الغذائية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التغذية

2

االتصال الفعال

2

معالجة التحسس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استشارات التغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

دراسة مسحية للحالة الغذائية

5

التفكير التحليلي

5

التحسس الغذائي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2266

اختصاصيو عالج السمع والنطق

المهنة

226601

أخصائي سمعيات

إجراء التخطيط األولي والنهائي لسمع المريض ،وتحديد حالة المريض وقياسات السماعات
المناسبة ،وإعداد خطة وبرنامج تجهيز السماعات وتركيبها وضبطها وتدريب المريض على

ملخص وصف المهنة

استخدامها ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالسمع وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء تخطيط السمع وفحص السمع األولي للمريض باستخدام أجهزة فحص السمع الخاصة وفحص السمع النهائي
للمريض ،وضبط تدرج السمع وتحديد مستوى السمع في كال االذنين وتحديد حاجة المريض للسماعات الطبية
تحديد القياس المناسب للسماعة ونوعها وحجمها ومواصفاتها ،وتجهيز هيكل السماعة الطبية وصنع قالب السماعة وتركيب
متمماتها وتركيب السماعة على اذن المريض وتجريبها وضبطها وتدريب المريض على خطوات تركيب السماعة

3

صيانة السماعة الخارجية واستبدال االجزاء الداخلية للسماعة واستبدال البطاريات

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال السمع

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالسمع وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة،
وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال السمع

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أجهزة السمع (اختبار وتدريب)

2

االتصال الفعال

2

مركز السمع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

السماعات الطبية المرتكزة على العظم

4

القدرة على بناء العالقات

4

قياس قوة السمع والصعوبات السمعية

5

التفكير التحليلي

5

2

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (إعادة تأهيل مرتكز
على الوظيفة)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2266

اختصاصيو عالج السمع والنطق

المهنة

226602

أخصائي اضطرابات تخاطب

دراسة مشكالت النطق عند األطفال وتحديد الحروف التي يصعب لفظها من الطفل ،وتصميم
البرامج التدريبية في مجال النطق ،ومتابعة تجهيز المختبرات التدريسية للنطق وتشغيلها ،وتدريب

ملخص وصف المهنة

البكم على النطق وتقييم مدى تقدمهم ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالنطق وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المستوى النطقي للطفل والحروف التي يصعب لفظها
تحديد األهداف التعليمية بعيدة وقريبة األمد وإعداد محتوى البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة وتنفيذها واختيار واستخدام

2

طرق التعليم الفاعلة لتدريس النطق وإعداد خطط الدروس التطبيقية وتنفيذها وتصميم أدوات تقييم تقدم األطفال واتخاذ
اإلجراءات التصويبية

3
4
5

إعداد بنود مستلزمات المختبرات التدريسية الخاصة بالنطق ،مثل :الحاسوب والوسائل البصرية والمرايا وكمياتها
ومواصفاتها وتركيبها وتشغيلها
تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال النطق
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالنطق وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة،
وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال النطق

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية الصوت والكالم (عالج صعوبات النطق)

2

االتصال الفعال

2

عالج النطق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التخطيط الصوتي للكالم

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعاقة كالمية شديدة

5

التفكير التحليلي

5

تركيب الكالم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2266

اختصاصيو عالج السمع والنطق

المهنة

226603

أخصائي أمراض نطق وسمع

تشخيص اإلصابات واألمراض المرتبطة بالنطق والسمع وعالجها ،ووصف أجهزة وعالجات النطق
والسمع لهؤالء المرضى وأسرهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأمراض النطق والسمع

ملخص وصف المهنة

وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة

المهام الرئيسية للمهنة
1

مقابلة المرضى وفحصهم ومراجعة تاريخهم الطبي لفهم مشكالت النطق والسمع التي يعانون منها.

2

تشخيص طبيعة اإلصابات واألمراض المرتبطة بالنطق والسمع وأسبابها استنادا إلى الفحوصات ونتائج االختبارات.

3

تقديم الرعاية المتخصصة لعالج أمراض النطق والسمع ،ووصف التقنيات مثل لغة اإلشارة للمرضى.

4

إحالة المرضى إلى االطباء األخصائيين أو تعليميين إضافيين إذا لزم األمر.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأمراض النطق والسمع وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف عمليات أمراض النطق والسمع

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مركز السمع

2

االتصال الفعال

2

عالج النطق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إعاقة كالمية شديدة

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5
1

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (إعادة تأهيل مرتكز
على الوظيفة)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2267

االختصاصيون في فحص البصر وتركيب النظارات

المهنة

226701

أخصائي بصريات

تجهيز النظارات الطبية بحسب نتائج الفحص أو وصفة الطبيب المعالج ،وتجهيز وتركيب العدسات

ملخص وصف المهنة

الالصقة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالبصريات وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار إطار النظارة بالتنسيق مع صاحب العالقة ،تفصيل عدسة النظارات الطبية وتجهيزها وتركيبها على اإلطار

2

تجهيز العدسات الالصقة وتركيبها وتدريب المريض على نزع العدسات وتركيبها وتعقيمها وترطيبها

3

صيانة النظارات الطبية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال البصريات

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالبصريات وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة،
وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال البصريات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العدسات الالصقة

2

االتصال الفعال

2

المواد البصرية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صقل عدسات النظارات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تركيب المناظير البصرية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2269

االختصاصيون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

226901

معالج مهني

دراسة حالة المصاب واحتياجات العمل المهني ،ومساعدة العاملين المصابين في العودة الى

ملخص وصف المهنة

أعمالهم واالستمرار فيها ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالعالج المهني وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقييم إمكانية تأهيل أو ادخال تعديالت على مكان العمل ،وتقييم القدرات الوظيفية للعامل

2

تدريب العامل وتأهيله الستخدام التسهيالت المساعدة في موقع العمل

3

تدريب المصاب عن طريق العالج الطبيعي لتحسين أدائه وقدراته الحركية

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال العالج المهني

5

إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالعالج المهني وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال العالج المهني

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العالج وإعادة التأهيل

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الصحة والسالمة المهنية

2

االتصال الفعال

2

اإلعاقة الوظيفية (العالج الوظيفي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العالج الوظيفي النفسي

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعادة التأهيل

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2269

االختصاصيون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

226902

أخصائي التفويض المسبق للتغطية بالتأمين الطبي

تقييم قابلية تطبيق وضرورة الرعاية والعالجات الطبية المقترحة ،وتقديم التفويض (الموافقة) على
اإلجراءات الطبية بالنيابة عن شركات التأمين ،وتقديم المشورة بشأن التغيرات المحتملة في

ملخص وصف المهنة

السياسات لمراقبة تكاليف الرعاية الصحية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التنسيق مع األخصائيين الطبيين لفهم حالة المرضى الصحية ،وتحديد قابلية تطبيق الرعاية والعالجات الطبية المقترحة،
والحاجة إليها.

2

مراجعة شروط بوليصة التأمين لتحديد حجم تغطية الرعاية والعالجات الطبية المقترحة.

3

التصديق على العالجات والرعاية الطبية المقترحة أو رفضها استنادا إلى الرأي الطبي وتغطية بوليصة التأمين.

4
5

دعم ضبط تكاليف الرعاية الصحية ،من خالل اكتشاف االزدواجية العالجية والعالجات غير الضرورية أو حاالت اإلسراف،
والتوصية بالتحسينات وتغييرات السياسات المحتملة.
أعداد التقارير الخاصة بالتفويض المسبق وتقارير عن زمن التفويض وتوثيق المعامالت وحفظها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التشخيص الطبي وتقنية العالج

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المصطلحات الطبية

2

االتصال الفعال

2

تسوية المطالبات (تأمين الحوادث واألمراض)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صيدلية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التوثيق الطبي

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2269

االختصاصيون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

226903

أخصائي ضمان الجودة الطبية

تخطيط برامج إدارة الجودة وتحسين الجودة لمؤسسات الرعاية الصحية وتنفيذها ،ومراقبة العمليات

ملخص وصف المهنة

واألنظمة ،والتحقيق في الحوادث ورفع التوصيات بغرض إدخال التحسينات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع سياسات وإجراءات لضمان االلتزام بمعايير الجودة الطبية ولوائح الصحة والسالمة والبيئة ،واإلشراف على تنفيذها.
مراقبة العمليات واألنظمة وتقييمها لضمان جودة الرعاية الصحية المقدمة ،وتحديد أوجه القصور المحتملة وغيرها من
المشكالت.
التحقيق في حوادث الجودة ،وتحديد األسباب الجذرية للحوادث وفهم احتمالية تكرار وقوعها وتأثيره ،واإلشراف على حل تلك
الحوادث.

4

وضع التوصيات الالزمة لتحسين العمليات واألنظمة لمنع حدوث مشكالت منهجية أو عرضية في الجودة.

5

إعداد ورفع تقارير جودة الخدمات الطبية وتقديم التوصيات لتحسنها والتقليل من الحوادث والمخاطر المحيطة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التشخيص الطبي وتقنية العالج

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الجودة

2

االتصال الفعال

2

توكيد الجودة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلحصاء الطبي

4

القدرة على بناء العالقات

4

التوثيق الطبي

5

التفكير التحليلي

5

إعداد تقارير الجودة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

22

االختصاصيون في الصحة
ّ

المجموعة الثانوية

226

االختصاصيون في الصحة اآلخرون
ّ

مجموعة الوحدات

2269

االختصاصيون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

226904

اخصائي عالج بالفنون

حث المريض على التعبير الفني وعن طريق الرسم أو الموسيقى أو الكتابة أو الفنون األخرى،
وتحليل العمل الفني وتحديد المشكالت والضغوط النفسية وشرح معنى العمل الفني للمريض

ملخص وصف المهنة

واستخدامه لفهم الذات ،نشر الوعي نحو العالج بالفنون وتقديم المشورة لجميع األعمار والفئات
المجتمعية لتقليل الضغوطات والمشكالت الحياتية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

حث المريض على التعبير الفني وعن طريق الرسم أو الموسيقى أو الكتابة أو الفنون األخرى

2

تحليل العمل الفني وتحديد المشكالت والضغوط النفسية وشرح معنى العمل الفني للمريض واستخدامه لفهم الذات

3
4
5

ممارسة العالج من خالل استمرار المريض في العمل الفني مع توجيه المعالج نحو الخطوات اإلصالحية واستمرار تحليل
األعمال الفنية لمتابعة الحالة ومدى تحسنها
نشر الوعي نحو العالج بالفنون وتقديم المشورة لجميع األعمار والفئات المجتمعية لتقليل الضغوطات والمشكالت الحياتية
إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالعالج الفنون وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال العالج بالفنون

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرسم التوضيحي

2

االتصال الفعال

2

الجماليات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

4

القدرة على بناء العالقات

4

التنسيق الموسيقي

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231001

أستاذ تعليم عالي

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات لطلبة التعليم العالي بحسب تخصصه ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال تخصصه واإلشراف

ملخص وصف المهنة

عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال اختصاصه وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال اختصاصه وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال اختصاصه
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال اختصاصه

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231002

أستاذ علوم تربوية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم التربوية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم التربوية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم التربوية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم التربوية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم التربوية.
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة.

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم التربوية.

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231003

أستاذ فنون

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات الفنون لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء الطلبة
وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال الفنون واإلشراف عليها

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال الفنون وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية لتنفيذها،
إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال الفنون وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال الفنون
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الفنون

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()3

الحرف اليدوية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231004

أستاذ إدارة وأعمال

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات اإلدارة واألعمال لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال اإلدارة واألعمال

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال اإلدارة واألعمال وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال اإلدارة واألعمال وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال اإلدارة واألعمال
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال اإلدارة واألعمال

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

المحاسبة والضرائب

المجال التعليمي ()2

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()3

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231005

أستاذ تقنية معلومات وإتصاالت

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات تقنية المعلومات واإلتصاالت لطلبة التعليم العالي،
وتقييم أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال

ملخص وصف المهنة

المعلومات واإلتصاالت واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة
وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال المعلومات واإلتصاالت وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات
1

المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال المعلومات واإلتصاالت وتنفيذها وتقييمها
وتقديمها للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال المعلومات واإلتصاالت
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المعلومات واإلتصاالت

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

استخدام الحاسب اآللي
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها
تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231006

أستاذ علوم هندسية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الهندسية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الهندسية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الهندسية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الهندسية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الهندسية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الهندسية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

الهندسة والعمليات الكيميائية

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

الكهرباء والطاقة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231007

أستاذ علوم هندسة معمارية وبناء

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات الهندسة المعمارية والبناء لطلبة التعليم العالي،
وتقييم أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال مسارات

ملخص وصف المهنة

الهندسة المعمارية واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة
وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال مسارات الهندسة المعمارية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر
1

المستلزمات المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال مسارات الهندسة المعمارية
وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال مسارات الهندسة المعمارية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال مسارات الهندسة المعمارية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

المجال التعليمي ()1

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()2

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231008

أستاذ علوم صحية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الصحية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الصحية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الصحية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الصحية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الصحية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الصحية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

الصيدلة

المجال التعليمي ()3

العالج وإعادة التأهيل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231009

أستاذ علوم إنسانية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم اإلنسانية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم اإلنسانية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم اإلنسانية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم اإلنسانية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم اإلنسانية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم اإلنسانية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2

الفلسفة واألخالق

المجال التعليمي ()3

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231010

أستاذ قانون

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات القانون لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء الطلبة
وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال القانون واإلشراف عليها

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال القانون وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية لتنفيذها،
إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال القانون وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال القانون
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال القانون

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

المجال التعليمي ()1

القانون

المجال التعليمي ()2

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231011

أستاذ أدب ولغويات

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات األدب واللغويات لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال األدب واللغويات

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال األدب واللغويات وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال األدب واللغويات وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال األدب واللغويات
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال األدب واللغويات

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اآلداب وعلم اللغة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231012

أستاذ علوم اجتماعية وسلوكية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم االجتماعية والسلوكية لطلبة التعليم العالي،
وتقييم أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم

ملخص وصف المهنة

االجتماعية والسلوكية واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة
وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر
1

المستلزمات المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية
وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

1

المجال التعليمي ()1

االقتصاد

المجال التعليمي ()2

العلوم السياسية والتربية المدنية

المجال التعليمي ()3

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231013

أستاذ صحافة وإعالم

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات الصحافة واإلعالم لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال الصحافة واإلعالم

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال الصحافة واإلعالم وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات
1

المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال الصحافة واإلعالم وتنفيذها وتقييمها وتقديمها
للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال الصحافة واإلعالم
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الصحافة واإلعالم

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231014

أستاذ علوم حيوية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الحيوية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الحيوية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الحيوية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الحيوية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الحيوية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الحيوية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

األحياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231015

أستاذ علوم فيزيائية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الفيزيائية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الفيزيائية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الفيزيائية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الفيزيائية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الفيزيائية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الفيزيائية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الفيزياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231016

أستاذ علوم كيميائية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الكيميائية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الكيميائية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الكيميائية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الكيميائية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الكيميائية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الكيميائية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الكيمياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231017

أستاذ رياضيات وإحصاء

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات الرياضيات واإلحصاء لطلبة التعليم العالي ،وتقييم
أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال الرياضيات

ملخص وصف المهنة

واإلحصاء واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال الرياضيات واإلحصاء وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات
1

المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال الرياضيات واإلحصاء وتنفيذها وتقييمها وتقديمها
للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال الرياضيات واإلحصاء
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الرياضيات واإلحصاء

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

المجال التعليمي ()1

الرياضيات

المجال التعليمي ()2

اإلحصاء

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231018

أستاذ علوم بيئة

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم البيئة لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم البيئة

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم البيئة وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم البيئة وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم البيئة
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم البيئة

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم البيئة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231019

أستاذ علوم زراعية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم الزراعية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم الزراعية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم الزراعية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم الزراعية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم الزراعية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم الزراعية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231020

أستاذ علوم غابات

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات علوم الغابات لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال علوم الغابات

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال علوم الغابات وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال علوم الغابات وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال علوم الغابات
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال علوم الغابات

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم الغابات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231021

أستاذ زراعة أحياء مائية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات زراعة األحياء المائية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم
أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال زراعة األحياء

ملخص وصف المهنة

المائية واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال زراعة األحياء المائية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات
1

المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال زراعة األحياء المائية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها
للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال زراعة األحياء المائية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال زراعة األحياء المائية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

مزارع األسماك

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231022

أستاذ علوم بيطرية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم البيطرية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم البيطرية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم البيطرية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم البيطرية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم البيطرية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم البيطرية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الطب البيطري

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231023

أستاذ فندقة وسياحة

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات الفندقة والسياحة لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال الفندقة والسياحة

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال الفندقة والسياحة وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال الفندقة والسياحة وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال الفندقة والسياحة
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الفندقة والسياحة

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

دكتوراه

المجال التعليمي ()1

السفر والسياحة والترفيه

المجال التعليمي ()2

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231024

أستاذ علوم أمنية

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم األمنية لطلبة التعليم العالي ،وتقييم أداء
الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم األمنية

ملخص وصف المهنة

واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم األمنية وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر المستلزمات المادية
لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم األمنية وتنفيذها وتقييمها وتقديمها للنشر
إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم األمنية
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم األمنية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

حماية األفراد والممتلكات

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231025

أستاذ علوم لوجيستية ونقل

إعداد خطة المسار التعليمي وتدريس مسارات العلوم اللوجيستية والنقل لطلبة التعليم العالي،
وتقييم أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات واالستشارات النظرية والتطبيقية في مجال العلوم

ملخص وصف المهنة

اللوجيستية والنقل واإلشراف عليها وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء وتحصيلهم الطلبة
وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
تحليل أهداف المسارات التدريسية في مجال العلوم اللوجيستية والنقل وتحديد محتواها والتوزيع الزمني وحصر
1

المستلزمات المادية لتنفيذها ،إعداد خطط الدراسات والبحوث واالستشارات في مجال العلوم اللوجيستية والنقل وتنفيذها
وتقييمها وتقديمها للنشر

2
3

إعداد خطط تدريس الجوانب النظرية في المساق التعليمي وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة وتقديم
المحاضرات في مجال العلوم اللوجيستية والنقل
تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم األداء والتحصيل وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم وتقييم ورصد تقدم
أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم اللوجيستية والنقل

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بعملية التدريس وحفظها في قاعدة البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

دكتوراه

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

خدمات النقل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريس مواد التخصص

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231026

محاضر

تدريس مسارات تخصصه لطلبة التعليم العالي وتقييم أداء الطلبة وإجراء البحوث والدراسات في

ملخص وصف المهنة

مجال اختصاصه وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد خطط الدروس النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التعليمية الفاعلة واختيار أساليب وطرق تدريس المادة
النظرية للمسار وتقديم المحاضرات في مجال تخصصه والمشاركة في تنفيذ خطة الدراسات واالبحاث

2

إعداد خطط التطبيقات العملية وإجراء المشاهدات العملية المتعلقة بالجوانب التطبيقية للمسار

3

تصميم أدوات ووسائل قياس تقدم أداء الطلبة وتقييم أدائهم وتوثيق ورصد تقدم أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال اختصاصه

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

ماجستير

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إنتاج المواد التعليمية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

231

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

مجموعة الوحدات

2310

االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
ّ

المهنة

231027

معيد

مساعدة أساتذة الجامعات وغيرهم من مدرسي التعليم العالي في واجبات التدريس وما يتصل

ملخص وصف المهنة

بها ،ومراقبة االمتحانات واالختبارات والواجبات المنزلية وتسجيل الدرجات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دعم وضع المواد والخطط الدراسية ،وإعداد المواد والعروض التقديمية للمحاضرات.

2

إرشاد الطالب وتقديم الدعم للموظفين في ذلك ،وإقامة الحلقات الدراسية والدروس التعليمية.

3

دعم إعداد وإدارة ووضع الدرجات لالختبارات والواجبات ،وتسجيل الدرجات المحققة وإبالغ الطالب بها.

4

مساعدة أعضاء هيئة التدريس في االمتحانات ،وحفظ السجالت ،وغيرها من مهام التدريس ذات الصلة.

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة باألداء الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التعليم العالي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الطالب

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء األبحاث

5

التفكير التحليلي

5

إنتاج المواد التعليمية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232001

مدرب مهني

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل التخصص ،ومتابعة تجهيز معامل أو
ورش التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل اختصاصه والتدريب على

ملخص وصف المهنة

الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة
بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل اختصاصه وتحديد أهدافه التعليمية المباشرة ،وإعداد قوائم
مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال اختصاصه

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

إنتاج المواد التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232002

مدرب أعمال وإدارة

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل األعمال واإلدارة ،وتدريس المادة
النظرية في حقل األعمال واإلدارة والتدريب على الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء

ملخص وصف المهنة

الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل األعمال واإلدارة وتحديد أهدافه التعليمية المباشرة
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال األعمال واإلدارة

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

المحاسبة والضرائب

المجال التعليمي ()2

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()3

اإلدارة والتنظيم

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

إدارة األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232003

مدرب حرف هندسية

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل الحرف الهندسية ،ومتابعة تجهيز
معامل أو ورش التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل الحرف الهندسية

ملخص وصف المهنة

والتدريب على الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق
والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل الحرف الهندسية وتحديد أهدافه التعليمية المباشرة ،وإعداد
قوائم مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الحرف الهندسية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

الكهرباء والطاقة

المجال التعليمي ()2

الميكانيكا والحرف المعدنية

المجال التعليمي ()3

اإللكترونيات واألتمتة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232004

مدرب تكنولوجيا اتصاالت ومعلومات

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات،
ومتابعة تجهيز معامل أو ورش التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل

ملخص وصف المهنة

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والتدريب على الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء
الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتحديد أهدافه التعليمية
المباشرة ،وإعداد قوائم مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة
تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال تكنولوجيا االتصاالت
والمعلومات
إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها
استخدام الحاسب اآللي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

علوم الحاسب اآللي (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232005

مدرب علوم تطبيقية

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل العلوم التطبيقية ،ومتابعة تجهيز
معامل أو ورش التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل العلوم التطبيقية

ملخص وصف المهنة

والتدريب على الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق
والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل العلوم التطبيقية وتحديد أهدافه التعليمية المباشرة ،وإعداد
قوائم مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال العلوم التطبيقية

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

األحياء

المجال التعليمي ()2

الكيمياء

المجال التعليمي ()3

الفيزياء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

الفيزياء التطبيقية (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232006

مدرب حرف هندسة معمارية وبناء

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل حرف الهندسة المعمارية والبناء،
ومتابعة تجهيز معامل أو ورش التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل حرف

ملخص وصف المهنة

الهندسة المعمارية والبناء والتدريب على الجوانب العملية أو التطبيقية في وتقييم أداء الطلبة
وتحصيلهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل حرف الهندسة المعمارية والبناء وتحديد أهدافه التعليمية
المباشرة ،وإعداد قوائم مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة
تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال حرف الهندسة المعمارية
والبناء
إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

البناء والهندسة المدنية

المجال التعليمي ()2

الهندسة المعمارية وتخطيط المدن

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

نماذج معمارية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

232

مدرسو التعليم المهني
ّ

مجموعة الوحدات

2320

مدرسو التعليم المهني
ّ

المهنة

232007

مدرب فنون

إعداد خطة التدريس النظري وخطة التدريب العملي في حقل الفنون ،ومتابعة تجهيز معامل أو ورش
التدريب العملي وتشغيلها وتدريس المادة النظرية في حقل الفنون والتدريب على الجوانب العملية

ملخص وصف المهنة

أو التطبيقية في وتقييم أداء الطلبة وتحصيلهم ،إعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة
وتحصيلهم وتقدمهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة وتحليل المناهج علوم المهنة والتدريب المهني في حقل الفنون وتحديد أهدافه التعليمية المباشرة ،وإعداد قوائم
مستلزمات معامل أو ورش التدريب وكمياتها ومواصفاتها وتركيب تجهيزات المشاغل وتشغيلها
إعداد خطط تدريس المادة النظرية وتصميم واختيار واستخدام التقنيات التربوية وطرق وأساليب التدريس الفاعلة وتنفيذ
وإدارة الدروس النظرية وتصميم االختبارات النظرية وقياس تحصيل الطلبة
إعداد خطط الدروس والتطبيقات العملية وتنفيذها وادارتها وتنظيم التطبيقات العملية والميدانية للطلبة وتصميم االختبارات
العملية وقياس أداء الطلبة

4

تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الفنون

5

إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

1

المجال التعليمي ()1

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()3

الحرف اليدوية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلرشاد الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلرشاد الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد الفني

5

التفكير التحليلي

5

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233001

معلم ثانوي

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال تخصصه ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال تخصصه ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

علم النفس التعليمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233002

معلم ثانوي لغة عربية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال اللغة العربية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال اللغة العربية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

اللغويات (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233003

معلم ثانوي لغة أجنبية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال اللغة األجنبية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال اللغة األجنبية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

تعليم لغة ثانية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233004

معلم ثانوي تربية أسرية

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بالتربية األسرية لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم وتوجيههم

ملخص وصف المهنة

ومتابعتهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالتربية األسرية وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علوم األسرة والمستهلك (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233005

معلم ثانوي اجتماعيات

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلوم االجتماعيات لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم وتوجيههم

ملخص وصف المهنة

ومتابعتهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصةبعلوم االجتماعيات وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

الدراسات االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233006

معلم ثانوي اقتصاد

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال االقتصاد ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال االقتصاد ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

علم االقتصاد (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233007

معلم ثانوي إدارة أعمال

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلم إدارة األعمال لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم

ملخص وصف المهنة

وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بعلم إدارة األعمال وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

إدارة األعمال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233008

معلم ثانوي محاسبة

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلم المحاسبة لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بعلم المحاسبة وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علم المحاسبة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233009

معلم ثانوي أحياء

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال األحياء ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال االحياء ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

علم األحياء (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233010

معلم ثانوي فيزياء

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الفيزياء ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الفيزياء ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

فيزياء (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233011

معلم ثانوي كيمياء

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الكيمياء ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الكيمياء ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الكيمياء (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233012

معلم ثانوي رياضيات

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الرياضيات ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الرياضيات ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

علم الرياضيات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233013

معلم ثانوي تربية صحية وبدنية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال التربية البدنية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط التدريب وفقا لموضوع المنهج الدراسي ورؤية المدرسة ،وتصميم التمارين البدنية.
تدريب الطالب في مجال التربية البدنية ،وتقديم التمارين الفردية والجماعية ،وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية األخرى،
وإدارة سلوك الطالب وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات البدنية وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الرياضة (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233014

معلم ثانوي حاسب وبرمجة

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الحاسب اآللي والبرمجة ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الحاسب اآللي ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

علوم الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233015

معلم ثانوي دراسات إسالمية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الدراسات اإلسالمية ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الدراسات اإلسالمية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الدين (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233016

معلم ثانوي دراسات سلوكية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الدراسات السلوكية ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الدراسات السلوكية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الدراسات االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233017

معلم ثانوي علوم أرض

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلوم األرض لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بعلوم األرض وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علم األرض (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233018

معلم ثانوي فنون

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الفنون ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الفنون ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الفنون (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233019

معلم ثانوي مكتبات

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلم المكتبات لطالب المرحلة الثانوية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بعلم المكتبات وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة الثانوية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علوم المكتبات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233020

معلم ثانوي تربية مهنية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال التربية المهنية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال التربية المهنية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

أعمال الخشب والمعادن (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233021

معلم ثانوي تربية فنية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال التربية الفنية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال التربية الفنية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233022

معلم ثانوي هندسة

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال الهندسة ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الهندسة ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

الفنون (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233023

معلم ثانوي قانون

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال القانون ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات الفردية

ملخص وصف المهنة

والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال القانون ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233024

معلم ثانوي علوم صحية

تدريس طالب المرحلة الثانوية في مجال العلوم الصحية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال العلوم الصحية وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

تعليم المدارس الثانوية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233025

معلم مرحلة متوسطة

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال تخصصه ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال تخصصه ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

االختبارات التعليمية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233026

معلم مرحلة متوسطة لغة عربية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال اللغة العربية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال اللغة العربية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

اللغويات (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233027

معلم مرحلة متوسطة لغة أجنبية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال اللغة األجنبية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال اللغة األجنبية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

تعليم لغة ثانية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233028

معلم مرحلة متوسطة تربية أسرية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال االقتصاد المنزلي ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال االقتصاد المنزلي ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

العلوم المنزلية (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233029

معلم مرحلة متوسطة تربية صحية وبدنية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال التربية البدنية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط التدريب وفقا لموضوع المنهج الدراسي ورؤية المدرسة ،وتصميم التمارين البدنية.
تدريب الطالب في مجال التربية البدنية ،وتقديم التمارين الفردية والجماعية ،وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية األخرى،
وإدارة سلوك الطالب وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات البدنية وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

الرياضة (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233030

معلم مرحلة متوسطة حاسب آلي

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال الحاسب اآللي ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الحاسب اآللي ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

علوم الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233031

معلم مرحلة متوسطة دراسات سلوكية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال الدراسات االجتماعية والسلوكية ،ووضع خطط الدروس

ملخص وصف المهنة

وتقديم التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الدراسات االجتماعية والسلوكية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء
الواجبات ،وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

الدراسات االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233032

معلم مرحلة متوسطة تربية إسالمية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال الدراسات اإلسالمية ،ووضع خطط الدروس وتقديم

ملخص وصف المهنة

التعليمات الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الدراسات اإلسالمية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

الدين (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233033

معلم مرحلة متوسطة رياضيات

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بالرياضيات لطالب المرحلة المتوسطة وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالرياضيات وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة المتوسطة وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علم الرياضيات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233034

معلم مرحلة متوسطة علوم

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال العلوم ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال العلوم ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

العلوم الطبيعية (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233035

معلم مرحلة متوسطة فنون

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال الفنون ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال الفنون ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

الفنون (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233036

معلم مرحلة متوسطة إجتماعيات

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال االجتماعيات ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال االجتماعيات ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمعلمين بدون تخصص

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

233

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

مجموعة الوحدات

2330

مدرسو التعليم الثانوي
ّ

المهنة

233037

معلم مرحلة متوسطة تربية فنية

تدريس طالب المرحلة المتوسطة في مجال التربية الفنية ،ووضع خطط الدروس وتقديم التعليمات

ملخص وصف المهنة

الفردية والجماعية ،ودعم تنمية الطالب.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب في مجال التربية الفنية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطلبة وتفاعالتهم.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

الفنون (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234101

معلم ابتدائي

تدريس طالب مرحلة التعليم االبتدائي عدة موضوعات ،بما في ذلك القراءة والكتابة والرياضيات،

ملخص وصف المهنة

ووضع خطط الدروس ،وإعطاء التعليمات الفردية والجماعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب األمور المتعلقة بمعرفة القراءة والكتابة واللغات والرياضيات والعلوم والفنون والتربية البدنية والموسيقى

2

وغيرها من موضوعات الدراسة االبتدائية األخرى ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات،
وتنظيم الرحالت واألنشطة الع

3
4
5

تقييم مدى تقدم الطالب ونموهم األكاديمي واالجتماعي.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمعلمين بدون تخصص

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

أفضل الممارسات التعليمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طرق تدريس األطفال والمراهقين

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم نفس األطفال

5

التفكير التحليلي

5

علم النفس التعليمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234102

معلم ابتدائي إجتماعيات ولغة عربية وإسالميات

تدريس طالب مرحلة التعليم االبتدائي المواد المتعلقة باالجتماعيات واللغة العربية واإلسالميات

ملخص وصف المهنة

ووضع خطط الدروس ،وإعطاء التعليمات الفردية والجماعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى باللغة العربية.
تدريس الطالب المواد المتعلقة باالجتماعيات واللغة العربية واإلسالميات ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير
المناقشات ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك الطالب وتفاعالتهم.
تقييم مدى تقدم الطالب ونموهم األكاديمي واالجتماعي.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمعلمين بدون تخصص

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

أفضل الممارسات التعليمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طرق تدريس األطفال والمراهقين

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم نفس األطفال

5

التفكير التحليلي

5

علم النفس التعليمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234103

معلم ابتدائي لغة أجنبية

تدريس طالب مرحلة التعليم االبتدائي عدة موضوعات باللغة األجنبية بما في ذلك القراءة والكتابة

ملخص وصف المهنة

والرياضيات ،ووضع خطط الدروس ،وإعطاء التعليمات الفردية والجماعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد
التعليمية والدروس وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب باللغة األجنبية لألمور المتعلقة بمعرفة القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم والفنون والتربية البدنية

2

والموسيقى وغيرها من موضوعات الدراسة االبتدائية األخرى ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات،
وإعطاء الواجبات ،وتنظيم الرحالت واأل

3
4
5

تقييم مدى تقدم الطالب ونموهم األكاديمي واالجتماعي.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

أفضل الممارسات التعليمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طرق تدريس األطفال والمراهقين

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم نفس األطفال

5

التفكير التحليلي

5

علم النفس التعليمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234104

معلم ابتدائي تربية أسرية

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بالتربية األسرية لطالب المرحلة االبتدائية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالتربية األسرية وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة االبتدائية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علوم األسرة والمستهلك (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234105

معلم ابتدائي تربية صحية وبدنية

تخطيط وتحضير الدروس والبرامج المتعلقة بالتربية الصحية والبدنية لطالب المرحلة االبتدائية

ملخص وصف المهنة

وتوجيههم ومتابعتهم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير دروس وبرامج التربية الصحية والبدنية وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
اإلشراف على الحصص الرياضي لطالب المرحلة االبتدائية وتنفيذها والتأكد من سالمة كافة الطالب واتخاذ اإلجراءات
الالزمة لتحقيق ذلك.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

الرياضة (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234106

معلم ابتدائي تربية فنية

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بالتربية الفنية لطالب المرحلة االبتدائية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالتربية الفنية وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة االبتدائية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

الفنون (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234107

معلم ابتدائي حاسب آلي

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بعلم الحاسب اآللي لطالب المرحلة االبتدائية وتدريسهم

ملخص وصف المهنة

وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالحاسب اآللي وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة االبتدائية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علوم الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234108

معلم ابتدائي علوم ورياضيات

تخطيط وتحضير الدروس المتعلقة بالعلوم والرياضيات لطالب المرحلة االبتدائية وتدريسهم

ملخص وصف المهنة

وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصة بالعلوم والرياضيات وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة االبتدائية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة
داخل الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

علم الرياضيات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2341

مدرسو المدارس االبتدائية

المهنة

234109

معلم صفوف أولية

ملخص وصف المهنة

تخطيط وتحضير الدروس للصفوف األولية وتدريسهم وتوجيههم.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير الدروس الخاصةبالصفوف األولية وفقا للمناهج المعتمدة ووفقا للرؤية األكاديمية للمدرسة.
تدريس طالب المرحلة األولية وتيسير المناقشات المختلفة في الصف ،وتقديم الواجبات المنزلية وإدارة سلوك الطلبة داخل
الصف.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات ،وإدارتها ،ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم؛ لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام،
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء التالميذ ،كل على حدة ،وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين ،والتنسيق مع
الزمالء المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التدريب للمعلمين بدون تخصص

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تقييم الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

االختبارات التعليمية

5

التفكير التحليل

5

اإلرشاد المهني

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2342

معلمو األطفال في سن مبكرة

المهنة

234201

معلم تمهيدي

تعليم األطفال دون سن المدرسة االبتدائية المهارات األساسية في السلوك االجتماعي ،والفنون
وتعليم القراءة والكتابة ،والرياضيات والنظافة الشخصية تحضيرا لمرحلة التعليم االبتدائي ،ووضع

ملخص وصف المهنة

خطط الدروس ،وإعطاء األنشطة الفردية والجماعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع الدروس واألنشطة وفقا للمنهج الدراسي والرؤية األكاديمية للمدرسة ،وتصميم المواد واألنشطة وطرق التدريس
األخرى والمحتوى التعليمي.
تعليم األطفال المهارات األساسية في السلوك االجتماعي والفنون ،ومعرفة القراءة والكتابة ،والرياضيات والنظافة
الشخصية ،وإعطاء الدروس ،وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية ،وإدارة سلوك األطفال وتفاعالتهم.
تقييم مدى تقدم األطفال ونموهم األكاديمي واالجتماعي والبدني.
تقديم المشورة للطالب وأولياء أمورهم لتحسين أدائهم وسلوكهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام
وتحديد الطرق المطلوبة لتلبية احتياجاتهم.
تسجيل الحضور والدرجات وأداء الطالب كل على حده وإعداد تقارير بذلك ،وحضور اجتماعات الموظفين والتنسيق مع الزمالء
المدرسين والمسؤولين ومساعدي المدرسين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب لمعلمي المرحلة التمهيدية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

أفضل الممارسات التعليمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم نفس األطفال

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم النفس التعليمي

5

التفكير التحليلي

5

األخالقيات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2342

معلمو األطفال في سن مبكرة

المهنة

234202

معلم رياض أطفال

إعداد خطة تدريس المباحث المختلفة في رياض األطفال ،وتدريس األطفال وتقييم أدائهم ،إعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم وتقدمهم وتنمية شخصياتهم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل مناهج المباحث والكتب المدرسية لمرحلة رياض األطفال وتحديد األهداف التعليمية وإعداد الخطط الدراسية
السنوية والفصلية
إعداد خطط الدروس النظرية وتصميم واختيار واستخدام الوسائل والتقنيات التربوية وطرق التدريس الفاعلة وإدارة الدروس
النظرية
إعداد خطط تدريس النشاطات المرافقة والنشاطات الالمنهجية وتنفيذها وادارتها
تطوير أساليب التدريس وأدوات القياس والتقويم المناسبة لطلبة مرحلة رياض األطفال ومواكبة التطور العلمي والتقني
في مجال رياض األطفال
إعداد التقارير والوثائق المتعلقة بأداء الطلبة وتحصيلهم الدراسي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التدريب لمعلمي المرحلة التمهيدية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رياض األطفال

2

االتصال الفعال

2

علم نفس األطفال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم النفس التعليمي

4

القدرة على بناء العالقات

4

األخالقيات

5

التفكير التحليلي

5

علم السلوكيات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

234

اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة

مجموعة الوحدات

2342

معلمو األطفال في سن مبكرة

المهنة

234203

معلم حضانة

وضع خطة أنشطة الحضانة وتزين الفصل بالرسومات واأللوان وتعليق الوسائل التعليمية لألطفال
وتجهيز مواد األشغال والفنون المستخدمة داخل الصف ،وتعليم أطفال الحضانة األحرف األبجدية

ملخص وصف المهنة

العربية واللغة األجنبية واألرقام باللغتين وقرأة القصص القصيرة ذات المغزى وتحفيظ السور
القصيرة من القرآن الكريم وتعليم بعض السلوكيات االجتماعية اللزمة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطة أنشطة الحضانة وتزين الفصل بالرسومات واأللوان وتعليق الوسائل التعليمية لألطفال وتجهيز مواد األشغال
والفنون المستخدمة داخل الصف.
تعليم أطفال الحضانة األحرف األبجدية العربية واللغة األجنبية واألرقام باللغتين وقرأة القصص القصيرة ذات المغزى
وتحفيظ السور القصيرة من القرآن الكريم وتعليم بعض السلوكيات االجتماعية اللزمة
تعليم أطفال الحضانة طريقة مسك األقالم والتلوين بها والتعرف على األشكال الهندسية والنماذج التي تعمل على تحسين
قدراتهم اإلدراكية
إشراك االطفال في األنشطة المختلفة برفقة األطفال اآلخرين ،مثل الموسيقى أو الجمباز أو االصطحاب إلى المالعب أو
المكتبات ،وغيرها من المناطق التي تُ ساعد الطفل على التعاون مع األطفال اآلخرين
االهتمام بالنظافة الشخصية للفل والتغذية واالهتمام بالحالة الصحية وتهيئة الظروف المناسبة لتعليم الطفل ورعايته.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب لمعلمي المرحلة التمهيدية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رياض األطفال

2

االتصال الفعال

2

علم نفس األطفال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم النفس التعليمي

4

القدرة على بناء العالقات

4

األخالقيات

5

التفكير التحليلي

5

علم السلوكيات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235101

أخصائي أساليب تعليم

ملخص وصف المهنة

وضع أساليب التعليم ،واختبارها وتقييمها ،والتنسيق مع أخصائيي التعليم لتحسينها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير األساليب التعليمية لتحقيق أهداف التعليم والكفاءات المطلوبة ،وابتكار أنشطة تعليم مباشرة وعن ُبعد أومن خالل
التدريس عبر اإلنترنت.
اختبار أساليب التعليم في الصفوف التجريبية ،ومباشرة تنفيذها ،ومساعدة المدرسين بفهم واعتماد استراتيجيات جديدة
للتدريس.
تقييم أساليب التعليم الحالية والجديدة بالتعاون مع ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين ،والتعرف على أوجه
القصور وتحديد التحسينات المحتملة.
التنسيق مع مطوري وخبراء أساليب التعليم لتبادل المعارف والخبرات وتحديد الفرص المتاحة لتنقيح الطرق وابتكارها.
إجراء البحوث التطويرية على أساليب التعليم ومتابعة أفضل الممارسات العالمية في المجال وتقديم تقارير بالتصويات
والمقترحات لتحسين جود التعليم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

طرق التدريس الخاصة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قضايا تطويرية (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

أفضل الممارسات

5

التفكير التحليلي

5

طرق تعليم خاصة (مواقف تعليمية معقدة)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235102

أخصائي تطوير مناهج

تخطيط المناهج التعليمية بحسب تخصصه واإلشراف على إعدادها وتقويمها وتطويرها وإعداد

ملخص وصف المهنة

التقارير والوثائق المتعلقة إلعداد وتطوير المناهج

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وإعداد اسس المنهاج وتحديد عناصر األهداف والمحتوى وطرق التدريس والتقييم ووضع الجداول الزمنية لعناصر
خطط إعداد المناهج
تشكيل اللجان الفنية إلعداد المناهج ومتابعة تقييمها واعتمادها من الجهة المعنية
اإلشراف على تأليف الكتب المدرسية والمواد التعليمية وإعداد المواصفات الفنية لطباعتها واإلشراف على ومتابعة طباعة
الكتب المدرسية واإلشراف على تطبيقها التجريبي
تطوير أساليب إعداد المعايير والمناهج والكتب المدرسية وطباعتها وتقييمها ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال
إعداد المناهج والكتب المدرسية
إعداد التقارير والوثائق المتخصصة إلعداد المناهج والكتب المدرسية وتقييمها وتطويرها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إنتاج المواد التعليمية

2

االتصال الفعال

2

علم أصول التدريس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال تطوير التعليم

4

القدرة على بناء العالقات

4

أفضل الممارسات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

العلوم اإلدراكية (تعليم)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235103

أخصائي توجيه تربوي

تطبيق الخطط اإلستراتيجية المتعلقة بعمليات توجيه المعلمين ،واإلشراف المباشر على عمليات
التدريس بما يتوافق مع الخطط التشغيلية واألهداف اإلستراتيجية المعدة ،وضمان توافر كافة

ملخص وصف المهنة

الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات التعليمية اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
اإلشراف على وضع الخطط اإلستراتيجية واألهداف العامة المتعلقة باإلشراف والتوجيه التربوي بما يتوافق مع الرؤى
1

واألولويات اإلستراتيجية لوزارة التعليم والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق هذه الخطط
واألهداف.

2
3
4

اإلشراف على أعمال المعلمين في مجاالت اختصاصاتهم المختلفة ،ومتابعة تطبيق الخطط والبرامج التشغيلية للعمليات
التعليمية حسب المواعيد الزمنية ومراجعة وسائل وأدوات التدريس والتقييم والقياس التي المستخدمة من قبل المعلمين.
تطبيق برامج لتطوير وتدريب المعلمين بما يضمن توافر الكوادر المؤهلة والمدربة في شتى مجاالت التدريس وضمان توافر
كافة التقنيات والوسائل الحديثة لتمكينهم من تطبيق مبادئ وأساليب التدريس بالشكل المطلوب.
عقد االجتماعات الدورية مع المعلمين في مجاالت تخصصهم ،ومراجعة التقارير التي يقدمونها حول مستوى التعليم وأداء
الطالب وومناقشة الخطط المستقبلية التي تهدف إلى تطويرهم وتحسين مستوى أدائهم.
اإلشراف على عمليات إعداد وتحضير الدروس حسب التخصص ،ومراجعة الملخصات والتقارير التي توضح سير العمليات

5

والنشاطات المتعلقة بالتدريس ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة في وزارة التعليم ،وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات واستشارتها في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القيادة التربوية

2

االتصال الفعال

2

تكامل التعليم والتدريس والمناهج

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العلوم اإلدراكية (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم أصول التدريس

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235104

أخصائي إشراف تربوي

إعداد خطة اإلشراف التربوي في حقل اختصاصه وتقييم الخطط التدريسية للمعلمين وإرشاد
وتوجيه وتدريب المدرسين والمشاركة في إعداد البرامج والمناهج والمواد التعليمية وإعداد التقارير

ملخص وصف المهنة

والوثائق المتعلقة باإلشراف التربوي وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد خطة اإلشراف التربوي السنوية وإعداد معايير تقييم الخطط الدراسية وأساليب وأدوات تقييمها وتقييم الخطط
التدريسية للمعلمين
إعداد خطة توجيه وإرشاد المعلمين وتحديد االحتياجات الفنية والمسلكية المعلمين واإلشراف على تدريبهم والمشاركة في
تقييم برامج تأهيلهم

3

المشاركة في إعداد البرامج والمناهج والمواد التعليمية وتطويرها وتقييمها

4

تطوير أساليب العمل وأدوات القياس والتقويم المناسبة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال اإلشراف التربوي

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة باإلشراف التربوي وتقييم أداء المدرسين وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القيادة التربوية

2

االتصال الفعال

2

تكامل التعليم والتدريس والمناهج

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العلوم اإلدراكية (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم أصول التدريس

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235105

أخصائي قياس وتقويم

تصميم االختبارات التربوية بأنواعها المختلفة وتنفيذ االختبارات وضمان سريتها وتحليل نتائجها

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال القياس والتقويم وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

البحث في االختبارات التربوية المختلفة ،مثل :اختبارات التحصيل والذكاء والميول والشخصية ،وإعداد الشروط المعيارية
لالختبارات وتطوير االختبارات المختلفة

2

إعداد أساليب ووسائل تنفيذ االختبارات وتنفيذ االختبارات الكتابية واألدائية والتأكيد على سريتها

3

تصحيح االختبارات ورصد نتائجها وتحليلها والتحقق من صدق وثبات وموضوعية االختبارات ومصداقية نتائجها

4

تطوير أساليب وإجراءات ومعايير القياس والتقويم ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال القياس والتقويم

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال القياس والتقويم وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أنظمة قياس المستوى

2

االتصال الفعال

2

المقارنة القياسية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

االختبارات التعليمية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل األداء

5

التفكير التحليلي

5

تقييم األداء (إدارة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235106

أخصائي تصميم برامج تدريبية

إعداد وتطوير المعايير المهنية وأطر المناهج ،وتنسيق إعداد المناهج والبرامج التدريبية وتطويرها

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة إلعداد وتطوير برامج التدريب

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

إعداد األولويات وتشكيل فرق عمل إلعداد المعايير المهنية بالتعاون والتنسيق مع ممثلي أصحاب العمل ومتابعة اعتمادها
من الجهة المعنية
إعداد أطر المناهج بحسب المعايير المهنية المعتمدة بالتعاون مع ممثلي أصحاب العمل ومتابعة اعتمادها من الجهة المعنية
تشكيل لجان فنية إلنتاج الوحدات التدريبية بحسب أطر المناهج ومتابعة عملها وتدقيق نتاجها ومتابعة اعتمادها من الجهة
المختصة وتقييمها وتطويرها

4

تطوير أساليب إعداد معايير الوحدات التدريبية ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال تصميم البرامج والوحدات التدريبية

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة بإنتاج البرامج والمناهج والوحدات التدريبية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أفضل الممارسات التعليمية

2

االتصال الفعال

2

الجودة (المسؤولية عن)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال تطوير التعليم

4

القدرة على بناء العالقات

4

أفضل الممارسات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

إنتاج المواد التعليمية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235107

أخصائي وسائل تعليمية

تخطيط إنتاج الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية ،وتوفير مستلزمات إنتاج الوسائل والتقنيات
التربوية ،واإلشراف على إنتاجها وتقييمها وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالوسائل التعليمية

ملخص وصف المهنة

وتقنيات التعليم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد احتياجات المدارس من الوسائل التعليمية والتقنيات التربوية وإعداد خطط إنتاجها وتحديد المتطلبات المادية وإعداد
بنود المستلزمات وكمياتها ومواصفاتها
دراسة وتحليل المناهج والكتب المدرسية والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية وتشكيل اللجان الفنية إلعداد الوسائل
التعليمية
تصميم أدوات ووسائل تقييم التقنيات التربوية ومتابعة تطويرها
تطوير أساليب إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال الوسائل التعليمية وتقنيات
التعليم
إعداد التقارير والوثائق المتخصصة بإنتاج وتوزيع الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة
بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علوم التربية والتعليم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

أفضل الممارسات التعليمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال تطوير التعليم

4

القدرة على بناء العالقات

4

التكييف التحريري للمعينات التعليمية

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2351

االختصاصيون في أساليب التعليم

المهنة

235108

أخصائي بحث تربوي

إجراء البحوث والدراسات التربوية وتطوير تطبيقاتها العملية في الميادين التربوية المتعددة ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

خطط الدراسات التربوية وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالبحث التربوي وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

البحث في الميادين المختلفة وتحديد القضايا والمشكالت ومجاالت البحث
تطوير أساليب وإجراءات البحث التربوي (التجريبي والوصفي) ودراسة الحالة ووصفها ،وتحليل نتائج البحث باستخدام
األساليب االحصائية وإعداد خطة الدراسات التربوية المتنوعة واإلشراف على تنفيذها وتحليل نتائجها

3

إعداد وتقديم ونشر األوراق العلمية الخاصة بنتائج البحث ومتابعة تطبيق نتائج البحث على المستوى المحلي

4

تطوير أساليب وإجراءات ومعايير البحث التربوي ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال البحث التربوي

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال البحث التربوي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علوم التربية والتعليم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التعليم العام

2

االتصال الفعال

2

إجراء األبحاث

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم النفس التعليمي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

جمع البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2352

درسو ذوي االحتياجات الخاصة
ُم ّ

المهنة

235201

معلم برايل

تقديم التوجيه والدعم الفني واألدوات والمواد للطلبة المكفوفين لتعليمهم لغة برايل ،وتقديم

ملخص وصف المهنة

المشورة للطالب وأولياء أمورهم بشأن اإلعاقة البصرية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطط الدروس بشكل يتناسب مع األهداف الموضوعة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها
من طرق التدريس والمحتوى ،ونسخ المواد التعليمية على وسائط اإلعالم المناسبة مثل طريقة برايل واألشرطة السمعية.
تدريس الطالب كيفية استخدام طريقة برايل وغيرها من نظم الكتابة عن طريق اللمس ،وإعطاء الدروس والواجبات وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية.
تقديم المشورة للطالب وألولياء أمورهم لتحسين الكفاءة والتعامل مع اإلعاقة البصرية ،والتواصل مع مقدمي الخدمات
التعليمية والطبية لتحديد الخطط واألولويات اإلنمائية.

4

التعاون مع المدرسين والباحثين لوضع طرق جديدة إلرشاد األطفال من ذوي اإلعاقات البصرية ودعمهم.

5

تثقيف العامة بشأن اإلعاقة البصرية بشكل عام واستخدام طريقة برايل ونظم اتصاالت مماثلة على وجه الخصوص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

العمل الجماعي

1

2

االتصال الفعال

2

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

الجدارات الفنية
األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية (قضايا ذوي
االحتياجات الخاصة)
علم النفس االجتماعي (تعليم)
األشخاص ذوي العاهات البصرية (قضايا ذوي
االحتياجات الخاصة)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2352

درسو ذوي االحتياجات الخاصة
ُم ّ

المهنة

235202

معلم لغة إشارة

تقديم التعليمات والدعم الفني واألدوات والمواد لتعليم لغة اإلشارة للطالب ذوي اإلعاقات

ملخص وصف المهنة

السمعية ،وتقديم المشورة للطالب وألولياء أمورهم بشأن اإلعاقة السمعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطط الدروس بشكل يتناسب مع األهداف الموضوعة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها
من طرق التدريس والمحتوى ،ونسخ األلفاظ إلى وسائط اإلعالم المرئية.
تدريس الطالب طريقة استخدام لغة اإلشارة وغيرها من نظم االتصال غير اللفظي ،وإعطاء الدروس والواجبات وتنظيم
الرحالت واألنشطة العملية.
تقديم المشورة للطالب وألولياء أمورهم لتحسين الكفاءة والتعامل مع اإلعاقة السمعية ،والتواصل مع مقدمي الخدمات
التعليمية والطبية لتحديد الخطط واألولويات اإلنمائية.

4

التعاون مع المدرسين والباحثين لوضع طرق جديدة إلرشاد األطفال من ذوي اإلعاقات السمعية ودعمهم.

5

تثقيف العامة بشأن اإلعاقة السمعية بشكل عام واستخدام لغة اإلشارة ونظم اتصاالت مماثلة على وجه الخصوص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

لغة اإلشارة (تعليم)

2

االتصال الفعال

2

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (قضايا ذوي
االحتياجات الخاصة)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2352

درسو ذوي االحتياجات الخاصة
ُم ّ

المهنة

235203

معلم صعوبات التعلم

تقديم التعليمات والدعم الفني واألدوات والمواد لألطفال ذوي اإلعاقة ،وتقديم المشورة للطالب

ملخص وصف المهنة

وألولياء أمورهم حول كيفية استغالل إمكاناتهم التعليمية الكاملة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع خطط الدروس بشكل يتناسب مع األهداف الموضوعة ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها
من طرق التدريس والمحتوى ،ونسخ المواد التعليمية على الشكل المناسب.
تدريس الطالب سواء فرادي أو في مجموعات صغيرة طريقة استخدام تقنيات متخصصة لتلبية احتياجاتهم ،وإعطاء الدروس
والواجبات وتنظيم الرحالت واألنشطة العملية.
تقديم المشورة للطالب وألولياء أمورهم لتحسين الكفاءة والتعامل مع احتياجاتهم الخاصة ،والتواصل مع مقدمي الخدمات
التعليمية والطبية لتحديد الخطط واألولويات اإلنمائية.

4

التعاون مع المدرسين والباحثين لوضع طرق جديدة إلرشاد األطفال من ذوي اإلعاقة ودعمهم.

5

تثقيف العامة بشأن األطفال ذوي اإلعاقة وكيفية تلبية هذه االحتياجات في الحياة اليومية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

طرق التدريس الخاصة

2

االتصال الفعال

2

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم (رعاية)

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

صعوبة في االنتباه والتحكم الحركي واإلدراك (طرق
تعليم خاصة)
طرق تعليم خاصة (األطفال الذين يعانون من
صعوبات التعلم)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2352

درسو ذوي االحتياجات الخاصة
ُم ّ

المهنة

235204

معلم موهوبين

تشجيع وإعطاء الفرص للموهبين للتعبير عن قدراتهم وموهبتهم ،وتحفيز األهل ألبنائهم
الموهوبين ،وتوفير اإلمكانيات لهم قدر المستطاع ،وإعداد برامج إثرائية إضافية تشبع احتياجاتهم،

ملخص وصف المهنة

وتتناسب مع قدراتهم ،وتسهم في تنمية مهارات التفكير لديهم ،والتعاون مع المؤسسات
الحكومية ،والخاصة التي تدعم الموهبين وتهتم بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تشجيع وإعطاء الفرص للموهبين للتعبير عن قدراتهم وموهبتهم ،وتحفيز األهل ألبنائهم الموهوبين ،وتوفير اإلمكانيات
لهم قدر المستطاع
توفير بيئة هادئة تناسب شخصيات الموهوببين ،لتساعده على اإلبداع واالبتكار وإرشادهم لطرق متعددة لتزيدهم بالمعرفة
والخبرات.
توفير األدوات الالزمة التي يحتاجونها لتنفيذ موهبتهم بالشكل الصحيح.
إعداد برامج إثرائية إضافية تشبع احتياجاتهم ،وتتناسب مع قدراتهم ،وتسهم في تنمية مهارات التفكير لديهم ،وإعداد
اختبارات مركزة في مجال الموهبة المحدد؛ من أجل الوقوف على أبرز التطورات المعرفية والفنية لديهم.
التعاون مع المؤسسات الحكومية ،والخاصة التي تدعم الموهبين وتهتم بهم

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

طرق التدريس الخاصة

2

االتصال الفعال

2

إرشاد الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم النفس التعليمي

4

القدرة على بناء العالقات

4

قضايا تطويرية (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2353

درسو اللغات اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235301

مدرس لغة أجنبية

تدريس مقررات دراسية في اللغات األجنبية وأدبها ،بما في ذلك األدب المقارن واللغويات ،والعمل

ملخص وصف المهنة

خارج نظم التعليم السائدة أو مساندا لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج واألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس
وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.

2

تدريس الطالب اللغات األجنبية وآدابها ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وتيسير المناقشات ،وإعطاء الواجبات

3

تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.

4
5

تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المعلمين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس في اللغة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
تعلم اللغات

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

اللغويات (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

طرق التدريس الخاصة

4

القدرة على بناء العالقات

4

اللغويات العامة (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

اللغويات باستخدام الحاسب اآللي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2354

درسو الموسيقى اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235401

مدرب أداء صوتي

ملخص وصف المهنة

تدريس مقررات دراسية في األداء الصوتي ،والعمل خارج نظم التعليم السائدة أو مساندا لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها من طرق
التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب األمور المتعلقة بمجال األداء الصوتي ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
العروض الغنائية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس األداء الصوتي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
الموسيقى وفنون األداء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

الغناء (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

موسيقى (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2354

درسو الموسيقى اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235402

معلم آلة موسيقية

تدريس مقررات دراسية في الموسيقى والعزف على اآلالت الموسيقية ،والعمل خارج نظم

ملخص وصف المهنة

التعليم السائدة أو مساندا لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها من طرق
التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب األمور المتعلقة بمجال الموسيقى واآلالت الموسيقية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وإعطاء
الواجبات ،وتنظيم العروض الموسيقية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس الموسيقى.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
الموسيقى وفنون األداء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

التنسيق الموسيقي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

موسيقى (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

اآلالت الموسيقية

5

التفكير التحليلي

5

طرق التدريس الخاصة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2355

درسو الفنون اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235501

مدرب استعراضات

ملخص وصف المهنة

تدريس مقررات دراسية في االستعراضات ،والعمل خارج نظم التعليم السائدة أو مساندا لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها من طرق
التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب األمور المتعلقة بمجال االسنعراضات ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
العروض االستعراضية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس االستعراض

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
الموسيقى وفنون األداء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

الجماليات  /االستعراض والمسرح (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

موسيقى (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2355

درسو الفنون اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235502

مدرب تمثيل

تدريس مقررات دراسية في التمثيل واألداء المسرحي ،والعمل خارج نظم التعليم السائدة أو

ملخص وصف المهنة

مساندا لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس وغيرها من طرق
التدريس والمحتوى.
تدريس الطالب األمور المتعلقة بمجال التمثيل ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم العروض
المسرحية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
التمثيل

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
الموسيقى وفنون األداء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

الجماليات  /االستعراض والمسرح (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإللقاء

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2355

درسو الفنون اآلخرون
ُم ّ

المهنة

235503

مدرب فنون تشكيلية

تدريس مقررات دراسية في التمثيل والفنون البصرية ،والعمل خارج نظم التعليم السائدة أو مساندا

ملخص وصف المهنة

لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس وفقا لموضوع المنهج واألهداف التعليمية ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس
وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تعليم الطالب في مجال األداء والفنون البصرية ،وتقديم الدروس الفردية والجماعية ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم العروض
الفنية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس الفنون.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
الفنون الجميلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

الجماليات  /الفنون والتصميم (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الفنون (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2356

دربو تقنية المعلومات
ُم ّ

المهنة

235601

مدرب برامج وتطبيقات تقنية معلومات

تدريس مقررات دراسية وإجراء دورات تدريبية في مجال برامج وتطبيقات تقنية المعلومات ،والعمل

ملخص وصف المهنة

خارج نظم التعليم السائدة أو بما يساندها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس بشكل يتناسب مع أهداف التعليم والتدريب ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس
والتدريب وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس موضوعات برامج وتطبيقات تقنية المعلومات ،وتقديم الدروس والدورات التدريبية الفردية والجماعية ،وإعطاء
الواجبات ،وتنظيم األنشطة العملية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس برامج وتطبيقات تقنية المعلومات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

تصميم قواعد البيانات (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل المعلومات (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة الحاسبات اآللية (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

علوم الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2356

دربو تقنية المعلومات
ُم ّ

المهنة

235602

مدرب تقنية معلومات

تدريس مقررات دراسية وإجراء دورات تدريبية في مجال تقنية المعلومات ،والعمل خارج نظم التعليم

ملخص وصف المهنة

السائدة أو بما يساندها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع خطط الدروس بشكل يتناسب مع أهداف التعليم والتدريب ،واختيار المصادر ،وتصميم المواد التعليمية والدروس
والتدريب وغيرها من طرق التدريس والمحتوى.
تدريس موضوعات تقنية المعلومات ،وتقديم الدروس والدورات التدريبية الفردية والجماعية ،وإعطاء الواجبات ،وتنظيم
األنشطة العملية.
تعميم أهداف واضحة للتعلم ،وإعداد االختبارات والواجبات وإدارتها ووضع الدرجات لتقييم التقدم المحرز لدى الطالب.
تقديم المشورة للطالب لتحسين كفاءتهم ،وتحديد الطالب الذين يتطلبون المزيد من االهتمام وتحديد الطرق المطلوبة
لتلبية احتياجاتهم.
مساعدة المدرسين في نظم التعليم السائدة التي يتم فيها تقديم دروس تقنية المعلومات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
استخدام الحاسب اآللي
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم أصول التدريس

2

االتصال الفعال

2

علوم الحاسب اآللي (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تدريس مواد التخصص

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق التدريس الخاصة

5

التفكير التحليلي

5

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2356

دربو تقنية المعلومات
ُم ّ

المهنة

235603

مطور مناهج تعليمية لألمن سيبراني

تطوير وتخطيط وتنسيق وتقييم برامج التعليم والتدريب لألمن السيبراني والمناهج ومحتوياتها

ملخص وصف المهنة

وطرقها وأساليب تقديمها ،حسب االحتياجات التعليمية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تخطيط االستراتيجيات التعليمية في األمن السيبراني ،مثل المحاضرات والبيانات والممارسات التفاعلية والعروض متعددة
الوسائط والدورات المصورة والدورات عبر الويب من أجل بيئة ّ
تعلم أكثر فاعلية ،بالتعاون مع المعلمين والمدربين.

2

صياغة المناهج التعليمية التوجيهية في األمن السيبراني لتقديم توجيه تفصيلي إلى قطاع الكوادرالمعني.

3

ّ
التعلم وتحديد المتطلبات في مجال األمن السيبراني.
إجراء تقييم احتياجات

4

تصميم منهج التدريب ومحتوى الدورة ،حسب المتطلبات التدريبية لألمن السيبراني.

5

إجراء المراجعات الدورية لمحتوى الدورة ،من أجل التحقق من الدقة واالكتمال والتحديث.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها
تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

المعرفة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة المجاالت المعرفية المتعددة واألدوات والطرق
ّ
التعلم في كل مجال و في مجال األمن
المنطبقة على
السيبراني .

3

3
4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

ّ
والتعلم اإللكتروني على
معرفة خدمات التدريب
الحاسوب.
معرفة نماذج التصميم والتقييم التعليمي
معرفة سياسات وعمليات وإجراءات التدريب والتعليم
بالجهة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2356

دربو تقنية المعلومات
ُم ّ

المهنة

235604

مدرب أمن سيبراني

ملخص وصف المهنة

تعليم األفراد وتدريبهم و تطويرهم واختبارهم في موضوعات األمن السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم الدورات التدريبية في األمن السيبراني المصممة بشكل خاص للمتلقين بحسب البيئات الماديةو االفتراضية.

2

تقديم المعلومات الفنية في األمن السيبراني إلى المتلقين التقنيين وغير التقنيين.

3

إجراء التدريبات التفاعلية لتهيئة بيئة ُّ
فعالة في مواضيع األمن السيبراني.
تعلم َّ

4
5

المستخدمة في القاعات الدراسية (مثل ،المحاضرات والبيانات والممارسات
تخطيط وتنسيق تقديم األساليب واألنماط ُ
التفاعلية والعروض متعددة الوسائط) من أجل تهيئة بيئة ّ
تعلم أكثر فاعلية.
تطوير تقييمات الدورات أو المساعدة في تطويرها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التدريب للمدرسين بالتخصص حسب
الموضوع
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها
تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

المعرفة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

القدرة على إعداد وتقديم ملخصات التعليم والتوعية
للتأكد من أن النظم والشبكات ومستخدمي البيانات
على دراية بسياسات وإجراءات أمن النُ ظم مع االلتزام
التام بها.

3

ُّ
التعلم .
معرفة مستويات و أساليب

3
4

التفكير التحليلي

4

معرفة عمليات االختبار والتقييم للمتعلمين.

5

التفكير النقدي

5

2

القدرة على تصميم المعلومات التقنية والتخطيطية
بحيث تالئم مستوى فهم العميل.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235901

مرشد طالبي

دراسة مشكالت الطالب النفسية والعاطفية والتربوية ومساعدتهم في حلها أو التغلب عليها،

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال اإلرشاد الطالبي

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

بناء جسور الثقة والتواصل مع الطلبة للكشف المبكر للمشكالت النفسية والعاطفية والتربوية (التحصيل) واستكشاف
أسبابها
التعاون مع الهيئة التدريسية في مساعدة الطلبة في تعرف مشكالتهم وأسبابها ومحاولة مساعدتهم بالتعاون مع المرشد
الطالبي في إيجاد الحلول وكيفية التغلب على المشكالت
مراجعة سجالت عالمات الطلبة واستكشاف الطلبة ذوي التحصيل المتدني ومحاولة كشف أسباب تدني التحصيل

3

وصعوبات التعلم والتعاون مع الهيئة التدريسية لمساعدة الطلبة الذين يواجهون صعوبات تعلم عن طريق توفير دروس
تقوية

4

التواصل مع أولياء األمور أو إحالة الحاالت الصعبة لالختصاصيين

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال اإلرشاد الطالبي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إرشاد الطالب

2

االتصال الفعال

2

علم النفس المدرسي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إرشاد مدرسي للمستوى الثانوي

4

القدرة على بناء العالقات

4

األخالقيات

5

التفكير التحليلي

5

جمع البيانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235902

أخصائي إشراف طالبي

اإلشراف على الطالب خارج الفصل الدراسي والتأكد من اتباعهم للقواعد والتعليمات التنظيمية
والسلوكية ،والتواصل المستمر مع الطلبة وتيسير تنظيم مجموعات ،الحفاظ على أمن وسالمة

ملخص وصف المهنة

الطالب أثناء اليوم الدراسي وأثناء تأدية األنشطة الالمنهجية أو أثناء الرحالت الخارجية والمشاركة
وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنشاطات وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

اإلشراف على الطالب خارج الفصل الدراسي والتأكد من اتباعهم للقواعد والتعليمات التنظيمية والسلوكية.
مشاركة االختصاصيين المعنين باألنشطة الطالبية والمرشدين في عمل المجموعات وتعريف االعضاء باألهداف
واإلجراءات ،وتنظيم النشاطات ومشاركة الطالب في تطوير إطار موضوعات النشاطات
التواصل المستمر مع الطلبة وتيسير تنظيم مجموعات مناقشة وحوار الطلبة للموضوعات والوصول الى نتائج مشتركة
باستخدام أساليب وتقنيات فاعلة

4

الحفاظ على أمن وسالمة الطالب أثناء اليوم الدراسي وأثناء تأدية األنشطة الالمنهجية أو أثناء الرحالت الخارجية.

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال اإلشراف الطالبية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة الطالب

2

االتصال الفعال

2

إرشاد الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

األخالقيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم السلوكيات

5

التفكير التحليلي

5

تعليمات السالمة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235903

أخصائي شؤون طالب

إعداد البطاقات التراكمية للطلبة في مرحلة التعليم العام تتضمن التحصيل والتقدم واإلجراءات
وتعبئتها ،إعالم أولياء االمور بمخالفات أو تدني تحصيل الطالب وتزويد الطلبة بالوثائق الثبوتية بناء

ملخص وصف المهنة

على طلبهم وإعداد التقارير والوثائق في مجال شؤون الطالب وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد البطاقة التراكمية للطلبة ومواصلة تطويرها وتحديثها في ضوء الخبرة والممارسة المحلية والممارسات الدولية
تعبئة البيانات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالطلبة وشؤونهم وتحصيلهم ومراجعتها بشكل دوري واستكشاف
مشكالتهم والتواصل مع أولياء االمور والهيئة التدريسية لحل المشكالت

3

تزويد الطلبة بالوثائق واألوراق الثبوتية بناء على طلبهم

4

تطوير أساليب وإجراءات شؤون الطلبة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال شؤون الطلبة

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال شؤون الطلبة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األنشطة الطالبية

2

االتصال الفعال

2

ادارة شؤون الطالب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

5

التفكير التحليلي

5

األنشطة الرياضية لألطفال والمراهقين

1

خدمات الرعاية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
(إعاقة وظيفية)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235904

أخصائي قبول وتسجيل

دراسة سياسة وشروط ومعايير القبول والتسجيل السارية واقتراح التعديالت وتعديلها في ضوء
الخبرة والممارسة العملية ،وتسجيل الطلبة في التخصصات والمسارات وتوثيق نتائج الطلبة

ملخص وصف المهنة

بالسجالت الخاصة وتزويد الطلبة بالوثائق المتعلقة بالشهادات والعالمات وبطاقات الهوية وغيرها
وإعداد التقارير والوثائق في مجال القبول والتسجيل وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة سياسة وشروط ومعايير القبول والتسجيل السارية واقتراح التعديالت وتعديلها في ضوء الخبرة والممارسة العملية

2

تسجيل الطلبة في ضوء المعايير واإلجراءات المعتمدة ،وإعداد بطاقة تسجيل تراكمية لكل طالب

3

توثيق الشهادات الدراسية والعالمات في بطاقة التسجيل التراكمية وتزويد الطلبة بالوثائق الثبوتية بناء على طلبهم مثل
كشوف العالمات وبطاقة االنتساب

4

تطوير أساليب وإجراءات القبول والتسجيل ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال القبول والتسجيل

5

إعداد التقارير والوثائق المتخصصة في مجال القبول والتسجيل وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة السجالت

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الدراسي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

االختبارات التعليمية

4

القدرة على بناء العالقات

4

طرق الجدولة

5

التفكير التحليلي

5

خطط التقدير/اإلقرار

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235905

أخصائي أنشطة طالبية

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وتعليمات األنشطة الألمنهجية للطلبة ،واقتراح المعايير
في ضوء الخبرات المحلية والممارسات الدولية وتنظيم مشاركة الطلبة باألنشطة الهادفة بحسب

ملخص وصف المهنة

ميولهم ورغباتهم ،وإعداد التقارير والوثائق في مجال األنشطة الطالبية وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وتعليمات األنشطة الألمنهجية للطلبة ،واقتراح المعايير في ضوء الخبرات المحلية
والممارسات الدولية

2

تنظيم مشاركة الطلبة باألنشطة الهادفة بحسب ميولهم ورغباتهم

3

تحليل نتائج األنشطة الطالبية ،وتقييم آثار األنشطة الطالبية على بناء والتنمية الشخصية للطلبة

4

تطوير أساليب وإجراءات بناء الشخصية لدى الطلبة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال النشاطات الطالبية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألنشطة الطالبية ،والتوصية باتخاذ التدابير المناسبة في سبيل ذلك ،وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األنشطة الطالبية

2

االتصال الفعال

2

األنشطة الشبابية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

4

القدرة على بناء العالقات

4

مبادئ بروتوكول اإلسعافات األولية

5

التفكير التحليلي

5

األنشطة الالمنهجية (تخطيط)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

23

االختصاصيون في التدريس
ّ

المجموعة الثانوية

235

االختصاصيون في التدريس اآلخرون

مجموعة الوحدات

2359

االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
ّ

المهنة

235906

باحث أكاديمي

إجراء األبحاث األكاديمية بما يساهم في تطوير والتوصل إلى النظريات والمبادئ العلمية

ملخص وصف المهنة

المستهدفة باالستناد إلى طرق البحث العلمية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المواضيع العملية المراد دراستها وتحليلها والبحث فيها.

2

إجراء الدراسات والبحوث العلمية مع االلتزام بقواعد وأساليب البحث العلمي.

3

المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات العلمية وتقدير آرائه العلمية المختلفة فييها ومناقشة الحاضرون بشأنها.

4

نشر المقاالت العلمية في المجالت والصحف والمواقع العلمية المتخصصة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدراسات العلمية

2

االتصال الفعال

2

إجراء األبحاث

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العمل العلمي الميداني

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليل

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241101

محاسب

إعداد وتنظيم مستندات الصرف ومتابعة تحصيل اإليرادات وتوثيقها وتحليلها ،وإعداد القيود
المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجالت وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات الالزمة

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالنفقات واإليرادات وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تدقيق المطالبات المالية والتأكد من اكتمال شروطها القانونية والمالية ،وإعداد وتنظيم وتوثيق مستندات الصرف ومتابعة
تدقيقها وإجازتها للصرف من الجهات الرقابية المعتمدة.
مراقبة النفقات الجارية والرأسمالية بحسب الموقف المالي الشهري لبنود الموازنة ،وإعداد الموقف المالي والخالصات
الشهرية وإعداد وتنظيم الحسابات الختامية السنوية.
إعداد القيود المحاسبية وتسجيل العمليات المالية بالسجالت وتدقيق حسابات البنوك وإعداد التسويات الالزمة مع كشوف
المطابقة الشهرية.

4

تطوير أساليب وإجراءات المحاسبة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المحاسبة.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال محاسبة النفقات واإليرادات وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المحاسبة العامة

2

االتصال الفعال

2

المسؤولية المحاسبية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الحسابات المدينة

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجيات المحاسبة

5

التفكير التحليلي

5

حفظ السجالت اليومية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241102

محاسب تكاليف

تخطيط ودراسة وحساب وتحليل عناصر حسابات التكلفة ،وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بمحاسبة

ملخص وصف المهنة

التكاليف وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تخطيط ودراسة األساليب المستخدمة في حساب التكلفة وتحديد عناصر حساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة وحساب
التكلفة.
تحليل عناصر التكلفة المباشرة وغير المباشرة بصورة دورية وتحديد معدل التكلفة المعيارية وتحديد االنحرافات ومدى
مساهمة كل منها في زيادة أو تقليل التكلفة.

3

إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالتكاليف وطرق التسعير وإعداد التوصيات ورفعها لإلدارة.

4

تطوير أساليب وإجراءات حساب التكاليف ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المحاسبة وحساب التكلفة.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بحساب التكاليف ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المحاسبة والضرائب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة التكاليف

2

االتصال الفعال

2

متابعة الموازنات المالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة اإلنتاج والمواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة المواد

5

التفكير التحليلي

5

تقييم الكميات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241103

مراجع داخلي

تخطيط عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية في الجهة وتنفيذها وتقييم مدى االلتزام باإلجراءات
والسياسات المؤسسية المعتمدة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة وعرضها

ملخص وصف المهنة

وتوضيحها ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

تخطيط عمليات المراجعة الداخلية في الجهة ومتابعة تنفيذها وفقا للسياسات واللوائح واإلجراءات المنظمة.
تقييم االلتزام باإلجراءات والسياسات المؤسسية وتقييم مختلف العمليات المتعلقة بإدارة المخاطر وما إلى ذلك من
العمليات الداخلة ضمن أعمال المراجعة الداخلية.
توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية للمراجعين الخارجيين ،والرد على استفساراتهم وتقديم األدلة إلثبات الحسابات
حسب الحاجة.
تحليل المعلومات والبيانات والمخرجات المختلفة المتعلقة بالجهة للتأكد من تطبيقها لألنظمة واللوائح والتعليمات
واإلجراءات المالية وإبالغ اإلدارة في حال مالحظة أي خلل في التطبيقات.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال المراجعة الداخلية لمناقشتها وتقديم التوصيات التخاذ التدابير

5

التصحيحية وإدخال التحسينات الالزمة ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التدقيق

2

االتصال الفعال

2

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراجعة القوائم المالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المحاسبة العامة

5

التفكير التحليلي

5

مراجعة االلتزام

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241104

أمين صندوق

إدارة التخطيط المالي في المؤسسة ،بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية ،والسيولة والتمويل،

ملخص وصف المهنة

وإجراء تحليل السيولة وسعر الفائدة والعملة والمخاطر المرتبطة بذلك

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إدارة األرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفق النقدي من العمليات واالستثمار والتمويل ،وضمان كفاية التدفقات النقدية،
وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكالت الناشئة عن محدودية التدفق النقدي
تحليل متطلبات رأس المال في العمليات التجارية ،وغيرها من المعامالت وااللتزامات
تقديم الدعم في وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بأنشطة ،مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد واالئتمان
والمحاسبة
تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها ،وإجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية فيما يتعلق
بالمخاطر التشغيلية والتمويلية
تحليل خيارات شروط التمويل وتحديدها لتتناسب مع االحتياجات التشغيلية واالستثمارية ،والسعي للحصول على مصادر
التمويل والتفاوض حول شروط التمويل

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليالت مالية

2

االتصال الفعال

2

تطوير السياسات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراجعة االلتزام

4

القدرة على بناء العالقات

4

متابعة الموازنات المالية

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241105

محاسب قانوني

مراجعة النظام المالي ومستندات الصرف وتدقيق اكتمال الشروط المالية والقانونية ،ومراجعة

ملخص وصف المهنة

وتدقيق كشوف الحسابات الختامية وإعداد التقارير المالية

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

مراجعة النظام المالي ونظام الرقابة الداخلي المعتمد للجهة المعنية ،ومراجعة المستندات المؤيدة للقيود المحاسبية
والمطالبات المالية وتدقيق اكتمال الشروط المالية والقانونية ومطابقتها للمعايير المحاسبية
مراجعة وتدقيق كشوف الحسابات الختامية في ضوء الموازنة السنوية والنظام المالي المعتمد وإعداد التقارير بنتائج فحص
الحسابات

3

تحليل نتائج المراجعة وفحص الدفاتر والسجالت المالية وتقديم االقتراحات والتوصيات

4

تطوير أساليب وإجراءات المحاسبة ومواكبة التطور العلمي والتقني في مجال المحاسبة القانونية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال المحاسبة القانونية وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بذلك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المحاسبة والضرائب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

2

االتصال الفعال

2

التدقيق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراجعة القوائم المالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المحاسبة العامة

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير المالية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241106

مراقب مالي

مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات اإلنفاق في الجهة المعنية والتحقق من امتثال
المستندات المالية لألنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف ،وحصر مخالفات اإلنفاق والمشاركة

ملخص وصف المهنة

في لجان التحقيق في حاالت العجز أو االختالس وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج
الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة المتعلقة بها

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات اإلنفاق المالي في الجهة المعنية والتأكد من توافر المخصصات في الموازنة
المعتمدة في البند الخاص بمحتوى المستندات المالية ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة

2

اجازة المستندات للصرف بعد التحقق من امتثالها للشروط المالية والقانونية

3

إعداد وتقديم بيانات مخالفات االنفاق مع األدلة

4

المشاركة في لجان التحقيق في حاالت العجز أو االختالس أو المنازعات بشأن المبالغ المالية المستحقة

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالرقابة المالية ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التفتيش

2

االتصال الفعال

2

مراجعة االلتزام

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة الموازنات المالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة التكاليف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241107

أخصائي موازنة مالية

وضع سياسات إدارة األصول والخصوم وإدارة رأس المال وتنفيذها ،وتحسين موازنات المؤسسات

ملخص وصف المهنة

لدعم األهداف والغايات اإلستراتيجية والمالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة موازنات المؤسسات وتقييمها ،وفهم حجم وطبيعة األصول والخصوم ،وتقييم المخاطر المحتملة مثل مخاطر
السيولة واالئتمان ورأس المال.
تحديد حاالت العجز بين األصول والخصوم الناتجة عن فجوات التمويل واالستحقاقات والفجوات مماثلة ،وقياس هذه

2

الحاالت ،وتحديد أساليب موازنة التدفقات النقدية والمعدالت واالستحقاقات ،وغيرها من العوامل التي تؤدي إلى حدوث
عجز بين األصول والخصوم.

3
4
5

وضع سياسات إدارة الموازنة المالية مثل تقييد أحجام فئات األصول والخصوم الكبرى ،وتحديد مزيج الموازنة المالية وتحديد
نسب السيولة المستهدفة ،واإلشراف على تنفيذها.
ضمان التزام الموازنة المالية باللوائح المتعلقة بالموضوعات ذات الصلة ،مثل متطلبات رأس المال ،ونسب السيولة ،ونسب
التركيز والتمويل.
دراسة حجم اإلنفاق الكلي ومصادر التمويل واإليردات المتوقعة وإعداد كشوف الموازنة السنوية بإستخدم النماذج والبنود
المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

السياسة النقدية

2

االتصال الفعال

2

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القوائم المالية المجمعة

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسؤولية المحاسبية

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241108

أخصائي حسابات ضرائب

احتساب مختلف أنواع الضرائب المفروضة على المنشأة بما يشمل الخصومات واإلعفاءات

ملخص وصف المهنة

الممنوحة لتحديد الفروقات بين تقارير اإلقرارات الضريبية المقدمة والضرائب المستحقة فعليا.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد التقارير الضريبية القانونية بما يتناسب مع جدول الضرائب والمتطلبات التنظيمية

2

مواكبة اللوائح المعمول بها والتأكد من التزام المنشأة بعمليات فرض الضرائب
تقديم المشورة لإلدارة حول تأثير القوانين الجديدة على االلتزامات الضريبيةوفحص ومراجعة حسابات األعمال لضمان تطبيق

3

األنظمة الضريبية بشكل صحيح ،والتوصية باإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها بخصوص عدم المطابقة لضمان االلتزام
باللوائح الضريبية

4
5

تقديم المشورة بشأن أساليب تحسين المحاسبة الضريبية السائدة وتحديد فرص توفير الضرائب
جمع البيانات المالية ورفع التقارير عن الوضع الضريبي للمنشأة ،وإعداد التقارير األخرى مثل تقارير التسويات الضريبية
وتحصيل الضرائب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المحاسبة والضرائب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الضرائب والتعريفات

2

االتصال الفعال

2

إيرادات ضريبة الدخل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون الضرائب الدولية

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون الضرائب

5

التفكير التحليلي

5

تحقيق ضريبي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241109

أخصائي مراقبة مخزون

وضع استراتيجية مراقبة المخزون وسياساتها وخططها ومتابعة تنفيذها ،وتوجيه أنشطة مراقبة
المخزون اليومية وتنسيقها ،ووضع الخطط الالزمة والتأكد من فاعليتها ،ومراقبة أداء العمليات

ملخص وصف المهنة

ومقارنتها باألهداف المحددة ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة
البرامج وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع استراتيجية مراقبة المخزون وسياساتها وخططها العامة ومباشرة تنفيذها بما يتوافق مع السياسات واإلجراءات
المنظمة.
توجيه أنشطة مراقبة المخزون اليومية وتنسيقها وتقديم المشورة والدعم الالزم للمراقبين.
وضع الخطط الالزمة لتخطيط المخزون والتأكد من فعاليتها المتعلقة بتخزين المواد المختلفة فيه والوارد والصادر وفقا
للسياسات واإلجراءات المنظمة.

4

مراقبة أداء العمليات ومقارنتها باألهداف المحددة ،وتحديد أنماط صرف المواد وطلبها ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بمراقبة المخزون وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المحاسبة والضرائب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة اإلنتاج والمواد

2

االتصال الفعال

2

إدارة المواد

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جرد الممتلكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقييم الكميات

5

التفكير التحليلي

5

ضبط العمليات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2411

المحاسبون

المهنة

241110

أخصائي مستودعات

تخطيط وتنظيم وإدارة المستودعات ومتابعة إجراءات استالم المواد والسلع ومطابقة الكميات
والمواصفات وتخزين المواد والسلع بظروف مالئمة وصرف المخزون للجهات المعنية وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالمستودعات وعرضها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تصميم سجالت وقوائم أصناف المخزون وفقا لدرجة التجانس واالستخدام وترميزها وتنظيم سجالت ودفاتر وبطاقات
المخازن.
متابعة الكميات الداخلة والخارجة من المستودعات ومراقبة المخزون ،ومتابعة إصدار أذونات التسليم للفروع والوحدات.
مطابقة الشحنات الواردة من حيث الكميات والمواصفات مع القوائم وتحديد النواقص والتأكد من مطابقة المواد المستلمة
لشروط التوريد.
إعداد أماكن التخزين وتنظيم المخازن لتيسير عمليات الصرف واالستالم ،وتطوير إجراءات وأساليب العمل باستخدام التقنيات
الحديثة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالمستودعات وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة المخازن

2

االتصال الفعال

2

حفظ المخزون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جرد الممتلكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

ضبط العمليات

5

التفكير التحليلي

5

حفظ السجالت اليومية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2412

الماليون ومستشارو االستثمار
المستشارون
ّ
ّ

المهنة

241201

أخصائي استشارات مالية

تقديم المشورة للعمالء عبر التحليل الكمي للبيانات المالية ،وتقديم التوصيات لالستعانة فيها عند

ملخص وصف المهنة

اتخاذ القرارات المالية واالستثمارية

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

فهم الوضع المالي للعمالء وتحديد احتياجاتهم وتوقعاتهم
جمع البيانات إلجراء التحليالت المالية ،مثل أداء الشركة وتطور أسعار األسهم واالتجاهات االقتصادية ،والتنسيق مع الفرق
الداخلية واألطراف األخرى لجمع البيانات العامة أو الخاصة
إجراء التحليالت المالية ،وإنشاء النماذج المالية ،وتحديد االتجاهات وبلورة التصورات ،وتحديد المخاطر وتدابير التخفيف من
آثارها
تقديم التوصيات للعمالء التخاذ القرارات المالية ،وتقديم المشورة حول الخيارات المتاحة ،مثل االستثمارات وعمليات الدمج
واالستحواذ
إعداد العروض والتقارير ،وإعداد الرسوم التوضيحية ،كالمخططات والرسوم البيانية ،وعرض النتائج واإلجابة على األسئلة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليالت مالية

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القوائم المالية المجمعة

4

القدرة على بناء العالقات

4

تمويل الشركات

5

التفكير التحليلي

5

المشتقات (المالية)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2412

الماليون ومستشارو االستثمار
المستشارون
ّ
ّ

المهنة

241202

أخصائي استثمار

تحليل المعلومات والبيانات المالية الستخدامها في اتخاذ قرارات االستثمار وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتعلقة باالستثمار وعرضها

المهام الرئيسية للمهنة
تحديد مصادر البيانات والمعلومات إلجراء التحليالت المالية ،وجمع وتحليل البيانات والمعلومات من المصادر المحددة
1

وتفسير البيانات المتعلقة باألسعار واالستقرار والتوجهات المستقبلية لالستثمارات وتلخيص البيانات المتعلقة بالتوجهات
الحالية والمستقبلية

2
3
4
5

تحديد مصادر البيانات والمعلومات إلجراء التحليالت المالية وإجراء الدراسات والتحاليل الالزمة بهدف تحديد متطلبات العائد
ومستوى اإلقدام على المخاطرة أثناء القيام بأي عملية استثمارية
إعداد الجداول البيانية لعرض النتائج وتوضيحها ،وإعداد التوصيات المتعلقة بتوقيت االستثمار (الشراء والبيع)
مراجعة النماذج المالية واالتجاهات والتصورات ،وتحديد المخاطر وتدابير التخفيف من آثارها وتطوير أساليب وإجراءات العمل
باستخدام التقنيات الحديثة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باالستثمار وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة المتعلقة بها ،وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليالت مالية

2

االتصال الفعال

2

أدوات استثمار السندات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خدمات استثمار األسهم

4

القدرة على بناء العالقات

4

أبحاث األسهم

5

التفكير التحليلي

5

تحليل المخاطر

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2412

الماليون ومستشارو االستثمار
المستشارون
ّ
ّ

المهنة

241203

أخصائي تخطيط مالي

دراسة كيفية الحصول على األموال الالزمة للمشروع من مصادرها المختلفة بأقل التكاليف و أفضل

ملخص وصف المهنة

الشروط وفي التوقيت المناسب ،والتخطيط إلستثمار األموال لتحقيق أعلى العوائد بأقل األخطار

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة أنشطة العمل مثل التحليل المالي والنمذجة المالية وتقييم األخطار المالية و تخطيط التأمين على العمل في
المؤسسات و الشركات

2

تخطيط توزيع األرباح والمفاضلة بين مصادر االموال وفق معيار الربح والتكلفة

3

تخطيط االحتياجات المالية طويلة وقصيرة االجل ووضع خطة االدخار المالي القصير و البعيد األمد
تقديم النصح المالي للشركات والمؤسسات لبناء االستراتيجيات المالية للكتيف مع متغيرات الواقع المالي وإجراء الدراسات

4

والتحاليل وجمع المعلومات إلعداد األهداف والخطط المالية ،وتحليل المعلومات والبيانات الماليةوإعداد التقارير والوثائق
المتعلقة بالتخطيط وعرضها على المعنيين ومناقشتها

5

تحديد المصادر التي يمكن اللجوء إليها من أجل تمويل وتغطية احتياجات المؤسسة من األموال و التي تم تقدير الحاجة إليها
بشكل مسبق

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليالت مالية

2

االتصال الفعال

2

التمويل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إعداد التقارير

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل المخاطر

5

التفكير التحليلي

5

القوائم المالية المجمعة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241301

أخصائي تمويل شركات

استقبال وتقييم طلبات التمويل الخاصة بالشركات واالستعالم وجمع البيانات عن الشركات الراغبة

ملخص وصف المهنة

في الحصول على تمويل واستكمال الوثائق والمستندات القانونية إلجراء التعاقدات

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع التوصيات لالستعانة بها عند اتخاذ قرارات تمويل الشركات ،وتقديم المشورة حول خيارات التمويل مثل إصدار
األسهم ،وعمليات إعادة الشراء ،وإصدار الدين والدروع الضريبية.
بيع وتسويق جميع الخدمات التمويلية للشركات وإجراء تحليالت تمويل الشركات ،وإنشاء النماذج المالية ،وتحديد المخاطر
وتدابير التخفيف من آثارها
ادخال الطلبات على النظام للشركات الراغبة في الحصول على تمويل وتقييم رغبات الشركات والميزانيات المحددة
والقدرات االقتصادية وتقديم االقتراحات المناسبة

4

زيارة الشركات المتأخرةعن سداد االقساط وإعدادتقرير بأسباب التأخير

5

تقديم حلول مالية متطورة تساعد الشركات على االستمرار في التوسع والنمو

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

السياسة النقدية

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القوائم المالية المجمعة

4

القدرة على بناء العالقات

4

تمويل الشركات

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241302

أخصائي ائتمان

المشاركة في وضع اإلستراتيجية المالية وفقا لألهداف والغايات الشاملة للجهة ،وتحديد الحاجة
إلى منتجات وخدمات ائتمانية جديدة ،ودراسة المالءة االئتمانية للعمالء وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة المتعقلة باالئتمان وعرضها وتوضيحها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع اإلستراتيجية المالية وفقا لألهداف والغايات الشاملة للجهة وتحديد االحتياجات المالية ،ومتطلبات العائد
ومستوى اإلقدام على المخاطرة.
تحديد الحاجة إلى منتجات وخدمات ائتمانية جديدة ،ومراقبة المتطلبات واالتجاهات االستثمارية وتحليلها وتطوير خدمات
ومنتجات ائتمانية جديدة ،وتحديد األسعار والمعدالت والضوابط ذات الصلة.
دراسة المالءة االئتمانية للعمالء وتحديد المنتجات المالية المناسبة لهم وإعداد الوثائق وتقارير االئتمان والشروط واإلجراءات
الواجب اتخاذها في حالة التخلف عن سداد الدفعات أو التعثر (التوقف عن السداد).
تقديم المشورة والتوجيه الالزم المتعلق بالعمليات االئتمانية واإلشراف عليها ،مثل التوقعات المالية وإعداد الموازنة
ومراجعات األداء المالي.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باالئتمان وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا
للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التمويل

2

االتصال الفعال

2

تمويل الشركات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليالت مالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التقدير المالي

5

التفكير التحليلي

5

تصنيف االئتمان

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241303

أخصائي تحليل مالي

دراسة المواقف المالية للجهة المعنية وتحليلها ،وتحديد أولويات وبرامج اإلنفاق ،وتحليل حركة تدأول
األوراق المالية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعقلة بالتحليل المالي وعرضها وتوضيحها

ملخص وصف المهنة

وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة الموقف المالي للجهة ومصادر التمويل المتاحة وحجم اإلنفاق المتوقع من حيث األهمية واألولوية بالتنسيق مع
الجهة المعنية.
دراسة سبل وأساليب ضغط النفقات في حاالت العجز المالي ودراسة سبل االستثمار في حاالت الوفر المالي وترتيب
أولويات اإلنفاق واالستثمار في ضوء الموقف المالي.
دراسة حركة تدأول األوراق المالية ودراسة العوامل المؤثرة على التغير بأسعارها وتقدير القيم الحقيقية لألسهم والتنبؤ
بالتغيرات المستقبلية بأسعارها.
تطوير أساليب وإجراءات التحليل المالي ومواكبة التطورات والمستجدات والممارسات الدولية في مجال التحليل المالي.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتحليل المالي ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التمويل

2

االتصال الفعال

2

تحليل المخاطر

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مقارنات النسب األساسية

4

القدرة على بناء العالقات

4

مخاطر االئتمان

5

التفكير التحليلي

5

التقدير المالي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241304

محقق مالي

جمع المعلومات الالزمة عن األعمال والعمليات المالية بهدف تحديد وجود المخالفات المالية
ومباشرة التحقيق الفعلي في القضايا المالية والتوصل إلى النتائج والمسارات التصحيحية

ملخص وصف المهنة

والقضائية الالزمة بشأنها ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بالتحقيق المالي وعرضها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء التحقيقات الالزمة بهدف تحديد المخالفات المالية والعمل على إعداد التقارير الفنية.
تدوين المالحظات المتعلقة بالمعامالت المالية المختلفة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة والتأكد من تطبيق
السياسات واإلجراءات واألنظمة المتبعة في مجال العمل وااللتزام بها.
توفير البيانات وإدارة الخدمات اللوجستية ،وتقديم األدلة إلثبات البيانات والمعلومات حسب الحاجة.
الرد على أسئلة واستفسارات المعنيين وتوضيح المخالفات المالية وتقديم التوصيات الالزمة وضمان توافر كافة التحليالت
والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج أعمال التحقيقات المالية لمناقشتها وتقديم التوصيات التخاذ التدابير
التصحيحية وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التفتيش

2

االتصال الفعال

2

التحقيقات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

التدقيق

5

التفكير التحليلي

5

تحقيق ضريبي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241305

أخصائي تطوير منتجات مالية

تطوير منتجات وخدمات مالية جديدة لتلبية احتياجات العمالء واألسواق ،وتقديم المشورة

ملخص وصف المهنة

للمستثمرين حول المنتجات المالية الجديدة

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد الحاجة إلى منتجات وخدمات مالية جديدة ،ومراقبة المتطلبات واالتجاهات االستثمارية وتحليلها

2

تطوير خدمات ومنتجات مالية جديدة ،وتحديد األسعار والمعدالت والضوابط ذات الصلة

3

تنسيق طرح المنتجات والخدمات المالية الجديدة مع األقسام ذات الصلة ،مثل الشؤون القانونية والتسويق واالمتثال

4
5

إعداد الوثائق التي تغطي عناصر مثل المدفوعات والشروط واإلجراءات الواجب اتخاذها في حالة التخلف عن سداد الدفعات
أو التعثر (التوقف عن السداد)
تقديم الدعم للعمالء والمستثمرين المحتملين في الرد على األسئلة المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تطوير المنتج

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليالت مالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

القوائم المالية المجمعة

5

التفكير التحليلي

5

تمويل الشركات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241306

أخصائي تأمين

تنفيذ كافة األعمال والعمليات التأمينية المتعلقة بنشاطات الجهة وتقديم المشورة واإلرشاد الالزم
بشأنها وضمان توافر كافة المستندات واألوراق الالزمة وعرضها على المعنيين في الجهة ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالتأمين وعرضها وتوضيحها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد البيانات الخاصة بالممتلكات والمعدات والمنشآت التابعة للجهة والقيم التأمينية لها وتحديد احتياجات الجهة التأمينية
تمهيدا لتنفيذها.
دراسة عروض شركات التأمين المختلفة وتحليلها ومقارنتها بهدف اختيار األنسب منها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها
ومتابعة اعتمادها.
تنفيذ العمليات والمشروعات والمبادرات المتخصصة المتعلقة بالتأمين والعمل مع الخبراء االكتواريين لتحديد المخاطر
وتطبيق النماذج االكتوارية.
تحليل المعلومات والبيانات لتحديد مدى الحاجة إلى خدمات ومنتجات تأمينية جديدة ،ومراقبة متطلبات واتجاهات التأمين،
وتقديم نتائج التحليالت وعرضها على الرئيس المباشر مع ضمان توفير كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتأمين ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خدمات التأمين

2

االتصال الفعال

2

تقييم المخاطر (تأمين)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون التأمين

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليالت مالية

5

التفكير التحليلي

5

بيانات الوضع االئتماني

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241307

أخصائي خدمات مصرفية

تقديم كافة الخدمات المصرفية للعمالء بمستوي عال من الجودة والكفاءة وفقا لمعايير تقديم

ملخص وصف المهنة

الخدمات المعتمدة بالبنك

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تعريف العمالء والمتصلين بالخدمات والعروض التي يقدمها المصرف وتنسيق طرح المنتجات والخدمات المصرفية الجديدة
مع األقسام ذات الصلة ،مثل الشؤون القانونية والتسويق واالمتثال ،وضمان التكامل مع األنظمة المصرفية الحالية
الرد على أسئلة العمالء واستعالماتهم ،وتقديم المشورة للعمالء حول الخدمات المصرفية ومتابعة طلباتهم
تطوير خدمات ومنتجات مصرفية جديدة  ،وتصميم العمليات ،والتنبؤ بمستوى إقبال العمالء ،وتحديد االحتياجات
االستثمارية.
إعداد التقارير حول االستعالمات والشكاوى التي يتم تلقيها ،وتحديد األسئلة أو المشكالت المتكررة ،وغير ذلك من
االتجاهات.
مراقبة األنظمة المصرفية واإلشراف عليها ،مثل شبكات الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت ،وأجهزة الصراف اآللي وعمليات
بطاقات االئتمان ،وتحديد المشكالت وضمان حلها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة النقد

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حركة األموال

4

القدرة على بناء العالقات

4

أنظمة الدفع

5

التفكير التحليلي

5

تعقب الدفع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241308

أخصائي خزانة

مراقبة مختلف األعمال والعمليات المتعلقة بالخزانة والتي تشمل الكشوفات المالية وعمليات
السداد وعمليات التحويل واالستالم وإيداع النقد والشيكات وتنظيم النقد في المؤسسة ،بهدف

ملخص وصف المهنة

تحقيق أفضل عائد ممكن وتقليل تكلفة األموال المستخدمة،

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

ضمان إجراء المطابقات اليومية والدورية على الكشوفات والتقارير المتعلقة بعمليات الخزانة والعمل مراجعة وتفويض
العمليات النقدية وفقا للوائح والسياسات واإلجراءات المعمول بها في الجهة.
تقييم السجالت المالية وتقديم توصيات بشأن الطرق التي يمكن من خاللها توفير األموال لتحقيق األهداف المالية
التأكد من إعداد وحفظ جميع المراسالت الخاصة بعمليات الخزانة والتأكد من توثيق كافة المستندات والملفات المتعلقة بها
لضمان المحافظة على كافة السجالت التي توضح أنشطة الخزانة
متابعةعمليات التنبؤ بالتدفقات النقدية وعمليات إعداد كشوفات التدفق النقدي والتي تشتمل على المواعيد الزمنية
ومتطلبات التسهيالت البنكية المعتمدة والمستخدمة في إعداد التقارير التي تُ رفع لإلدارة العليا في الجهة.
إعداد التقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا ،وإحاطتهم بمختلف التحديات والمستجدات
واقتراح اإلجراءات التصحيحية المناسبة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حافظة خصم الخزانة

2

االتصال الفعال

2

قسم الودائع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التسوية (محاسبة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

جرد الممتلكات

5

التفكير التحليلي

5

تحديد وسائل االستثمار

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241309

أخصائي استمرارية األعمال

تنفيذ خطط وأنشطة استمرارية األعمال في المنشأة ،وتخطيط اختبارات على الحلول
واالستراتيجيات القائمة واستخالص المعلومات منها ،وتحديث اإلجراءات والخطط ،واإلشراف على

ملخص وصف المهنة

تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها ،وتقديم الدعم لوحدات األعمال واإلجابة على األسئلة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل وتحديد العوامل المؤثرة في تقديم الخدمات في الجهة وتنفيذ عملياتها األساسية واستمرار أعمالها
واستخالص النتائج

2

اإلشراف على تنفيذ خطط وإجراءات الطوارئ وتحسينها ،وتقديم الدعم لوحدات األعمال واإلجابة على األسئلة

3

التنسيق مع أصحاب المصلحة ،وإسناد المسؤوليات في وحدات األعمال ،والتواصل مع السلطات

4
5

تخطيط اختبارات خطط الطوارئ ،وتنفيذها واستخالص النتائج منها ،وتقييم أداء استمرارية األعمال بعد حدوث عراقيل
وانقطاعات حقيقية في العمل ،والتحقيق في حاالت العجز وإعداد التقارير ،وتحديث اإلجراءات والخطط
نشر الخطط واإلجراءات في المنشأة ،وتدريب الموظفين المسؤولين عن استمرارية األعمال ودعمهم ،ومراقبة أدائهم

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ذكاء األعمال

2

االتصال الفعال

2

أنظمة األعمال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خطة استمرارية األعمال

4

القدرة على بناء العالقات

4

خطة واستراتيجية التعافي من الكوارث

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات ذكاء األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241310

أخصائي تداول أوراق مالية

تخطيط أنشطة التداول وتوجيهها وتنسيقها ،ووضع استراتيجيات التداول وتنفيذها واتخاذ قرارات

ملخص وصف المهنة

التداول وإجراء تحليالت األوراق المالية وتقديم التوصيات بهذا الشأن.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع البيانات إلجراء التحليالت المالية ،مثل األسعاروالمعدالت ،والتنسيق مع الفرق الداخلية واألطراف األخرى لجمع البيانات
العامة أو الخاصة
إجراء التحليالت المالية ،وإنشاء النماذج المالية ،وتحديد االتجاهات وبلورة التصورات ،وتحديد المخاطر وتدابير التخفيف من
آثارها.
تقديم التوصيات التخاذ قرارات التداول ،وتقديم المشورة حول الخيارات المتاحة ،مثل تداول المراكز وفروق األسعار
واالستراتيجيات.
إعداد العروض والتقارير ،وإعداد الرسوم التوضيحية ،كالمخططات والرسوم البيانية ،وعرض النتائج واإلجابة على األسئلة.
ضمان إبالغ العمالء بنتائج تداول األوراق المالية وتلخيص مراكز التداول ،وعائد االستثمار ،ومستويات المخاطر ،وتكاليف
اإلدارة ،وغيرها من العوامل ذات الصلة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أدوات استثمار السندات

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

التخطيط المالي

5

التفكير التحليلي

5

القوائم المالية المجمعة

2

سندات إقراض/المشتقات المالية /واألوراق المالية
األخرى

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241311

أخصائي رقابة مالية

مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات اإلنفاق في الجهة المعنية والتحقق من امتثال
المستندات المالية لألنظمة والقوانين المالية وإجازتها للصرف ،وحصر مخالفات اإلنفاق والمشاركة

ملخص وصف المهنة

في لجان التحقيق في حاالت العجز أو االختالس وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بنتائج
الرقابة المالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة المتعلقة بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة وتدقيق العمليات المالية وإجراءات اإلنفاق المالي في الجهة المعنية والتأكد من توافر المخصصات في الموازنة
المعتمدة في البند الخاص بمحتوى المستندات المالية ومدى التزامها بالقوانين واألنظمة.

2

اجازة المستندات للصرف بعد التحقق من امتثالها للشروط المالية والقانونية.

3

إعداد وتقديم بيانات مخالفات االنفاق مع األدلة.

4

المشاركة في لجان التحقيق في حاالت العجز أو االختالس أو المنازعات بشأن المبالغ المالية المستحقة.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة المتعلقة بالرقابة المالية ،وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلشراف القائم على المخاطر

2

االتصال الفعال

2

اإلشراف الوقائي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التفتيش

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراجعة االلتزام

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة الموازنات المالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

241

الماليون
االختصاصيون
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2413

ّ
الماليون
المحللون
ّ

المهنة

241312

أخصائي إيرادات حكومية

المشاركة في تخطيط وإدارة أعمال اإليرادات وتوجيهها وتنسيقها ومراجعة بيانات وتقارير اإليرادات
المحصلة
الحكومية وتدقيقها تحليل المعلومات والبيانات المتخصصة والعمل على تحويل اإليرادات
َّ

ملخص وصف المهنة

إلى الحسابات والهيئات الحكومية ،وإعداد التقارير الالزمة بشأنها وعرضها على المعنيين
ومناقشتها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

المشاركة في تخطيط وإدارة أعمال اإليرادات وتوجيهها وتنسيقها وضمان دقة المحاسبة
مراجعة بيانات وتقارير اإليرادات الحكومية وتدقيقها ،ومتابعة تسوية الحسابات وضمان امتثالها للقوانين واللوائح المعنية،
ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل التجارب والممارسات الحديثة المناسبة
تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات مع األطراف المعنية بما يحقق المصلحة المشتركة
المحصلة إلى الحسابات والهيئات الحكومية،
تحليل المعلومات والبيانات المتخصصة والعمل على تحويل اإليرادات
َّ

4

والتنسيق مع الجهة المالية الحكومية واإلدارات المصرفية لمراجعة الحسابات وبيانات الدخل ،وضمان إيداع جميع اإليرادات
بشكل صحيح وسليم

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باإليرادات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل اإليرادات  /المصاريف

2

االتصال الفعال

2

تحصيل الديون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

رفع معدالت التحصيل

4

القدرة على بناء العالقات

4

بيانات الوضع االئتماني

5

التفكير التحليلي

5

تقديم الفواتير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242101

أخصائي التزام

مراقبة األداءللجهة ومدى استمرارها بااللتزام باألنظمة والمعايير الموضوعة ومراقبة العمليات

ملخص وصف المهنة

لمنع االحتيال

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلبالغ عن الحاالت االحتيالة إلى السلطات المختصة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة

2

تقديم العون في تنفيذ السياسات واإلجراءات الالزمة لاللتزام بالمعايير واللوائح

3

وضع وتطوير اإلجراءات وضبط العمليات وإعداد التدابير التصحيحية لتحسين االلتزام باللوائح والمعايير

4
5

التحقيق في الحوادث والشكاوى وتحديد األسباب الجذرية واألثر الناتج عنها ،واإلبالغ عن حاالت االحتيالة إلى السلطات
المختصة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بااللتزام  ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراجعة االلتزام

2

االتصال الفعال

2

الضوابط الداخلية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليالت مالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

التفكير التحليلي

5

التدقيق

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242102

أخصائي إدارة مخاطر

المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة ،وتطوير وتنفيذ إجراءات إدارة
المخاطر باستخدام األساليب النوعية والكمية ،وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بإدارة المخاطر

ملخص وصف المهنة

وعرضها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في تطوير سياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الجهة والعمل على تنفيذها بما يتوافق مع الخطط العامة للجهة
ومع السياسات واإلجراءات المنظمة..
تحديد المخاطر وتحليلها والتخفيف من آثارها ،وتحديد مدى احتمالية حدوث المخاطر وآثارها ،وتطوير سياسات إدارة المخاطر
وإعداد تقارير تقييم المخاطر.
تحديد التدابير الالزمة للتخفيف من آثار المخاطر المحتملة ،وتصميم سياسات وإجراءات إدارة المخاطر وتنفيذها ،للوقاية من
المخاطر التي تم تحديدها.
تحليل وتقييم احتمالية نشوء المخاطر وآثارها المحتملة ،وتطوير نماذج التنبؤ بها ،وإجراء تحليالت الحساسية ،وتقديم تقارير
المخاطر.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة المخاطر ،والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التمويل والبنوك والتأمين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة المخاطر

2

االتصال الفعال

2

تهميش المخاطر

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل المخاطر

4

القدرة على بناء العالقات

4

مخاطر االئتمان

5

التفكير التحليلي

5

تحليالت مالية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242103

أخصائي تنظيم إداري

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتنظيم اإلداريولالستفادة منها ،وتحديد االحتياجات
التطويرية في مجال إعداد الهياكل التنظيمية الجهة المعنية واقتراح الخطط والبرامج الالزمة لعمليات

ملخص وصف المهنة

التطوير وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بالتنظيم اإلداري وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتخصصة بالتنظيم اإلداري ،ودراسة إمكانية وجدوى تطبيقها ،ورفع التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة.

2

دراسة وتحليل األوضاع اإلدارية وتحديد االحتياجات التطويرية في الجهة.

3

اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لعمليات التطوير وإعداد األدلة التنظيمية وأدلة إجراءات العمل.

4

تطوير أساليب وإجراءات التطوير اإلداري باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التنظيم اإلداري.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتنظيم اإلداري وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

القانون اإلداري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلدارة الحكومية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة العمليات

5

التفكير التحليلي

5

التطوير التنظيمي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242104

أخصائي إدارة التغيير

تمكين الجهة المعنية لتحقيق مرونة أكبر وتحقيق فوائد المنافسة بتعظيم راس مالها البشري ،والتأكد

ملخص وصف المهنة

من تلبية التغيير لألهداف بالتوقيت والموازنة المحددة بزيادة والء العاملين واستثمار مجهوداتهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء تحاليل االحتياجات والدراسات المتعلقة بتخصيص الموارد لتعظيم تبني العاملين للتغيير وتقبله

2

المساعدة في تقليل مقأومة العاملين للتغيير إلى الحدود الدنيا وتعظيم مشاركتهم في الهيكلية الجديدة

3
4
5

التواصل مع المستويات المتوسطة من اإلدارة وإقناعهم بأهمية التغيير وجدواه ومساعدتهم في نقل الصورة إلى العاملين
مما يؤدي إلى نتائج أفضل في بيئة العمل
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال إدارة التغيير
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة التغيير وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم النفس في أماكن العمل

2

االتصال الفعال

2

دعم التغيير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال التطوير

4

القدرة على بناء العالقات

4

نموذج تطوير وإدارة األخالق

5

التفكير التحليلي

5

تطوير الموظفين

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242105

أخصائي تطوير إداري

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتطوير اإلداري ولالستفادة منها ،وتحديد االحتياجات
التطويرية في الجهة المعنية واقتراح الخطط والبرامج الالزمة لعمليات التطوير وإعداد التقارير

ملخص وصف المهنة

والوثائق المتعلقة بالتطوير اإلداري وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة التجارب والممارسات الدولية المتخصصة بالتطوير اإلداري ،ودراسة إمكانية وجدوى تطبيقها ،ورفع التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة.

2

دراسة وتحليل األوضاع اإلدارية و تحديد االحتياجات التطويرية في الجهة.

3

اقتراح الخطط والبرامج الالزمة لعمليات التطوير والتحسين والتميز المؤسسي.

4

تطوير أساليب وإجراءات التطوير اإلداري باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التطوير اإلداري.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتطوير اإلداري وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

تصميم اإلجراءات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال التطوير

4

القدرة على بناء العالقات

4

اقتصاد التطوير

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242106

أخصائي استشارات أعمال

ملخص وصف المهنة

مساعدة العمالء على اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بتسيير نشاطات أعمالهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقديم استشارات لتطوير األهداف الرئيسيةفي الجهة ومتابعة األنشطة والمشروعات والمبادرات ذات العالقة والتأكد من
وجود األطر والمقاييس الدقيقة لتقييم مستوى تحقيق هذه األهداف.
اإلشراف على تحسين وتحليل منتجات وخدمات الجهة وتحديد الفرص والمجاالت المتاحة لتطويرها وتحسين آليات عرضها
وتقديمها بما يساعد في توسيع شريحة المستفيدين منها.
بناء وإدامة عالقات عمل فعالة وناجحة مع مختلف فئات وشرائح المستفيدين
تقديم التوصيات والمقترحات المتعلقة بوجود فرص جديدة لتطوير وتوسيع األعمال والخدمات والمنتجات ،وكيفية رفع
مستوى رضى المستفيدين حولها والتواصل معهم بشكل دوري لتطوير المزيد من األعمال معهم.
مراجعة التقارير والبيانات المالية وتحديد التحديات وتقديم استشارات في مختلف القضايا والمبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل األعمال

2

االتصال الفعال

2

إدارة األعمال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تطوير األعمال

4

القدرة على بناء العالقات

4

سياسات دورات األعمال

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات تخطيط األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242107

أخصائي عمليات بريدية

إعداد وتطوير العمليات واألنشطة البريدية والخرائط والخطوط البريدية ،والتعريفات وجداول تكاليف
الخدمات البريدية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالعمليات البريدية وعرضها

ملخص وصف المهنة

وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل خرائط الخطوط البريدية بهدف إعداد الجداول الجوية ومتابعة تطبيقها ،وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

2

تقديم التوصيات المناسبة لإلدارة العليا في مجال إعداد الخطط التشغيلية للعمليات البريدية المختلفة بأكبر فعالية ممكنة.

3

تنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات التي من شأنها أن تزيد من فعالية وكفاءة العمل ،ومتابعة المتعهدين بهدف التأكد من
تطبيقهم لجميع الشروط والمواصفات الموضوعة
مراجعة االستمارات والنماذج البريدية حسب المعاهدات واالتفاقيات الدولية والمحلية ،ودراسة عروض الخدمات البريدية

4

والعقود الفنية وضمان مواءمتها لالحتياجات والمتطلبات الفنية في هذا المجال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام
التقنيات الحديثة

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالعمليات البريدية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة األعمال (خدمات البريد)

2

االتصال الفعال

2

تصميم اإلجراءات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استراتيجيات االتصال

4

القدرة على بناء العالقات

4

خدمة توصيل البريد

5

التفكير التحليلي

5

التبادل اإللكتروني للبيانات)(EDI

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242108

أخصائي إدارة مشاريع

تحليل عناصر وفعاليات المشروع ووضع الخطط والبرامج الزمنية ومتابعة تنفيذها ووضع برنامج
التدفق النقدي وتحليل المخاطر المتوقعة ومراجعة وتعديل مراحل التعديل وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال إدارة المشاريع عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحليل عناصر وفعاليات المشروع وارتباطها وترتيبها ودراسة قيمة المشروع وحجمه وإعداد برنامج زمني وترتيب اإلجراءات

2

إعداد الموارد المادية والبشرية الالزمة لتنفيذ المشروع ومتابعة توفيرها وبالتوقيت المناسب

3

إعداد جدول تدفق نقدي متناسب مع تسلسل تنفيذ الفاعليات

4
5

مراجعة التنفيذ والتقدم الفعلي ومقارنته بالبرنامج المخطط وإعداد البرامج المعدلة والمنقحة ،وتطوير أساليب وتقنيات
العمل باستخدام التقنيات الحديثة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة المشاريع وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

آيزو ( 10006:2003إرشادات إدارة الجودة للمشاريع)

2

االتصال الفعال

2

اإلدارة العليا للمشاريع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة المشاريع

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجيات إدارة المشاريع

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242109

أخصائي إدارة خدمات

دراسة وتحليل وتحديد الخدمات وإعداد الخطط التطويرية والتشغيلية للخدمات وتحسين فاعليتها

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بإدارة الخدمات وعرضها على المعنيين ومناقشته

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة الخدمات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة الخدمات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
دراسة التجارب والممارسات المتعلقة بإدارة الخدمات وإمكانية وجدوى االستفادة منها ورفع التوصيات والمقترحات بتبني
أفضل األساليب والممارسات
إعداد الخطط التشغيلية للخدمات المختلفة بأكبر فعالية ممكنة ،تحليل العمليات واإلجراء التفصيلية وضمان تكاملها وترابطها

4

وسالمة مساراتها التدفقية بما يضمن تقديم الخدمات ضمن أعلى معايير الكفاءة والجودة ،ووضع الحلول المناسبة
للمشاكل والتحديات

5

تطوير أساليب وإجراءات التطوير اإلداري باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال إدارة الخدمات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط وتحسين الخدمات اللوجستية

2

االتصال الفعال

2

إدارة العمليات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التوثيق الفني

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير

5

التفكير التحليلي

5

تسويق الخدمات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242110

أخصائي إدارة الطوارئ

تحديد المخاطر وتحليلها والتخفيف من آثارها ،وتحديد مدى احتمالية حدوث المخاطر وآثارها،

ملخص وصف المهنة

والمساعدة في تطوير سياسات إدارة الطوارىء وإعداد تقارير تقييم عملية الطوارىء

المهام الرئيسية للمهنة
1

اإلشراف على المنشآت وضمان جاهزيتها لحاالت الطوارئ والمخاطر ،ومتابعة وضع الخطط التصحيحية والوقائية بناءا على
ذلك.

2

اقتراح خطط التعافي من الطوارئ والمخاطر في حال وقوعهاوإعداد التقارير الدورية لتحليل وإدارة الطوارىء

3

تنظيم وإدارة المصادر والمسؤوليات للتعامل مع جميع الحاالت الطارئة والحد من االثار الضارة

4
5

وضع خطط وآليات العمل المتعلقة بإدارة الطوارئ و وبناء مؤشرات األداء الخاصة بأنشطة ومبادرات الجهة ،والمساهمة في
تحقيق أهداف اإلدارة من خالل االشراف والمتابعة على جميع األعمال التنفيذية في الخطة التشغيلية ذات الصلة.
إعداد دليل موثق لإلجراءات واآلليـات واإلرشادات والتعليمات التي تخص الطوارئ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنسيق خدمات الطوارئ

2

االتصال الفعال

2

إدارة األزمات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

عالج األزمات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تفسير األزمات

5

التفكير التحليلي

5

تحليل المخاطر

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242111

أخصائي إدارة تمريض

تقييم وتوجيه الخطط التمريضية المقدمة للمرضى بواسطة تحليل المعلومات المقدمة ورفع تقارير
مع مراعاة مطابقة الرعاية التمريضية إلرشادات الطبيب المعالج و التنسيق مع النشاطات الصحية

ملخص وصف المهنة

األخرى التي تساھم في تحقيق الرعاية الشاملة للمرضى

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع الخطط التنظيمية وطرق االتصال حسب السياسات وأهداف المستشفى وتقييم عمل مشرفات التمريض

2

تقديم اقتراحات وطرق لتحسين الخدمات التمريضية بالمستشفى ومراجعة احتياجات القسم

3

مراقبة إنجاز العمل بالنحو الذي يكفل تقديم عناية تمريضية على مستوى عالي من الجودة

4

مراجعة ومساندة وتطوير السياسات واإلجراءات التمريضية

5

متابعة وتطبيق سياسات ولوائح وقوانين وزارة الصحة فيما يتعلق بنظام إدارة خدمات التمريض بالمستشفيات وإعداد
وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها..

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العناية والتمريض

2

االتصال الفعال

2

إدارة المرضى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قضايا الرعاية الصحية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242112

أخصائي إدارة صيدالنية

المشاركة في تطوير األهداف الرئيسية وسياسات إدارة الصيدلية واإلشراف المباشر على تخطيط
وتنظيم أعمال الخدمات الصيدلية في المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة ،ومتابعة أعمال

ملخص وصف المهنة

الصيادلة والفنيين العاملين في الصيدليات بما يتوافق مع الخطط التشغيلية المعدة ،وضمان توافر
كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات اليومية بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات في مجال الصيدلة.

2

المشاركه في تطوير الخدمات الصحيه مما يساعد على تقديم رعايه صيدليه افضل

3
4
5

إعداد الوثائق والتقارير الطبية المتعلقة بالصيدلة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المنظمة ،وضمان تطبيق مبادئ وقواعد السالمة العامة أثناء القيام بمختلف أعمال الصيدلة.
اإلشراف على عمليات تركيب وصرف الوصفات واألدوية ،لضمان حسن سير العمليات وفقا للسيات واإلجراءات المنظمة
إعداد وتحضيرالتقارير التي توضح نسب اإلنجاز العامة ،وعرضها على اإلدارة العليا المتخصصة ،وإحاطتها بمختلف التحديات
والمستجدات واقتراح الحلول واإلجراءات التصحيحية المناسبة ،واستشارتهم في مختلف المبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة األداء

2

االتصال الفعال

2

أعمال صيدلية العيادات الخارجية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الصيدلية في المستشفيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

عمليات الصيدلة

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242113

أخصائي شؤون طيران

توكيد سالمة وتكامل أنظمة المالحة الجوية ومطابقتها للمواصفات والمعايير ،والمشاركة في
إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة في شؤون الطيران ومراجعة وتدقيق طلبات تراخيص ممارسة

ملخص وصف المهنة

خدمات النقل الجوي ،ودراسة هيكلية األسعار والتعريفات وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة بشؤون الطيران وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل مجاالت سالمة وأمن الطيران والمطارات المدنية بهدف توكيد سالمة وتكامل أنظمة المالحة الجوية
ومطابقتها للمواصفات والمعايير المحلية والدولية وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
تقديم التوصيات المناسبة لإلدارة العليا في مجال إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بشؤون الطيران المختلفة بأكبر فعالية
ممكنة.
تنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات التي من شأنها أن تزيد من فعالية وكفاءة المطارات ،ومراجعة وتدقيق طلبات إصدار
تراخيص ممارسة خدمات النقل الجوي بما يتواءم مع كافة اللوائح والمعايير المعتمدة
دراسة هيكلية األسعار والتعرفات وضمان التزام كافة الجهات المعنية بجدول األسعار المعتمد وكافة البنود والشروط
المحددة في االتفاقيات الجوية المتعلقة بخدمات النقل الجوي
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بشؤون الطيران وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراءات  /سياسات منح التراخيص واالعتمادات

2

االتصال الفعال

2

منح التراخيص

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم اإلجراءات

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون الجوي

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242114

أخصائي جمركي

إعداد وتطوير العمليات واألنشطة الجمركية ،ودراسة التعريفات الجمركية والرسوم واإلعفاءات

ملخص وصف المهنة

الجمركية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالعمليات الجمركية وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة المتعلقة باإلجراءات الجمركية ودراسة إمكانية االستفادة منها ورفع التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة
إعداد وتنفيذ خطط العمليات الجمركية وااللتزام التام بالقوانين السعودية ذات العالقة ومتابعة عملية تنفيذها وتطبيقها.
تقديم التوصيات المالئمة لإلدارة العامة المتعلقة بحسابات التعريفة الجمركية وتوضيح العقبات والمشاكل ،و تقديم الحلول
المناسبة لها ومناقشتها واإلشراف على تطبيقها وتنفيذها.
مراجعة االستمارات والنماذج الجمركية حسب المعاهدات واالتفاقيات الدولية والمحلية ،وتطوير أساليب وإجراءات العمل
وإجراءات منح التصاريح واإلعفاءات الجمركية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالعمليات الجمركية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منح التراخيص

2

االتصال الفعال

2

مجال المسؤولية (القضايا الجمركية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

عمليات الجمارك

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم اإلجراءات

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242115

أخصائي هندسة قيمية

تنسيق النشاطات واإلجراءات لتطوير وتطبيق معايير مقننة ،وضمان االلتزام بمتطلبات اإلنتاج

ملخص وصف المهنة

المقنن للقطع والعناصر والمنتجات ،وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

المشاركة في إعداد وتطوير معايير مقننة للتصميم وإنتاج القطع والمنتجات
دراسة التصاميم األولية والتوصية بإجراء تعديالت بناء على إمكانيات اإلنتاج والتكلفة والعوامل التقنية األخرى بالتنسيق مع
المهندس المصمم

3

تنسيق إجراءات فحص واختبار المنتجات الجديدة وتقييم نتائج الفحص والتوصية باإلجراءات التصويبية في ضوء نتائج الفحص

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل ومواكبة التطورات التقنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة التكاليف

2

االتصال الفعال

2

تكلفة دورة الحياة)(LCC

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تكامل المنتج

4

القدرة على بناء العالقات

4

مواصفات المنتج

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة الموازنات المالية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242116

أخصائي أمني

دراسة وتحليل وتحديد متطلبات واحتياجات األمن والسالمة لدى الجهة و تحديد المواصفات
ومستويات الجودة المطلوبة ألنظمة وأجهزة األمن والسالمة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

والمتعلقة في مجال األمن وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل و تحديد متطلبات واحتياجات األمن والسالمة في الجهة ،وتحديد المواصفات ومستويات الجودة المطلوبة
ألنظمة وأجهزة األمن والسالمة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
مراجعة أنظمة أألمان والتأكد من سالمة تشغيلها وـنها تعمل بشكل سليم وفي األوقات المحددة.
مراقبة وتدقيق مستوى التزام جميع الجهات بسياسات وأدلة وأنظمة األمن والسالمة وضمان توافر اإلرشادات
والمعلومات الالزمة لمساعدتهم على التقيد بتعليماتها
تصميم وتطبيق كافة خطط األمن والسالمة بما يشمل الحاالت الطارئة والحرائق والكوارث وكذلك أنشطة التفتيش والحراسة
وضبط الدخول إلى المرافق
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باألمن وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فحص األداء والسالمة

2

االتصال الفعال

2

التحليل األمني (أمن البيانات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الخدمات األمنية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدريب وإدارة موظفي األمن

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242117

أخصائي ذكاء أعمال

تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد التحليالت واالختبارات العلمية واختيار أفضل
الطرق واألدوات واألساليب لجمعها وتنظيمها وتحليلها بالشكل األفضل وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال ذكاء األعمال وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل الخطط المعدة وتفصيلها إلى عمليات منظمة ،وتنظيم األنشطة ومسار سير المعلومات وتوكيد استهدافها
للخدمة أو المنتج المرغوب به
دراسة وتحليل النظريات والمنهجيات والتقنيات المعلوماتية والتجارب والممارسات التي تقوم على تحويل البيانات األولية

2

إلى معلومات مفيدة ذات معنى ألغراض األعمال ،وإعداد ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات
الحديثة المناسبة

3
4
5

جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهة المعنية بشكل مستمر وتسجيلها وتحليلها وفقا ألهداف محددة ،وإعداد
التوصيات وتدارسها مع إدارات تقنية المعلومات بهدف استخدامها في عملية اتخاذ القرار لتحسين األداء العام
تحليل األعمال المعدة بهدف تحديد أفضل استراتيجيات العمل المناسبة في المجال المحدد ووضع الحلول المناسبة
للمشاكل التخطيطية التي قد تواجه أثناء أداء األعمال ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بذكاء األعمال وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مجموعة تطبيقات األعمال

2

االتصال الفعال

2

ذكاء األعمال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات ذكاء األعمال

4

القدرة على بناء العالقات

4

أنظمة األعمال

5

التفكير التحليلي

5

نمذجة البيانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242118

أخصائي إدارة أزمات

إعداد وتطوير الخطط واإلجراءات والعمليات التي من شأنها المساعدة في التعامل مع الكوارث
واألزمات وتقليل التكاليف الناجمة عنها والوقت الالزم للتعافي منها وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال إدارة االزمات عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل وتحديد كافة األزمات الخارجية والداخلية التي قد تواجه الجهة ووحداتها التنظيمية ،وإعداد التقارير المتعلقة
بنتائج التحليل والتوصيات
تدقيق وتقييم مستوى التزام الجهة والوحدات التنظيمية بأنظمة وإجراءات إدارة األزمات ،وذلك بالتنسيق مع اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية ،واقتراح سبل معالجة االنحرافات
المشاركة في إعداد وتطوير األدلة اإلجرائية الالزمة للتعامل مع مشكالت األنشطة الرئيسية ووضع الحلول والبدائل ومعالجة
شكأوى واعتراضات العمالء والموظفين بالتنسيق مع باقي إدارات قطاع خدمة العمالء.
وضع اآلليات واألنظمة واإلجراءات لضمان تنفيذ خطط إدارة األزمات والتنسيق مع اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية لتحديد
كيفية تقييم مستوى التقيد وااللتزام باإلجراءات ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي في هذا الخصوص
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة االزمات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة األزمات

2

االتصال الفعال

2

اإلشراف  /المراقبة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال التطوير

4

القدرة على بناء العالقات

4

خطة واستراتيجية التعافي من الكوارث

5

التفكير التحليلي

5

تحليل القدرات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242119

أخصائي أداء مؤسسي

تحديد مؤشرات األداء لكافة قطاعات الجهة المعنية ،وتقييم النتائج المتعلقة بمؤشرات األداء
وتوثيقها والمشاركة في إعداد اإلرشادات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ أنشطة إدارة األداء وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال األداء المؤسسي عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مصدر المعلومات والبيانات الالزمة وجمعها وتنظيمها وتحليلها وتحديد مؤشرات األداء لكافة قطاعات الجهة المعنية

2

المشاركة في إعداد اإلرشادات والتعليمات المتعلقة بأنشطة إدارة األداء لجميع الوحدات التنظيمية التابعة للجهة المعنية

3
4
5

تقديم الدعم لكافة القطاعات في الجهة المعنية لتمكينها من تقييم النتائج المعلقة بمؤشرات باألداء وتوثيقها في خطط
األداء
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال األداء المؤسسي
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باألداء المؤسسي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقييم األداء (منهجيات)

2

االتصال الفعال

2

تحليل األداء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات إدارة الجودة المؤسسية)(EQMS

4

القدرة على بناء العالقات

4

الموارد البشرية (مشاريع)

5

التفكير التحليلي

5

إدارة األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242120

أخصائي جودة

تصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة ،وتطبيق معايير ومواصفات الجودة ودراسة مستوي رضى
العمالء عن جودة الخدمات وتطوير أنظمة وإجراءات تدقيق الجودة وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال الجودة عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل وإعداد وتصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة وتحديد وتطوير مواصفات ومعاير ومؤشرات لمختلف العمليات
والمخرجات.
المساهمة الفعالة في تطوير معايير ومواصفات الجودة المطلوب توافرها لمختلف المبادرات والبرامج والمخرجات قيد
التطوير وفقا لخطط العمل الموضوعة.
إعداد وتطوير استبانة قياس مستوى رضى العمالء عن جودة الخدمات والعمليات واإلجراءات المعدة ،وتوثيق وتحليل
توصياتهم التحسينية في هذا المجال.
تطوير أنظمة وإجراءات ونماذج تدقيق الجودة والمشاركة في وضع خطط التدقيق الدوري والسنوي وتنفيذ عمليات ضبط
وتدقيق الجودة بشكل متكامل ودقيق.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالجودة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الجودة

2

االتصال الفعال

2

برمجيات إدارة الجودة المؤسسية)(EQMS

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة الجودة الشاملة)(TQM

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

2

آيزو( / TR 10013:2001إرشادات توثيق إدارة أنظمة
الجودة)
إدارة األعمال

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242121

أخصائي إداري

مساعدة الرئيس المباشر في وضع األهداف الرئيسية لإلدارة أو القسم وأداء وتنفيذ مجموعة من
المهام اإلدارية المختلفة ،وتقديم الدعم لزمالء العمل والتأكد من نقل الخبرات والمعارف ،وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة بنتائج األعمال

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

مساعدة الرئيس المباشر في وضع األهداف الرئيسية لإلدارة أو القسم وأداء وتنفيذ مجموعة من المهام اإلدارية المختلفة
والعمل على اقتراح وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم في تحقيقها.
تقديم الدعم والمساندة لزمالء العمل األقل خبرة في الفرع أو إلدارة والتأكد من نقل الخبرات والمعارف الالزمة لتطويرهم
وتحسين مستوى أدائهم.

3

تنفيذ مختلف العمليات اإلدارية واإلجرائية حسب حاجة العمل بهدف تغطية احتياجات الفرع أو اإلدارة من تلك العمليات.

4

تنفيذ العمليات والمشروعات والمبادرات المتخصصة وتوظيف المعارف والخبرات الفنية بهدف ضمان تحقيق أفضل النتائج.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمشاركة في عرضها وتوضيحها والعمل على حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها
وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

مباني المكاتب (صيانة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اآلالت المكتبية

4

القدرة على بناء العالقات

4

توظيف األفراد

5

التفكير التحليلي

5

الصحة والسالمة المهنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242122

اخصائي مواصفات ومقاييس وجودة

تصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة ومعايير ومقاييس ومواصفات الجودة ودراسة مستوي رضى

ملخص وصف المهنة

العمالء عن جودة الخدمات وتطوير أنظمة وإجراءات تدقيق الجودة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل وإعداد وتصميم أدلة ونماذج إدارة الجودة وتحديد وتطوير المواصفات والمعاير والمقاييس لمختلف العمليات
والمخرجات
المساهمة الفعالة في تطوير معايير ومواصفات الجودة المطلوب توافرها لمختلف المبادرات والبرامج والمخرجات قيد
التطوير وفقا لخطط العمل الموضوعة
إعداد وتطوير استبانة قياس مستوى رضى العمالء عن جودة الخدمات والعمليات واإلجراءات المعدة ،وتوثيق وتحليل
توصياتهم التحسينية في هذا المجال
تطوير أنظمة وإجراءات ونماذج تدقيق الجودة والمشاركة في وضع خطط التدقيق الدوري والسنوي وتنفيذ عمليات ضبط
وتدقيق الجودة بشكل متكامل ودقيق.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقةبالمواصفات والمقاييس والجودة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول
المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الجودة الشاملة)(TQM

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار المواد

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير  /المراقبة

5

التفكير التحليلي

5

إختبار قابلية االستخدام

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242123

أخصائي مجالس بلدية وانتخابات

إجراء الدراسات والتحاليل المتعلقة بقرارات المجالس البلدية وكافة التشريعات والسياسات التابعة
لها وتنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات المتعلقة بأعمال المجالس البلدية وتحليل ومراجعة وتدقيق

ملخص وصف المهنة

كافة العمليات واإلجراءات المتخذة في أعمال انتخاب وتعيين أعضاء المجالس البلدية وإعداد التقارير
الالزمة المتعلقة بالمجاس البلدية وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الدراسات والتحاليل المتعلقة بقرارات المجالس البلدية وكافة التشريعات والسياسات ذات العالقة ووضع األطر
العملية الالزمة لتطبيقها وااللتزام بها وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

2

تقديم التوصيات والمشورة الالزمة لإلدارة العليا المتعلقة بمجالس البلديات واالنتخابات وفقا لخطط العمل الموضوعة.

3

تنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات المتعلقة بأعمال المجالس البلدية والمتعلقة بإجراء االنتخابات.
تحليل ومراجعة وتدقيق كافة العمليات واإلجراءات المتخذة في أعمال انتخاب وتعيين أعضاء المجالس البلدية بما يشمل

4

قوائم الناخبين والمرشحين ونتائج االنتخابات وغيرها وضمان سالمتها ومطابقتها مع القوانين والتشريعات المعتمدة،
وتقديم نتائج التحليالت وعرضها وضمان توفير كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمجالس البلدية واالنتخابات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

االقتراع

2

االتصال الفعال

2

تصنيف الوثائق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلدارة المحلية

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون البلدي

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242124

أخصائي شؤون مناطق

تطوير المعايير المتبعة في تصنيف المحافظات والمراكز اإلدارية ،وتنسيق وتنفيذ العمليات
والمبادرات لمعالجة االرتباط اإلداري لألجهزة الحكومية داخل المنطقة وتحليل ترشيح المحافظين

ملخص وصف المهنة

وإعداد التقارير والوثائق المتعلقة بشؤون المناطق وعرضها على المعنيين ومناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل وتطوير المعايير المتبعة في تصنيف المحافظات والمراكز اإلدارية ،وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

2

مراجعة الخطط المعتمدة لشؤون المناطق وتقديم التوصيات والمشورة المتعلقة بها.

3
4
5

تنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات بهدف معالجة تحديد االرتباط اإلداري لألجهزة الحكومية داخل المنطقة بما يحقق
المصلحة المشتركة.
تحليل مسوغات ترشيح المحافظين ووكالئهم ورؤساء المراكز وتقديم نتائج التحليالت وعرضها وضمان توفير كافة التحليالت
والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بشؤون المناطق وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التخطيط المجتمعي

2

االتصال الفعال

2

مراقبة الحدود

3

التركيز على جودة الخدمة

3

دراسة مسحية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراءات األمن

5

التفكير التحليلي

5

منأولة الشكاوى

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242125

أخصائي أحوال مدنية

تنفيذ إجراءات األحوال المدنية ،وتنفيذ برامج األحوال المدنية والتنسيق مع أصحاب المصلحة،

ملخص وصف المهنة

ومعالجة طلبات الحصول على شهادات القيد العائلي وبطاقات الهوية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ إجراءات األحوال المدنية ،والرد على طلبات األفراد ومطالبهم

2

إجراء المقابالت مع المتقدمين للحصول على المعلومات ،وإعداد الطلبات

3

متابعة إجراءات تدقيق طلبات الحصول على وثائق األحوال المدنية مثل البطاقة الشخصية ودفتر العائلة وشهادة الميالد من
حيث اكتمال الطلب والوثائق والمستندات

4

تنفيذ برامج األحوال المدنية التي وضعتها اإلدارة ،والتنسيق مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة

5

تنفيذ المهام اإلدارية التي تهدف إلى حفظ السجالت وإعداد التقارير

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حفظ السجالت اليومية

2

االتصال الفعال

2

تصنيف الوثائق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراجعة االلتزام

4

القدرة على بناء العالقات

4

علوم اإلحصاء

5

التفكير التحليلي

5

معالجة وتحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242126

أخصائي استشارات أمن سيبراني

تقديم نصائح و خبرات استشارية في مواضيع تتعلق باألمن السيبراني لقيادة المنظمة و قيادات

ملخص وصف المهنة

وفرق األمن السيبراني بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تقديم توصيات في مجال األمن السيبراني بشأن الخطط االستراتيجية والسياسة وتنسيق المراجعة واالعتماد لبرامج األمن
السيبراني.
تقديم المشورة لمدير إدارة األمن السيبراني بخصوص المتطلبات األمنية الالزمة لحماية رسالة الجهة وعمليات األعمال.
إعداد تقاريرعن المعارف التقنية الجديدة واالتجاهات وأحدث التطورات في مجال األمن السيبراني لمسؤول األمن
السيبراني بشكل منتظم.

4

مراقبة وتقييم فاعلية برامج األمن السيبراني للجهة لضمان توفير مستوى الحماية المستهدف.

5

إعداد ملخص تنفيذي ورفعه إلى مدير إدارة األمن السيبراني بالجهة عند حضور الفعاليات الدولية لألمن السيبراني عند الحاجة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

الجدارات الفنية
المعرفة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها و
العلوم ذات العالقة باستمرارية األعمال للمنظمات
القدرة على تصميم المعلومات التقنية والتخطيطية
بحيث تالئم مستوى فهم العميل.
الح ِسن عندما ال تكون السياسات
القدرة على التقدير َ
محددة جيدا.
معرفة أساليب تحليل األنماط والعالقات للمنظمات.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242127

أخصائي مخاطر أمن سيبراني

تحديد مخاطر األمن السيبراني للجهة وتقييمها وإدارتها بأسلوب منهجي لحماية األصول
المعلوماتية والتقنية الخاصة بالجهة ،وفقا لسياسات وإجراءات الجهة ،وكذلك األنظمة واللوائح ذات

ملخص وصف المهنة

الصلة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقديم التوصيات إلى اإلدارة العليا (مثل مدير إدارة األمن السيبراني) بشأن مستويات المخاطر لألمن السيبراني.
وضع استراتيجيات للحد من مخاطر األمن السيبراني لحل الثغرات والتوصية بإجراء تغييرات أمنية للنظام أو مكوناته ،حسب
الحاجة.
تقييم تحليل التكاليف والمنافع والتحليل االقتصادي لحلول األمن السيبراني وتحليل مخاطر األمن السيبراني على الجهة
للمساهمة في عملية صنع القرار.
إجراء تحليل لمخاطر األمن السيبراني (مثل التهديد والثغرات واحتمالية الحدوث) في أي وقت يخضع التطبيق أو النظام أو
العمليات في الجهة لتغيير جوهري.
إجراء تقييم مخاطر أولي لألمن السيبراني ألصول أصحاب المصلحة في الجهة وتحديث تقييم المخاطر بصفة مستمرة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الجدارات الفنية
معرفة مبادئ الخصوصية واألمن السيبراني
المستخدمة إلدارة مخاطر األمن السيبراني ذات
الصلة باستخدام المعلومات أو البيانات ،ومعالجتها
وتخزينها ونقلها.

4

4

5

5

2

معرفة بأحدث المشكالت والمخاطر والثغرات لألمن
السيبراني.
معرفة متطلبات إطار إدارة المخاطر لألمن السيبراني.
معرفة ضوابط تصنيف البيانات ومنهجياتها استنادا
إلى مدى الحساسية وعوامل الخطر لألمن السيبراني.
معرفة استراتيجيات إدارة المخاطر والحد منها في
مجال األمن السيبراني.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242128

أخصائي إلتزام في أمن سيبراني

ملخص وصف المهنة

ضمان إلتزام برنامج األمن السيبراني بالجهة بالمتطلبات والسياسات والمعايير المعمول بها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد المواصفات لضمان أن الجهود ذات الصلة بمعالجة مخاطر األمن السيبراني وااللتزام بالمعايير ذات العالقة والضمان
تتسق مع متطلبات األمن والصمود و اإلعتمادية على مستوى تطبيقات البرمجيات ونُ ظمها وبيئات الشبكة الخاصة بالجهة.
التحديد والتقييم والتوصية بمنتجات األمن السيبراني أو المنتجات الموفرة له الستخدامها داخل النظام ،وضمان التزام
الموصى بها بمتطلبات التقييم ،والتحقق من الصحة الخاصة باألمن السيبراني على مستوى الجهة.
المنتجات
َ
تفسير أنماط عدم االلتزام لتحديد أثرها في الفاعلية ضد مخاطر األمن السيبراني و الفاعلية الشاملة لبرنامج األمن
السيبراني الخاص بالجهة.
مراقبة وتقييم التزام النظام بمتطلبات األمن السيبراني ومتطلبات الصمود و االعتمادية.
تطوير عمليات خاصة بااللتزام في األمن السيبراني وعمليات تدقيق خاصة باألمن السيبراني للخدمات الخارجية (مثل مزود
الخدمات السحابية ومراكز البيانات).

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة األنظمة واللوائح والسياسات واألخالقيات،
فيما يتعلق باألمن السيبراني والخصوصية.
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.
معرفة بالخطط االستراتيجية و التشغيلية بالجهة و
توقعاتها و كيفية التواصل مع المسؤولين عنها.
القدرة على تطوير السياسة والخطط واالستراتيجية
بما يتوافق مع األنظمة واللوائح والسياسات
والضوابط لدعم األنشطة السيبرانية بالجهة.
المحرز في أنظمة
القدرة على مراقبة التقدم ُ
خصوصية المعلومات لضمان التزام الجهة بالمعايير و
األنظمة ذات العالقة ومواكبتها.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242129

قيم ضوابط أمن سيبراني
ُم ّ

ملخص وصف المهنة

تحليل ضوابط األمن السيبراني وتقييم فاعليتها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تخطيط وإجراء مراجعات خاصة بالصالحيات فيما يخص التنصيب األولي للنظم والشبكات.
مراجعة وثائق التفويض والضمان للتأكد من أن مستوى مخاطر األمن السيبراني داخل الحدود المقبولة لكل تطبيق ونظام
وشبكة و برمجيات.
تقييم فاعلية ضوابط األمن السيبراني.
المشار إليه،
التحقق من تنفيذ الضوابط األمنية لألمن السيبراني على البرمجيات والتطبيقات و الشبكات و النظم على النحو ُ
وتوثيق االنحرافات ،وتقديم توصيات بشأن األنشطة المطلوبة لتصحيح هذه االنحرافات.
تقييم توافق عمليات إدارة اإلعدادات (إعدادات التغيير/إدارة اإلصدارات) للبرمجيات و الشبكات مع ضوابط األمن السيبراني.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة عمليات التقييم و تقييم الصالحيات في مجال
األمن السيبراني.
معرفة مبادئ وطرق أمن تقنية المعلومات (مثل جدران
الحماية ،والشبكات المحايدة ،والتشفير).
معرفة الطرق السائدة الحالية لتقييم وتنفيذ ونشر
أدوات وإجراءات تقييم أمن تقنية المعلومات
والمراقبة والكشف والمعالجة ،باستخدام المفاهيم
والقدرات المستندة إلى ضوابط األمن السيبراني.
معرفة مخاطر أمن التطبيقات
مهارة تحديد مقاييس أو مؤشرات أداء النظام
واإلجراءات الالزمة لتحسين أو تصحيح األداء بالنسبة
إلى أهداف النظام.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2421

ّ
محللو اإلدارة والتنظيم

المهنة

242130

مدقق أمن سيبراني

تصميم و تنفيذ و إدارة عمليات التدقيق لألمن السيبراني لتقييم إلتزام المنظمة بالمتطلبات و

ملخص وصف المهنة

السياسات و المعايير و الضوابط المطبقة .إعداد تقارير التدقيق و تقديمها للجهات ذات الصالحية

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير وتنفيذ عمليات التدقيق المستقل لألمن السيبراني للبرمجيات والشبكات واألنظمة و التطبيقات ،واإلشراف على
1

التدقيقات المستقلة المستمرة لضمان التزام العمليات واإلجراءات الخاصة بالتشغيل والبحث والتصميم بالمتطلبات
التنظيمية والمتطلبات اإللزامية لألمن السيبراني ،بناء على المتابعة الدقيقة من مديري النُ ظم وغيرهم من موظفي األمن
السيبراني ،عند أداء األنشطة اليومية.

2
3

إعداد تقارير التدقيق لألمن السيبراني بالجهة  ،لتحديد النتائج التقنية واإلجرائية ،وتقديم استراتيجيات وحلول معالجة موصى
بها.
استخدام مجموعة أدوات التدقيق الخاصة بالدفاع السيبراني القابلة لالستخدام (مثل برمجيات وأجهزة الدفاع السيبراني
المتخصصة) لدعم مهام التدقيق الخاصة بالدفاع السيبراني.

4

إعداد معايير لألمن السيبراني بالجهة قابلة للتدقيق.

5

مراجعة تدقيقات البرامج والمشروعات فيما يخص األمن السيبراني  ،أو إجراؤها ،أو المشاركة فيها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة إجراءات التدقيق والتسجيل (بما في ذلك
تسجيل الدخول المرتبط بالخادم) لجميع األنظمة
والبرمجيات و الشبكات.
معرفة الطرق السائدة الحالية لتقييم وتنفيذ ونشر
أدوات وإجراءات تقييماألمن السيبراني والمراقبة
والكشف والمعالجة ،باستخدام المفاهيم والقدرات
المستندة إلى ضوابط.

2

مهارة إجراء التدقيقات أو المراجعات للنُ ظم التقنية في
مجال األمن السيبراني.
مهارة تدقيق جدران الحماية والشبكات الفرعية وأجهزة
التوجيه وأنظمة كشف التسلل.
مهارة تحديد األجهزة ،التي تعمل حسب كل مستوى
من نماذج البروتوكوالت.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242201

أخصائي رقابة عمليات

مراقبة العمليات المختلفة للتحقق من كفاءتها واقتراح التوصيات واإلجراءات التصحيحية وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة العمليات عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الجوالت الرقابية على أنشطة العمليات المختلفة لضمان كفاءة األعمال والعمليات والقدرة على الوفاء بااللتزامات،
ومراجعة البيانات المتعلقة بالعمل وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
وضع التوصيات واإلجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات ،وضمان االمتثال للقوانين واللوائح المالية،
وتحليل التغيرات التنظيمية وتحديد آثارها المستقبلية.
تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية
تحليل معلومات وبيانات السجالت المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي
استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة العمليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ضبط العمليات

2

االتصال الفعال

2

مراقبة العمليات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة الجودة

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة الجودة

5

التفكير التحليلي

5

التدقيق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242202

أخصائي رقابة أنظمة عمل

إجراء الجوالت الرقابية على األنشطة العمالية لضمان قانونية العمليات والقدرة على الوفاء
باالتزامات ،ووضع التوصيات واإلجراءات التصحيحية لضمان استقرار العمل وجودة المخرجات

ملخص وصف المهنة

وتحليل معلومات السجالت المتعلقة بأعمال الجهة المعنية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال رقابة أنظمة العمل وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الجوالت الرقابية على األنشطة العمالية المختلفة لضمان قانونية العمليات والقدرة على الوفاء بااللتزامات ،ومراجعة
البيانات المتعلقة بالعمل.

2

وضع التوصيات واإلجراءات التصحيحية لضمان تطبيق أحكام نظام العمل.

3

تبادل المعلومات ومناقشة و اللوائح التي تتعلق بتنفيذ نظام العمل مع الجهات المعنية.
تحليل معلومات وبيانات السجالت المتعلقة بأعمال الجهة المختلفة واعتبارها مرجعا أساسيا يتم العودة إليها أثناء حصول أي

4

استشكال وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال رقابة أنظمة
العمل.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة برقابة أنظمة العمل وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ضبط العمليات

2

االتصال الفعال

2

اإلدارة  /التنظيم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون العمل

4

القدرة على بناء العالقات

4

تفتيش التسجيل

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة األداء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242203

أخصائي رقابة إدارية

تطوير األهداف الرئيسية للرقابة وإعداد الخطط المحققة لألهداف ومراقبة التزام الموظفين
بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم وتقييم إنتاجية الموظفين ومراقبة ومتابعة أداء موظفي

ملخص وصف المهنة

الوحدات التنظيمية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الرقابة اإلدارية عرضها
وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير األهداف الرئيسية للرقابة ،وتطوير الخطط والبرامج التي تساهم في تحقيق هذه األهداف ومتابعة تطبيقها وتنفيذها

2

مراقبة التزام الموظفين بالتوجيهات والمهام المسندة إليهم والتأكد من قيامهم بأدائها بالشكل المطلوب والفعال.

3
4
5

مراقبة أعمال اإلدارات المختلفة والتأكد من إنتاجيتها ،وتقديم التوجيه المستمر لهم بما يضمن قدرتهم على تحقيق أهداف
العمل الموضوعة وفقا للوائح واإلجراءات الموضوعة.
مراقبة ومتابعة عمليات الوحدات التنظيمية ،وتقييم جودتها ودقتها وتحديد احتياجاتها التنظيمية وتقديم المقترحات لتحسين
وضبط العمليات.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالرقابة اإلدارية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

مراقبة األداء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

ضبط العمليات

4

القدرة على بناء العالقات

4

التفتيش

5

التفكير التحليلي

5

اإلشراف  /المراقبة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242204

محقق إداري

تحديد وتحليل المخالفات اإلدارية والتحقيق فيها واستخالص نتائج التحقيق والرد على االستفسارات
المتعلقة بالخروقات القانونية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التحقيق

ملخص وصف المهنة

اإلداري عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

التحقيق في المخالفات اإلدارية في الجهة ودراسة القضايا المتعلقة بها وإبداء الرأي النظامي فيها ،واقتراح اإلجراء النظامي
بما يتناسب مع طبيعة المخالفة واستنادا إلى األنظمة المتعلقة بها.
إجراء الدارسات والتحليالت الخاصة بالمخالفات بهدف تحديد مسبباتها والنتائج المترتبة عليها وتقديم التوصيات والمقترحات
الالزمة للحد من وقوعها في المستقبل
تدوين المالحظات المتعلقة بالجهة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة والتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات
واألنظمة المتبعة في مجال العمل وااللتزام بها.
الرد على أسئلة واستفسارات المعنيين وتوضيح الخروقات القانونية الواقعة وتقديم التوصيات الالزمة وضمان توافر كافة
التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج وتطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتحقيق اإلداري وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحقيقات

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التدقيق

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون

5

التفكير التحليلي

5

اإلدارة الحكومية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242205

أخصائي استراتيجيات

تخطيط اإلستراتيجية العامة  ،وتطوير الخطط اإلستراتيجية وتقييمها ،وتحديد الفرص المتاحة

ملخص وصف المهنة

للتوسع.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد متطلبات العمليات التجارية والفرص المحتملة ،وتصميم الخطط اإلستراتيجية وتطويرها بالتعاون مع اإلدارة العليا.

2

المشاركة في المبادرات والمشروعات اإلستراتيجية ودعمها ،واإلشراف على تنفيذها.

3

تخطيط التقييمات الخاصة بالمبادرات اإلستراتيجية وتطويرها وتنفيذها ،وتقييم أثرها في ضوء األهداف المحددة ،وتحليل
االنحرافات والتوصية بمسار العمل.

4

إعداد التقارير والملخصات التنفيذية والرؤى حول الموضوعات اإلستراتيجية ،وتقديم التوصيات إلى اإلدارة العليا.

5

مواكبة أحدث االتجاهات في المجال ،وتحديد مبادرات التحسين المستمر للعمليات التشغيلية ،وتنفيذ هذه المبادرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

استراتيجية  /أهداف الفئة

2

االتصال الفعال

2

أنظمة األعمال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تخطيط

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل القدرات

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات ذكاء األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242206

أخصائي سياسات

جمع ودراسة وتحليل التجارب والممارسات المتعلقة بإعداد السياسات ودراسة إمكانية جدوى
االستفادة منها وتطبيق المناسب منها ،وتوفير الدعم للوحدات التنظيمية في الجهة المعنية وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال السياسات عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

جمع ودراسة وتحليل التجارب والممارسات المتعلقة بإعداد االسياسات ودراسة إمكانية وجدوى االستفادة منها وتطبيق
المناسب منها.
تحليل بيئة العمل في الجهة المعنية والعوامل الداخلية والخارجية وإعداد اإلطار العامسياسات العمل وعرضها على المعنيين
وإعداد السياسات بشكلها النهائي.

3

توفير الدعم للوحدات التنظيمية في الجهة المعنية إلعداد سياسات عملها.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجااللسياسات .

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة استراتيجيات والسياسات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

سياسات دورات األعمال

2

االتصال الفعال

2

تطوير السياسات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صياغة السياسات

4

القدرة على بناء العالقات

4

األنشطة السياسية

5

التفكير التحليلي

5

تحليل البيانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242207

أخصائي سياسات أمن سيبراني

تطوير سياسات األمن السيبراني وتحديثها والحفاظ عليها ،لدعم و اإللتزام بمتطلبات األمن

ملخص وصف المهنة

السيبراني بالجهة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع وتحليل سياسات األمن السيبراني على مستوى الجهة بكل قطاعاتها
تقييم احتياجات سياسات األمن السيبراني والتعاون مع أصحاب المصلحة لوضع السياسات التي تحكم أنشطة األمن
السيبراني و األنشطة ذات العالقة.
رفع الوعي باستراتيجية و سياسات األمن السيبراني ،على مستوى اإلدارة بالجهة  ،وضمان انعكاس مباديء سياسات األمن
السيبراني على رسالة الجهة ورؤيتها وأهدافها.

4

مراقبة التطبيق الصارم للسياسات والمبادئ والممارسات لألمن السيبراني في التخطيط للخدمات وإدارتها.

5

تقديم الدعم لمدير إدارة األمن السيبراني في ما يخص صياغة السياسات لألمن السيبراني بالجهة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة األنظمة واللوائح والسياسات واألخالقيات،
فيما يتعلق باألمن السيبراني والخصوصية.
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.
معرفة قدرات األمن السيبراني بالجهة (مثل الدفاع،
والهجوم ،واالستغالل).
معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لهجمات و ثغرات
األمن السيبراني على الجهة.
معرفة لعمليات الرئيسية و األعمال في الجهة في
جميع القطاعات لوضع سياسات األمن السيبراني
بما يناسبها.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2422

االختصاصيون في إدارة السياسات
ّ

المهنة

242208

أخصائي خصوصية وحماية بيانات

دراسة هيكلة البيانات الشخصية واألنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الخصوصية ،وتحليل مخاطر
الخصوصية .تطوير برنامج االلتزام و السياسات الداخلية الخاصة بالخصوصية وحماية البيانات في

ملخص وصف المهنة

الجهة واإلشراف على تنفيذها ،ودعم استجابة المنظمة للحوادث ذات العالقة بالخصوصية

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

سرية
إجراء تقييمات أثر الخصوصية على التصميم للتطبيقات و النظم بحيث تتخذ الضوابط األمنية المناسبة بما يكفل حماية ِّ
معلومات التعريف الشخصية وسالمتها.
العمل مع مختلف الجهات الخارجية لضمان امتثال الخدمات الحالية والجديدة اللتزامات الخصوصية وأمن البيانات المعمول
بها.
السرية
العمل مع القيادات واإلدارة واألقسام واللجان الرئيسية لضمان حصول الجهة على الموافقات المطلوبة بشأن
ِّ

3

والخصوصية ،وكذلك نماذج التفويض وإخطارات المعلومات والمواد،بالشكل الذي يعكس الممارسات والمتطلبات
المؤسسية والقانونية الحالية للجهة.

4

التواصل المستمر مع مستخدمي النُ ظم التقنية بشأن خصوصية المعلومات و ضمان أخذها باإلعتبار.
ضمان االلتزام بممارسات الخصوصية والتطبيق المتسق للعقوبات المترتبة على عدم االلتزام بسياسات الخصوصية

5

بالنسبة إلى كل األفراد في الكوادر بالجهة أو الكوادر اإلضافية وكل شركاء العمل بالتعاون مع الموارد البشرية ومدير إدارة
األمن السيبراني واإلدارة والمستشار القانوني ،حسب الحاجة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة مبادئ الخصوصية واألمن السيبراني
المستخدمة إلدارة المخاطر ذات الصلة باستخدام
المعلومات أو البيانات ،ومعالجتها وتخزينها ونقلها.

2

معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية،
وطرقها ،التي تنطبق على تطوير البرمجيات.
معرفة تقييمات األثر للخصوصية.
معرفة بيانات اإلفصاح عن الخصوصية بناء على
األنظمة الحالية.
الم َو ِّرد وتقييم
مهارة التفاوض بشأن اتفاقيات ُ
ممارسات الخصوصية لديه.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242301

أخصائي ارتباط وظيفي

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في مجال االرتباط الوظيفي ،وإجراء الدراسات المتعلقة
باالرتباط الوظيفي بالجهة ،وتحليل المعلومات والبيانات الواردة من مختلف اإلدارات واالقسام
وبناء قنوات تواصل داخلية فعالة مع العاملين في الجهة والوقوف على احتياجات العاملين ومعرفة

ملخص وصف المهنة

ما يمكن أن تقدمه الجهة من ميزات لتعظيم درجة الوالء الوظيفي وإعداد الوثائق والتقارير
المتخصصة والمتعلقة في مجال االرتباط الوظيفي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات المتخصصة في مجال ارتباط العاملين بالجهة ووالء العاملين لها ،ودراسة إمكانية
االستفادة منها أو جدوى تطبيقها ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة في هذا المجال.
إجراء الدراسات المتعلقة باالرتباط الوظيفي في الجهة تمهيدا لتطويريها ومعالجة المشكالت التي تواجهها وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة.
تحليل المعلومات والبيانات الواردة من مختلف اإلدارات واألقسام وبناء قنوات تواصل داخلية فعالة مع العاملين بالجهة ،مع
ضمان توافر آلية فعالة لحل المشاكل وإرضاء العاملين بما ال يخل باألسس والمعايير الوظيفية.
الوقوف على احتياجات العاملين ومعرفة ما يمكن أن تقدمه لهم الجهة من ميزات لتعظيم درجة الوالء الوظيفي ،بالتعاون
والتنسيق مع األطراف المعنية والحصول على أفضل العروض من مقدمي الخدمات.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باالرتباط الوظيفي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قانون بيئة العمل

2

االتصال الفعال

2

علم النفس في أماكن العمل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

دعم التغيير

4

القدرة على بناء العالقات

4

مواد التسويق والهدايا

5

التفكير التحليلي

5

العالقات العامة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242302

أخصائي عمليات موارد بشرية

تنفيذ اإلجراءات واألنظمة والنماذج الخاصة بمراقبة دوام الموظفين ،والمساهمة في واإلشراف
على تطبيق سياسات وإجراءات اإلجازات المرضية والطارئة ،وتحديث المعلومات المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بالموظفين والتعامل مع شكاويهم واستفساراتهم بمهنية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال عمليات الموارد البشرية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ اإلجراءات واألنظمة والنماذج الخاصة بمراقبة دوام موظفي الفروع وإجازاتهم على اختالف أنواعها وتعديل النماذج عند
الحاجة باإلضافة إلى تطبيق نظام مراقبة الحضور والتأكد من التزامهم بأوقات الدوام الرسمي.
تطبيق سياسات وإجراءات اإلجازات السنوية والمرضية والطارئة وغيرها من اإلجازات المحددة في سياسة العطل واإلجازات

2

المعتمدة وتطبيق إجراءات الترقيات ,اإلعارة وانتهاء الخدمة وتسجيل كافة وقوعات الموظفين وفقا لألنظمة واإلجراءات
المعتمدة.

3
4
5

التعامل مع شكأوى ومالحظات وطلبات واستفسارات الموظفين بطريقة مهنية ورفع المشاكل حال وجودها إلى مدير اإلدارة
بشكل فعال
تحديث المعلومات المتعلقة بالموظفين وتزويدها لفريق خدمات الموظفين من خالل تسجيل وتوثيق جميع المعلومات
المتعلقة بموظفي الجهة كالترقيات والدورات التدريبية واألمور المتعلقة بالرواتب واالمتيازات
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بعمليات الموارد البشرية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الموظفين

2

االتصال الفعال

2

قانون العمل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نقل الموظفين

4

القدرة على بناء العالقات

4

حفظ السجالت اليومية

5

التفكير التحليلي

5

تحليل البيانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242303

أخصائي تصنيف وظيفي ومهني

حصر أسماء الوظائف وتبويبها في مجموعات متجانسة وترميزها وإعداد نماذج من الوصف
الوظيفي وتدقيق األوصاف الوظيفية الواردة من الجهات المختلفة وتعديلها وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التصنيف الوظيفي والمهني وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

حصر أسماء الوظائف والمهن وتبويبها في مجموعات متجانسة وترميزها.
دراسة التجارب والخبرات الدولية في مجال توصيف الوظائف والمهن ومدى إمكانية االستفادة منها أو تطبيقها ورفع
التوصيات والمقترحات المتعلقة باألساليب والممارسات.
تطوير نماذج إعداد الوصف الوظيفي ،وإعداد الوصف الوظيفي أو المهني بحسب النماذج المعتمدة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التصنيف والوصف
الوظيفي والمهني.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة الوصف الوظيفي والمهني وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التطوير التنظيمي

2

االتصال الفعال

2

اإلدارة  /التنظيم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تفسير سوق العمل

4

القدرة على بناء العالقات

4

سياسات سوق العمل

5

التفكير التحليلي

5

الموارد البشرية (مشاريع)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242304

أخصائي توظيف

وضع السياسات والخطط المناسبة لتحديد واختيار أساليب ووسائل التوظيف ،وتطوير إجراءات
وبرامج التوظيف وتحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بكل مرشح والتأكد من دقة المعلومات

ملخص وصف المهنة

واستكمال الوثائق والمستندات وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التوظيف
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة وتحليل وضع السياسات والخطط المناسبة لتحديد واختيار أساليب ووسائل التوظيف المناسبة للمناصب الشاغرة.
تطوير إجراءات وبرامج التوظيف بما يشمل تحديد قنوات التوظيف المناسبة والفعالة وتطوير وتحديث قاعدة بيانات
التوظيف باإلضافة إلى تحديد نماذج اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الجهة.
تحليل المعلومات والبيانات الخاصة المتعلقة بكل مرشح للوظيفة والتأكد من دقة المعلومات المتعلقة به والتأكد من

3

استكمال جميع الوثائق والمستندات المطلوبة وضمان إدخال جميع البيانات المتعلقة بطلبات المتقدمين للتوظيف في
الحاسب اآللي وأرشفة الطلبات.
تبادل المعلومات وتنسيق وتنفيذ العمليات ،بما يشمل تلقي وتقييم طلبات التوظيف واختيار المرشح األنسب للوظيفة

4

ومقابلة المرشحين للوظائف وإدارة بيانات المرشحين للوظائف وتقديم التوصيات .لمديري الوحدات التنظيمية المعنية
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتوظيف وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

البحث (التوظيف)

2

االتصال الفعال

2

إدارة التوظيف

3

التركيز على جودة الخدمة

3

توظيف األفراد

4

القدرة على بناء العالقات

4

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

5

التفكير التحليلي

5

تخطيط القوى العاملة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242305

أخصائي تعويضات

المشاركة في تصميم نظام التعويضات والمكافآت والمشاركة في تصميم وتطوير هيكل الرواتب،
ومتابعة عمليات ضبط وتدقيق سجالت الرواتب وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في

ملخص وصف المهنة

مجال التعويضات عرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

المشاركة في تصميم نظام التعويضات والمكافآت بما يضمن العدالة الداخلية بين الوظائف وبما يحقق مستوى التنافسية
المطلوب لجذب واستبقاء أصحاب الكفاءات والمواهب.
المشاركة في تصميم وتطوير هيكل الرواتب بما يشمل الرواتب والعألوات والبدالت والمكافآت والتعويضات بالتنسيق مع
اإلدارة العليا ومديري الوحدات التنظيمية.
متابعة عمليات ضبط وتدقيق سجالت الرواتب ،والتأكد من صحة احتساب اإلضافات والحسومات وفق سياسات وإجراءات
الموارد البشرية واألنظمة المحاسبية المتبعة.
ربط نظام التعويضات والمكافآت بسياسات وإجراءات الموارد البشرية خصوصا المتعلقة بخطط القوى العاملة وإدارة األداء

4

وخطط النمو والتطور الوظيفي وتطوير أساليب العمل واإلجراءات المتعلقة بالتعويضات ومواكبة التطور والمستجدات في
هذا المجال.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتعويضات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إحصائيات األجور

2

االتصال الفعال

2

تدقيق األجور

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حسابات الموظفين

4

القدرة على بناء العالقات

4

ميزانية الموارد البشرية

5

التفكير التحليلي

5

إدارة األجور

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242306

أخصائي توجيه مهني

إعداد وتطوير خطط وبرامج التوجيه واإلرشاد المهني وتقديم خدمات التوجيه واإلرشاد المهني
للطالب وللباحثين عن فرص التدريب والعمل وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في

ملخص وصف المهنة

مجال التوجيه المهني وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد الخصائص والمتطلبات والقدرات التي تتطلبها التخصصات المهنية ذات األهمية وتنظيمها في بطاقات خاصة بالمهن
واستخدامها كأداة في عملية التوجيه واإلرشاد المهني لألفراد والجماعات.
تخطيط وتنفيذ برامج التوجيه واإلرشاد المهني للفئات المستهدفة من الطالب والباحثين عن عمل والعاملين وتعريفهم
بمتطلبات واحتماالت المسار المهني لكل مهنة.
تقديم خدمات اإلرشاد المهني لمساعدة الملتحقين الجدد في سوق العمل لمساعدتهم في التكيف مع متطلبات المهنة.
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التوجيه واإلرشاد
المهني.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتوجيه المهني وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنسيب الخارجي

2

االتصال الفعال

2

تحليل القدرات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

الموارد البشرية (مشاريع)

5

التفكير التحليلي

5

تخطيط القوى العاملة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242307

محقق عمالي

ملخص وصف المهنة

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة على األعمال الوظيفية المختلفة بهدف تحديد المخالفات

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تدوين المالحظات المتعلقة باألعمال المختلفة في الجهة وحفظها بطريقة يسهل الرجوع إليها وقت الحاجة والتأكد من تطبيق
السياسات واإلجراءات واألنظمة المتبعة في مجال العمل وااللتزام بها.
إجراء التحقيقات وجمع المعلومات وإجراء المقابالت لطرح األسئلة وتقديم األدلة إلثبات البيانات والمعلومات حسب الحاجة
بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
الرد على أسئلة واستفسارات المعنيين وتوضيح الخروقات العمالية وحل النزاعات وتقديم التوصيات الالزمة وضمان توافر
كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتحقيق العمالي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
إعداد اتفاقيات التوظيف

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

القانون

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إعداد اتفاقيات التوظيف

2

االتصال الفعال

2

عقود التوظيف

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون العمل

4

القدرة على بناء العالقات

4

قضايا سوق العمل

5

التفكير التحليلي

5

الصحة والسالمة المهنية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242308

عضو هيئة عمالية

المشاركة في إعداد مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات التي تنظم المهن وشؤون

ملخص وصف المهنة

العمل والعمال ،ووضع الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ السياسات المتعلقة بالعمل وتنظيم المهنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

متابعة شؤون العمال في القطاع المهني للمحافظة على حقوقهم واالستخدام االمثل لخبراتهم وتسخيرها في عمليات
اإلنتاج.

2

المشاركة في إجراء الدراسات مع الجهات المعنية بشأن هيكل األجور والمزايا في قطاعات العمل المختلفة.

3

المشاركة في لجان التحكيم وفض النزاعات العمالية.

4
5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالشؤون العمالية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
قضايا اتحاد أرباب العمل

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

اإلدارة والتنظيم

المجال التعليمي ()2

القانون

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قضايا اتحاد أرباب العمل

2

االتصال الفعال

2

إعداد اتفاقيات التوظيف

3

التركيز على جودة الخدمة

3

عقود التوظيف

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون العمل

5

التفكير التحليلي

5

اتفاقيات التوظيف الحكومي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242309

أخصائي تخطيط قوى عاملة

جمع وتصنيف البيانات واالحصائيات عن القوى العاملة على المستوى الوطني أو االقليمي أو
موقع العمل (الجهة المعنية) وبخاصة ما يتعلق بحجم العرض والطلب على القوى العاملة في

ملخص وصف المهنة

القطاعات المختلفة ومن مصادر المعلومات المتاحة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

مراجعة الدراسات التحليلية المتعلقة باالحتياجات من الموارد البشرية للوقوف على نوعية العمالة ومستوياتها المهنية
وخبراتها.
مراجعة سياسات التشغيل الخاص أو الحكومي وسياسات االستقدام بما يكفل دقة وسرعة الموائمة بين خصائص فرص
العمل المطلوبة والمتاحة من القوى العاملة.
إعداد خطة الموائمة بين حجم العرض من القوى العاملة (الباحثين عن عمل) وحجم الطلب (عروض العمل) ومتابعة تنفيذها
وتقييم نتائجها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتخطيط القوى العاملة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط القوى العاملة

2

االتصال الفعال

2

سياسات سوق العمل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اقتصاد سوق العمل

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخطيط التعاقب الوظيفي

5

التفكير التحليلي

5

ميزانية الموارد البشرية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242310

أخصائي مراقبة موارد بشرية

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في مجال مراقبة الموارد البشرية ،وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال مراقبة الموارد البشرية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في مجال مراقبة الموارد البشرية وإمكانية االستفادة منها أو جدوى
تطبيقها ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة.
دراسة وتحليل عمليات الموارد البشرية المنفذة المتعلقة بتنفيذ اللوائح الموضوعة مثل التقيد بالمتطلبات الوظيفية عند

2

التوظيف وعمليات النقل والترقيات وغيرها والعمل على تقييمها بالتنسيق مع باقي إدارات الموارد البشرية والوحدات
التنظيمية المعنية في الجهة.

3

تحليل ومراجعة عمليات الموارد البشرية والتأكد من مطابقتها لألنظمة واللوائح واإلجراءات المعتمدة.

4

تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال مراقبة الموارد البشرية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بمراقبة الموارد البشرية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة التوظيف

2

االتصال الفعال

2

تخطيط القوى العاملة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مراقبة األداء

4

القدرة على بناء العالقات

4

تدقيق األجور

5

التفكير التحليلي

5

قانون العمل

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2423

االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
ّ

المهنة

242311

أخصائي استقدام

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة لوضع خطط استقدام العمالة الوافدة وتحديد وتطبيق أنظمة
المهن المحصورة على السعوديين ،وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة باالستقدام بهدف
تحديد المشكالت والتحديات ،ودراسة طلبات االستقدام المقدمة من الجهات الحكومية أو أصحاب

ملخص وصف المهنة

العمل أو األفراد واتخاذ القرار بشأنها ،وتزويد مقدمي الطلبات بالحلول التصحيحية في حال الرفض
وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال االستقدام وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحليالت المتخصصة حسب الحاجة لوضع خطط استقدام العمالة الوافدة ومراجعتها وتحديثها لتواكب
متطلبات سوق العمل ،وتحديد وتطبيق أنظمة المهن المحصورة على السعوديين.
تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة باالستقدام بهدف تحديد المشكالت والتحديات في العمل وكشف مسبباتها ووضع
واقتراح الحلول المناسبة لها.
دراسة طلبات االستقدام المقدمة من الجهات الحكومية أو أصحاب العمل أو األفراد ،واتخاذ القرار بشأن الطلبات المقدمة
استنادا إلى مجموعة القوانين السعودية ذات الصلة.
تقديم المبررات وراء رفض طلبات االستقدام ،وتزويد مقدمي الطلبات بالحلول التصحيحية التي من شأنها مساعدتهم في
قبول طلباتهم.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باالستقدام وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط القوى العاملة

2

االتصال الفعال

2

إجراءات  /سياسات منح التراخيص واالعتمادات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

المالئمة مع المحلية (التوطين)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد اتفاقيات التوظيف

5

التفكير التحليلي

5

عقود التوظيف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2424

االختصاصيون في تدريب وتطوير الموظفين
ّ

المهنة

242401

أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية

المشاركة في وضع األهداف الرئيسية والخطط والبرامج المتعلقة بتطوير وتدريب الموارد البشرية،
وتنظيم أعمال تطويروتدريب الموارد البشرية ومتابعة كافة األعمال المعدة في سبيل ذلك ،وضمان

ملخص وصف المهنة

توافر كافة الموارد التقنية والبشرية التي تضمن سير العمليات بأكبر كفاءة وفعالية ممكنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

القيام بتطوير وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات ،والتأكد من وجود األطر والمقاييس الدقيقة لمعرفة مستوى تحقيق
هذه الخطط واألهداف.
تنفيذ أنشطة الموارد البشرية داخل المنشأة أو وحدة العمل ،وتقديم الخدمات المطلوبة ،بما في ذلك خدمات االتدريب
وإدارة األداء.
اإلشراف على تطبيق نظام إدارة األداء في الجهة بجميع مراحله ،وتوجيه وإدارة عملية تحديد االحتياجات التدريبية لموظفي

3

الجهة وإعداد خطط التدريب السنوية وضمان تحديد أساليب التدريب والتعلم المناسبة بصورة فعالة وضمان فعاليتها
بالتنسيق مع مدراء الوحدات التنظيمية.

4
5

تحديد احتياجات إدارة تطوير الموارد البشرية من الموارد المالية والبشرية والمستلزمات اإلدارية الالزمة لتنفيذ عمليات تطوير
الموارد البشرية المختلفة الكفيلة بسد احتياجات الجهة من المواهب الحالية والمستقبلية.
إعداد التقارير العامة لإلنجاز التدريبي والتطويري وعرضها على الجهات العليا ذات االختصاص ،وإحاطتهم بمختلف التحديات
والمستجدات واستشارتهم في المبادرات المستقبلية المهمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تطوير الموظفين

2

االتصال الفعال

2

التدريب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إعادة تأهيل (إدارة الموظفين)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحسين المؤهالت (إدارة الموظفين)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2424

االختصاصيون في تدريب وتطوير الموظفين
ّ

المهنة

242402

أخصائي إدارة اداء

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في إدارة األداء ،وتطوير األهداف الرئيسية
لألداء ،وتنسيق عملية تقييم األداء المؤسسي ،وجمع وتحليل نتائج تقييم األداء المؤسسي وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال إدارة األداء وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في مجال إدارة األداء وإمكانية االستفادة منها أو جدوى تطبيقها
ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة.
تطوير األهداف الرئيسية لألداء بما يتوافق مع السياسات واإلجراءات المعتمدة وبما يضمن تحصيل أفضل نتائج العمل
الممكنة.
تنسيق عملية تقييم أداء الموظفين من خالل تقديم الدعم للوحدات التنظيمية والرد على استفساراتها المتعلقة بتقييم
األداء وضمان حسن تنفيذ عمليات تقييم األداء ضمن األوقات الزمنية المحددة.
جمع وتحليل نتائج تقييم األداء وتحضير التقارير المتعلقة ورفع التقارير إلى اإلدارة للمراجعة واالعتماد.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة األداء وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل األداء

2

االتصال الفعال

2

تقييم األداء (إدارة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم األداء (منهجيات)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة األداء

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة األداء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2424

االختصاصيون في تدريب وتطوير الموظفين
ّ

المهنة

242403

أخصائي تعاقب وظيفي

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية في مجال إدارة وتنظيم التعاقب الوظيفي ،وتحديد
أفضل تعاقب وظيفي وفقا للمعايير واإلجراءات المتبعة ،وتحليل المعلومات المتعلقة ببرامج

ملخص وصف المهنة

تطوير القيادات ومراجعتها وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التعاقب
الوظيفي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في مجال إدارة وتنظيم التعاقب الوظيفي وإمكانية االستفادة منها
أو جدوى تطبيقها ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة.
دراسة وتحليل و تحديد أفضل تعاقب وظيفي ممكن وفقا للمعايير واإلجراءات المتبعة ،ووضع الخطط المناسبة لتطوير
القيادات.
تحليل المعلومات والبيانات المتعلقة ببرامج تطوير القيادات ،ومراجعتها وتحديد المشاكل التي تواجهها واقتراح الحلول
التنظيمية المناسبة لها ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال التعاقب الوظيفي.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتعاقب الوظيفي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخطيط التعاقب الوظيفي

2

االتصال الفعال

2

تطوير القيادات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار الكفاءة (توظيف)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل القدرات

5

التفكير التحليلي

5

التطوير التنظيمي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

242

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
ّ

مجموعة الوحدات

2424

االختصاصيون في تدريب وتطوير الموظفين
ّ

المهنة

242404

أخصائي مسار وظيفي

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في إدارة وتنظيم المسار الوظيفي ،وإجراء
الدراسات والتحليالت المتخصصة على الوظائف لتحديد المسار الوظيفي لكل منها ،وتقييم

ملخص وصف المهنة

ومراجعة فاعلية المسارات الوظيفية المتبعة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في
مجال إدارة وتنظيم المسار الوظيفي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية المتخصصة في مجال إدارة وتنظيم المسار الوظيفي وإمكانية االستفادة منها
أو جدوى تطبيقها ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة.
دراسة وتحليل و تحديد المسار الوظيفي المالئم للموظفين في الجهة وفقا للفئات الوظيفية التي يشغلونها وفقا للمعايير
واإلجراءات المتبعة.
تحليل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسارات الوظيفة المتبعة بهدف تقييم فعاليتها ومراجعتها وتحديد المشاكل التي
تواجهها واقتراح الحلول التنظيمية المناسبة لها ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
تطوير أساليب وإجراءات العمل باستخدام التقنيات الحديثة ومواكبة التطور والمستجدات في مجال إدارة وتنظيم المسار
الوظيفي.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإدارة وتنظيم المسار الوظيفي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اإلدارة والتنظيم

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

تطوير الموظفين

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة الموظفين

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل القدرات

5

التفكير التحليلي

5

اختبار الكفاءة (توظيف)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243101

أخصائي دعاية وإعالن

دراسة احتياجات ومتطلبات الجهة الحكومية وتصميم الدعاية واالعالن وفقا لها ،إعداد المواد
اإلعالنية بما يتناسب مع السياسة العامة للدعاية واإلعالن ،وتنفيذ العمليات والمبادرات اإلعالنية

ملخص وصف المهنة

المختلفة ،وتحديد طبيعة السوق المستهدف وإجراء الحمالت اإلعالنية والدعائية وإعداد الوثائق
والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الدعاية واإلعالن وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحليالت المتخصصة بهدف فهم احتياجات ومتطلبات وأهداف الجهة الحكومية اإلعالنية والدعوية
واستيعابها.
تصميم وإعداد المواد اإلعالنية بما يتناسب مع السياسية العامة للدعاية واإلعالن ،وكتابة نسخ النصوص اإلعالنية
والسيناريوهات اإلعالنية ،وترتيب عمليات اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي ،وغير ذلك من أوجه اإلنتاج.
تنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات اإلعالنية المختلفة بالتعاون مع األطراف المعنية بما يحقق المصلحة المشتركة.
تحليل طبيعة أعمال وعمليات ومخرجات الجهة بهدف تحديد طبيعة السوق المستهدف وإجراء الحمالت اإلعالمية والدعائية مع
ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالدعاية واالعالن وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات التسويق  /الترويج

2

االتصال الفعال

2

حجز اإلعالنات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خدمات اإلعالنات

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة محتوى اإلعالنات

5

التفكير التحليلي

5

وسائل التواصل االجتماعي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243102

أخصائي مشتريات

تقييم احتياجات ومتطلبات مختلف الوحدات التنظيمية من المواد ،ومسح السوق بهدف الوصول
إلى أفضل أسعار الشراء من الموردين واإلشراف على استالم العروض من موردي الخدمات

ملخص وصف المهنة

وتقييمها ،وبناء قاعدة بيانات بأسعار المواد والموردين وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال المبيعات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تقييم احتياجات ومتطلبات مختلف الوحدات التنظيمية من المواد المختلفة ووضع أولويات الشراء بناء على ذلك.
إجراء الدراسات والتحليالت المتخصصة ومسح السوق بهدف الوصول ألفضل أسعار شراء من الموردين ولتأمين الجودة
المطلوبة للمواد وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
اإلشراف على عمليات وإجراءات استالم العروض من موردي الخدمات وتقييمها بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية األخرى
وضمان مطابقتها لإلجراءات المعتمدة في اإلدارة.
بناء قاعدة بيانات ألسعار المواد التي يتم استهالكها بصورة متكررة وأهم الموردين لها واالحتفاظ بملفات متكاملة عن
َ
وفقا للنظام المعتمد.
عمليات الشراء المختلفة
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المشتريات

2

االتصال الفعال

2

لوائح الشراء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خبرات التفاوض

4

القدرة على بناء العالقات

4

نظام إدارة الموردين)(VMS

5

التفكير التحليلي

5

القانون التجاري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243103

أخصائي عقود

تقديم المشورة بشأن المناقصات وشؤون العقود المختلفة وإدارة العقود والمراجعات الالحقة،

ملخص وصف المهنة

وتنفيذها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة العقود والمناقصات قبل إرسائها وبعدها.

2

اإلشراف على المطالبات وإدارة عمليات العقود.

3

مقارنة التقدم المخطط له في سير العمل مع التقدم الفعلي ،وتحليل الثغرات وتوضيح المخاطر.

4

صياغة محتوى العقود والبنود وتقييم هذه العقود والبنود ومراجعتها وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2

التمويل والبنوك والتأمين

المجال التعليمي ()3

اإلدارة والتنظيم

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة  /التنظيم

2

االتصال الفعال

2

صياغة االتفاقيات والعقود

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الدراسات القانونية

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإللزام بالعقود

5

التفكير التحليلي

5

صياغة العقود

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243104

أخصائي مناقصات

إعداد وتطوير شروط ومعايير المناقصات ومتابعة وتنفيذ عمليات إعداد المناقصات والمشاركة في
لجان فتح المظاريف وفحص العروض ،ودراسة وتحليل المناقصات لضمان إعدادها بطريقة احترافية،

ملخص وصف المهنة

واإلعالن عن المناقصات بالوسائل المتاحة ،وتحليل العروض الفنية والمالية واختيار األنسب وإعداد
الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المناقصات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراجعة شروط ومعايير المناقصات من حيث معايير اختيار العروض وكفاالت حسن التنفيذ والغرامات.
متابعة وتنفيذ عمليات إعداد المناقصات والمشاركة في لجان فتح المظاريف وفحص العروض ،وجمع البيانات ومراجعتها

2

ومناقشتها وإعادة صياغتها والتأكد من المحتويات ومدى مطابقتها للشروط النظامية والسياسات واإلجراءات والبنود
القانونية المعتمدة.

3
4
5

اإلعالن عن المناقصات وتحديد الجهات المستهدفة ومتابعة العمليات والتأكد من استالم الجهات لهذه المناقصات،
واستالم عروض الموردين.
تحليل العروض الفنية والمالية وفتحها وفرزها واتخاذ القرار بشأن اختيار األنسب منها استنادا إلى السياسات واإلجراءات
المعتمدة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمناقصات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المشتريات

2

االتصال الفعال

2

لوائح الشراء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خبرات التفاوض

4

القدرة على بناء العالقات

4

نظام إدارة الموردين)(VMS

5

التفكير التحليلي

5

القانون التجاري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243105

أخصائي خدمة عمالء

وضع وتحديد مؤشرات ومعايير األداء والجودة في خدمة العمالء ،والمشاركة في وضع وتحديث
إجراءات وأدلة خدمة العمالء وتطوير برامج لتعظيم جودة ومهنية أنظمة خدمة العمالء ،وتحديد نقاط

ملخص وصف المهنة

القوة والضعف في أنظمة خدمة العمالء ورضاهم وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة
في مجال خدمة العمالء وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة بهدف وضع وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية ومعايير األداء والجودة في خدمة العمالء
بالتنسيق مع إدارة الجودة ،وضمان المتابعة المستمرة لها لضمان سير العمل بالشكل المطلوب.
المشاركة في وضع وتحديث إجراءات وأدلة خدمة العمالء بأنواعهم وتفاصيل االتصال بهم واستالم والرد على طلباتهم
واستفساراتهم بفعالية وكفاءة ومهنية والتنسيق مع اإلدارات المعنية في هذا الخصوص.
تطوير برامج متقدمة ومبادرات إبداعية وضمان تحقيق ما يفوق توقعات واحتياجات المتعاملين من ناحية جودة ومهنية أنظمة
خدمة العمالء بهدف بناء نموذج متكامل لخدمة العمالء.
تحليل المعلومات والبيانات بهدف تحديد نقاط القوة والضعف في أنظمة خدمة العمالء وتحليل نتائج تقييم رضا العمالء
وتحديد األنماط التكرارية لمحتوى الشكاوى والثغرات ووضع الخطط لمعالجة وسد الثغرات.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بخدمة العمالء وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

برمجيات إدارة تجربة العمالء

2

االتصال الفعال

2

إدارة عالقات العمالء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجيات إدارة عالقات العمالء

4

القدرة على بناء العالقات

4

خدمة العمالء

5

التفكير التحليلي

5

إدارة ما بعد البيع

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243106

أخصائي تجاري

تحليل ومراجعة القوانين واالتفاقيات التجارية االقليمية والدولية وتنفيذ العمليات التجارية
واإلجراءات المصاحبة ،وتحديد فرص التطوير والتحسين ،وتحديد وتحليل التحديات والصعوبات

ملخص وصف المهنة

التجارية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التجارة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل القوانين واالتفاقيات التجارية اإلقليمية والدولية وتقييم أوضاع األسواق المحلية والعالمية المتعلقة بأعمال
الجهة وأنشطتها وعملياتها التجارية وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
تنفيذ العمليات التجارية واإلجراءات المصاحبة واستخدام النماذج والوثائق الالزمة للتنفيذ وذلك وفقا للسياسات واللوائح
الموضوعة.
تحديد فرص التطوير والتحسين الممكنة على األعمال والعمليات التجارية وتقييم منافعها والعائد منها بما يرفع من فعالية
وكفاءة هذه العمليات ويحسن من نتائجها.
تحديد وتحليل التحديات والصعوبات التجارية وجمع المعلومات والبيانات اإلحصائية حولها بهدف الكشف عن مسبباتها
وتحديد سبل حلها ومعالجتها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتجارة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المشتريات

2

االتصال الفعال

2

إدارة المبيعات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التجارة الخارجية

4

القدرة على بناء العالقات

4

توثيق الصادرات والواردات

5

التفكير التحليلي

5

تطوير العالمات التجارية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243107

أخصائي تجارة الكترونية

تحليل ومراجعة قوانين التجارة اإللكترونية وتنفيذ العمليات التجارية واإلجراءات المصاحبة ،وتحديد
فرص التطوير والتحسين ،وتحديد وتحليل التحديات والصعوبات التجارية وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال التجارة اإللكترونية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحليل بيانات أبحاث السوق لتحديد سلوكيات المستهلكين وتفضيالتهم وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
وضع استراتيجيات التجارة اإللكترونية وتنفيذها ،وتحليل بيانات األبحاث السوقية ،وتقديم المشورة اإلستراتيجية ،وتصميم
حمالت خاصة للتسويق وتشغيلها ،وإدارة المنصات واألدوات المتوافرة عبر شبكة اإلنترنت.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتجارة اإللكترونية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
التحليل المنطقي والسليم لحل المشكالت و القضايا المتعلقة بالتجارة اإللكترونية
تنفيذ العمليات التجارية واإلجراءات المصاحبة واستخدام النماذج والوثائق الالزمة للتنفيذ وذلك وفقا للسياسات واللوائح
الموضوعة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المسح السوقي (التحليل اإلحصائي)

2

االتصال الفعال

2

إعداد التقارير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التجارة اإللكترونية (تطوير األعمال)

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون التجاري

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243108

أخصائي أبحاث أسواق

إجراء البحوث النوعية والكمية لمساعدة فرق التسويق ،وتحليل االتجاهات الصناعية وأنشطة

ملخص وصف المهنة

المنافسين وتفضيالت المستهلكين بغرض دعم المبادرات والحمالت التسويقية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة عملية جمع البيانات عن تفضيالت المستهلكين ،ومبادرات التسويق لدى المنافسين ،وغيرها من الديناميكيات األخرى
التي تؤثر في التسويق ،وتصميم االستبيانات واالستقصاءات ،واإلشراف على تنفيذها.

2

تدريب الباحثين الميدانين على عملية تعئبة االستبانات وتوزيعها وتحليل البيانات بإستخدام األساليب اإلحصائية

3

قياس فعالية حمالت التسويق واإلعالن ،وتحديد العوامل التي تؤثر في فعالية التسويق.

4
5

تقديم المشورة لفرق التسويق استنادا إلى نتائج األبحاث ،وإعداد التقارير وتقديم التوصيات بخصوص الحمالت التسويقية
المستقبلية.
تحليل البيانات لتحديد المشاكل أو الفرص لفرق التسويق ،وتحديد االتجاهات الناشئة ،وتقسيم العمالء ،والضغوط
التنافسية ،والتطورات األخرى ذات الصلة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل السوق

2

االتصال الفعال

2

التسويق (التواصل التسويقي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون السوق

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243109

أخصائي مبيعات

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال المبيعات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية.

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية.

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية.

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

مجال المسؤولية (المبيعات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2431

االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
ّ

المهنة

243110

أخصائي تسويق

تحديد األهداف وتطوير السياسات التسويقية للسلع والخدمات ،واإلشراف على تنفيذها
وتقييمها ،وإجراء اختبارات السوق وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال

ملخص وصف المهنة

التسويق وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد األهداف العامة والفرعية للتسويق وتطوير السياسات والخطط والبرامج والتسهيالت التسويقية ،وتحليل دورة حياة
المنتج وتحديد أسباب نجاح أو فشل تسويق المنتجات ،وتحليل أسعار المنافسين ،وتطوير سياسات األسعار.

2

تحديد برامج الترويج ،واختيار قنوات التوزيع وتقييم فاعلية الدعاية واإلعالن.

3

وضع برنامج زمني لتنفيذ السياسات التسويقية ،ومتابعة إجراءات تنفيذها وتقييم النتائج.

4
5

إجراء اختبارات للمنتجات الجديدة قبل طرحها في األسواق بشكلها النهائي واستخدام برامج حاسوبية خاصة في مجال
اختبارات السوق وبحسب متطلبات العمل.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتسويق وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات التسويق  /الترويج

2

االتصال الفعال

2

التسويق (التواصل التسويقي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مواد التسويق والهدايا

4

القدرة على بناء العالقات

4

تسويق الخدمات

5

التفكير التحليلي

5

تحليل السوق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243201

أخصائي عالقات مستثمرين

إدارة عالقات المستثمرين ،وتكوين عالقات مع المحللين والمستثمرين الحاليين والمحتملين

ملخص وصف المهنة

والحفاظ عليها ،ونشر استراتيجية المؤسسة ونتائجها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تنسيق الفعاليات ،مثل جوالت العروض الترويجية للمستثمرين ،والمؤتمرات وعروض النتائج
متابعة التحضيرات والتجهيزات الالزمة للمستثمرين ،مثل عروض الفعاليات ، ،والتقارير والنشرات الصحفية ،وإعداد مواد
العروض الموجزة إلطالع اإلدارة العليا عليها.
نشر استراتيجية المؤسسة ونتائجها ،وشرح األداء واإلجابة على أسئلة المحللين والمستثمرين.
تكوين عالقات مع المحللين والمستثمرين الحاليين والمحتملين والحفاظ عليها ،وفهم احتياجاتهم االستثمارية ومخاوفهم
المتعلقة بالمؤسسة.
تأسيس وبناء قنوات اتصال مع المستثمرين والشركاء الداخليين والخارجيين بهدف تفعيل وتحسين وتعزيز صورة المؤسسة
المعنية وسمعتها وزيادة فاعلية عملياتها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

استراتيجيات االتصال

2

االتصال الفعال

2

إدارة عالقات العمالء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أدوات استثمار السندات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليالت مالية

5

التفكير التحليلي

5

تحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243202

أخصائي عالقات عامة

مراجعة وتطوير السياسة العامة للعالقات وإعداد خطط التواصل مع القطاعات المستهدفة
وتنفيذها ،وتحسين الصورة الذهنية للجمهور بشأن الجهة المعنية ،واستقبال الوفود والزائرين

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال العالقات العامة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة ومراجعة سياسة العالقات العامة في الجهة وتقييم أثرها واقتراح وتطويرها.
تأسيس وبناء قنوات اتصال مع العمالء والشركاء الداخليين والخارجيين بهدف تفعيل وتحسين وتعزيز صورة الجهة المعنية
وسمعتها وزيادة فاعلية عملياتها.
متابعة التحضيرات والتجهيزات الالزمة الستقبال الوفود الرسمية وكبار الزوار وتأمين احتياجاتهم خالل فترة الزيارة والتنسيق
مع اإلدارات المعنية المتعلقة بمواعيد النقل وتنظيم جوالت ميدانية لتعريفهم بالجهة.
عال من المهنية والحرفية مع الجهات الخارجية والجهات والمؤسسات
مواصلة بناء عالقات عمل بناءة وعلى مستوى ِ
والشركات التابعة لها وتقييم آثارها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالعالقات العامة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

استراتيجيات االتصال

2

االتصال الفعال

2

العالقات العامة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة عالقات العمالء

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243203

أخصائي تعاون دولي

دراسة مشاريع االتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بعمل الجهة  ،ومتابعة تنفيذ المعاهدات
واالتفاقات الدولية وتقييم جدوى االتفاقيات والمعاهدات الدولية وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال التعاون الدولي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
إجراء الدراسات والتحليالت المتخصصة المتعلقة بمشاريع إبرام االتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العالقة بمجاالت عمل
1

الجهة المعنية وضمان اإلعداد المناسب لمشاريع االتفاقيات وأنشطة التعاون الدولي مع المنظمات والمؤسسات والهيئات
الدولية والعمل كحلقة الوصل بين الجهة والمنظمات الخارجية.

2
3
4
5

متابعة المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي قامت الجهة بإبرامها والعمل على ضمان التزام الوحدات التنظيمية المعنية بها.
تحليل البيانات والمعلومات ذات العالقة بهدف تقييم جدوى االتفاقيات والمعاهدات التي من الممكن أن تقوم الجهة
بالتوقيع عليها وضمان مواءمتها مع مصالح الجهة أو مصالح المجتمع السعودي بشكل عام.
تقييم إنجازات وآثار االتفاقيات والمعاهدات الدولية على الجهة المعنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتعاون الدولي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

عالقات دولية

2

االتصال الفعال

2

إدارة العالقات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تطوير السياسات

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون الدولي

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243204

أخصائي تواصل داخلي

تطوير وتنفيذ اإلستراتيجية الشامة للتواصل الداخلي في الجهة ،ومتابعة قنوات االتصال الداخلي،
ومتابعة استفسارات الموظفين المتعلقة باالتصاالت والمنشورات الصادرة ،وتقييم فاعلية قنوات

ملخص وصف المهنة

االتصال الداخلية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التواصل الداخلي
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل ودعم تطوير وتنفيذ اإلستراتيجية الشاملة للتواصل الداخلي في الجهة وعكسها على لرؤية اإلستراتيجية
للجهة.
متابعة قنوات التواصل الداخلي للحفاظ على تدفق سليم وموثوق للمعلومات بين مختلف الوحدات التنظيمية في الجهة
المعنية.
متابعة استفسارات الموظفين المتعلقة بمختلف االتصاالت والمنشورات الصادرة التي تهم الجهة والتوصية بالتحسينات.
تحليل البيانات والمعلومات المختلفة بهدف تقييم فعالية استخدام قنوات التواصل الداخلية بشكل فعال من خالل قنوات
اتصال مختلفة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتواصل الداخلي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

استراتيجيات االتصال

2

االتصال الفعال

2

بروتوكول االتصاالت

3

التركيز على جودة الخدمة

3

منأولة الشكاوى

4

القدرة على بناء العالقات

4

التعامل مع األزمات (إدارة الموظفين)

5

التفكير التحليلي

5

خدمة العمالء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243205

أخصائي توعية جمهور

دراسة التجارب والممارسات الدولية والمتخصصة بالتوعية العامة وتوعية الجمهور ودراسة إمكانية
االستفادة منها ،ونشر رسائل التوعية بالوسائل المختلفة ،وتنسيق وتسهيل تنظيم وتنفيذ األعمال

ملخص وصف المهنة

المتعلقة بتوعية الجمهور ،وتقييم فاعلية إجراءات توعية الجمهور وإعداد الوثائق والتقارير
المتخصصة والمتعلقة في مجال توعية الجمهور وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة المتعلقة بأعمال التوعية العامة ودراسة إمكانية االستفادة منها ورفع التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة.
دراسة وتحليل و نشر رسائل التوعية بالوسائل المختلفة بما يشمل وسائل التواصل االجتماعي والرد على أسئلة
واستعالمات الجمهور المتعلقة بخدمات الجهة وأعمالها المختلفة ،وتقديم المشورة الالزمة للجمهور.
تنسيق وتسهيل تنظيم وتنفيذ األعمال المتعلقة بتوعية الجمهور بالتعاون مع األطراف والجهات المعنية.
تحليل البيانات والمعلومات المختلفة عن نتائج أعمال التوعية المعدة ،بهدف تقييم فعاليتها وإعداد التقارير المتخصصة بنتائج
التحليالت.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتوعية الجمهور وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

استراتيجية اإلعالم

2

االتصال الفعال

2

استراتيجيات االتصال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استراتيجيات اإلعالن

4

القدرة على بناء العالقات

4

إرشاد المستهلك

5

التفكير التحليلي

5

قضايا المستهلك

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243206

أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة بتنظيم المؤتمرات والفعاليات لالستفادة منها ،ودراسة
احتياجات الجهة المنظمة وطبيعة وأهداف المؤتمر والجهات المشاركة ،وتنظيم المؤتمر والفعالية،

ملخص وصف المهنة

وتوفير مستلزمات عقد المؤتمر وانجاحه وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال
تنظيم المؤتمرات والفعاليات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات المتخصصة المتعلقة بأعمال تنظيم المؤتمرات وإمكانية االستفادة منها ورفع التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة.
دراسة احتياجات الجهة المنظمة وتحديد طبيعة وأهداف المؤتمر أو الفعالية والجهات المشاركة ،وشروط اإلقامة واالستقبال
والمواصالت ومستلزمات تنفيذ المؤتمر من وسائل عرض وترجمة.
توفير الخدمات اللوجستية (حجز الفنادق واالستقبال ومكان تنظيم المؤتمر ،وخدمات العرض والترجمة )....والتواصل مع
الرعاة للمؤتمر واختيار األفضل لالشتراك في تنظيم المؤتمر.
تقييم نتائج وإجراءات تنظيم المؤتمر.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتنظيم المؤتمرات والفعاليات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة المؤتمرات

2

االتصال الفعال

2

خدمات المؤتمرات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خدمات التموين

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

5

التفكير التحليلي

5

مكتب االستقبال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2432

االختصاصيون في العالقات العامة
ّ

المهنة

243207

أخصائي مراسم

إعداد الخطط الخاصة بالمراسم والتأكد من االلتزام بتطبيقها ،وتوفير االحتياجات واألعمال اللوجستية
إلتمام وإنجاح زيارات الوفود وتنسيق وتسهيل تنفيذ العمليات بسالسة وأمان واستقبال الضيوف

ملخص وصف المهنة

ومرافقتهم إلى حين المغادرة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المراسم
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد الخطط الخاصة بالمراسم والتأكد من االلتزام بتطبيقها ،وترتيب مواعيد وجداول وبرامج الزيارات للضيوف الوافدين.

2

توفير االحتياجات واألعمال اللوجستية الالزمة إلتمام و إنجاح زيارات الوفود ،تهيئة كافة وسائل الراحة.

3
4
5

تنسيق وتسهيل تنفيذ العمليات بأقصى درجات السالسة واألمان والتزاما باألنظمة المحددة لها بالتعاون مع األطراف
والجهات المعنية.
استقبال الضيوف والقيام بتقديمهم للحضور ومرافقتهم إلى حين المغادرة ،وتقديم التوجيه بما يلزم من إرشادات ،والتأكد
من تطبيق جميع اإلجراءات بما يتوافق مع ما هو معتمد من أنظمة وبروتوكوالت.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمراسم وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التسويق واإلعالن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنسيق المراسم

2

االتصال الفعال

2

استراتيجيات االتصال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العالقات العامة

4

القدرة على بناء العالقات

4

تنسيق األنشطة الجماعية

5

التفكير التحليلي

5

إدارة الحشود

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2433

المهنة

243301

االختصاصيون في المبيعات التقنية والطبية (عدا تقنية المعلومات
ّ
واالتصاالت)
أخصائي مبيعات مستلزمات طبية

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال مبيعات المستلزمات الطبية وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

منتجات الخدمات الصحية والصيدالنية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2433

المهنة

243302

االختصاصيون في المبيعات التقنية والطبية (عدا تقنية المعلومات
ّ
واالتصاالت)
أخصائي مبيعات منتجات صيدالنية

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال مبيعات المنتجات الصيدالنية وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

منتجات الخدمات الصحية والصيدالنية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2433

المهنة

243303

االختصاصيون في المبيعات التقنية والطبية (عدا تقنية المعلومات
ّ
واالتصاالت)
أخصائي مبيعات منتجات صناعية

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال مبيعات المنتجات الصناعية وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

مواصفات المنتج

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2434

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المهنة

243401

أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال مبيعاتأ جهزة تقنية المعلومات واإلتصاالت وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

تقنية الحاسب اآللي (مبيعات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

24

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
ّ

المجموعة الثانوية

243

االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
ّ

مجموعة الوحدات

2434

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المهنة

243402

أخصائي مبيعات نظم تقنية المعلومات واالتصاالت

وضع سياسات البيع ومتابعة تنفيذها وتقييم النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة

ملخص وصف المهنة

في مجال مبيعات نظم تقنية المعلومات واالتصاالت وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة ومتابعة تطورات السوق وتحديد وتطوير األهداف التسويقية وطرق البيع وتقدير حجم المبيعات المتوقع وترجمة
األهداف إلى خطط بيعية

2

اقتراح سياسات البيع ،ومتابعة تنفيذ السياسات والطرق البيعية ووضع وتقييم البرامج الترويجية

3

التواصل مع الزبائن وتحديد مشكالتهم ومتابعة المنافسين وبرامجهم البيعية لتجنب المخاطر المستقبلية

4

تقييم نتائج أعمال مندوبي البيع ،وتقييم مدى تحقيق األهداف البيعية واقتراح الخطط واإلجراءات التصحيحية

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمبيعات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التسويق واإلعالن

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستراتيجيات المبيعات

2

االتصال الفعال

2

تقنية الحاسب اآللي (مبيعات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل السوق

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة المنافسين

5

التفكير التحليلي

5

الطلب على المنتج

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251101

أخصائي علوم حاسب آلي

إجراء الدراسات واألبحاث حول علوم الحاسب اآللي ،وتطوير المفاهيم والنظريات والمناهج

ملخص وصف المهنة

التشغيلية ،والمشاركة في التطبيق العملي لنتائج األبحاث.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء األبحاث حول علوم الحاسب اآللي والبناء على المفاهيم والنظريات والمناهج التشغيلية ،وتطويرها.

2

تصميم التجارب في علوم الحاسب اآللي وإجراؤها واختبار الفرضيات في المختبر.

3

تفسير البيانات والنتائج باستخدام نماذج وتقنيات رياضية.

4

إعداد األوراق والتقارير العلمية ،ونشر األبحاث في الدورات األكاديمية وعرض النتائج في المؤتمرات المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

علوم الحاسب اآللي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

لغات برمجة الحاسب اآللي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251102

محلل نظم المعلومات

جمع متطلبات العميل واحتياجاته ،وإجراء المقابالت وتنظيم االستقصاءات و تحليل العمليات
التجارية ،واإلجراءات ،والممارسات المتبعة في أماكن العمل ،واحتياجات العمالء باإلضافة إلى

ملخص وصف المهنة

إعداد نماذج البيانات ،ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

جمع متطلبات العميل واحتياجاته ،وإجراء المقابالت وتنظيم االستقصاءات.
تحليل العمليات التجارية ،واإلجراءات ،والممارسات المتبعة في أماكن العمل ،واحتياجات العمالء ،وترجمتها إلى وظائف
ومتطلبات في النظام ،وصياغة وثائق التصميم ومخططاته االنسيابية.

3

إعداد نماذج البيانات ،ومخططات التدفق الوظيفية وغيرها من الوثائق ،وإعداد العناصر المطلوبة من المشروع وعرضها.

4

إجراء االختبارات وتحليل تقييم األداء ،وضمان تقيد البرامج والتطبيقات والبرامج النصية بالمعايير المحددة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل النظم

2

االتصال الفعال

2

إدارة أمان نظم الحاسب اآللي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فحص النظم

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل األعمال

5

التفكير التحليلي

5

إدارة النظم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251103

مصمم نظم

ملخص وصف المهنة

تصميم نُ ظم وشبكات األمن السيبراني ،واإلشراف على تطويرها وتنفيذها

المهام الرئيسية للمهنة
1

إصدارو دمج تصاميم األمن السيبراني للنُ ظم والشبكات مع المتطلبات األمنية متعددة المستويات أو متطلبات معالجة
سرية للغاية).
سريةِّ ،
سريةِّ ،
مستويات التصنيف المتعددة للبيانات والتي تسري مبدئيا على الجهة (مثل :غير ِّ

2

تحديد وتوثيق طريقة تنفيذ نظام جديد أو واجهات جديدة بين النُ ظم ،مما يؤثر في الوضع األمني للبيئة الحالية.

3

البنى المقترحة ،وتخصيص الخدمات األمنية واختيار اآلليات األمنية.
تحليل ِ

4
5

المقترحين أو المقدمين استجابة
تقييم البنى والتصاميم األمنية لتحديد مدى كفاية التصميم األمني والبنية األمنية
َ
للمتطلبات الواردة في وثائق االستحواذ.
تطوير مكونات البنية أو النظام على مستوى الجهة ،على النحو الالزم لتلبية احتياجات المستخدم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم النظم

2

االتصال الفعال

2

إدارة أمان نظم الحاسب اآللي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة النظم

4

القدرة على بناء العالقات

4

تكامل النظم

5

التفكير التحليلي

5

تطوير النظم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251104

مطور امن نظم

ملخص وصف المهنة

تصميم أمن نُ ظم المعلومات و تطويرها واختبارها وتقييمها خالل دورة حياة تطوير النُ ظم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطبيق السياسات األمنية على التطبيقات المتداخلة مع بعضها بعضا ،مثل تطبيقات المعامالت فيما بين المنشآت التجارية
تطوير تصاميم األمن السيبراني لتلبية احتياجات تشغيلية وعوامل بيئية محددة (مثل :التحكم في الوصول ،التطبيقات

2

المؤتمة ،عمليات الشبكات ،متطلبات السالمة والوفرة ،األمن متعدد المستويات ،معالجة مستويات التصنيف المتعددة،
معالجة المعلومات المجزأة الحساسة).

3

إصدار خطط التعافي من الكوارث واستمرارية العمليات للنُ ظم قيد التطوير وضمان االختبار قبل إدخال النظام في بيئة
اإلنتاج.

4

تقييم فاعلية إجراءات األمن السيبراني التي تستخدمها النظم.

5

تصميم وتنفيذ واختبار وتقييم الواجهات اآلمنة بين نُ ظم المعلومات و/أو النُ ظم المادية و/أو التقنيات المدمجة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة بنية أمن المعلومات.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة مبادئ هندسة نُ ظم أمن المعلومات

3

معرفة مفاهيم الحوسبة المتوازية والموزعة.

3
4

4

التفكير التحليلي

مهارة تعيين الضوابط األمنية المستندة إلى مبادئ
األمن السيبراني.
مهارة تطبيق مبادئ األمن السيبراني والخصوصية

5

5

بسرية
الستيفاء المتطلبات التنظيمية (المرتبطة
ِّ
والتوفر والمصادقة وعدم
ّ
وسالمة المعلومات
اإلنكار).

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251105

محلل أمن نظم

ملخص وصف المهنة

تطوير اختبار و صيانة أمن النظم .تحليل أمن العمليات و النظم المدمجة

المهام الرئيسية للمهنة
1

المصدرة.
إجراء اختبار أمن سيبراني للتطبيقات و /أو النظم ُ

2

السرية والسالمة والوفرة للجهة.
تطبيق مبادئ بنية األمن السيبراني الموجهة إلى الخدمات الستيفاء متطلبات
ِّ

3

تطبيق السياسات و الضوابط لألمن السيبراني على التطبيقات المتداخلة مع بعضها بعضا ،مثل تطبيقات المعامالت فيما
بين المنشآت التجارية
دمج القدرات المؤتمة لتحديث أو إصالح برمجيات النظام فيما يخص األمن السيبراني  ،حيثما أمكن ذلك من الناحية العملية،

4

وإصدار العمليات واإلجراءات الخاصة بالتحديث واإلصالح اليدوي لبرمجيات النظام؛ استنادا إلى متطلبات الجدول الزمني
لحزم التحديثات واإلصالحات الحالية والمتوقعة للبيئة التشغيلية للنظام.

5

ضمان تطبيق التحديثات واإلصالحات األمنية للمنتجات التجارية المدمجة في تصميم النظام بما يتوافق مع األطر الزمنية
التي ينص عليها اإلدارة ذات الصالحية في بيئة التشغيل المعنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

معرفة عمليات هندسة النُ ظم.

5

التفكير النقدي

5

معرفة هندسة البرمجيات.

2

الجدارات الفنية
معرفة أدوات تصميم النُ ظم لألمن السيبراني،
وطرقها وأساليبها
معرفة مفاهيم وبروتوكوالت الشبكات الحاسوبية
ومنهجيات أمن الشبكات.
معرفة مبادئ وطرق أمن تقنية المعلومات (مثل جدران
الحماية ،والشبكات المحايدة ،والتشفير).

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251106

أخصائي أمن سيبراني

ملخص وصف المهنة

تقديم الدعم العام لألمن السيبراني ،والمساعدة في مهام الحماية والدفاع عن األمن السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطبيق سياسات و ضوابط األمن السيبراني لتحقيق األهداف األمنية للنظام بالجهة.

2

ي نشاط غير مألوف والتهديدات المحتملة لموارد الشبكات.
توصيف وتحليل حركة المرور على الشبكة ،لتحديد أ ّ

3

التنسيق مع طاقم عمل الدفاع السيبراني على مستوى الجهة ،للتحقق من صحة تنبيهات الشبكات.

4

تطوير وتوجيه اختبارات أنظمة األمن السيبراني و القيام بإجراءات المصادقة والتوثيق.

5

تقييم ومراقبة األمن السيبراني ،فيما يتعلق بممارسات تطبيق األنظمة و اختبارها .

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة كيفية استخدام أدوات تحليل الشبكات لتحديد
الثغرات.
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية ،وكذلك
بالسرية والدمج
المتطلبات المؤسسية (فيما يتعلق
ِّ
والوفرة والتوثيق وعدم اإلنكار).
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.
معرفة مفاهيم وبروتوكوالت الشبكات الحاسوبية
ومنهجيات أمن الشبكات.
ي
معرفة أساسيات الشبكات واتصاالت اإلنترنت (أ ّ
األجهزة ،تكوينات األجهزة ،البرمجيات ،التطبيقات،
المنافذ/البروتوكوالت ،بنية الشبكات والبنية التحتية،
التوجيه ،نُ ظم التشغيل ،وما إلى ذلك).

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251107

اخصائي تقييم ثغرات

القيام بتقييم ثغرات النُ ظم والشبكات  ،وتحديد محل انحراف تلك النُ ظم والشبكات عن اإلعدادات
المقبولة أو السياسات المعمول بها ،وقياس فاعلية بنية الدفاع األمني متعدد المراحل ضد الثغرات

ملخص وصف المهنة

المعروفة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

القيام بعمليات تقييم و تحيديد ثغرات األنظمة و البرمجيات و الشبكات في الجهة
إجراء المراجعات المطلوبة لألمن السيبراني على النحو المالئم داخل البيئة (مثل المراقبة التقنية ،والمراجعات الخاصة
باإلجراءات المضادة).
أداء تقييمات المخاطر والثغرات التقنية (تقييم التقنيات) وغير التقنية (تقييم األشخاص والعمليات) لمجاالت التركيز التقنية

3

ذات الصلة (مثل البيئة الحاسوبية المحلية ،والشبكة والبنية التحتية ،وحدود الشبكات المغلقة ،والبنية التحتية الداعمة،
والتطبيقات).

4
5

تقديم التوصيات بخصوص تحديد الضوابط األمنية األكثر فاعلية من حيث التكلفة للحد من المخاطر (مثل حماية المعلومات
والنُ ظم والعمليات).
صيانة مجموعة أدوات التدقيق الخاصة بالدفاع السيبراني القابلة لالستخدام (مثل برمجيات وأجهزة الدفاع السيبراني
المتخصصة) لدعم مهام التدقيق الخاصة بالدفاع السيبراني.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة التهديدات والثغرات السيبرانية.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

معرفة تهديدات وثغرات أمن النُ ظم والتطبيقات
الدقيقة (مثل تجاوز سعة المخزن المؤقت ،تعليمة
برمجية متنقلة ،و غيرها).

2

معرفة أدوات تشخيص النُ ظم وأساليب معرفة
األخطاء.
معرفة ما يشكل هجوم الشبكة وعالقة هجوم الشبكة
بكل من التهديدات والثغرات.
معرفة بيئة التهديد بالجهة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251108

مصمم حلول أعمال

تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد التحليالت واالختبارات العلمية واختيار أفضل
الطرق واألدوات واألساليب لجمعها وتنظيمها وتحليلها بالشكل األفضل وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال حلول األعمال وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

دراسة وتحليل الخطط المعدة وتفصيلها إلى عمليات منظمة ،وتنظيم األنشطة ومسار سير المعلومات وتوكيد استهدافها
للخدمة أو المنتج المرغوب به
دراسة وتحليل النظريات والمنهجيات والتقنيات المعلوماتية والتجارب والممارسات المتعلقة بحلول األعمال وإعداد ورفع
التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة
تحليل األعمال المعدة بهدف تحديد أفضل استراتيجيات العمل المناسبة في المجال المحدد ووضع الحلول المناسبة
للمشاكل التخطيطية التي قد تواجه أثناء أداء األعمال ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بحلول األعمال وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل األعمال

2

االتصال الفعال

2

مجموعة تطبيقات األعمال

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أنظمة األعمال

4

القدرة على بناء العالقات

4

نمذجة البيانات

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251109

أخصائي حوسبة سحابية

ملخص وصف المهنة

تصميم وتنفيذ وتشغيل نُ ظم الحوسبة السحابية بشكل آمن وتطوير سياسات الحماية السحابية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم حلول سحابية آمنة لفرق التطوير ،والمشاركة بقوة في الترحيل السحابي وعملية تطوير التطبيقات السحابية.

2

العمل ضمن فرق متعددة التخصصات كخبير متخصص في ضوابط بنية األمن السحابي ومنهجياتها.

3
4
5

تطوير استراتيجية سحابية آمنة وتنفيذها ،مع الوضع في الحسبان بنية الجهة .وأداء دور الخبير المتخصص في البنية السحابية
األمنية ،بما في ذلك عمليات الشبكة والتخزين وقواعد البيانات واإلمداد واإلدارة.
تطوير أنماط آمنة وإنفاذها الستهالك الخدمات السحابية ،لكي تستخدمها فرق التقنية.
تطوير الحلول لتحديد البيانات المؤسسية الحالية في البيئات السحابية والضوابط األمنية السارية لمراقبة هذه المعلومات
وحمايتها على نحو مالئم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحليل األمني (أمن البيانات)

2

االتصال الفعال

2

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مخازن البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

التشفير (أمن البيانات)

5

التفكير التحليلي

5

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

1

تبادل حزم البيانات عبر اإلنترنت/تبادل حزم البيانات
المتتابعة (بروتوكول االتصاالت)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251110

أخصائي حوسبة سحابية آمنة

ملخص وصف المهنة

تصميم وتنفيذ وتشغيل نُ ظم الحوسبة السحابية بشكل آمن وتطوير سياسات الحماية السحابية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم حلول سحابية آمنة لفرق التطوير ،والمشاركة بقوة في الترحيل السحابي وعملية تطوير التطبيقات السحابية.

2

العمل ضمن فرق متعددة التخصصات كخبير متخصص في ضوابط بنية األمن السحابي ومنهجياتها.

3
4
5

تطوير استراتيجية سحابية آمنة وتنفيذها ،مع الوضع في الحسبان بنية الجهة .وأداء دور الخبير المتخصص في البنية السحابية
األمنية ،بما في ذلك عمليات الشبكة والتخزين وقواعد البيانات واإلمداد واإلدارة.
تطوير أنماط آمنة وإنفاذها الستهالك الخدمات السحابية ،لكي تستخدمها فرق التقنية.
تطوير الحلول لتحديد البيانات المؤسسية الحالية في البيئات السحابية والضوابط األمنية السارية لمراقبة هذه المعلومات
وحمايتها على نحو مالئم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الجدارات الفنية
معرفة طريقة حركة مرور البيانات عبر الشبكة (مثل
بروتوكول التحكم في اإلرسال وبروتوكول اإلنترنت،
ونموذج ترابط األنظمة المفتوحة ،ومكتبة البنية التحتية
لتقنية المعلومات ،والنسخة الحالية).
معرفة أساليب إدارة التكوينات اآلمنة( .مثل توجيهات
التنفيذ التقني لألمان ،أفضل ممارسات األمن
السيبراني ).

4

4

5

5

معرفة تقنيات ومفاهيم إدارة المعرفة السحابية ذات
الصلة باألمن والحوكمة والمشتريات واإلدارة.
معرفة طرق الخدمات السحابية وكيف يمكن لتلك
تحد من االستجابة للحوادث.
النماذج أن ّ
استخدام اآلالت االفتراضية( .مثلMICROSOFT HYPER- ،
CITRIX XENDESKTOP/ ،VMWARE VSPHERE،Vخادم،
حوسبة سحابية مرنة من أمازون ،وما إلى ذلك).

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2511

ّ
محللو النظم

المهنة

251111

أخصائي اختبار اختراقات

القيام بعمليات اختراق مصرحة ألنظمة الحاسوب و الشبكات ،و مواقعها باستخدام أساليب تهديد

ملخص وصف المهنة

واقعية لتقييم أمنها والكشف عن الثغرات المحتملة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

أداء عدة أنواع من التقييمات الخاصة باألمن السيبراني على مستوى البنية التحتية أو التطبيقات ،بما في ذلك مسح الثغرات
واالختراق التجريبي واختبار التسلل.
استخدام أساليب متعددة لالختبار من خالل محاكاة الهجمات التي يستخدمها مخترق الهندسة اإلجتماعية لمحاولة خرق النظام
واستخدام الهندسة االجتماعية للكشف عن الثغرات األمنية (مثل الممارسات األمنية أو سياسات كلمات المرور الضعيفة).
بعد إنجاز أنشطة اختبار اإلختراقات  ،يتم إعداد تقارير التقييم ،التي تتضمن النتائج ومستوى الخطر واقتراحات الحد منه ،وكل
التفاصيل التقنية الالزمة لنسخ نتائج االختبار.
جمع المعلومات عن الشبكات عبر األساليب التقليدية والبديلة (مثل تحليل الشبكات االجتماعية ،والربط المتسلسل
للمكالمات ،وتحليل حركة البيانات) وتوثيق النتائج.
بحث النتائج األمنية وتوثيقها ومناقشتها مع اإلدارة والقيادة وفرق تقنية المعلومات ،وتقديم المشورة بشأن أساليب
معالجة المخاطر األمنية للنظام أو الحد منها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة مبادئ اختبار االختراق وأدواته وأساليبه.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

معرفة كيفية استخدام تكتيكات متعددة لمحاكاة
الهجمات التي يستخدمها مهندس اجتماعي لمحاولة
خرق النظام.
معرفة أدوات فك الشفرة وكلمة المرور ،وكذلك طرق
الوصول عن بعد.
معرفة أجهزة الشبكات المادية والمنطقية وكذلك
بدالت
البنية التحتية إلدراج الموزعات والموجهات
والم ِّ
ُ
وجدران الحماية ،وما إلى ذلك.

2

معرفة المشكالت والمخاطر والثغرات األمنية الناشئة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251201

مطور برامج

ملخص وصف المهنة

تصميم حلول البرامج وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم خطط التصميم وبنيته وفهمها ،وإعداد خطط لكتابة األكواد البرمجية واختبارها ،وتحديد اإلطار الزمني ومراحل التنفيذ.

2

تطوير األكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة ،وتجميعها في البرامج التنفيذية.

3

تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم ،وضمان االلتزام بالمعايير.

4

نشر البرامج على أجهزة العمالء وتنفيذها ،واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.

5

توثيق إجراءات إنشاء األكواد البرمجية خالل عملية البرمجة ،وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرامج

2

االتصال الفعال

2

تطوير البرمجيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة البرمجيات

5

التفكير التحليلي

5

لغات برمجة الحاسب اآللي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251202

مهندس برامج

القيام بتنفيذ و تطوير البرمجيات الكاملة ) (SDLCوتطوير المخططات للتقديم بشكل انسيابي

ملخص وصف المهنة

وتخطيطات وثائق لتحديد المتطلبات والحلول.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بتنفيذ و تطوير البرمجيات الكاملة(SDLC).

2

كتابة اكواد جيدة وقابلة لالختبار.

3

التأكيد على متابعة المواصفات وتحديد الجدوى التشغيلية من البرامج.

4

العمل على دمج مكونات البرنامج في نظام وظيفي بالكامل.

5

استكشاف األخطاء وإصالحها وتصحيحها وترقية األنظمة الحالية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

هندسة البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

تصميم البرامج

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تطوير البرمجيات

5

التفكير التحليلي

5

برمجة قواعد البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251203

مصمم برامج

تحديد احتياجات ومتطلبات الجهة واختيار وكتابة الرمز البرمجي ،وتطوير الوثائق والكتيبات التقنية
لتوضيح تصميم التطبيق والرموز التطبيقية المستخدمة وتقييم التطبيقات المستخدمة واعادة

ملخص وصف المهنة

برمجتها وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال برمجة التطبيقات وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المطور.
دراسة وتحليل وتحديد احتياجات ومتطلبات وأهداف الجهة الحكومية واستيعابها والعمل على بلورتها في التطبيق ُ
اختيار وكتابة الرمز البرمجي المالئم للتطبيق بجودة عالية ومراجعته وتطويره بشكل دائم مع مراعاة تطلعات وأهداف الجهة أو
الوزارة.
تطوير الوثائق والكتيبات التقنية لتوضيح تصميم التطبيق والرموز البرمجية المستخدمة بطريقة سهلة وممنهجة والحفاظ
عليها في مكان يسهل الرجوع إليها كلما اقتضت الحاجة ذلك.
تقييم التطبيقات الحالية المستخدمة وإعادة برمجتها إن اقتضى األمر ذلك وتحديثها بشكل مستمر وإضافة ميزات جديدة
فيها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة ببرمجة التطبيقات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

تصميم البرمجيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم أنظمة المحاسبة

4

القدرة على بناء العالقات

4

لغات برمجة الحاسب اآللي

5

التفكير التحليلي

5

تحليل األعمال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251204

محلل مبرمج

ملخص وصف المهنة

القيام بالتحليل والبرمجة في تطوير وتنفيذ ودعم نظم المعلومات والتطبيقات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير التطبيقات وقواعد البيانات من خالل تقييم احتياجات العمالء.

2

تحليل احتياجات نظام معلومات المستخدم.

3

تطوير واختبار وتعديل أنظمة الكمبيوتر والبرامج.

4

تحديد متطلبات المشروع وإعداد مخطط سير العمل باستخدام الكمبيوتر والمنطق.

5

المحافظة على أنظمة الكمبيوتر والمبادئ التوجيهية للبرمجة عن طريق كتابة وتحديث السياسات واإلجراءات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

تطوير البرمجيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل األعمال

4

القدرة على بناء العالقات

4

لغات برمجة الحاسب اآللي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251205

مطور تطبيقات

ملخص وصف المهنة

تصميم حلول التطبيقات وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم خطط تصميم التطبيقات وفهمها ،وإعداد خطط لكتابة األكواد البرمجية واختبارها ،وتحديد اإلطار الزمني ومراحل
التنفيذ.

2

تطوير األكواد البرمجية للتطبيقات باستخدام لغة البرمجة المناسبة ،وتجميعها في البرامج التنفيذية.

3

نشر التطبيقات على أجهزة العمالء وتنفيذها ،واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.

4

توثيق إجراءات تطوير التطبيقات ،وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

برمجة التطبيقات

2

االتصال الفعال

2

تطوير تطبيقات الويب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

منصة تطبيقات الخادم

4

القدرة على بناء العالقات

4

خوادم التطبيقات

5

التفكير التحليلي

5

تحليل األعمال

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2512

مطورو البرمجيات
ّ

المهنة

251206

مطور أمن سيبراني

تطوير برمجيات األمن السيبراني وتطبيقاته ونُ ظمه ومنتجاته ،مثل :برامج مكافحة الفيروسات أو

ملخص وصف المهنة

برامج التجسس أو الكشف عن البرامج الضارة ،والكشف عن التسلل وتحليل حركة المرور

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تحديد الضوابط األمنية المستخدمة خالل مرحلة المتطلبات لدمج األمن داخل العملية وتحديد األهداف األمنية الرئيسية
ي تشويش على الخطط والجداول الزمنية.
وتعزيز أمن البرمجيات مع تقليل أ ّ
تحديد اآلثار األمنية وتطبيق المنهجيات في بيئات مركزية وبيئات المركزية عبر نُ ظم الحواسيب بالجهة فيما يخص تطوير
البرمجيات
تحويل المتطلبات األمنية إلى عناصر تصميم التطبيق ،بما في ذلك توثيق عناصر األجزاء المعرضة للهجوم في البرمجيات
إلجراء تصميم للتهديدات وتحديد أي ضوابط أمنية خاصة.

4

تطبيق وظائف األمن السيبراني (مثل التشفير والتحكم في الوصول وإدارة الهوية) لتقليل فرص االستغالل.

5

أداء البرمجة اآلمنة وتحديد مواطن الخلل المحتملة في األكواد للحد من الثغرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة مفاهيم وبروتوكوالت الشبكات الحاسوبية
ومنهجيات أمن الشبكات.
معرفة تهديدات وثغرات أمن النُ ظم والتطبيقات (مثل
تجاوز سعة المخزن المؤقت ،تعليمة برمجية متنقلة،

3

3

البرامج النصية للمواقع المشتركة ،اللغة اإلجرائية/لغة
االستعالمات المركبة واإلضافات ،حاالت التعارض،
السرية ،اإلعادة ،الهجمات المعتمدة على
القناة
ِّ
العودة ،تعليمة

4

التفكير التحليلي

5

2

4

معرفة أساليب الترميز اآلمن.

5

معرفة ضوابط أمن بيانات الهوية الشخصية.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2513

مطورو المواقع اإللكترونية والوسائط المتعددة
ّ

المهنة

251301

مطور مواقع الكترونية

تحليل احتياجات العميل من الموقع اإللكتروني ،و دراسة الموقع اإللكتروني الحالي وإجراءات
تطويره ،وإعداد خطة تطويره وتحديثه وتنفيذها واختبار الموقع والتأكد من خلوه من المشكالت

ملخص وصف المهنة

الفنية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال تطوير المواقع اإللكترونية وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء التحاليل بهدف فهم احتياجات العميل ومتطلباته وضمان مواءمة الموقع اإللكتروني معه.
إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة على الموقع اإللكتروني الحالي وإبداء المالحظات التصميمية والتقنية وتنفيذها عليه
والعمل على بلورتها تمهيدا لتحسينه وتطويره.
إعداد خطة تطوير وتحديث الموقع اإللكتروني من الناحية التصميمية والتقنية من خالل اتباع أحدث األساليب وأجمل
التصاميم المتوافرة بطريقة سلسة وممنهجة.
اختبار الموقع والتأكد من خلوه من أي مشاكل فنية أو تقنية بعد تطويره والعمل على حلها حال تواجدها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتطوير المواقع اإللكترونية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم صفحات الويب

2

االتصال الفعال

2

تطوير تطبيقات الويب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

متصفح الويب

4

القدرة على بناء العالقات

4

خدمة العمالء

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2513

مطورو المواقع اإللكترونية والوسائط المتعددة
ّ

المهنة

251302

مطور العاب رقمية

ملخص وصف المهنة

تصميم برامج األلعاب الرقمية وتطويرها وتثبيتها وصيانتها حسب متطلبات العمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم خطط التصميم وبنيته وفهمها ،وإعداد خطط لكتابة األكواد البرمجية واختبارها ،وتحديد اإلطار الزمني ومراحل التنفيذ.

2

تطوير األكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة ،وتجميعها في البرامج التنفيذية.

3

تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم ،وضمان االلتزام بالمعايير.

4

نشر برامج األلعاب الرقمية على أجهزة العمالء وتنفيذها ،واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.

5

توثيق إجراءات إنشاء األكواد البرمجية خالل عملية البرمجة ،وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

برمجيات الرسم ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي

2

االتصال الفعال

2

تطوير رسوم أنظمة واجهة المستخدم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرسوم المتحركة (وسائط متعددة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

برامج الرسوم البيانية

5

التفكير التحليلي

5

برمجيات إدارة تجربة العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2514

مبرمجو التطبيقات

المهنة

251401

مبرمج تطبيقات

ملخص وصف المهنة

برمجة الحلول وتحديثات التطبيقات استنادا إلى تعليمات التصميم المفاهيمي ومتطلبات العمالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم خطط التصميم وبنيته وفهمها ،وإعداد خطط لكتابة األكواد البرمجية واختبارها ،وتحديد اإلطار الزمني ومراحل التنفيذ.

2

تطوير األكواد البرمجية باستخدام لغة البرمجة المناسبة ،وتجميعها في البرامج التنفيذية.

3

تنفيذ الملفات المبرمجة في بيئات مختلفة خاضعة للتحكم ،وضمان االلتزام بالمعايير.

4

نشر التطبيقات على أجهزة العمالء وتنفيذها ،واختبار المنتج وإجراء التشغيل التجريبي عليه.

5

توثيق إجراءات إنشاء األكواد البرمجية خالل عملية البرمجة ،وتسهيل التحديثات والتغييرات المستقبلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

تطوير البرمجيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة الويب

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2519

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
ّ

المهنة

251901

مقيم برمجيات آمنة

ملخص وصف المهنة

تقييم أمن تطبيقات الحاسوب وبرمجياته وأكواده وبرامج الخدمات مع تقديم نتائج قابلة للتطبيق

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطبيق ضوابط الترميز واالختبار ،وتطبيق أدوات االختبارات األمنية ،ومراجعة األكواد.

2

إجراء اختبار ضمان جودة متكامل فيما يخص وظيفة األمن والصمود ضد الهجمات.

3

إجراء التشغيل التجريبي للبرامج وتطبيقات البرمجيات ،لضمان إنتاج المعلومات المرغوبة وتعديل التعليمات والمستويات
األمنية.

4

إصدار اختبارات النظام وإجراءات التحقق والبرمجة والتوثيق.

5

إجراء اختبارات و مراجعات و تقييمات البرامج اآلمنة لتحديد مواطن الخلل المحتملة في األكواد والحد من الثغرات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

مهارة استخدام أدوات تحليل الرموز.

3

معرفة مبادئ تصحيح األخطاء بالبرمجيات.

4

معرفة أساليب الترميز اآلمن.

3
4

التفكير التحليلي

5

5

1

الجدارات الفنية
دمج أدوات اختبار أمن الصندوق األسود في عملية
ضمان الجودة إلصدارات البرمجيات.

معرفة منهجيات نشر البرمجيات اآلمنة ،وأدواتها
وممارستها.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2519

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
ّ

المهنة

251902

مختبر نظم

دراسة وتطوير سياسات وإجراءات إختبار النظم وضمان جودتها وإعداد خطة العمل التنفيذية إلختبار

ملخص وصف المهنة

النظم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم اإلستشارات الفنية لتطوير تقينات إختبار النظم وإعداد التقارير الفنية

2

ضبط جودة النظم وتحديد النماذج الالزمة إلختبار النظم وتقييم مدى مالءمتها عن طريق إجراء دراسة عينة محددة

3

التأكد من موافقة النظام التجربي للمواصفات الفنية المعدةوتنفيد إجراءات فحص النظم الدورية

4

تطوير اختبار و صيانة أمن النظم .تحليل أمن العمليات و النظم المدمجة

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بإختبار النظم وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نظام لوحة النقاط)(BBS

2

االتصال الفعال

2

العميل/الخادم (برمجة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تطوير قواعد البيانات

5

التفكير التحليلي

5

الحاسبات اآللية المركزية (تشغيل ومراقبة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2519

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
ّ

المهنة

251903

مختبر برامج

ملخص وصف المهنة

تطوير اختبارات مراقبة جودة منتجات البرامج وتنفيذها ،وضمان التقيد بالمعايير ومتطلبات العميل.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير خطط اختبار التطبيقات والبرامج وإعدادها وتوثيقها ،وتعيين محددات االختبار وبيئته وعمليات المحاكاة الخاصة به.

2

تثبيت البرامج ،وتكوين برامج نظم التشغيل ،والمحددات والبيئة تحضيرا لعملية االختبار.

3

تنفيذ تصاميم التطبيقات وتطوير االستعالمات والبرامج النصية وصفحات الويب ،وضمان سالمة وأمن البيانات.

4
5

توثيق نتائج اختبارات تطبيقات البرامج ،والتواصل مع فرق التطوير بخصوص العيوب واألخطاء في المنتجات ،والتحقق من
صحة إصالحات األخطاء وإجراء اختبارات التراجع.
تطوير السياسات واإلجراءات والبرامج النصية الخاصة باختبار البرامج ،واإلشراف على تنفيذها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

تطوير البرمجيات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختبار البرمجيات

4

القدرة على بناء العالقات

4

توكيد الجودة

5

التفكير التحليلي

5

تدقيق الجودة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2519

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
ّ

المهنة

251904

باحث أمن سيبراني

ملخص وصف المهنة

إجراء األبحاث العلمية في مجال األمن السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد استراتيجيات القدرات السيبرانية لتطوير األجهزة والبرمجيات حسب المتطلبات المهمة للجهة.

2

تصميم وإصدار األدوات والتقنيات الجديدة المرتبطة باألمن السيبراني.

3

تحديد السمات الوظيفية واألمنية إليجاد فرص تطوير القدرات الجديدة الستغالل الثغرات أو الحد منها.

4

بحث وتقييم التقنيات والضوابط المتوفرة ،لتلبية متطلبات العمالء.

5

مراجعة المتطلبات التشغيلية واعتمادها وترتيب أولوياتها وتقديمها ،ألغراض بحث القدرات السيبرانية و تطويرها و الحصول
عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

المعرفة العميقة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

معرفة استراتيجيات البحث وإدارة المعرفة.

4

التفكير التحليلي

4

مهارة إجراء البحث باستخدام جميع المصادر المتوفرة.

5

التفكير النقدي

5

معرفة كيفية االستفادة من مراكز البحوث والتطوير
والجهات البحثية واألبحاث األكاديمية والنُ ظم ذات
الصلة.

2

مهارة تطبيق ودمج تقنيات المعلومات في الحلول
المقترحة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

251

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
ّ

مجموعة الوحدات

2519

ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
ّ

المهنة

251905

أخصائي هندسة برمجيات ضارة

تحليل البرمجيات الضارة (عن طريق تفكيكيها وتفكيك برمجتها) ،وفهم طريقة عملها وتأثيرها و

ملخص وصف المهنة

هدفها ،وتقديم توصية بأساليب الحد منها وطرق لالستجابة للحوادث

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد و تطوير أدوات الهندسة العكسية لتعزيز القدرات والكشف عن الثغرات

2

تقديم الدعم االستخباراتي فيما يخص البرمجيات الضارة ألصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين المهمين ،حسب الحاجة.

3

تحديد أساليب التهديد لألمن السيبراني ومنهجياته.

4
5

توجيه إخطارات -آنية -بالمقاصد أو األنشطة الوشيكة أو العدائية الخاصة باألمن السيبراني ،التي تؤثر في غايات الجهة أو
مواردها أو قدراتها
تزويد كل من األطراف الداخلية والخارجية بالمعلومات األساسية الالزمة لالستجابة للتهديدات ،من خالل مراجعة وتحليل
تهديدات األمن السيبراني.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة مفاهيم الهندسة العكسية.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة أدوات تحليل البرمجيات الضارة

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

معرفة البرمجيات الضارة مع الكشف باستخدام اآلالت
االفتراضية .
معرفة إجراءات تصحيح األخطاء في البرمجيات وأدواته
معرفة أثر تنفيذ التوقيعات بالنسبة إلى الفيروسات
والبرمجيات الضارة والهجمات.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2521

مصممو وإداريو قواعد البيانات

المهنة

252101

مصمم قاعدة بيانات

تحديد احتياجات ومتطلبات وأهداف الجهة المعنية ،وإنشاء نموذج بيانات يحتوي الجزئيات التصميمية
االساسية المطلوبة ،وتسوية قاعدة البيانات وتحديد أنواع البيانات الواجب تخزينها وتصميم القاعدة

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال تصميم قواعد البيانات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل وتحديد احتياجات ومتطلبات وأهداف الجهة الحكومية واستيعابها والحرص على تصميم قواعد البيانات وفقا
ألهدافها وغاياتها.
إنشاء نموذج بيانات يحتوي على كل الجزئيات التصميمية األساسية المطلوبة والمتعارف عليها في لغة البيانات والحرص
على إنشاء هيكلية منطقية تمكن من وضع البيانات بشكل تسلسلي وبطريقة ممنهجة.
تسوية قاعدة البيانات لضمان تناسب هيكل قاعدة البيانات مع األغراض العامة للجهة وخلوها من أي صفات غير مرغوب فيها
مثل اإلدراج والتحديث والحذف خطأ والتي قد تؤدي إلى فقدان صحة البيانات خصوصا حال ترابطها.
تحديد أنواع البيانات التي يجب تخزينها ،وتحديد مدى استقالليتها أو ترابطها مع بيانات أخرى واختيار أفضل الطرق واألدوات
واألساليب لضمان جمعها وتنظيمها وإدارتها بالشكل المطلوب.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتصميم قواعد البيانات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة
وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

2

االتصال الفعال

2

تصميم قواعد البيانات (فعليا)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تطوير قواعد البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة قواعد البيانات

5

التفكير التحليلي

5

اتصال قواعد البيانات المفتوح (برمجة)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2521

مصممو وإداريو قواعد البيانات

المهنة

252102

أخصائي إدارة قواعد بيانات

بناء قاعدة البيانات حسب الخطة التنفيذية وتقديم الدعم الفني للمستفيد وصيانة نظام إدارة قواعد

ملخص وصف المهنة

البيانات وإعداد التقارير الفنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المخططات والرسومات والمواصفات الفنية ومحددات قاعدة البيانات

2

تحديد السياسات والمعايير إلدارة قاعدة البيانات

3

تركيب قاعدة البيانات وتحديد نوع وحجم حقول وجدوال قاعدة البيانات

4

إنشاء جدوال البيانات والروابط وفحص قاعدة البيانات وإعداد ادلة توثيق قاعدة البيانات

5

تركيب وتجهيز نظم إدارة قاعدة البيانات وحل مشاكل اإلتصال بقواعد البيانات ووضع خطة النسخ االحتياطي ومتابعة عملية
النسخ االحتياطي

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

2

االتصال الفعال

2

إدارة قواعد البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تطوير قواعد البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة قواعد البيانات

5

التفكير التحليلي

5

اتصال قواعد البيانات المفتوح (إدارة قواعد البيانات)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2521

مصممو وإداريو قواعد البيانات

المهنة

252103

محلل قاعدة بيانات

معالجة وتحليل البيانات ومعالجة البيانات والتأكد من صحتها وخلوها من األخطاء التي من الممكن أن

ملخص وصف المهنة

تؤثر على النتائج

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أنواع البيانات التي يجب تخزينها ،وتحديد مدى استقالليتها أو ترابطها مع بيانات أخرى واختيار أفضل الطرق واألدوات
واألساليب لضمان جمعها وتنظيمها .

2

بناء،تطوير ،وتطبيق الخوازميات والنماذج الالزمة لحل المشكلة والحصول على النتائج

3

تميز المشاكل في قاعدة البيانات وتقديم توصيات لتحسينها

4

دراسة وتحليل وتحديد احتياجات ومتطلبات وأهداف الجهة واستيعابها واإلشراف على تصميم قواعد البيانات وفقا ألهدافها

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتحليل قواعد البيانات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تطوير قواعد البيانات

2

االتصال الفعال

2

برمجة قواعد البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مخازن البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة وتحليل البيانات

5

التفكير التحليلي

5

نمذجة البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2521

مصممو وإداريو قواعد البيانات

المهنة

252104

مبرمج قاعدة بيانات

تصميم هيكل البرمجيات وتوضيح الرموز البرمجية وتصميم وتطوير األنظمة وقواعد البيانات بطريقة

ملخص وصف المهنة

سهلة وممنهجة والحفاظ عليها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المحافظة على ملفات البرمجة لكل البرامج والتطبيقات
فحص األنظمة والبرامج والتأكد من الجودةوإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة ببرمجة قاعدة البيانات وتقديم
التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.
اختبار البرمجيات من حيث الوظيفة والتوافق التقني ومعايير البرمجة
توفير الحلول والبدائل البرمجية التي تستمعل تقنيات مختلفةوتطوير قواعد البيانات والعمل على تكاملها بالتوافق مع
المقاييس المتبعة و اإلجراءات
اإلشراف على عمليات تدقيق البرامج للتأكد من عدم وجود األخطاء والتناقضات ،واتخاذ التدابير التصحيحية قبل اإلصدار
السوقي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تطوير البرمجيات

2

االتصال الفعال

2

البرمجة المتقدمة لتطبيقات األعمالABAP

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اتصال قواعد البيانات المفتوح (برمجة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

برمجة قواعد البيانات

5

التفكير التحليلي

5

تكامل النظم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2521

مصممو وإداريو قواعد البيانات

المهنة

252105

أخصائي أمن بيانات

دعم أمن البيانات لنظم وشبكات معلومات الشركة ،وتحليل الثغرات األمنية المحتملة ،وإصالح

ملخص وصف المهنة

النظم والشبكات وتقويتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تركيب/تثبيت نظم البيانات والبرامج والشبكات وقواعد البيانات ،وترقيتها وتقديم الدعم الالزم ،واإلشراف على التدابير
األمنية.
إجراء عمليات تدقيق األمان وتقييمات المخاطر والمرجعات على نظم المعلومات ،وضمان سالمة البيانات ،وتحديد المخاطر
وتطوير استراتيجيات التخفيف من آثارها.
تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات ،وتنفيذها ،واختبار فعاليتها في استرداد البيانات بعد حدوث
األعطال.
إعالم المستخدمين النهائيين ذوي الصلة وتثقيفهم بخصوص البروتوكوالت األمنية األساسية ،وتعزيز الوعي األمني
وتدريب المستخدمين.
فحص البيانات من العديد من المصادر المختلفة ،بهدف تقديم رؤى حول األمن واإلشراف على عمليات سير العمل
ومخططات مجموعات البيانات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل البيانات

2

االتصال الفعال

2

معالجة وتحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل المخاطر

4

القدرة على بناء العالقات

4

الشبكة المحلية الداخلية (تحليالت مكامن الضعف)

5

التفكير التحليلي

5

التشفير (أمن البيانات)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252201

مسؤول نظم

تخطيط قواعد استخدام النظم وتنسيقها وتنفيذها ،وضمان سالمة النظام عن طريق التدابير

ملخص وصف المهنة

األمنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته وقواعد بياناته ،والوصول إلى كل تلك المكونات ،واإلشراف على
تنفيذها.
تخطيط التدابير األمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها ،وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به ،أو اإلضرار
بها ،أو تعديلها ،أو الكشف عنها.
تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ االحتياطي واالسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات ،وتنفيذ هذه
الخدمات.

4

اإلشراف على عمليات تدقيق الخدمات لضمان االلتزام بالسياسات ،وتعديل إعدادات النظام ونظم اإلدارة تبعا لذلك.

5

تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات ،وتنفيذها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نظام التشغيل

2

االتصال الفعال

2

المسؤولية التشغيلية (الحوسبة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تركيب وصيانة أجهزة الحاسوب

4

القدرة على بناء العالقات

4

هندسة تصميم الشبكات الحاسوبية

5

التفكير التحليلي

5

إدارة النظم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252202

أخصائي إدارة شبكات

تطوير أجهزة الشبكة ونظم التشغيل والبرامج وتركيبها/تثبيتها وصيانتها ،وضمان الوصول إلى

ملخص وصف المهنة

الشبكة والحفاظ على أمنها ،وتقديم الدعم للمستخدمين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب/تثبيت أجهزة الشبكة ونظم التشغيل والبرامج ،وترقيتها وتقديم الدعم الالزم.

2

مراقبة الشبكة ،وتشخيص المشكالت وإيجاد لحلو لها ،وإدارة استخدام الشبكة.

3
4
5

إدارة مستخدمي الشبكة وتوفير حقوق الوصول والحقوق األخرى ذات الصلة ،وإنشاء بيئة المستخدم ،وبناء الدالئل ،والبرامج
على خوادم الملفات.
اتباع إجراءات وسياسات أمن المعلومات.
تقديم المشورة والخبرة الفنية للمستخدمين النهائيين بخصوص تصميم الشبكة واستخدامها وأمنها ،وتقديم الدعم الفني
للمستخدمين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الشبكات

2

االتصال الفعال

2

3

التركيز على جودة الخدمة

3

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

2

الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (تحليالت مكامن
الضعف)
اإلنترنت/اإلنترانت (إدارة الشبكات)
تبادل حزم البيانات عبر اإلنترنت/تبادل حزم البيانات
المتتابعة (بروتوكول االتصاالت)
إدارة الشبكة المحلية)(LAN

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252203

محلل بنية تحتية

تحليل بيانات البنية التحتية لتقنية المعلومات وإستخدام أدوات إدارة الشبكة لجمع اإلحصاءات
الخاصة بالعمل واألداء وإعداد تقارير بها ،وأتمتة عملية توفير واختبار ونشر البنية التحتية الجديدة

ملخص وصف المهنة

والمغيرة
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة أداء النظم والخدمات فيما يتعلق بمساهمتها في أداء األعمال وأمنها واستدامتها

2

تحليل خطط التصميم والبنية األساسية ،ومراعاة االحتياجات والعوامل األخرى ،مثل األمان ولغات البرمجة والموارد.

3

استكشاف األخطاء وإصالحها

4
5

مراقبة البنية التحتية لتقنية المعلومات (بما في ذلك األجهزة المادية أو االفتراضية ،والبرمجيات ،وخدمات الشبكة ،وتخزين
البيانات)
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالبينية التحتية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اختبار النظم

2

االتصال الفعال

2

تكامل النظم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خوادم التطبيقات

4

القدرة على بناء العالقات

4

نظام تشغيل الشبكات

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252204

مصمم بنية أمن سيبراني

ملخص وصف المهنة

تصميم نُ ظم وشبكات األمن السيبراني ،واإلشراف على تطويرها وتنفيذها

المهام الرئيسية للمهنة
1

إصدارو دمج تصاميم األمن السيبراني للنُ ظم والشبكات مع المتطلبات األمنية متعددة المستويات أو متطلبات معالجة
سرية للغاية).
سريةِّ ،
سريةِّ ،
مستويات التصنيف المتعددة للبيانات والتي تسري مبدئيا على الجهة (مثل :غير ِّ

2

تحديد وتوثيق طريقة تنفيذ نظام جديد أو واجهات جديدة بين النُ ظم ،مما يؤثر في الوضع األمني للبيئة الحالية.

3

البنى المقترحة ،وتخصيص الخدمات األمنية واختيار اآلليات األمنية.
تحليل ِ

4
5

المقترحين أو المقدمين استجابة
تقييم البنى والتصاميم األمنية لتحديد مدى كفاية التصميم األمني والبنية األمنية
َ
للمتطلبات الواردة في وثائق االستحواذ.
تطوير مكونات البنية أو النظام على مستوى الجهة ،على النحو الالزم لتلبية احتياجات المستخدم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

الجدارات الفنية
تطوير حلول أمنية على مستويات متعددة/بين
النطاقات.
تطبيق مبادئ األمن السيبراني والخصوصية الستيفاء
بسرية وسالمة
المتطلبات التنظيمية (المرتبطة
ِّ
والتوفر والمصادقة وعدم اإلنكار).
ّ
المعلومات
تطبيق النماذج األمنية( مثل نموذج، BELL-LAPADULA
نموذج تكامل ، BIBAنموذج تكاملCLARK-WILSON).
استخدام تشفير البنية التحتية للمفتاح العام وقدرات

4

4

5

5

التوقيع الرقمي في التطبيقات (مثل امتدادات البريد
اآلمنة/متعددة األغراض ،طبقة المنافذ اآلمنة).

2

استخدام أجهزة الشبكات الخاصة االفتراضية
والتشفير.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252205

أخصائي خوادم

ملخص وصف المهنة

تحديد المشكالت وتشخيصها في الخوادم الخاصة بنظم الشبكات ،وحلها

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة النظام  ،والتحقق من سالمة جميع األجهزة  ،موارد الخادم  ،األنظمة والتطبيقات

2

معالجة عملية تعطيل الخادم

3

ضمان حماية الشبكة من الوصول غير المصرح به ،أو اإلضرار بها ،أو تعديلها ،أو الكشف عنها.

4

تشغيل الخوادم بنظم الشبكات ومراقبة أدائها ،وضمان االلتزام بالمعايير المحددة.

5

إجراء االختبارات وتحليل تقييم األداء الخوادم ،وضمان االلتزام بالمعايير

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خوادم التطبيقات

2

االتصال الفعال

2

خوادم التطبيقات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة الشبكات

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحوسبة وحلول الشبكات

5

التفكير التحليلي

5

اإلنترنت/اإلنترانت (إدارة الشبكات)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252206

اختصاصي مركز بيانات

القيام بتطوير وتأمين مراكز البيانات والمعلومات لمختلف األنشطة ،ورفع كفاءة األداء باستخدام

ملخص وصف المهنة

تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطبيق نظم التوثيق واألرشفة اإللكترونية وتحقيق أقصى استفادة من البيانات المتراكمة.

2

متابعة ودعم البنية التحتية لتسهيل تبادل البيانات مع الجهات الحكومية.

3

إعداد الخطة التنفيذية للخدمات اإللكترونية والمشاركة في إقرار مشاريع تقنية البيانات ذات العالقة.

4

دعم تطبيقات مركز البيانات ،ودعم توحيد األنظمة النمطية ووضع مواصفات موحدة لها.

5

استخدام التقنيات الحديثة في تطوير مراكز البيانات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قواعد البيانات المترابطة (إدارة قواعد البيانات)

2

االتصال الفعال

2

نمذجة البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اتصاالت البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

جمع البيانات

5

التفكير التحليلي

5

إدارة قواعد البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2522

إداريو األنظمة

المهنة

252207

أخصائي دفاع سيبراني بنية تحتية

اختبار وتطبيق وصيانة وإدارة أجهزة وبرمجيات البنية التحتية للجهة والتي تحميها من تهديدات األمن

ملخص وصف المهنة

السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

بناء أجهزة الدفاع السيبراني المخصصة ،وتثبيتها وتهيئتها واختبارها.
إدارة النظام على تطبيقات ونظم الدفاع السيبراني المخصصة (مثل مكافحة الفيروسات والتدقيق والمعالجة) أو أجهزة
الشبكة الخاصة االفتراضية ،بحيث تشمل التنصيب واإلعدادات والصيانة والنسخ االحتياطي واالستعادة.
التنسيق مع محللي الدفاع لألمن السيبراني إلدارة تحديث القواعد والتوقيعات (مثل ،كشف التسلل/نظم الحماية وبرامج
مكافحة الفيروسات والقوائم السوداء للمحتويات) ،فيما يخص التطبيقات المتخصصة في الدفاع السيبراني.
إنشاء قوائم التحكم في الوصول إلى الشبكات وتحريرها وإدارتها على نُ ظم الدفاع السيبراني المخصصة (مثل جدار الحماية
ونُ ظم منع التسلل).
تحديد التعارضات المحتملة عند تنفيذ أدوات الدفاع السيبراني (مثل اختبار األدوات والتوقيعات وتحسينها).

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة مفاهيم وبروتوكوالت الشبكات الحاسوبية
ومنهجيات أمن الشبكات.
معرفة آليات التحكم في الوصول إلى المضيف و
الشبكة (مثل قائمة التحكم في الوصول ،وقوائم
القدرات).
معرفة أمن الشبكات الخاصة االفتراضية.
معرفة تقنيات تصفية الشبكة العنكبوتية الخاصة
باألمن السيبراني.
معرفة مفاهيم تصميم أمن الشبكات ،بما في ذلك
مخطط الطبولوجيا والبروتوكوالت والمكونات
والمبادئ (مثل تطبيق الدفاع األمني متعدد المراحل).

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2523

االختصاصيون في شبكات الحاسب اآللي
ّ

المهنة

252301

محلل شبكات

ملخص وصف المهنة

مراقبة مستوى أمن المعلومات وحماية الشبكة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدارة خدمة البريد اإللكتروني ودعم المستخدمين.

2

إدارة خدمة اإلنترنت والشبكة الالسلكية

3

التخطيط لتطوير خدمات إدارة تقنية المعلومات.

4
5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإليثرنت (إدارة الشبكات)

2

االتصال الفعال

2

الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (إدارة الشبكات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلنترنت/اإلنترانت (إدارة الشبكات)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة الشبكة المحلية)(LAN

5

التفكير التحليلي

5

إدارة الشبكات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2523

االختصاصيون في شبكات الحاسب اآللي
ّ

المهنة

252302

محلل اتصاالت

تحديد إجراءات تشغيل شبكات الحاسب اآللي ،ووضع برامج الصيانة الوقائية لشبكات وأجهزة

ملخص وصف المهنة

االتصاالت السلكية والالسلكية ،وإعداد وتقديم تقارير العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

وضع مخططات تركيب الشبكات السلكية التي تستخدم الكبالت الهوائية واألرضية واآللياف الضوئية ،وتحديد مواقع التركيب
ومتابعة إجراءات تركيب الشبكة بحسب المخططات ،وإجراء التشغيل التجريبي للشبكات السلكية.
دراسة مخططات تركيب الشبكات الالسلكية وتحديد مواقع التركيب ومتابعة إجراءات التركيب حسب المخططات وإجراء
التشغيل التجريبي للشبكات الالسلكية.
وضع معايير فحص وقياس أداء الشبكة السلكية والالسلكية ورصد النتائج ،وتشخيص األعطال باستخدام أجهزة الفحص
والقياس وتقنيات الحاسب اآللي ومتابعة اإلصالح والضبط.
تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لشبكات االتصاالت السلكية والالسلكية حسب تعليمات الشركات الصانعة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنيات االتصاالت السلكية والالسلكية

2

االتصال الفعال

2

بث االتصاالت السلكية والالسلكية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

بروتوكول االتصاالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

دمج شبكتي الحاسب اآللي والهاتف)(CTI

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252901

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي تحليل جنائي رقمي

جمع األدلة الرقمية وتحليلها ،والتحقيق في حوادث األمن الحاسوبي للحصول على معلومات

ملخص وصف المهنة

مفيدة لدعم الحد من الثغرات في النُ ظم و الشبكات

المهام الرئيسية للمهنة
1

استخدام مجموعة األدوات الجنائية و تطبيقها لدعم عمليات األمن السيبراني ،حسب الحاجة.

2

ي تعديل غير مقصود.
تحديد األدلة الرقمية للفحص والتحليل ،لتجنب أ ّ

3

تحليل ملفات السجل واألدلة والمعلومات األخرى ،لتحديد أفضل الطرق لمعرفة هوية المتسلل للشبكة.
ي تعديل
إعداد نسخة سليمة طبق األصل من األدلة الجنائية الرقمية (مثل الصور الجنائية الرقمية ) بما يضمن عدم إدخال أ ّ

4

على الدليل األصلي عن غير قصد ،واستخدام النسخة ألغراض عمليات استرجاع البيانات وتحليلها .مثل(محركات األقراص
الصلبة ،والهواتف المحمولة).

5

تحديد األدوات الجنائية التي تشير إلى نظام تشغيل خاص ،وتقديم تقرير دقيق عنها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

الجدارات الفنية
معرفة عمليات جمع األدلة اإللكترونية ،وتعبئتها
ونقلها وتخزينها ،مع الحفاظ على تسلسل حجز األدلة.
معرفة بإجراءات التحقيق الجنائي الرقمي.
معرفة تطبيقات الدعم وتكوينات تصميم المختبرات
الجنائية الرقمية
معرفة آثار التحقيق الجنائي الرقمي على األجهزة
ونُ ظم التشغيل وتقنيات الشبكات.
معرفة التكتيكات واألساليب واإلجراءات المضادة
لألدلة الجنائية الرقمية .

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252902

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
اخصائي ذكاء اصطناعي

تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد التحليالت واالختبارات العلمية واختيار أفضل
الطرق واألدوات واألساليب لجمعها وتنظيمها وتحليلها بالشكل األفضل وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال الذكاء االصطناعي وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل الخطط المعدة وتفصيلها إلى عمليات منظمة ،وتنظيم األنشطة ومسار سير المعلومات وتوكيد استهدافها
للخدمة أو المنتج المرغوب به
دراسة وتحليل النظريات والمنهجيات والتقنيات المعلوماتية والتجارب والممارسات التي تقوم على تحويل البيانات األولية

2

إلى معلومات مفيدة ذات معنى ألغراض األعمال ،وإعداد ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات
الحديثة المناسبة

3
4
5

جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهة المعنية بشكل مستمر وتسجيلها وتحليلها وفقا ألهداف محددة ،وإعداد
التوصيات وتدارسها مع إدارات تقنية المعلومات بهدف استخدامها في عملية اتخاذ القرار لتحسين األداء العام
تحليل األعمال المعدة بهدف تحديد أفضل استراتيجيات العمل المناسبة في المجال المحدد ووضع الحلول المناسبة
للمشاكل التخطيطية التي قد تواجه أثناء أداء األعمال ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالذكاء االصطناعي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مجموعة تطبيقات األعمال

2

االتصال الفعال

2

الذكاء االصطناعي (تعليم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجة أنظمة الروبوت

4

القدرة على بناء العالقات

4

أنظمة األعمال

5

التفكير التحليلي

5

نمذجة البيانات

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252903

ملخص وصف المهنة

التحقيق في الحوادث المتعلقة باألمن السيبراني وتحليلها واالستجابة لها في بيئة الشبكات

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي استجابة لحوادث سيبرانية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنفيذ و تنسيق وظائف االستجابة لحوادث األمن السيبراني.

2

ربط بيانات حوادث األمن السيبراني لتحديد ثغرات معينة وتقديم توصيات توفر المعالجة السريعة.

3

أداء دور الخبير التقني والتواصل مع مسؤولي إنفاذ النظام وشرح تفاصيل حوادث األمن السيبراني ،حسب الحاجة

4
5

إجراء فرز للحوادث المتعلقة باألمن السيبراني ،بحيث يشمل تحديد النطاق ومدى الضرورة العاجلة واألثر المحتمل؛ لتحديد
الثغرات وتقديم توصيات من شأنها أن توفر المعالجة السريعة.
التنسيق وتقديم الدعم التقني من الخبراء إلى المسؤولين التقنيين للدفاع السيبراني على مستوى الجهة؛ لحل أي حوادث
تتعلق بالدفاع السيبراني.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة منهجيات المعالجة واالستجابة لحوادث األمن
السيبراني.
معرفة فئات الحوادث واالستجابة لها والجداول الزمنية
لتلك االستجابات.
معرفة مراحل الهجوم السيبراني (مثل االستكشاف،
المسح ،التعداد ،كسب الوصول ،تجاوز الصالحيات،
الحفاظ على الوصول ،استغالل الشبكات ،مسح
اآلثار).

2

معرفة الفئات المختلفة للهجمات (مثل الهجمات غير
الفعالة ،المباشرة ،الداخلية ،القريبة ،الموزعة).
ّ
معرفة التهديدات والثغرات السيبرانية.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252904

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
محلل دفاع أمن سيبراني

استخدام البيانات ،التي تم الحصول عليها من مجموعة أدوات الدفاع السيبراني لتحليل األحداث

ملخص وصف المهنة

الواقعة في بيئتها ألغراض الكشف عن التهديدات والحد منها

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء تحليل اتجاه الدفاع لألمن السيبراني ،وتقديم تقارير بشأنه.

2

تطوير محتوى خاص بأدوات الدفاع السيبراني.

3

التنسيق مع طاقم عمل الدفاع السيبراني على مستوى الجهة ،للتحقق من صحة تنبيهات الشبكات.

4

تقديم تقارير موجزة يومية لألحداث الخاصة بالشبكات والنشاط ذي الصلة بممارسات الدفاع لألمن السيبراني.

5

استخدام أدوات الدفاع السيبراني لغرض المراقبة المستمرة وتحليل نشاط النظام لتحديد النشاط الضار.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة أدوات تقييم الثغرات والدفاع السيبراني،
وقدراتها.
معرفة طريقة حركة مرور البيانات عبر الشبكة( مثل
بروتوكول التحكم في اإلرسال وبروتوكول اإلنترنت،
ونموذج ترابط األنظمة المفتوحة ،ومكتبة البنية التحتية
لتقنية المعلومات(ITIL)).

2

معرفة ما يشكل هجوم الشبكة وعالقة هجوم الشبكة
بكل من التهديدات والثغرات.
معرفة الهجمات السيبرانية و مراحلها.
معرفة سياسات أمن المعلومات والدفاع السيبراني،
وإجراءاتها ولوائحها.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252905

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي ذكاء اصطناعي أمن سيبراني

ُّ
التعلم اآللي لتطوير الخوارزميات والنُ ظم ألتمتة مهام
استخدام النماذج الرياضية المتقدمة وأساليب

ملخص وصف المهنة

األمن السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير العمليات اآللية على المستوى العالمي وحلول الذكاء االصطناعي في مجال األمن السيبراني

2

تحديد وتطوير الحلول الحسابية اآللية ،بما في ذلك الحلول التحليلية والخوارزمية الخاصة.

3

ّ
التعلم اآللي أو مرئيات الحاسوب أو االستشعار عن بعد أو الذكاء االصطناعي بالنسبة إلى المشكالت المهمة
تطبيق معرفة
في مجال األمن السيبراني من خالل تطوير البرمجيات لقياس جدوى الخوارزمية/النهج.

4

اختراع تقنيات جديدة أو تطوير تقنيات قائمة بحسب آخر تقنيات مرئيات الحاسوب و التعلم اآللي

5

ّ
والتعلم اآللي.
جمع البيانات وإجراء التحليل اإلحصائي

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
الجدارات الفنية

#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة معالجة اللغات الطبيعية.

3

التفكير اإلستراتيجي

3

معرفة تحليل السجالت المؤتمتة.

4

التفكير التحليلي

4

ّ
التعلم اآللي
معرفة ومهارة التعامل مع أطر

5

التفكير النقدي

5

معرفة الطرق اإلحصائية ،بما في ذلك شبكات
ّ
ّ
التعلم المتعمق.
التعلم اآللي أو
االعتقاد البايزي أو

معرفة ومهارة متقدمة في التعامل مع لغات البرمجة
الكمية واستعالمات قواعد البيانات ونمذجة البيانات
وأدوات العرض المرئي.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252906

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي علوم بيانات أمن سيبراني

فحص البيانات من العديد من المصادر المختلفة ،بهدف تقديم رؤى حول األمن والخصوصية ،مع
تصميم وتنفيذ خوارزميات مخصصة وعمليات سير العمل ومخططات لمجموعات البيانات المعقدة

ملخص وصف المهنة

واسعة النطاق ،المستخدمة ألغراض النمذجة والتنقيب في البيانات والبحوث

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحليل مصادر البيانات لتقديم توصيات قابلة للتطبيق في مجال األمن السيبراني.

2

إصدار الرؤى االستراتيجية في مجال األمن السيبراني بناء على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة.

3

تقديم توصيات في مجال األمن السيبراني قابلة للتطبيق ألصحاب المصلحة المهمين ،استنادا إلى تحليل البيانات والنتائج.

4

إصدار وتنفيذ برامج التنقيب في البيانات وبرامج مستودعات البيانات.

5

عرض البيانات بصيغ مبتكرة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة الخواص األمنية لمعالجة البيانات المتقدمة
في قواعد البيانات.
معرفة مبادئ التنقيب في البيانات ومستودعات
البيانات.
مهارة المعالجة المسبقة للبيانات (مثل ،افتراض
القيمة ،خفض األبعاد ،المعايرة ،التحول،
االستخالص ،التصفية ،التجانس).

2

مهارة تطوير أنطولوجيا داللية تفهمها اآللة.
مهارة إجراء االستفسارات وتطوير الخوارزميات لتحليل
هياكل البيانات.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252907

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي تنقيب بيانات

تصميم استعالمات وتحليل البيانات وتحسينها للتنقيب في نظم المنشأة وتطبيقاتها للحصول

ملخص وصف المهنة

على المعلومات ،وإنشاء أدوات دعم البيانات وتطويرها وصيانتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحليل سمات البيانات وتقييمها باستخدام حزم البرامج اإلحصائية ،ووضع توصيات وعمليات لتحسين األداء التشغيلي.

2

ضمان االلتزام بسياسات اإلدارة ومواصفات البيانات.

3

تطوير استعالمات بيانات مخصصة لتحليل المعلومات في األنظمة والتطبيقات الخاصة بالشركة ،واإلشراف على تنفيذها.

4

إنشاء أدوات دعم البيانات ومخزونات البيانات التعريفية إلنشاء ملفات أو جداول قاعدة البيانات ،وتطويرها وصيانتها.

5

توفير الدعم في التنقيب عن البيانات الخاصة لفريق العمليات وموظفي اإلدارة العليا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

برمجة التطبيقات

2

االتصال الفعال

2

تصنيف الوثائق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

بروتوكول االتصاالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقنية التحكم

5

التفكير التحليلي

5

تحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252908

ملخص وصف المهنة

القيام بجمع البيانات الضخمة ومعالجتها.

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي بيانات ضخمة

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بجمع البيانات الضخمة ومعالجتها وتلخيص البيانات وتوليد التقارير الخاصة باألعمال.

2

االستعالم عن البيانات الضخمة وجمعها من مصادر مختلفة.

3

تحليل البيانات وتصميم المخططات والعروض البيانية.

4

تلخيص البيانات وتوليد التقارير الخاصة باألعمال.

5

اإلجابة على جميع األسئلة المتعلقة بالبيانات الضخمة المطلوبة من قبل األقسام األخرى في العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة قواعد البيانات

2

االتصال الفعال

2

جمع البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

5

التفكير التحليلي

5

مخازن البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252909

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي علوم بيانات

فحص البيانات من العديد من المصادر المختلفة ،وتصميم وتنفيذ خوارزميات مخصصة وعمليات
سير العمل ومخططات لمجموعات البيانات المعقدة واسعة النطاق ،المستخدمة ألغراض النمذجة

ملخص وصف المهنة

والتنقيب في البيانات والبحوث

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحليل مصادر البيانات لتقديم توصيات قابلة للتطبيق في مجال علوم البيانات.

2

إصدار الرؤى اإلستراتيجية في مجال علوم البيانات بناء على تحليل مجموعات البيانات الكبيرة.

3

تقديم توصيات وحلول عملية مدروسة في مجال علوم البيانات ،استنادا إلى تحليل البيانات والنتائج.

4

إصدار وتنفيذ برامج التنقيب في البيانات وبرامج مستودعات البيانات.

5

عرض البيانات بصيغ مبتكرة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

معالجة وتحليل البيانات

2

االتصال الفعال

2

تحليل البيانات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جمع البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

نمذجة البيانات

5

التفكير التحليلي

5

مخازن البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252910

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي إدارة عقود تقنية

الموردين ومراجعة حسابات
القيام بممارسة اإلدارة المالية واإلجراءات المرتبطة بإدارة عقود
ِّ

ملخص وصف المهنة

الموردين وتحديد الفوارق وحل المسائل األساسية مع مقدم الخدمة ومتابعة عقد أداء الميزانية.
ِّ

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد الفروق والتوصية باتخاذ إجراءات تصحيحية وكذلك تخصيص التكاليف كافة المسائل المتعلقة بتقنية المعلومات وتنفيذ
عمليات التدقيق المنتظمة لضمان االلتزام بالعقد.
الموردين في تطوير حاالت األعمال الالزمة للحصول على
القيام بإجراء تحليل التكاليف والعوائد ودعم فريق إدارة العالقة مع
ِّ
المورد.
موافقة بتوريد خدمات
ِّ

3

متابعة وتطوير أنظمة معايير الجودة.

4

إعداد التقارير الفنية ،وتطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.

5

تقييم أداء المرؤوسين ،وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قانون العقود

2

االتصال الفعال

2

تقنية المعلومات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

صياغة العقود

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإللزام بالعقود

5

التفكير التحليلي

5

صياغة االتفاقيات والعقود

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252911

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي تحول رقمي

تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة إلعداد تحليل واختبارات التحول الرقمي واختيار أفضل
الطرق واألدوات واألساليب لجمعها وتنظيمها وتحليلها بالشكل األفضل وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة والمتعلقة في مجال التحول الرقمي وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة وتحليل الخطط المعدة وتفصيلها إلى عمليات منظمة ،وتنظيم األنشطة ومسار سير المعلومات وتوكيد استهدافها
للخدمة أو المنتج المرغوب به
دراسة وتحليل النظريات والمنهجيات والتقنيات المعلوماتية والتجارب والممارسات التي تقوم على تحويل البيانات األولية

2

إلى معلومات مفيدة ذات معنى ألغراض األعمال ،وإعداد ورفع التوصيات والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات
الحديثة المناسبة

3
4
5

جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالجهة المعنية بشكل مستمر وتسجيلها وتحليلها وفقا ألهداف محددة ،وإعداد
التوصيات وتدارسها مع إدارات تقنية المعلومات بهدف استخدامها في عملية اتخاذ القرار الالزم لعملية التحول الرقمي.
تحليل األعمال المعدة بهدف تحديد أفضل استراتيجيات العمل المناسبة في المجال المحدد ووضع الحلول المناسبة
للمشاكل التخطيطية التي قد تواجه أثناء أداء األعمال ،مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتحول الرقمي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم الرقمي

2

االتصال الفعال

2

التحويل الرقمي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

برمجة التطبيقات

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم البرمجيات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252912

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
اخصائي دعم فني

القيام بوضع المواصفات المالئمة لألجهزة الجديدة ،واستالم األجهزة الجديدة والتأكد من مطابقتها

ملخص وصف المهنة

للمواصفات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

توثيق األجهزة وملحقاتها في المؤسسة ،وتسجيل المشاكل التي تطرأ على األجهزة بشكل يومي.

2

إجراء الصيانة الدورية والوقائية الالزمة لألجهزة.

3

اإلجابة عن أسئلة مستخدمي األجهزة المتعلقة في المشاكل ووضع الحلول عند اإلمكان أو توجيههم إلى جهات االختصاص.

4
5

التأكد من حاالت األنظمة واحتوائها على البرامج المطلوبة كنظم التشغيل ،وتحويل األعطال الكبيرة إلى الجهات الموردة أو
مسؤولي الصيانة.
إعداد التقارير الفنية ،وتطوير أساليب العمل باستخدام التقنيات الحديثة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحاسبات اآللية (تركيب وصيانة)

2

االتصال الفعال

2

اختبار أجهزة الحاسب اآللي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

دعم المستخدم( برمجيات)""SOFTWARE

4

القدرة على بناء العالقات

4

فحص النظم

5

التفكير التحليلي

5

دعم المستخدم( المكونات المادية)""HARDWARE

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252913

ملخص وصف المهنة

تطوير أنظمة التشفير وخوارزمياته ،وتقييمها وتحليلها وتحديد نقاط الضعف بها و أساليب تحسينها

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي تشفير

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطبيق وظائف األمن السيبراني (مثل التشفير والتحكم في الوصول وإدارة الهوية) لتقليل فرص االستغالل.

2

تطوير خوارزميات التشفير وتصميمها وتنفيذها ،استنادا إلى االحتياجات المحددة.

3

الكشف عن البيانات المشفرة واالختزال وتدفقات البيانات البديلة ،وغيرها من أشكال البيانات المخفية ،وتحليلها.

4
5

تمكين التطبيقات التي تستخدم المفتاح العام من خالل تعزيز مكتبات البنية التحتية للمفاتيح العامة الحالية ،ودمج إدارة
الشهادات ووظائف التشفير ،حسب الحاجة.
تصميم وتطوير ودمج وتحديث اإلجراءات األمنية للنظام التي تتضمن التشفير ،بما يضمن السرية والسالمة والتوافر
والمصادقة وعدم اإلنكار.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة مفاهيم التشفير و مفاهيم إدارة مفاتيح
الشفرات.
معرفة خوارزميات التشفير والقدرات واألدوات
السيبرانية( مثلPGP). ،SSL ،
معرفة لوائح التوريد و التصدير ذات الصلة بالتشفير
والتقنيات األمنية األخرى.
معرفة بالرياضيات (مثل اللوغارتميات وحساب
المثلثات والجبر الخطي والتفاضل والتكامل واإلحصاء
والتحليل التشغيلي).

2

معرفة لغات البرمجمة على مستوى اآللة (مثل لغات
التجميع).

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252914

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي إدارة هوية وصالحيات

إدارة هوية األفراد والكيانات ،و وصولهم إلى موارد تقنية المعلومات للبرمجيات واألجهزة من خالل

ملخص وصف المهنة

تطبيق األنظمة والعمليات المناسبة للتعريف و التحقق من الهوية و الصالحيات

المهام الرئيسية للمهنة
1

العمل مع الفرق الداخلية لتوفير وتصميم حلول إدارة الهوية و الصالحيات.

2

صمم بنيةاألمن السيبراني لوضع استراتيجية إدارة الهوية و الصالحيات.
التعاون مع ُم ِّ

3

اتخاذ اإلجراءات لضمان اتباع الضوابط عند تنفيذ إدارة الهوية و الصالحيات.

4

العمل مع القيادة وأصحاب المصلحة لتوفير الحلول ومعالجة الثغرات في التنفيذ الحالي إلدارة الهوية و الصالحيات.

5

تقديم التوجيه واإلرشاد إلى أعضاء الفريق اآلخرين بشأن نُ ظم إدارة الهوية و الصالحيات وعملياتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة عمليات التقييم و إعطاء الصالحيات ذات
العالقة باألمن السيبراني.
معرفة أساليب التحكم في الوصول استنادا إلى
السياسات القائمة والتأقلم مع مخاطر األمن
السيبراني.
معرفة ضوابط تصنيف البيانات ومنهجياتها استنادا
إلى الحساسية وعوامل الخطر المعرفة لألمن
السيبراني.

2

معرفة عمليات الوصول عن بعد ،وأدواته وقدراته فيما
يتعلق بدعم العمالء.
معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لثغرات األمن
السيبراني.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252915

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
محلل معلومات تهديدات سيبرانية

جمع المعلومات عن تهديدات األمن السيبراني من مصادر مختلفة وتحليلها للوصول إلى فهم
وإدراك عميق للتهديدات والتكتيكات واألساليب واإلجراءات المتبعة من قبل عوامل التهديد؛ وذلك

ملخص وصف المهنة

الستنباط مؤشرات من شأنها المساعدة في الكشف عن الحوادث السيبرانية والتنبؤ بها،
والمساهمة في اتخاذ تدابير لحماية النُ ظم و الشبكات من هذه التهديدات

المهام الرئيسية للمهنة
1

تقديم الخبرة المتخصصة إلصدار المؤشرات المحددة للعمليات السيبرانية.

2

تحديد فجوات االستخبارات عن التهديدات السيبرانية وأوجه القصور بها.

3
4
5

تقديم التقييم والمالحظات الالزمة لتحسين اإلنتاج االستخباراتي لألمن السيبراني والتقارير االستخباراتية ومتطلبات الجمع
والعمليات.
الحساسة من حيث
تقديم التحليل والدعم االستخباراتي لألمن السيبراني لممارسات محددة وأنشطة التخطيط والعمليات
َّ
الوقت.
اإلبالغ عن األحداث وعمليات التسلل الخطيرة عبر الشبكات من خالل استخبارات التهديدات لألمن السيبراني .

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة تخصصات االستخبارات في األمن السيبراني.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

معرفة التجهيز االستخباراتي للبيئة والعمليات
المماثلة.
معرفة الدعم االستخباراتي للتخطيط والتنفيذ والتقييم
معرفة التكتيكات الداخلية للتنبؤ ولمحاكاة قدرات
وأعمال التهديدات.
معرفة البرمجيات الضارة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252916

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي اكتشاف تهديدات سيبرانية

البحث االستباقي عن التهديدات غير المكتشفة في الشبكات والنُ ظم ،وتحديد مؤشرات االختراق ،

ملخص وصف المهنة

وتقديم توصية بخطط الحد منها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

توفير ملخص الوضع الحالي للتهديدات واألهداف لهجمات األمن السيبراني.
إجراء خطوات التحقق ،من خالل مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج المتوقعة ،وتحليل االختالفات لتحديد األثر والمخاطر لألمن
السيبراني.

3

تقديم توصيات بشأن إجراءات األمن السيبراني والصمود والتبعية بناء على نتائج المراجعات.

4

رصد حركة المرور على الشبكة بالنسبة لألنشطة الضارة باستخدام أدوات مراقبة الشبكة ،وتحليلها.

5

تقييم القدرات المتوفرة بالنسبة إلى اآلثار المرغوبة لتقديم توصية بحلول فعالة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة طرق استخدام األهداف أو التهديدات لإلنترنت.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

معرفة عوامل التهديد السيبراني الرئيسية.

3

التفكير اإلستراتيجي

3

معرفة التكتيكات واألساليب واإلجراءات المعادية.

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

2

معرفة مصادر نشر المعلومات عن الثغرات (مثل
التنبيهات والمشورة والتصويبات والنشرات).
معرفة التهديدات والثغرات السيبرانية.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252917

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
مهندس أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية

تطوير ضوابط األمن السيبراني لنُ ظم وشبكات أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية

ملخص وصف المهنة

وتنفيذها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

استكشاف األخطاء وإصالحها في األتمتة الصناعية ونظام االتصال ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.
تقديم توصيات للمدير إدارة األمن السيبراني بالجهة بخصوص المتطلبات األمنية الالزمة لحماية أعمال الجهة و استمرارية
األعمال ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.
تنفيذ ضوابط األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية الواردة في خطة األمن السيبراني بالجهة أو
وثائق النظام األخرى ذات العالقة.
تقديم توصيات بشأن السياسة وتنسيق المراجعة واالعتماد.
التوعية بقيمة األمن السيبراني عبر جميع مستويات أصحاب المصلحة بالجهة و قطاعات أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات
التشغيلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

حل المشاكل

1

معرفة منهجيات وأساليب أمن نظم التحكم الصناعي.

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

معرفة أساليب تقييم ضوابط األمن السيبراني
الخاصة ببيئات نظام التحكم الصناعي.
معرفة بيئات تشغيل نظم التحكم الصناعي ووظائفها.
معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لثغرات األمن
السيبراني في أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات
التشغيلية.

2

معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات"SCADA".

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252918

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
مصمم بنية أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية

تصميم ضوابط وبنية األمن السيبراني لشبكات ونُ ظم أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات

ملخص وصف المهنة

الفعال والوفرة واألمن
التشغيلية ،بما يضمن األداء
َّ

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

والبنى المستحوذ عليها أو المطورة ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية مع إرشادات بنية
ضمان اتساق النُ ظم ِ
األمن السيبراني بالجهة.
التوثيق ومعالجة متطلبات أمن المعلومات وبنية األمن السيبراني وهندسة أمن النُ ظم ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات
التشغيلية بالجهة.
إصدار ودمج تصاميم األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية والشبكات مع المتطلبات األمنية
متعددة المستويات أو متطلبات معالجة مستويات التصنيف المتعددة للبيانات والتي تسري مبدئيا على الجهة.
تحديد وترتيب أولويات قدرات النظام في أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية و وظائف األعمال الالزمة الستعادة
النظام جزئيا أو كليا ،بعد حدوث عطل كارثي.
تصميم نُ ظم وحلول جاهزة ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية لدعم التسليم الناجح لحلول إثبات المبدأ وأتمتة
المشروعات التجريبية في مجال حوسبة الحافة والذكاء االصطناعي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة مدى الشبكات الحالية ،مثل ،السنترال، PBX
الشبكات المحلية)) ، LANSالشبكات واسعة النطاق
)) ،WANSواي فاي)) ، WIFIنُ ظم التحكم اإلشرافي
وتحصيل البيانات(SCADA).

2

معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات "SCADAا".
معرفة برنامج تصنيف المعلومات بالجهة ،وإجراءات
اختراق أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.
معرفة بنى شبكات نظام التحكم الصناعي
وبروتوكوالت االتصال.
معرفة منهجيات وأساليب أمن نظم التحكم الصناعي.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252919

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
محلل دفاع أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية

استخدام البيانات ،التي تم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من أدوات األمن السيبراني لتحليل
األحداث الواقعة في بيئة أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية ألغراض الدمج والصيانة

ملخص وصف المهنة

والكشف عن تهديدات األمن السيبراني والحد منها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء تحليالت اتجاه الدفاع السيبراني ألنظظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية  ،وتقديم تقارير بشأنه.
استخدام أدوات الدفاع السيبراني ألنظمة التحكمالصناعي و التقنيات التشغيلية لغرض المراقبة المستمرة وتحليل نشاط
النظام لتحديد النشاط الضار.
مراقبة مصادر البيانات الخارجية المتصلة بأنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية (مثل ،مواقع موردي الدفاع

3

السيبراني ،وفرق االستجابة لحاالت الطوارئ ،والتركيز األمني) للحفاظ على حالة الدفاع السيبراني ضد التهديدات وتحديد
المشكالت األمنية ،التي من شأنها الت

4
5

توثيق وتصعيد حوادث األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية (بما في ذلك تاريخ الحادث وحالته،
وفوريا في بيئة و أعمال الجهة.
مستمرا
واألثر المحتمل له إلجراء نشاط إضافي) ،التي ربما تسبب أثرا
ًّ
ًّ
ضمان أن المنتجات المتوفرة لألمن السيبراني أو تقنيات الضوابط األمنية التعويضية تحد من مخاطر األمن السيبراني
ألنظمة التحكم و التقنيات التشغيلية إلى مستوى مقبول بالجهة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة مفاهيم إدارة أنظمة التحكم الصناعي و
التقنيات التشغيلية.
معرفة سياسات أمن المعلومات والدفاع السيبراني
ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية،
وإجراءاتها ولوائحها.

2

معرفة منهجيات وأساليب أمن نظم التحكم الصناعي.
معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات"SCADA".
معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات "SCADAا".

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252920

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي مخاطر أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية

تحديد مخاطر األمن السيبراني ببيئة التقنيات التشغيلية ،وتقييمها وإدارتها .تقييم وتحليل فاعلية
الضوابط الحالية لألمن السيبراني المصممة من ِقبل مصمم األمن السيبراني لنظم التحكم

ملخص وصف المهنة

الصناعي و التقنيات التشغيلية والمنفذة من ِقبل مهندسي األمن السيبراني لنظم التقنيات
التشغيلية ،وتقديم المالحظات والتوصيات استنادا إلى التقييمات التي تم إجراؤها

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء تحليل لمخاطر األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية (مثل التهديد والثغرات واحتمالية
الحدوث) في أي وقت يخضع التطبيق أو النظام لتغيير جوهري.
وضع استراتيجية إدارة مخاطر األمن السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية  ،بما في ذلك ،تحديد مستوى
تحمل المخاطر السيبرانية بالجهة.
تقديم توجيه فيما يخص إدارة مخاطر سلسلة اإلمداد واألمن السيبراني إلصدار خطط استمرارية عمليات التشغيل ألنظمة
التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.
تقييم التهديدات والثغرات لنظم اأنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية إلصدار ملف المخاطر األمنية.
العمل مع المسؤولين بالجهة لضمان أن بيانات أدوات المراقبة المستمرة تتيح إدراك مستويات المخاطر السيبرانية على
أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة التهديدات والثغرات في نُ ظم وبيئات التحكم
الصناعي
معرفة استراتيجيات إدارة مخاطر األمن السيبراني
والحد منها في بيئة أنظمة التحكم الصناعي و
التقنيات التشغيلية.

2

معرفة ممارسات إدارة مخاطر األمن السيبراني
لسالسل اإلمداد ( مثل معيار .) NIST SP 800-161
معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات "."SCADA
معرفة بيئات تشغيل نظم التحكم الصناعي ووظائفها.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252921

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
أخصائي استجابة لحوادث سيبرانية أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية

التحقيق في حوادث األمن السيبراني وتحليلها واالستجابة لها في بيئة أنظمة التحكم الصناعي و

ملخص وصف المهنة

التقنيات التشغيلية

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

إجراء جمع أولي لألدلة الجنائية الرقمية بجميع أنواعها  ،وفحصها لتحديد الطرق الممكنة للتخفيف و المعالجة المتعلقة
بأنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية في الجهة.
إجراء فرز للحوادث المتعلقة بالدفاع السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية  ،بحيث يشمل تحديد النطاق
ومدى الضرورة العاجلة واألثر المحتمل؛ لتحديد الثغرات وتقديم توصيات من شأنها أن توفر المعالجة السريعة.
جمع أدلة التسلل من أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية (مثل الكود المصدري ،والبرمجيات الضارة ،وبرامج أحصنة
طروادة) ،واستخدام البيانات المكتشفة للحد من الحوادث المحتملة التي يتعرض لها الدفاع السيبراني داخل الجهة.
تقني الدفاع السيبراني على مستوى الجهة؛ لحل أي حوادث تتعلق بالدفاع
التنسيق وتقديم الدعم التقني من الخبراء إلى
ّ
السيبراني لألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية.
معالجة الحوادث ذات الصلة بالدفاع السيبراني ألنظمة التحكمالصناعي و التقنيات التشغيلية على الفور (مثل جمع األدلة

5

الجنائية ،ربط وتتبع حاالت التسلل ،تحليل التهديدات ،والمعالجة المباشرة للنظام) بهدف دعم فرق االستجابة للحوادث
المنتشرة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

المجال التعليمي ()2

اإللكترونيات واألتمتة

المجال التعليمي ()3

تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
الجدارات الفنية

#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

عرفة خلفية تهديدات نظم التحكم الصناعي.

3

التفكير اإلستراتيجي

3

معرفة منهجيات وأساليب أمن نظم التحكم الصناعي.

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

معرفة منهجيات وأساليب الكشف عن التسلل ،لبيان
حاالت التسلل إلى نظم التحكم الصناعي.

معرفة بنى شبكات نظام التحكم الصناعي
وبروتوكوالت االتصال.
معرفة منهجيات المعالجة واالستجابة لحوادث األمن
السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات
التشغيلية.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

25

االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ

المجموعة الثانوية

252

االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
ّ

مجموعة الوحدات

2529

المهنة

252922

االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند
ّ
آخر
محقق جرائم سيبرانية

تحديد األدلة وجمعها وفحصها والحفاظ عليها ،باستخدام أساليب تحليلية واستقصائية موثقة

ملخص وصف المهنة

ومضبوطة

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطة للتحقيق في جرائم األمن السيبراني أو المخالفة المزعومة أو النشاط المشتبه به ،باستخدام الحواسيب اآللية
واإلنترنت.

2

تحديد ما إذا كان احادث األمن السيبراني يشير إلى مخالفة النظام على نحو يتطلب اتخاذ إجراء نظامي محدد.

3

عقد المقابالت مع الضحايا والشهود ،واستجواب المشتبه بهم في حوادث األمن السيبراني

4
5

التنسيق بين فريق االستجابة للحوادث والمجموعات األخرى ،على المستوى الداخلي (مثل اإلدارة القانونية) ،والمستوى
الخارجي (مثل جهات إنفاذ النظام ،والموردين ،وممثلي العالقات العامة).
إعداد التقارير لتوثيق التحقيقات في جرائم األمن السيبراني وفقا للضوابط والمتطلبات القانونية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة التشريعات واألنظمة واللوائح والسياسات
السارية التي تحكم االستهداف واالستغالل
السيبراني.
معرفة عمليات جمع األدلة اإللكترونية ،وتعبئتها
ونقلها وتخزينها ،مع الحفاظ على تسلسل حجز األدلة.
معرفة الدينامكية االجتماعية لمهاجمي الحاسوب في
سياق عالمي.
معرفة القواعد القانونية لإلثبات وإجراءات المحكمة.
معرفة إجراءات التحقيقات بخصوص التهديدات
الداخلية واإلبالغ عنها واستخدام أدوات التحقيق
واألنظمةو اللوائح الخاصة باألمن السيبراني.

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261101

محامي

دراسة القضية وتجهيز ملفها وجمع البينات الخطية والشخصية واألدلة ،وتسجيل الدعوى لدى
المحكمة المختصة ومتابعتها والمرافعة فيها لدى مختلف درجات المحاكم لحين إصدار الحكم ،وتمثيل

ملخص وصف المهنة

الموكلين لدى الغير ،وتنظيم العقود واالتفاقيات والمستندات القانونية وتوثيقها وإعداد الوثائق
والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المحاماة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
استقبال القضية وتحديد نوعها وتحليل عناصرها وماهيتها وبيان الراي القانوني من القضية المعروضة وتحديد البينات
1

الشخصية والخطية واألدلة ذات الصلة وتحضيرالبيانات الخطية (الوثائق والمستندات) والشخصية (شهود الدفاع واإلثبات)
وأدلة اإلثبات وكتابة الئحة الدعوى وتحضير حافظات المستندات فيها.

2
3
4
5

مراجعة المحكمة المختصة لتقديم الئحة الدعوى وحافظة مستنداتها ومتابعة تبليغ المدعى عليه وحضور الجلسات المحددة
من قبل المحكمة ومناقشة الشهود وتقديم المرافعة ومتابعتها حتى صدور الحكم
تمثيل الموكلين مدعوون أو مدعى عليهم لدى مختلف درجات المحاكم ولدى جميع اللجان والمجالس الرسمية والمحكمين
وتقديم المدافعة والمرافعة واإلنذارات العدلية والعادية واالعتراضات والمطالبات للموكلين.
المفاوضة بشأن العقود واالتفاقيات مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية وصياغة العقود واالتفاقيات وتوثيقها لدى
الجهات ذات العالقة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالمحاماة وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القانون

2

االتصال الفعال

2

المعرفة بالشريعة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القانون الجنائي

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون األسرة

5

التفكير التحليلي

5

قانون الوصاية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261102

محقق نظامي

االستدالل واالستقصاء عن الجريمة والمجرمين وجمع األدلة واالنتقال إلى ومعاينة مسرح الجريمة
واستدعاء المشتكى عليهم والتحقيق معهم ودعوة المتهمين للحضور والتحقيق معهم وتنظيم

ملخص وصف المهنة

محضر التحقيق وتدوين اإلفادات وإحالة ملف الشكوى إلى ممثل االدعاء وإعداد الوثائق والتقارير
المتخصصة والمتعلقة في مجال التحقيق النظامي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

استقبال الشكاوى وتلقي التبليغ عن الجريمة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد المتهمين واالستدالل عليهم والتحري عن
شخصياتهم والتحقيق معهم وتدوين إفاداتهم والتأشير عليها.
تحديد موقع الجريمة واالنتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته وجمع األدلة وضبط األشياء واألوراق المتعلقة بالجريمة
والمحافظة عليها وتنظيم أوراق الضبط.
استدعاء المشتكى عليهم والتحقيق مع أطراف الشكوى واستجوابهم ومواجهتهم ومناقشتهم في التهم الموجهة إليهم
باألدلة المختلفة إلثباتها أو نفيها.
تنظيم محضر التحقيق وتدوين اإلفادات والتأشير عليها وتجهيز ملف الشكوى وبيان مخالفة الشكوى للقانون واألنظمة
وإحالتها إلى المدعي العام.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتحقيق النظامي وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحقيقات

2

االتصال الفعال

2

القانون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحقيقات الحيازة والحضانة

5

التفكير التحليلي

5

التحقيقات الجنائية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261103

ممثل ادعاء

التحقيق ودراسة الشكاوى المعروضة عليه وتجهيز ملف الدعوى وتكيفها القانوني وتمثيل الحق
العام في المحكمة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بمجال المحاماة وعرضها

ملخص وصف المهنة

وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تلقي الشكاوى من الجهات المختصة وأصحاب المصلحة ومباشرة التحقيق فيها وزيارة مسرح الجريمة وتحديد مسار التحقيق
باالستعانة بالجهات األمنية والتحري والتقصي عن األدلة اإلجرامية ودراستها واالحتفاظ بها.
استدعاء المشتبه بهم واالستماع لشهود الدفاع وتحديد البيانات الخطية والشخصية وتحديد وتكييف الوصف الجرمي
للشكوى وإصدار قرار الظن واالتهام للمشتكى عليهم.
متابعة الشكوى لدى المحكمة المختصة وتولي المدافعة والمرافعة عن الحق العام عن المحكمة ومناقشة المتهمين
والشهود.
اإلشراف على تحريك ومباشرة دعوى الحق العام باسم المجتمع وإعادة متابعة تنفيذ األحكام والقرارات اإلدارية السابقة بحق
المحكومين في القضايا العامة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتمثيل االدعاء وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القانون

2

االتصال الفعال

2

المعرفة بالشريعة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القانون الجنائي

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون األسرة

5

التفكير التحليلي

5

قانون الوصاية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261104

أخصائي بحث قضايا

دراسة وتحليل المسائل والقضايا القانونية ،وإعداد األبحاث والدراسات القانونية والبحث في حكم
القانون في المسائل القانونية والمشاركة في وضع السياسات القانونية وإعداد مشاريع القوانين

ملخص وصف المهنة

واللوائح والتعليمات التشريعية وصياغة االتفاقيات والعقود وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال البحث في القضايا وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد طبيعة موضوع المسائل والقضايا المعروضة عليه وتحليلها ،وبيان حكم القانون فيها وبيان الجوانب القانونية لها
وجمع المعلومات من المصادر والمراجع المختلفة المتعلقة بموضوع البحث وكتابة البحث وتقديم التوصيات الالزمة.
تحليل موضوع الشكوى المعروضة عليه وجمع البيانات الخاصة بها وتقديم التوصيات الالزمة ورفعها للجهات المعنية مع بيان
حكم القانون بذلك.
اقتراح السياسات المستقبلية للعمل من الناحية القانونية وإعداد مسودة مشاريع القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات
والمشاركة في المناقشات الخاصة بها وتعديلها واعادة صياغتها ومتابعة اقرارها بالصورة القانونية.
تنظيم االتفاقيات والعقود وتحليل بنودها وموادها في ضوء القوانين واللوائح التنظيمية السارية المفعول وتقديم
التوصيات المتعلقة بانسجامها أو مخالفتها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالبحث بالقضايا وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدراسات القانونية

2

االتصال الفعال

2

المعرفة بالشريعة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إجراء األبحاث

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون الوصاية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261105

محكّم

ملخص وصف المهنة

تسهيل المفاوضات وحل النزاعات بين األطراف خارج المحكمة ،وصياغة اتفاقات التسوية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

البحث في الحقائق واآلراء المتعلقة بالقضية ،وفهم احتياجات المتنازعين ومصالحهم وتوقعاتهم.

2

إعداد عملية التحكيم وإجراءاتها بما في ذلك قيود التصعيد واالستئناف.

3

تحديد التزامات كل طرف بغية التوصل إلى اتفاقات.

4

إعداد اتفاقات التسوية ،وتوثيق جميع الوثائق المعنية وأرشفتها.

5

استخدام وسائل الوساطة لتوجيه األطراف نحو التوصل إلى اتفاق متبادل ،وتسهيل التواصل بين المتنازعين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

القانون

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القانون

2

االتصال الفعال

2

قانون العقود

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون االئتمان

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون العمل

5

التفكير التحليلي

5

المصطلحات القانونية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261106

أخصائي قانوني

مساعدة العمالء والمنشآت في مختلف المسائل القانونية ،وصياغة الوثائق القانونية ،والتوسط

ملخص وصف المهنة

في النزاعات ،ومراقبة تنفيذ األحكام القانونية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تأهيل الطلبات وتقييم الخيارات القانونية ،والبحث في البيانات المتعلقة بالقضايا ،والقضايا السابقة ،والتشريعات.

2

مساعدة العميل أو المنشأة في صياغة اآلراء القانونية والمذكرات التحريرية وغيرها من المذكرات القانونية.

3

إعداد الوثائق القانونية مثل الوصايا والسندات والعقود.

4

إجراء األبحاث القانونية ،ومراجعة الوثائق القانونية ،ومعالجة المسائل المهمة.

5

مراجعة عقود المنشآت التجارية وتحديد المخاطر ،ومراقبة تنفيذ البنود القانونية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

القانون

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القانون

2

االتصال الفعال

2

القانون الدستوري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون العقود

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون التجاري

5

التفكير التحليلي

5

القانون الدولي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2611

المحامون

المهنة

261107

أخصائي قانوني أمن سيبراني

تقديم الخدمات القانونية بشأن الموضوعات ذات الصلة باألنظمة واللوائح الخاصة باألمن

ملخص وصف المهنة

السيبراني

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير األنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الضوابط أو اإلجراءات الخاصةباألمن السيبراني بقضايا محددة ،وتطبيقها.

2

الدفاع عن الموقف الرسمي للجهة فيما يخص اإلجراءات القانونية والتشريعية لألمن السيبراني.

3

تقييم العقود لضمان االلتزام بمتطلبات التمويل والبرامج والمتطلبات القانونية لألمن السيبراني.

4

إيجاد حلول للمنازعات المتعلقة باألنظمة أو اللوائح أو السياسات أو الضوابط أو اإلجراءات في مجال األمن السيبراني.

5

توفير التحليل القانوني والقرارات للمراقبين ومسؤولي الخصوصية والمشرفين ومسؤولي االلتزام فيما يخص سياسات
األمن السيبراني والمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1
بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون
تصميم قواعد البيانات والشبكات
وإدارتها
تطوير التطبيقات والبرامج وتحليلها

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

حل المشاكل

1

2

التواصل مع األفراد و القيادات

2

3

التفكير اإلستراتيجي

3

4

التفكير التحليلي

4

5

التفكير النقدي

5

الجدارات الفنية
معرفة األنظمة واللوائح والسياسات واألخالقيات،
فيما يتعلق باألمن السيبراني والخصوصية.
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.
معرفة بأساليب التحقيقات الخاصة باألمن السيبراني
في التحقيقات في التهديدات الداخلية واإلبالغ عنها
واستخدام أدوات التحقيق المالئمة واألنظمة واللوائح
ذات العالقة

2

معرفة سياسات اإلفصاح األجنبية ولوائح التحكم في
الوارد و الصادر ،فيما يتعلق باألمن السيبراني.
معرفة بيانات اإلفصاح عن الخصوصية بناء على
األنظمة الحالية للخصوصية واألمن السيبراني.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2612

القضاة

المهنة

261201

قاضي

النظر في القضايا الحقوقية والجزائية والجنائية ودراستها وإدارة وتنظيم جلسات المحاكمة ،وتطبيق
الشريعة والقانون وإصدار القرارات واألحكام القضائية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة

ملخص وصف المهنة

والمتعلقة في مجال القضاء وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

النظر في القضايا الحقوقية والجزائية والجنائية ودراستها وتحديد تكييفها الشرعي والقانوني الصحيح باالستناد ألحكام
الشريعة والقوانين ذات العالقة.
تحديد مواعيد جلسات المحاكمة ودعوة أطراف القضية للحضور واالستماع إلى أقوال المتهمين والشهود والتأكد من اثبات
الشخصية للجناة أو الجناة الماثلبن أمام المحكمة وأهليتهم والتثبت من مكان اقامتهم وأداء القسم الشرعي.
االستماع ألقوال المشتكي والمشتكى عليه وألقوال الشهود والدفاع والنظر بتقرير الضابطة العدلية واألمر بالتوثيق وتقرير
االستعانة بالخبراء وإعداد التقارير القضائية.
مراجعة مواد القانون واختيار النص الشرعي والقانوني واجب التطبيق وإصدار الحكم القضائي وتوثيق الحكم وتسليم
أصحاب العالقة نسخة منه.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالقضاء وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

القانون

المجال التعليمي ()2

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()3

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

عمل القضاة

2

االتصال الفعال

2

المعرفة بالشريعة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الشريعة اإلسالمية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الدراسات القانونية

5

التفكير التحليلي

5

القانون

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2619

االختصاصيون في القانون غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

261901

طبيب شرعي

التحقيق في أسباب الوفيات والجروح ،واإلشراف على الفحوصات لتحديد األسباب ،والقيام بتحليل

ملخص وصف المهنة

الجروح ،وتشريح الجثث ،وتحاليل األمراض والسموم

المهام الرئيسية للمهنة
1

بدء التحقيقات في مسرح الجريمة لتحديد أسباب الوفاة والجروح ،وتأمين األدلة المادية والعلمية والمرضية

2

فحص جثث المتوفين ،وتحديد العالمات وغيرها من األدلة التجريبية ،وتصوير األدلة المادية ومسرح الجريمة

3

اإلشراف على نقل الجثث من مسرح الجريمة ،وترتيب عملية النقل إلى المشرحة

4

التنسيق مع األطباء فيما يتعلق بالتاريخ الطبي للمتوفى

5

مراجعة شهادة الشهود ،ومراجعة السجالت الطبية وغيرها من المصادر لتحديد سبب الوفاة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

بكالريوس

المجال التعليمي ()1

الطب

المجال التعليمي ()2

القانون

المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطب الشرعي

2

االتصال الفعال

2

التحقيقات الجنائية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التشريح (التحليل الطبي اإلحيائي)

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون الجنائي

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2619

االختصاصيون في القانون غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

261902

كاتب عدل

تسجيل عقود البيع والشراء وتوثيقها ،وتسجيل الوكاالت والكفاالت وتوثيقها وتوثيق االنذارات
العدلية ومتابعة إجراءات توجيهها ،والمصادقة على صحة الترجمة وإجراء التبليغات وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال كاتب العدل وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

فحص وتدقيق محتوى العقد المقدم اليه والتأكد من شخصية واهلية المتعاقدين أو الموكلين وتسجيل العقود وحفظها
والمصادقة عليها وتسليم نسخ منها لذوي العالقة.
تسجيل الوكاالت والكفاالت والتأكد من شخصية وأهلية الموكلين والكفالء وشخصيات الشهود واألمر باستيفاء الرسوم
والمصادقة عليها واالحتفاظ بنسخة أصلية لديه في ملفات خاصة وتسليم نسخ منها لذوي العالقة.

3

توثيق االنذارات العدلية ومتابعة إجراءات تنفيذها ،ومتابعة إعالنها بالصحف المحلية أو على اللوحات المعتمدة في المحكمة؟

4

المصادقة على صحة ترجمة األوراق وحفظ نسخة منها ومتابعة إجراء التبليغات العدلية وتوثيقها.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بكاتب العدل وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المعرفة بالشريعة

2

االتصال الفعال

2

الدراسات القانونية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة السجالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصنيف الوثائق

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2619

االختصاصيون في القانون غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

261903

كاتب ضبط

جمع المعلومات والبيانات عن وقائع الدعأوى والمرافعات الحقوقية والجنائية وتدوينها ،وتوثيق
القرارات المتخذة من القاضي وتنظيم الصكوك ألصحاب العالقة ،وضمان تطبيق األنظمة

ملخص وصف المهنة

والسياسات واإلجراءات المنظمة ،وحفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا وتبويبها وترتيبها
ومتابعة تحديثها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع المعلومات والبيانات عن وقائع الدعأوى والمرافعات الحقوقية والجنائية والعمل على تدوينها في دفتر الضبط وفقا
للسياسات واإلجراءات المتبعة.
أداء اإلجراءات التي تتبع قضايا المحكمة وأوامر المحكمة من خالل توثيق كافة القرارات المتخذة من القاضي والعمل على
تنظيم الصكوك ألصحاب العالقة وإرسالها لهم.
ضمان تطبيق كافة األنظمة والسياسات واإلجراءات المنظمة أثناء القيام بكافة األعمال والمهام.
حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالقضايا والعمل على تبويبها وترتيبها وضمان تحديثها بشكل مستمر وفقا للسياسات
واإلجراءات المتبعة.
رفع التقارير الفنية عن سير العمل والعمل على توضيح الصعوبات و التحديات التي تعيق سير العمل واقتراح الحلول
المناسبة للحد منها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حفظ السجالت اليومية

2

االتصال الفعال

2

برمجيات معالجة النصوص

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة السجالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

الكتابة

5

التفكير التحليلي

5

تسليم الوثائق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

261

االختصاصيون في القانون
ّ

مجموعة الوحدات

2619

االختصاصيون في القانون غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

261904

مأمور تنفيذ

تنفيذ أعمال الحجز على أموال المنفذ عليه ،وإعداد محضر الحجز وتبليغ المحجوز عليه واستالم المبالغ
وتحرير السندات ،وضمان تطبيق األنظمة والسياسات واإلجراءات المنظمة ،وحفظ المعلومات

ملخص وصف المهنة

والبيانات المتعلقة بالعمل وتبويبها وترتيبها ومتابعة تحديثها ،ورفع التقارير الفنية عن سير العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تنفيذ أعمال الحجز التنفيذي على أموال المنفذ عليه وفقا لتعليمات وإرشادات القاضي ووفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة وللصالحيات المقدمة..
إعداد محضر الحجز وتبليغ المحجوز عليه واستالم المبالغ المالية وتحرير سندات االستالم واإلعالن عنها في موقع نشر بيانات
التنفيذ.
ضمان تطبيق كافة األنظمة والسياسات واإلجراءات المنظمة أثناء القيام بكافة األعمال والمهام.
حفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بالعمل والعمل على تبويبها وترتيبها وضمان تحديثها بشكل مستمر وفقا للسياسات
واإلجراءات المتبعة.
رفع التقارير الفنية عن سير العمل والعمل على توضيح الصعوبات و التحديات التي تعيق سير العمل واقتراح الحلول
المناسبة للحد منها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

القانون

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التفتيش

2

االتصال الفعال

2

إجراء األبحاث

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تسليم الوثائق

4

القدرة على بناء العالقات

4

الخدمات األمنية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262101

أمين محفوظات

الحصول على الوثائق وغيرها من المواد ذات األهمية التاريخية لألفراد والمؤسسات واألمم ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

هذه الوثائق والحفاظ عليها ،والمشاركة في األنشطة البحثية حسب مواد المحفوظات المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تقييم السجالت والحصول عليها ألغراض الحفظ واالستبقاء ،وفحص المواد الواردة لتحديد كيفية تصنيفها والمكان المناسب
لذلك.
تصنيف المجموعات وإدارة المعلومات والسجالت ،وتوثيق المعلومات برموز لتسهيل استرجاعها.
الرد على استفسارات الجمهور العادي وغيرهم من المستخدمين ،وتقديم المشورة للمستخدمين حول أفضل طريقة
للوصول إلى المحفوظات واستخدامها وتفسيرها.

4

إعداد أنظمة وإجراءات حفظ السجالت من أجل بحوث المحفوظات ،وبغرض استبقاء السجالت أو إتالفها.

5

تنفيذ األنشطة العامة ،مثل الكتابة والرد على الهاتف والتعامل مع المراسالت البريدية والحفاظ على المواد السرية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األرشفة

2

االتصال الفعال

2

تصنيف الوثائق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال الحفاظ (مخطوطات)

4

القدرة على بناء العالقات

4

حفظ الكتب

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262102

أخصائي وثائق ومخطوطات

تطوير قاعدة بيانات متخصصة في الوثائق والمخطوطات وإعداد وتطوير أدلة تصنيف وفهرسة

ملخص وصف المهنة

الوثائق والمخطوطات ،وتطوير نظام الوثائق والمخطوطات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تطوير قاعدة بيانات متخصصة بالوثائق والمخطوطات بطريقة ممنهجة وسلسة يسهل استخدامها والرجوع إليها والعمل
على تحديثها باستمرار.

2

إعداد وتطوير أدلة تصنيف الوثائق والمخطوطات حسب مضمونها والمشاركة في إجراءات التصنيف والترميز.

3

تطوير نظام إعارة واستخدام الوثائق والمخطوطات ومتابعة تنفيذه وتقييمه وتطويره.

4

متابعة إجراءات صيانة وترميم الوثائق والمخطوطات.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم المكتبات

2

االتصال الفعال

2

العلوم األرشيفية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصنيف الوثائق

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة السجالت

5

التفكير التحليلي

5

تفسير الوثائق المكتوبة بخط اليد

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262103

أمين متحف

تصنيف وفهرسة معروضات المتحف واإلشراف على تنسيق عرض معروضات المتحف والمحافظة
عليها ومرافقة زوار المتحف وتزويدهم بالمعلومات المتعلقة بالمعروضات وإعداد الوثائق والتقارير

ملخص وصف المهنة

المتخصصة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة طبيعة ووظيفة عناصر معروضات المتحف وتصنيفها بحسب أنواعها ووظائفها ،وإعداد وتجهيز البطاقات التعريفية
ونوع ووظيفة وتاريخ المعروضات.

2

اإلشراف على أسلوب عرض معروضات المتحف وتحديد موقع عرض كل عنصر من معروضات المتحف.

3

تنسيق ممرات الزوار ومخططات تنقلهم بين أقسام المتحف واستقبال الزوار ومرافقتهم وتعريفهم بموجودات المتحف.

4

المحافظة على مقتنيات المتحف ومتابعة إجراءات صيانتها وترميمها.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

سجالت اآلثار القديمة

2

االتصال الفعال

2

مخزون اآلثار القديمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

أعمال مخازن المتاحف

4

القدرة على بناء العالقات

4

نشر معرفة المتاحف

5

التفكير التحليلي

5

علم المتاحف

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262104

مصنّ ف متحف

إجراء الدراسات و األبحاث حول عملية تصنيف المتاحف و القيام بعملية تصنيف المتاحف وفقا
للتصنيفات المتعارف عليها باإلضافة إلى تطوير أساليب وإجراءات تصنيف المتاحف و مواكبة

ملخص وصف المهنة

أساليب التصنيف الجديدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

التعمق بالتصنيفات المتعارف عليها.
إجراء الدراسات و األبحاث حول عملية تصنيف المتاحف ،و
ّ
القيام بعملية تصنيف المتاحف وفقا للتصنيفات المتعارف عليها ،كتقسيم الصاالت نظرا للحقبة التاريخية التي تعود إليها،
أو للحضارة المعينة التي تمثلها.
تطوير أساليب وإجراءات تصنيف المتاحف و مواكبة أساليب التصنيف الجديدة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بتصنيف المتاحف ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصنيف

2

االتصال الفعال

2

مخزون اآلثار القديمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الفهرسة (المتاحف)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد التقارير

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262105

أخصائي متاحف

إعداد وتطوير أدلة تصنيف مقتنيات المتحف ،وتطوير قاعدة بيانات متخصصة بمقتنياته ،وإعداد
المخطط التوزيعي لمقتنيات المتحف ،ومتابعة أعمال صيانة وترميم مقتنيات وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة في مجال المتاحف وعرضها وحفظها

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة Hسس وقواعد تصنيف مقتنيات المتاحف الدولية واالستفادة منها في إعداد وتطوير أدلة تصنيف مقتنيات المتاحف
1

الوطنية ،وإنشاء وفهرسة بطاقة لكل قطعة يدون عليها اسمها ونوعها وطبعها وإلى أي العصور تنتمي حسب قواعد
التصنيف المتبعة.

2

تطوير قاعدة بيانات متخصصة تحتوي أسماء القطع والمقتنيات في المتحف بطريقة منهجية علمية تسهل العثور عليها.

3

إعداد وتطوير المخطط التوزيعي لمقتنيات المتحف.

4

متابعة أعمال إدامة وصيانة وترميم مقتنيات المتحف.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالمتاحف وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم المتاحف

2

االتصال الفعال

2

نشر معرفة المتاحف

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مخزون اآلثار القديمة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الفهرسة (المتاحف)

5

التفكير التحليلي

5

التاريخ

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262106

أمين معرض

الحصول على المقتنيات ومجموعات األعمال للمعارض ،وتنظيم معارض مبتكرة وخالقة والمحافظة

ملخص وصف المهنة

عليها ،وتحمل مسؤولية مقتنيات المعارض.

المهام الرئيسية للمهنة
1

شراء وجلب مقتنيات المعارض ،وفهرسة المقتنيات واالحتفاظ بالسجالت ،واتخاذ الترتيبات الالزمة لتخزين المواد وصيانتها.

2

اختيار نُ سق وتصميمات المعارض ،وعرض المقتنيات إلمتاع الزوار.

3

التعاون مع اإلدارات األخرى في المعرض ،مثل إدارات جمع األموال والتسويق والترميم.

4

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة ،وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة األعمال

2

االتصال الفعال

2

إنتاج المعارض

3

التركيز على جودة الخدمة

3

خبرة في المبيعات (مبيعات المعارض)

4

القدرة على بناء العالقات

4

الفهرسة

5

التفكير التحليلي

5

إدارة عالقات العمالء

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2621

أمناء األرشيف والمتاحف

المهنة

262107

أخصائي معلوماتية صحية

وضع فهارس السجالت الصحية وأنظمة التخزين واالسترجاع ومعالجة البيانات الطبية ،ومراجعة
السجالت للتأكد من دقة البيانات واكتمالها وتطبيق األنظمة لتحليل البيانات الطبية المخزنة وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المعلوماتية الطبية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

وضع فهارس السجالت الصحية وأنظمة التخزين واالسترجاع ،وتشغيلها وصيانتها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
معالجة البيانات الطبية ،مثل سجالت المرضى ووثائق اإلدخال إلى المستشفى والخروج منها ،لحفظها في أنظمة حفظ
السجالت.
مراجعة السجالت للتأكد من دقة البيانات واكتمالها ،والمتابعة في حالة حدوث أخطاء أو تضارب.
تطبيق األنظمة لتحليل البيانات الطبية المخزنة ،وتقديم الدعم والمعلومات للوحدات اإلدارية من أجل تحليل البيانات وفقا
لخطط العمل.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالمعلوماتية الطبية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة األعمال

2

االتصال الفعال

2

إدارة السجالت

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حفظ السجالت اليومية

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة قواعد البيانات

5

التفكير التحليلي

5

القانون اإلداري

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2622

واالختصاصيون في المعلومات المرتبطة بها
أمناء المكتبات
ّ

المهنة

262201

أمين مكتبة

تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمكتبة وتصنيف الكتب والمجلدات حسب دليل ونظام التصنيف
المعتمد ،واستالم الكتب والمراجع الواردة وتوثيقها وإعارة وتسليم واستالم الكتب والمراجع من

ملخص وصف المهنة

رواد المكتبة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المكتبات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطوير وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بأسماء الكتب الموجودة في المكتب بطريقة منهجية علمية تسهل العثور عليها.
تصنيف الكتب والمجلدات حسب موضوعاتها بطريقة ممنهجة وسلسة تسهل استخدامها والرجوع إليها والمشاركة في
تحديثها باستمرار.

3

استالم الكتب والمراجع والدوريات وتوثيقها في سجالت المكتبة وحفظها.

4

إعارة وتسليم واستالم الكتب من الرواد والمستخدمين.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالمكتبات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة إعارة الكتب

2

االتصال الفعال

2

تحديد أماكن الكتب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

حفظ الكتب

4

القدرة على بناء العالقات

4

الكتب والمؤلفون

5

التفكير التحليلي

5

تصنيف الوثائق

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2622

واالختصاصيون في المعلومات المرتبطة بها
أمناء المكتبات
ّ

المهنة

262202

مفهرس

دراسة الكتب الواردة إلى المكتبة بهدف تحديد موضوعها ومضمونها لغرض تصنيفها ،وتطبيق
اشكال الفهرسة وتنظيم قاعدة البيانات ،وإنشاء وفهرسة بطاقات الكتب ،والمشاركة في تنظيم

ملخص وصف المهنة

المكتبة وترتيب الكتب وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الفهرسة وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل الكتب الواردة إلى المكتبة بهدف تحديد موضوعها ومضمونها بما يسمح بتصنيفها ضمن خانتها المناسبة لها.
تطبيق أشكال الفهرسة من ضبط البيبليوجرافي وضبط استرجاع المعلومات وتنظيم قاعدة البيانات وتقييم المواد ،وذلك
حسب ما هو متبع ومطبق في الجهة.
إنشاء وفهرسة بطاقة لكل كتاب يدون عليها اسم المؤلف وموضوع الكتاب ووجهة إصداره وتاريخ نشره والجهة الناشرة ورقم
تصنيفه حسب قواعد التصنيف المتبعة.
المشاركة في تنظيم المكتبات ووضع الكتب في أماكن العرض المخصصة لها لزوار المكتبة والراغبين في استعارتها أو
االطالع عليها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالفهرسة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الفهرسة (المواد األثرية)

2

االتصال الفعال

2

الفهرسة (المتاحف)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الفهرسة (مكتبات)

4

القدرة على بناء العالقات

4

العلوم األرشيفية

5

التفكير التحليلي

5

الترميز

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

262

أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف

مجموعة الوحدات

2622

واالختصاصيون في المعلومات المرتبطة بها
أمناء المكتبات
ّ

المهنة

262203

أخصائي مكتبات

تطوير قاعدة بيانات متخصصة بالمكتبات ،وإعداد أدلة ونظام تصنيف الكتب والمراجع والدوريات
بحسب موضوعها ومتابعة تزويد المكتبة بالكتب والمراجع وتطوير نظام اإلعارة وإعداد الوثائق

ملخص وصف المهنة

والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال المكتبات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تطوير قاعدة بيانات متخصصة تحتوي أسماء الكتب الموجودة في المكتبة بطريقة منهجية علمية تسهل العثور عليها.
إعداد نظام وأدلة تصنيف وفهرسة الكتب والمجلدات حسب موضوعاتها بطريقة ممنهجة وسلسة تسهل استخدامها والرجوع
إليها والمشاركة في تحديثها باستمرار.
تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات بحسب احتياجات الرواد وما يصدر عن دور النشر وفقا للسياسة العامة المنظمة
للمقتنيات وتخطيط المشاركة في المعرض وتحديد احتياجاتها.
تطوير نظام إعارة الكتب والمراجع والدوريات وتيسير استخدامها وتوثيق المعار لمعارض الكتب.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالمكتبات وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

دراسات المكتبات والمعلومات
واألرشفة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علوم المكتبات

2

االتصال الفعال

2

خدمات المكتبات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تخصص المكتبة العامة

4

القدرة على بناء العالقات

4

تخصص مكتبات البحث

5

التفكير التحليلي

5

التخصص في مكتبات المدارس واألطفال

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2631

االقتصاديون
ّ

المهنة

263101

أخصائي اقتصاد

تخطيط وتصميم وإجراء األبحاث والدراسات االقتصادية وتشخيص مشكالت الوضع االقتصادي

ملخص وصف المهنة

وتحليل أسبابها ،واقتراح بدائل وأساليب معالجتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تخطيط مجاالت األبحاث والدراسات االقتصادية وتصميم أسلوب واداة البحث والدراسة واإلشراف على إجرائها.
جمع البيانات والمعلومات اإلحصائية المتعلقة بالوضع االقتصادي من حيث مصادر الدخل وحجم الدخل القومي ومعدل
النمو االقتصادي وجمع البيانات المتعلقة بمعدالت نمو السكان وسياسات األسعار واألجور ومعدالت البطالة .وغيرها.
دراسة وتحليل المعلومات اإلحصائية وتشخيص المشكالت واالختناقات االقتصادية وتحليل أسبابها.
اقتراح بدائل الحلول واإلجراءات الواجب استخدامها لتحسين وتنشيط الوضع االقتصادي والمشاركة في رسم إطار السياسة
االقتصادية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باالقتصاد وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

االقتصاد

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اقتصاد اإلدارة العامة

2

االتصال الفعال

2

اقتصاد التطوير

3

التركيز على جودة الخدمة

3

االقتصاد الجزئي

4

القدرة على بناء العالقات

4

االقتصاد الكلي

5

التفكير التحليلي

5

االقتصاد القياسي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2631

االقتصاديون
ّ

المهنة

263102

أخصائي اقتصاد قياسي

وضع الخطط الرامية إلى المساعدة في حل المشاكل االقتصادية ومتابعة أنشطة اإلدارات
االقتصادية بما يتفق مع سياسة الحكومة ،ودراسة المنح والقروض والمساعدة الخارجية المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بسياسات الدولة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع الخطط الرامية إلى المساعدة في حل المشاكل االقتصادية التي تواجه المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية والتي
تواجه المؤسسات الحكومية وغيرها.

2

مواكبة التطور في الفكر والعالقات االقتصادية الدولية.

3

استثمار المبتكرات التكنولوجية في تجميع وتحليل المعلومات االقتصادية.

4
5

دراسة هيكلة الصادرات والواردات بما يتناسب مع االحتياجات واإلمكانيات السلعية ،وإجراء البحوث وتطبيق مبادئ العلوم
االقتصادية ونظرياتها لحل المشاكل االقتصادية السياسية.
متابعة أنشطة اإلدارات االقتصادية بما يتفق مع سياسة الحكومة ،وإعداد االتفاقيات الثنائية التجارية ،ودراسة المنح
والقروض والمساعدة الخارجية المتعلقة بسياسات الدولة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

االقتصاد

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

االقتصاد القياسي

2

االتصال الفعال

2

تحليل األداء االقتصادي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التوقعات االقتصادية

4

القدرة على بناء العالقات

4

االقتصاد الكلي

5

التفكير التحليلي

5

علم االقتصاد

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263201

أخصائي آثار

تحديد سبل وطرق صيانة اآلثار والمحافظة عليها وتحديد مصادر المعلومات والبيانات عن المواقع
األثرية والتاريخية ومرافقة فرق البحث والتنقيب عن اآلثار وتحليل القطع األثرية وتحديد تاريخها

ملخص وصف المهنة

وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال اآلثار وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة على اآلثار لتحديد أفضل السبل والطرق لصيانتها والمحافظة عليها.
تحديد مصادر المعلومات والبيانات عن المواقع األثرية والتاريخية الالزمة واختيار أفضل الطرق واألدوات واألساليب لضمان
جمعها وتنظيمها وإدارتها وتحليلها بالشكل األفضل.
تنفيذ العمليات والمشروعات والمبادرات المتخصصة وتوظيف المعارف والخبرات الفنية و مرافقة فرق البحث والتنقيب
تم تجميعها.
والعمل على توجيه حفرياتها طبقا للبيانات والمعلومات التي َّ
تحليل القطع األثرية التي يتم العثور عليها وتحديد تاريخها والكتابات المدونة عليها والعمل على ترجمتها إلى اللغة العربية
وإعداد التقارير الفنية عنها مع ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باآلثار وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التاريخ وعلم اآلثار

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الحفريات

2

االتصال الفعال

2

علم آثار العصر الحجري

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم آثار المدن

4

القدرة على بناء العالقات

4

القرى (المعرفة األثرية)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263202

أخصائي جغرافيا

دراسة العوامل الجغرافية المختلفة وتحديد الثروات الطبيعية لألقاليم واألقطار وتقديم النصيحة

ملخص وصف المهنة

والمشورة للحكومة بشأن العقارات ومشاريع االتصاالت وتشييد المباني.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة معدالت األمطار والحرارة وطبيعة التكوين الجغرافي لألقاليم واألقطار ،مثل :الجبال والسواحل واألنهار وحدودها
الجغرافية.
تحديد الثروات الطبيعية لألقاليم واألقطار ،مثل :الثروات المائية وتوزيعها وانتظامها واستغاللها في الزراعة.
تحديد المحاصيل الزراعية للبالد ومعدالت التصدير واالستيراد من المنتوجات الزراعية ،والبحث في الثروات الحيوانية لألقاليم
ومدى كفايتها.
تحديد الثروات المعدنية والمناجم ومعدالت استخراجها وتعدينها ،ودراسة شبكات النقل البحري والبري والجوي من حيث
تغطيتها الجغرافية لألقاليم.
تقديم النصيحة والمشورة للحكومة بشأن العقارات ومشاريع االتصاالت وتشييد المباني ومشاريع الطاقة ،وتحديد أماكن
شق الطرق وتعبيدها وتطبيق تكنولوجيا(GIS).

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التاريخ وعلم اآلثار

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الجغرافيا

2

االتصال الفعال

2

نظم المعلومات الجغرافية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجغرافيا االقتصادية

4

القدرة على بناء العالقات

4

رسم الخرائط

5

التفكير التحليلي

5

مخزون الموارد الطبيعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263203

أخصائي رقابة آثار

مراقبة المواقع األثرية للتأكد من تطبيق اإلجراءات والسياسات المتعلقة باآلثار ومتابعة تطبيق
السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمحافظة على اآلثار والمعالم التاريخية ومتابعة أعمال صيانة

ملخص وصف المهنة

وترميم اآلثار وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال رقابة اآلثار وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء جوالت رقابية على المواقع األثرية بهدف التأكد من تطبيق اإلجراءات والسياسات الموضوعة والتأكد من خلوها من أي
مخالفات ،وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.
ضمان المحافظة على اآلثار والمعالم التاريخية من خالل تطبيق السياسات واإلجراءات الموضوعة في سبيل ذلك واإلبالغ
عن أي تعدديات عليها أو أضرار تلحق بها.
متابعة كافة أعمال الترميم المعدة على اآلثار والتأكد من حسن سير عمليات الترميم وفقا لإلجراءات والسياسات المتبعة.
تحليل وضع اآلثار الثابتة والمنقولة ووضع التوصيات للمحافظة عليها وترميمها بشكل مستمر ومنهجي مع ضمان توافر
كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة برقابة اآلثار وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التاريخ وعلم اآلثار

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحفاظ على اآلثار

2

االتصال الفعال

2

علم اآلثار

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم اآلثار القديمة

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلرشاد (علم اآلثار)

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263204

أخصائي علم اجتماع

دراسة العوامل الجغرافية المختلفة وتحديد الثروات الطبيعية لألقاليم واألقطار وتقديم النصيحة

ملخص وصف المهنة

والمشورة للحكومة بشأن العقارات ومشاريع االتصاالت وتشييد المباني.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة معدالت األمطار والحرارة وطبيعة التكوين الجغرافي لألقاليم واألقطار ،مثل :الجبال والسواحل واألنهار وحدودها
الجغرافية.
تحديد الثروات الطبيعية لألقاليم واألقطار ،مثل :الثروات المائية وتوزيعها وانتظامها واستغاللها في الزراعة.
تحديد المحاصيل الزراعية للبالد ومعدالت التصدير واالستيراد من المنتوجات الزراعية ،والبحث في الثروات الحيوانية لألقاليم
ومدى كفايتها.
تحديد الثروات المعدنية والمناجم ومعدالت استخراجها وتعدينها ،ودراسة شبكات النقل البحري والبري والجوي من حيث
تغطيتها الجغرافية لألقاليم.
تقديم النصيحة والمشورة للحكومة بشأن العقارات ومشاريع االتصاالت وتشييد المباني ومشاريع الطاقة ،وتحديد أماكن
شق الطرق وتعبيدها وتطبيق تكنولوجيا(GIS).

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم االجتماع

2

االتصال الفعال

2

الدراسات االجتماعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

السياسة االجتماعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

جمع البيانات

5

التفكير التحليلي

5

علم االجتماع االقتصادي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263205

أخصائي علوم انسان

القيام بدراسة العلوم االجتماعية والعوامل المؤثرة فيها ،والبحث في أشكال وأساليب تنمية

ملخص وصف المهنة

المجتمعات بمختلف الجوانب االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

البحث في قضايا السكان وأنماط الجريمة وأسبابها وأسباب انحراف األحداث واألنساق االجتماعية الرئيسة.

2

جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالظواهر والمشكالت االجتماعية.

3

تحليل البيانات والمعلومات للوصول إلى الحقيقة ،وحفظ تلك البيانات في ملفات خاصة.

4
5

البحث في مظاهر التحديث والتحوالت والتغيرات االجتماعية للمجتمعات اإلنسانية سواء كانت نامية أم صناعية متقدمة،
ودراسة النظريات االجتماعية والعوامل المؤثرة فيها.
البحث في مجاالت التخطيط للتنمية االجتماعية ،وتصميم السياسات االجتماعية .إعداد التقارير العلمية ،وتقديم التوصيات
الالزمة ،ونشرها في المجالت العلمية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم االنسان

2

االتصال الفعال

2

علم األعراق البشرية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم األنساب

4

القدرة على بناء العالقات

4

الجغرافيا البشرية

5

التفكير التحليلي

5

جغرافيا األجناس البشرية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263206

أخصائي تنقيب اثار

إيجاد مصادر اآلثار من خالل عمليات التنقيق واستخراجها والمحافظة عليها وفقا للخطط الموضوعة

ملخص وصف المهنة

لذلك.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المواقع التي قد تحتوي على اآلثار وفقا للخطط الموضوعة لذلك.

2

إرشاد القريق الفني إلى أساليب استخراج اآلثار واإلشراف عليها وفقا لألساليب وطرق التنقيب المناسبة.

3

ضمان المحافظة على سالمة اآلثار أثناء أداء كافة العمليات.

4

ضمان االلتزام بسياسات وإجراءات األمن والسالمة المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم اآلثار

2

االتصال الفعال

2

مخزون اآلثار القديمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الحفاظ على اآلثار

4

القدرة على بناء العالقات

4

اآلثار

5

التفكير التحليلي

5

الصحة والسالمة المهنية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263207

أخصائي تطوير سياحي

دراسة وتحليل التجارب والممارسات الدولية واالقليمية المتعلقة بإجراءات التطوير السياحي
واالستفادة منها ،والمشاركة في تطوير استراتيجية وسياسات وطنية للتطوير السياحي،
والمشاركة في تخطيط وتنظيم وتنفيذ عمليات الترويج السياحي الداخلية والخارجية ،وجمع وتحليل

ملخص وصف المهنة

البيانات والمعلومات المتعلقة بتحديات وصعوبات القطاع السياحي واقتراح بدائل الحلول وإعداد
الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التطوير السياحي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة وتحليل التجارب والممارسات االقليمية والدولية المتعلقة بإجراءات التطوير السياحي ودراسة جدوى وإمكانية
االستفادة منها على المستوى الوطني ورفع التوصيات والمقترحات الخاصة بأفضل األساليب والممارسات المناسبة.
المشاركة في تطوير استراتيجيات وسياسات وإجراءات وخطط تطوير القطاع السياحي في المملكة.
المشاركة في تخطيط وتنفيذ حمالت الترويج السياحي على المستوى الداخلي والخارجي بالتنسيق مع مكاتب السياحة
والسفر وشركات النقل الجوي والبري والفنادق.
دراسة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع السياحي على المستوى الوطني وتحليلها وتحديد المشكالت ودراسة
واقتراح بدائل الحلول ورفعها إلى الجهات المعنية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالتطوير السياحي والمتاحف وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

السفر والسياحة والترفيه

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

السياحة

2

االتصال الفعال

2

مجال المسؤولية (السياحة)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون السياحة والضيافة

4

القدرة على بناء العالقات

4

التسويق (التواصل التسويقي)

5

التفكير التحليلي

5

خدمات المؤتمرات والسياحة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263208

أخصائي إرشاد سياحي

المشاركة في وضع أهداف واستراتيجيات وخطط اإلرشاد السياحي ،واستقبال ومرافقة السياح
وتزويدهم باألدلة اإلرشادية وتعريفهم بالمواقع السياحية والمتاحف وتنظيم الزيارات الجماعية

ملخص وصف المهنة

الداخلية بالتنسيق مع المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطوير البرامج السياحية وإعداد
الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال اإلرشاد السياحي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع أهداف واستراتيجيات اإلرشاد السياحي وخططه ومتابعة تطبيقها وتنفيذها.
استقبال ومرافقة السياح وتزويدهم باألدلة اإلرشادية عن البرامج السياحية وتعريفهم باألماكن السياحية والمتاحف وتوضيح
المعلومات المتعلقة بها وشرح المالمح الطبيعية والتاريخية لها وتوضيح القواعد واللوائح المتبعة.
التنسيق مع المدارس والمؤسسات الحكومية وتنظيم الزيارات الجماعية التي تهدف إلى التعريف بحضارة المملكة وتراثها
وتاريخها.
دراسة البرامج السياحية الحالية وتحديد مشكالتها وتطوير برامج سياحية أكثر مالئمة الستقطاب مجموعات سياحية بشكل
أفضل.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باإلرشاد السياحي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

السفر والسياحة والترفيه

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العطالت الشاطئية (خبرة مرشد)

2

االتصال الفعال

2

السياحة السمكية (إرشاد)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جوالت الجولف (إرشاد)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إرشاد الطبيعة

5

التفكير التحليلي

5

اإلرشاد السياحي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263209

أخصائي إرشاد آثار

دراسة اآلثار التاريخية المكتشفة كاآلثار الكالسيكية أو آثار حقبة زمنية مثل العصر البرونزي والفرعوني

ملخص وصف المهنة

واإلسالمي ،وتحديد عصرها والعمر الزمني لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التنسيق مع مرمم اآلثار إلعادة المكتشف األثري إلى شكله األصلي ،وإرشادهم على ذلك.

2

دراسة الميزات الثقافية والحياتية واالجتماعية التي ينتمي إليها الموقع األثري ،وتحليل التغيرات والتطورات التي طرأت عليه.

3

إعداد نشرات خاصة بالمكتشف األثري والتعريف بطبيعته وعصره التاريخي.

4
5

مواكبة التطور التقني في األدوات المستخدمة في التعامل مع المكتشفات األثرية كاستخدام األشعة السينية في دراسة
المومياء.
المحافظة على المكتشفات األثرية ،وحمايتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اآلثار

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد (علم اآلثار)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم اآلثار القديمة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحفاظ على اآلثار

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263210

أخصائي فندقة

دراسة أوضاع الفنادق والمشاركة في تخطيط وتنفيذ حمالت الترويج للفندق بالتنسيق مع مكاتب

ملخص وصف المهنة

السياحة والسفر ،وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتحديات والصعوبات التي تواجه الفنادق.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة استراتيجيات وخطط تطوير الفندقة وكذلك القوانين واللوائح التنظيمية.

2

جمع المعلومات عن أسعار الخدمات الفندقية والتأكد من مناسبتها وتحليل اختيارات الترويج لتحسين عائدات الفنادق.

3

تقييم فاعلية الفندق وتحديد التحديات والصعوبات والمشكالت والبدائل المقترحة لمواجهتها.

4
5

تحليل كافة المعلومات والتقارير واالعتماد على نتائج الجوالت لتقييم الفندق ،وتقييم نتائج هذه التحليالت و ضمان توافر
كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالفنادق وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفندقة والمطاعم والتموين

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قانون السياحة والضيافة

2

االتصال الفعال

2

إدارة الفنادق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فحص األغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقييم جودة األغذية

5

التفكير التحليلي

5

إدارة المطاعم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263211

أخصائي سياحة

المشاركة في تخطيط وتنفيذ حمالت الترويج السياحي بالتنسيق مع مكاتب السياحة والسفر
والفنادق ،وتقييم فاعلية خطط وبرامج الترويج السياحي ،وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة

ملخص وصف المهنة

بالتحديات والصعوبات التي تواجه السياحة والخدمات السياحية ودراسة بدائل الحلول وإعداد الوثائق
والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال السياحة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة استراتيجيات وخطط التطوير السياحي وكذلك القوانين واللوائح التنظيمية.
جمع المعلومات عن األسعار السائدة للخدمات السياحية والتأكد من مناسبتها وتحليل اختيارات الترويج لتحسين عائدات
السياحة.
المشاركة في تخطيط وتنفيذ حمالت الترويج السياحية بالتنسيق الفنادق وشركات النقل الجوي والبري لتشجيع واستقطاب
المجموعات السياحية الداخلية والخارجية.
تقييم فاعلية خطط وبرامج الترويج السياحي وتحديد التحديات والصعوبات والمشكالت والبدائل المقترحة لمواجهتها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالسياحة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في
قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

السفر والسياحة والترفيه

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

2

االتصال الفعال

2

قانون السياحة والضيافة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مجال المسؤولية (السياحة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

خدمات المؤتمرات والسياحة

5

التفكير التحليلي

5

تخطيط الرحالت السياحية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263212

أخصائي رقابة فندقية

دراسة حالة الفندق والشكاوى المقدمة والتحقق من صحتها وإجراء الجوالت التفتيشية على الفنادق
للتحقق من تنظيم نظام التصنيف وااللتزام باللوائح وإعداد محاضر ضبط المخالفات وتحديد الغرامات

ملخص وصف المهنة

وتحليل التقارير ونتائج الجوالت التفتيشية واستخالص النتائج وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال الرقابة الفندقية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة على التقارير الواردة التي توضح حالة الفنادق وبحث الشكاوى المقدمة والتأكد من
صحتها وإبداء المالحظات على الفنادق وعلى سير العمليات فيها.
إجراء الجوالت التفتيشية على الفنادق بهدف التحقق من صحة تطبيق نظام الفنادق وااللتزام باللوائح والتعليمات والتعاميم
واألسعار المحددة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة.
إعداد محاضر ضبط المخالفات وتحديد الغرامات والعقوبات المتوجبة على الفندق حال القيام بأية مخالفة.
تحليل كافة المعلومات والتقارير واالعتماد على نتائج الجوالت التفتيشية المعدة لتقييم الفندق ،وتقييم نتائج هذه التحليالت
و ضمان توافر كافة التحليالت والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها في قاعدة
البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الفندقة والمطاعم والتموين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قانون السياحة والضيافة

2

االتصال الفعال

2

إدارة الفنادق

3

التركيز على جودة الخدمة

3

فحص األغذية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقييم جودة األغذية

5

التفكير التحليلي

5

التفتيش

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263213

أخصائي رقابة سياحية

جمع ودراسة وتحليل اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالمواقع السياحية واقتراح التعديالت ،مراقبة
المواقع السياحية للتأكد من التزامها في تطبيق اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالسياحة وجمع
وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى والمخالفات ،ومتابعة أعمال صيانة وترميم

ملخص وصف المهنة

المواقع السياحية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الرقابة السياحية
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع ودراسة التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالرقابة السياحية ودراسة إمكانية وجدوى االستفادة منها وإعداد
المقترحات والتوصيات المتعلقة باألساليب واإلجراءات الممكنة.
جمع ودراسة وتحليل اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالمواقع السياحية وتحديد المشكالت والتحديات وبدائل الحلول في
ضوء الممارسات الدولية واالقليمية والخبرة المكتسبة على المستوى المحلي.
مراقبة ومتابعة تطبيق اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالمواقع السياحية عن طريق الجوالت التفتيشية ودراسة تقارير
الشكاوى وتحديد المخالفات وأسبابها واقتراح الحلول والتوصية باإلجراءات المناسبة.
متابعة وتقييم أعمال إدامة وصيانة وترميم المواقع السياحية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالرقابة السياحية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

السفر والسياحة والترفيه

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قانون السياحة والضيافة

2

االتصال الفعال

2

اإلشراف  /المراقبة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مجال المسؤولية (السياحة)

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة تشغيلية

5

التفكير التحليلي

5

خدمات المؤتمرات والسياحة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2632

االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

263214

أخصائي أنشطة ثقافية

المشاركة في وضع أهداف واستراتيجيات وخطط وسياسات المراكز الثقافية ،وجمع وتنظيم وإدارة
المعلومات المتعلقة بالواقع السعودي الثقافي والمشاركة في تنفيذ البرامج والندوات

ملخص وصف المهنة

والمسابقات الثقافية ومتابعة تنفيذها ونشر الوعي الثقافي في المدارس والجامعات وإعداد
الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال األنشطة الثقافية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع أهداف واستراتيجيات المراكز الثقافية وسياساتها وخططها وطرق تطبيقها وتنفيذها ،وإعداد التقارير
الفنية ورفعها إلى الرئيس المباشر لمراجعتها واالطالع عليها.
تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة لفهم واستيعاب الواقع السعودي الثقافي واختيار أفضل الطرق واألدوات
واألساليب لضمان جمعها وتنظيمها وإدارتها وتحليلها بالشكل األفضل.
المشاركة في وضع البرامج والندوات والمسابقات الثقافية ومتابعة تنفيذها وتنظيم األسابيع الثقافية المحلية والخارجية
وإعداد برامجها ونشاطاتها بما يتوافق مع رؤية وتطلعات المملكة العربية السعودية.
نشر الوعي الثقافي في المدارس والجامعات والمساجد واألماكن المختلفة في المجتمع من خالل استخدام أحدث الطرق
وأفضلها وأكثرها مواءمة مع واقع المملكة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة باألنشطة الثقافية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم االجتماع والدراسات الثقافية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

2

االتصال الفعال

2

علم االجتماع الثقافي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

دراسات ثقافية

4

القدرة على بناء العالقات

4

حماية البيئة الثقافية

5

التفكير التحليلي

5

تاريخ األدب

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263301

أخصائي أنساب

ملخص وصف المهنة

إجراء األبحاث والدراسات حول أسالف األفراد أو العائالت لتتبع القرابة والنسب ،والتاريخ العائلي.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء األبحاث على علم األنساب بالنسبة لألفراد ،ودراسة مصادر مختلفة من السجالت ،مثل التعداد السكاني وسجالت
المقابر واألوراق الشخصية وشبكة اإلنترنت.
التواصل مع فنيي المحفوظات ،وموظفي كتابة السجالت ،وكتّ اب السير لجمع البيانات ذات الصلة ،وإجراء مقابالت مع أفراد
العائالت.

3

دراسة السجالت وتفسيرها والتحقق من صحتها وأهميتها ،وتتبع شجرة العائلة والتواريخ الشخصية ألفراد الساللة.

4

إنجاز المخططات وجداول المجموعات العائلية ،وعرض النتائج والنظريات في شجرة العائلة.

5

دراسة وتحليل كتب التاريخ المرتبطة باألنساب واألصول.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علم االجتماع والدراسات الثقافية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل البيانات

2

االتصال الفعال

2

علم األنساب

3

التركيز على جودة الخدمة

3

جمع البيانات

4

القدرة على بناء العالقات

4

العمل العلمي الميداني

5

التفكير التحليلي

5

معالجة وتحليل البيانات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263302

مؤرخ

جمع البيانات التاريخية من المصادر الموثوقة ،وتحليل المعلومات التاريخية وتفسيرها لتحديد مدى
صحتها وأهميتها ،والمشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالمواضيع التاريخية ونشر الحقائق

ملخص وصف المهنة

التاريخية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التأريخ وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع البيانات التاريخية من المصادر المعتبرة كالكتب والسجالت الحكومية والصحف والمقابالت الشخصية والصور واألفالم،
والمخطوطات غير المنشورة كالمذكرات والرسائل الشخصية.
دراسة وتحليل المعلومات التاريخية وتفسيرها لتحديد مدى صحتها وأهميتها والقيام بربطها باألحداث الحالية واستخالص
الدروس والعبر منها.
المشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تتنأول مواضيع تاريخية وإلقاء الكلمات فيها ومناقشة األفكار وطرح المسائل.
نشر وإيضاح الحقائق التاريخية الصحيحة ودحض التاريخ المزور باستخدام األدلة والوثائق التاريخية بطريقة علمية منطقية
ممنهجة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بالتأريخ وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

التاريخ وعلم اآلثار

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التاريخ

2

االتصال الفعال

2

العلوم السياسية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم االجتماع الثقافي

4

القدرة على بناء العالقات

4

إعداد النصوص

5

التفكير التحليلي

5

تحرير النص

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263303

أخصائي علوم سياسية

دراسة التاريخ السياسي واألنظمة السياسية والعالقات الدولية ،وتحليل العوامل الخاصة بالتغيرات

ملخص وصف المهنة

العلمية المناسبة واإلشراف على تنفيذ استطالعات الرأي العام ،وتحليل النتائج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة التاريخ السياسي واألنظمة السياسية والعالقات الدولية والتخطيط االستراتيجي السياسي لمجتمع معين ،وتحليل
العوامل الخاصة بالتغيرات العلمية المناسبة.
دراسة األحداث السياسية مستخدما األساليب التفصيلية بالنتائج والتوصيات.
البحث في أصول تنظيم الحكومات وإدارة شؤون الدولة ،وإجراء البحوث في فلسفة ونظريات األنظمة السياسية مستخدما
المعلومات المتاحة والمتعلقة بالظواهر السياسية.

4

مواكبة تطور الفكر السياسي وتأثيره في شبكة العالقات السياسية القائمة والمستقبلية.

5

اإلشراف على تنفيذ استطالعات الرأي العام ،وتحليل النتائج.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

العلوم السياسية والتربية المدنية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العلوم السياسية

2

االتصال الفعال

2

األنشطة السياسية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التاريخ

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلدارة الحكومية

5

التفكير التحليلي

5

عالقات دولية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263304

أخصائي فلسفة

القيام بدراسة طبائع األشياء وتعلقها معتمدا على فكره وقدرته على إدراك األشياء بسرعة ،السعي

ملخص وصف المهنة

لمعرفة ما وصل إليه من قبله ،وتحديد ما قالوه في المسائل التي تشغل فكره.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بدراسة طبائع األشياء وتعلقها معتمدا على فكره وقدرته على إدراك األشياء بسرعة .معرفة الحقائق الكبرى األساسية
لهذا الوجود ،والبحث في عمل األشياء وعالقة بعضها ببعض.

2

السعي لمعرفة ما وصل إليه من قبله ،وتحديد ما قالوه في المسائل التي تشغل فكره.

3

معرفة الحقائق الكبرى األساسية لهذا الوجود ،والبحث في عمل األشياء وعالقة بعضها ببعض.

4

السعي كذلك إلى بناء منظومة معارف خاصة عن مكانة اإلنسان في العالم وعن موقفه من العالم المحيط.

5

البحث والقراءة في جميع المجاالت المختلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفلسفة واألخالق

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الفلسفة النظرية

2

االتصال الفعال

2

الفلسفة العملية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تاريخ الفلسفة

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم االجتماع

5

التفكير التحليلي

5

التاريخ

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263305

أخصائي تاريخ

القيام بدراسة التطورات التي مرت بها المجتمعات اإلنسانية عبر العصور المختلفة وتحليل الوثائق

ملخص وصف المهنة

المكتوبة والرمزية والمنقولة بالصوت أو بالصورة أو بأي شيء آخر.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة التطورات التي مرت بها المجتمعات اإلنسانية عبر العصور المختلفة.
تحديد أسباب التطور والتغير والمعرفة بتاريخ الحضارات كتاريخ الحضارة القديمة والحديثة اإلسالمية والحضارات الوسطى
وحضارة الفراعنة وغيرها.
مواكبة التطور والمكتشفات األثرية والدالئل التاريخية ،ومتابعة األحداث التاريخية ،وإعداد األبحاث المتعلقة بحضارات تاريخية
قديمة.
تنظيم الزيارات الميدانية للمتاحف واألماكن األثرية للحصول على المعلومات التاريخية ،وإعداد قوائم المراجع والكتب
التاريخية.
تحليل الوثائق المكتوبة والرمزية والمنقولة بالصوت أو بالصورة أو بأي شيء آخر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

التاريخ وعلم اآلثار

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التاريخ

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد التاريخي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم األعراق البشرية

4

القدرة على بناء العالقات

4

سجالت اآلثار القديمة

5

التفكير التحليلي

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2633

االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
ّ

المهنة

263306

ملحق دبلوماسي

تنفيذ مهام دبلوماسية تحت إشراف ومتابعة السكرتاريا الدبلوماسية والمساعدة في أعمال
التنسيق والتواصل مع البعثات الدبلوماسية األخرى والجهات والهيئات المحلية والمشاركة في

ملخص وصف المهنة

تنفيذ المهام واألنشطة اإلدارية واللوجستية في البعثة الدبلوماسية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

القيام بمهام دبلوماسية بسيطة تحت إشراف ومتابعة وظائف السكرتاريا الدبلوماسية بما يشمل جمع البيانات وتحليلها
وإعداد المسودات األولية للملخصات والتقارير وغيرها من األنشطة األساسية في األعمال الدبلوماسية.
القيام بمهام متنوعة وفقا لتوجيهات وتعليمات وظائف السكرتاريا الدبلوماسية بما ال يتعارض مع سياسات المملكة وقواعد
وأسس وبروتوكوالت التمثيل الدبلوماسي.
المساعدة في أعمال التنسيق والتواصل مع البعثات الدبلوماسية األخرى والجهات والهيئات المحلية وتنسيق الزيارات
الرسمية في الدولة المضيفة بناء على التوجيهات والتعليمات الواردة.
المشاركة في تنفيذ المهام واألنشطة اإلدارية واللوجستية في البعثة الدبلوماسية بناء على التوجيهات والتعليمات الواردة.
االطالع على االتفاقيات والمعاهدات الثنائية والدولية للمملكة وضمان االلتزام التام ببنودها عند القيام بأعمال التمثيل
الدبلوماسي ،وطلب المشورة من الوظائف األعلى في البعثة في حال وجود أية استفسارات أو تساؤالت حولها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

العلوم السياسية والتربية المدنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مجال المسؤولية (نشاطات السفارات)

2

االتصال الفعال

2

عالقات دولية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القانون الدولي

4

القدرة على بناء العالقات

4

المنظمات الدولية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2634

االختصاصيون في علم النفس
ّ

المهنة

263401

أخصائي نفسي

القيام بالبحث في أوجه النشاط النفسي المشتركة بين الناس جميعا والكشف عن القوانين
والمبادئ التي تعمل على تفسير سلوك الفرد في اثناء عملية تفاعله مع المنبهات المحيطة وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال علم النفس وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
دراسة جميع مظاهر الحياة النفسية عن طريق دراسة جوانب السلوك المختلفة مثل :الحركي والعقلي واالنفعالي
1

واالجتماعي ،ودراسة مبادئ التعلم لحاالت التعلم اإلنساني واشكاله المتعددة وإجراء دراسات ميدانية لتطبيق اختبارات
الذكاء واألداء لقياس انماط النمو العقلي والنفسي.

2

دراسة المبادئ والقوانين العامة الستخالص األسس المميزة للسلوك اإلنساني ،وتحليل تطوير االتجاهات والقيم
االجتماعية عن طريق المعلومات المستنبطة من المراقبة والمتابعة أو البحوث والتجارب الميدانية.

3

دراسة وتطوير نظريات واستخدامات تطبيقية في مجال تعديل السلوك.

4

دراسة األسس البيولوجية للسلوك عن طريق التعرف إلى اجزاء الجهاز العصبي وأثر ذلك في السلوك.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بعلم النفس وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها وحفظها
في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

علم النفس

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحليل النفسي

2

االتصال الفعال

2

علم النفس

3

التركيز على جودة الخدمة

3

العالج النفسي

4

القدرة على بناء العالقات

4

العالج الفردي

5

التفكير التحليلي

5

العالج الجماعي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2634

االختصاصيون في علم النفس
ّ

المهنة

263402

أخصائي إرشاد نفسي

دراسة وتحليل المشكالت النفسية لألفراد ومتابعة المرضى النفسيين وإرشادهم إلى برامج وخطط

ملخص وصف المهنة

العالج ،وإعداد الكتب اإلرشادية المتعلقة بأساليب وطرق الوقاية من األمراض النفسية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

إجراء الدراسات والتحاليل للتعرف على المشكالت النفسية التي يواجهها أفراد المجتمع وتحليلها بالشكل السليم تمهيدا
إلرشادهم بهدف التخلص منها.
متابعة المرضى النفسيين واإللمام بحاالتهم النفسية وإرشادهم إلى الخطوات الواجب اتخاذها للعالج حسب حالة كل
مريض.
إعداد الكتيبات ذات الطابع اإلرشادي والتي تتضمن أساليب وطرق الوقاية من األمراض النفسية واألمور التي يحب اتباعها
لتجنب الوقوع فيها والعمل على نشرها في المجتمع.

4

تقديم الدعم والنصح الالزم ألفراد المجتمع المتعلقة باألمراض النفسية وأعراضها واإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم.

5

إعداد األبحاث والتقارير عن األمراض النفسية وعن كيفية الحد منها وتجنبها ورفعها إلى المعنيين لمناقشتها واعتمادها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

علم النفس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العالج الجماعي

2

االتصال الفعال

2

التحليل النفسي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

علم نفس حياة العمل

4

القدرة على بناء العالقات

4

العمل النفسي االجتماعي (إجراءات المعالجة)

5

التفكير التحليلي

5

علم النفس الجماعي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2635

االختصاصيون في العمل االجتماعي وتقديم المشورة
ّ

المهنة

263501

أخصائي خدمة اجتماعية

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في مجال الخدمة االجتماعية ومدى إمكانية االستفادة منها
والتوصية باألساليب المناسبة وإجراء الدراسات والتحاليل واالستقصاءات للكشف عن التحديات

ملخص وصف المهنة

والمشكالت االجتماعية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

دراسة وتحليل التجارب والممارسات المتخصصة في مجال الخدمة االجتماعية ومدى االستفادة منها وإعداد التوصيات
والمقترحات بتبني أفضل األساليب والممارسات الحديثة المناسبة ومناقشتها وتوضيح كيفية تطبيقها.
إجراء الدراسات والتحاليل واالستقصاءات االجتماعية المختلفة بهدف تحديد االحتياجات والكشف عن التحديات والمشاكل
االجتماعية وتقديم التوصيات.
تحديد مصادر المعلومات والبيانات الالزمة عن الحاالت االجتماعية المختلقة واختيار أفضل الطرق واألدوات واألساليب
لضمان جمعها وتنظيمها وإدارتها وتحليلها بالشكل األفضل.
تقديم المشورة بشأن التعامل مع المشاكل مثل مشاكل البطالة والفقر واإلدمان واإلجرام وسوء المعاملة ،ووضع برامج
مخصصة لحل كل من هذه المشاكل بطريقة علمية وممنهجة والتأكد من فعاليتها.
إعداد األبحاث والتقارير عن الوضع االجتماعي وعن الحاالت الموجودة بالدور والمراكز واقتراح الخطط التحسينية واإلصالحية

5

والتطويرية ورفعها إلى الرئيس المباشر ،وضمان حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات
المتبعة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مجال المسؤولية (العمل المجتمعي)

2

االتصال الفعال

2

العلوم االجتماعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرعاية والخدمات االجتماعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المواضيع االجتماعية

5

التفكير التحليلي

5

علم االجتماع االقتصادي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2635

االختصاصيون في العمل االجتماعي وتقديم المشورة
ّ

المهنة

263502

أخصائي أسرة وطفولة

تحديد االحتياجات والمشاكل والتحديات المتعلقة باألسرة والطفولة وتطوير الخطط التنفيذية للبحث
االجتماعي ،ووضع خطط حماية الطفل والمرأة من العنف األسري ،وتحليل حاالت وأوضاع

ملخص وصف المهنة

الملتحقين بمؤسسات الرعاية االجتماعية وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال
األسرة والطفل وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء الدراسات والتحاليل المتخصصة المتعلقة باألسرة والطفولة بهدف تحديد االحتياجات والمشاكل والتحديات.
تطوير الخطط التنفيذية ألعمال الباحثين االجتماعيين وتوضيح األساليب الواجب اتباعها أثناء عملية التنفيذ ،واإلجراءات
والسياسات التي تنظم سير العمل.
وضع الخطط التنفيذية التي تضمن حماية الطفل والمرأة من العنف األسري باالستناد إلى القوانين المحلية الموضوعة في
هذا الشأن ،والتأكد من تطبيقها ومتابعتها بشكل مستمر.
تحليل حاالت وأوضاع المطلوب التحاقهم بمؤسسات الرعاية االجتماعية ومراجعة التقارير الشهرية الصادرة عنهم وإبداء
المالحظات عليها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة عن األسرة والطفولة وعن الحاالت المتواجدة بالدور والمراكز وحفظها في قاعدة البيانات
الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

رعاية الطفل وخدمات الشباب

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مشكالت اإلدمان (معرفة)

2

االتصال الفعال

2

علم نفس المراهقة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرعاية النفسية للبالغين

4

القدرة على بناء العالقات

4

مجال المسؤولية (برامج رعاية األطفال)

5

التفكير التحليلي

5

اضطرابات األطفال والمراهقين

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2635

االختصاصيون في العمل االجتماعي وتقديم المشورة
ّ

المهنة

263503

أخصائي ضمان اجتماعي

المشاركة في تخطيط استراتيجية وأنشطة مكتب الضمان االجتماعي وتوجيهها وتنسيقها وتقدير
احتياجات االسر من المساعدات المالية ،ودراسة طلبات طالبي المعاشات والمساعدات االجتماعية

ملخص وصف المهنة

والتوصية بشأنها واقتراح تطوير السياسات والعمليات واإلجراءات الحالية وإعداد الوثائق والتقارير
المتخصصة في مجال الضمان االجتماعي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
المشاركة في تخطيط استراتيجية وأنشطة مكتب الضمان االجتماعي وتوجيهها وتنسيقها ،والبحث في قضايا األسر
1

واألفراد المؤهلة للحصول على معاشات الضمان والدعم ،والمشاركة في وضع سياسات وبرامج الضمان االجتماعي والتأكد
من حسن تنفيذها.

2
3
4
5

تقدير احتياجات األسر من المساعدات المالية من خالل إجراء األبحاث الميدانية عليها باالشتراك مع المتخصصين في هذا
الشأن.
مراجعة طلبات طالبي المعاشات والمساعدات االجتماعية والميدانية على أنواعها وإبداء المالحظات والتوصيات بشأنها.
البحث في السياسات والعمليات واإلجراءات الحالية واقتراح التحسينات التي تساعد في زيادة كفاءتها وتحسين نتائجها
والتي تساهم في التغلب على كافة المشكالت والصعوبات التي تواجهها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالضمان االجتماعي وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التفسير االجتماعي والتأميني

2

االتصال الفعال

2

التأمين االجتماعي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قانون التأمين االجتماعي

4

القدرة على بناء العالقات

4

القانون االجتماعي

5

التفكير التحليلي

5

الرعاية والخدمات االجتماعية

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2635

االختصاصيون في العمل االجتماعي وتقديم المشورة
ّ

المهنة

263504

أخصائي رعاية أحداث

توفير الدعم العاطفي والمشورة  ،وتوجيه األفراد في التعامل مع المشاكل ومراقبة سلوكهم

ملخص وصف المهنة

والعمل على تحسينها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء مقابالت مع األشخاص في األحداث وأفراد أسرهم لفهم حالتهم ومشاكلهم ونوع الخدمات المطلوبة.
تقديم المشورة بشأن التعامل مع المشاكل مثل اإلدمان واإلجرام وسوء المعاملة ،ووضع برامج مخصصة لحل هذه
المشاكل.

3

توفير المناخ االجتماعي المالئم وفرص عمل للمفرج عنهم لضمان عدم عودتهم إلى االنحراف.

4

مراقبة الحاالت الفردية ومتابعتها ،وتقييم فعالية البرامج ونتائجها وإجراء التعديالت الالزمة.

5

إعداد برامج الوقاية من االنحراف ومواجهة المشكالت اإلجتماعية في مجال األحداث.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

رعاية الطفل وخدمات الشباب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القانون االجتماعي

2

االتصال الفعال

2

قضايا الرعاية اإلصالحية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

السياسة االجتماعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم اإلنسان االجتماعي

5

التفكير التحليلي

5

المواضيع االجتماعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263601

داعية

تحديد التحديات والمشاكل التي تهدد المجتمع والشباب وتشخيصها والتصدي لها ،والبحث عن
األساليب الدعوية الحديثة الستقطاب الناس وتحفيزهم ،وإعداد وتقديم المحاضرات والمشاركة في

ملخص وصف المهنة

الندوات العامة والتلفزيونية وتبصير الناس بأهمية االستقامة على أومر الله.

المهام الرئيسية للمهنة
تحديد التحديات والمشاكل التي تهدد الشباب والمجتمع وتشخيصها وإيجاد الحلول المناسبة للتصدي لها المتوافقة مع شرع
1

الله وسنة رسوله وسير السلف الصالح ومن ثم نشر التوعية الدينية في المجتمع وبين الشباب للتصدي لهذه التحديات ومنع
انتشارها.

2
3
4
5

البحث عن األساليب الدعوية الحديثة التي من شأنها استقطاب الناس وخاصة الشباب وتحفيزهم على فعل الخير والعودة
إلى الطريق المستقيم الذي اختاره الله لعباده.
إلقاء المحاضرات والمشاركة في الندوات التليفزيونية وحث الناس على االستقامة بالحكمة والموعظة الحسنة.
تبصير الناس بسر وجودهم وبسر سعادتهم ا لمتمثل باالستقامة على أوامر الله وتنبيههم من عواقب الغفلة عن الله والبعد
عنه.
إعداد برامج متخصصة لغير المسلمين من شأنها أن توضح لهم مبادئ اإلسالم ومقاصده واإلعجاز العلمي القرآني وتأليف
قلوبهم لتحفيزهم للدخول في اإلسالم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدعوة

2

االتصال الفعال

2

اإللقاء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

4

القدرة على بناء العالقات

4

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263602

أخصائي بحث فتاوى

دراسة وتحليل المسائل المستجدة تمهيدا إلصدار الفتاوي ،واقتراح نتائج البحث المستندة على دليل
شرعي وتفهم وإدراك الحدث موضع الفتوى قبل البحث عن الحكم الفقهي وإجراء البحث للتوصل

ملخص وصف المهنة

إلى الفتوى باالستناد إلى المراجع الفقهية المعتبرة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الدراسات والتحليالت المناسبة على المسائل المستجدة تمهيدا إلصدار الفتاوي الدينية المناسبة عليها.
إصدار الفتاوي الشرعية المستندة على دليل شرعي والرد على أسئلة واستفسارات المستفتين وال سيما المتعلقة بمسائل

2

العقائد والعبادات والمعامالت واألحوال الشخصية والقضايا الفقهية المعاصرة واآلداب اإلسالمية والتأكد من حسن فهم
الفتوى من قبل المستفتي.

3
4
5

حسن فهم وإدراك جوانب المسألة الذي استدعى إصدار الفتوى من كل جوانبه قبل البدء بالبحث عن الحكم الفقهي المتعلق
بها.
القيام باألبحاث للتوصل إلى الفتوى المناسبة المتعلقة بالحدث باالستناد إلى المراجع الفقهية المعتبرة والقيام بتهيئتها
تمهيدا لمناقشتها من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء.
االطالع الدائم على األحكام الفقهية والفتأوي الصادرة من المجامع الفقهية المعتبرة ومستنداتها وخصوصا المتعلقة
بالقضايا الفقهية المعاصرة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الفتأوى

2

االتصال الفعال

2

الشريعة اإلسالمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نموذج اإلسالم

4

القدرة على بناء العالقات

4

التقاليد العربية  /اإلسالمية

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263603

إمام مسجد

االلتزام الصحيح باألحكام الفقهية المتعلقة بالصالة ،وامامة الناس في الصلوات الخمس وفي
صالة التراويح وإرشاد المصلين إلى أحكام الصالة الفقهية وتنظيم وتنفيذ دروس علمية دورية في

ملخص وصف المهنة

المسجد.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

االلتزام الصحيح باألحكام الفقهية المتعلقة بالصالة كشروطها وواجباتها وسننها وآدابها ومستحباتها والمفصلة في كتب
الفقه اإلسالمي المعتبرة.
إمامة الناس في الصلوات الخمس وفي الترأويح وفي الصلوات األخرى المختلفة كصالة االستسقاء وصالة الكسوف،
والعمل على تحسين الصوت في القراءة قدر االستطاعة.
إرشاد المصلين إلى أحكام الصالة الفقهية وتنبيههم على األخطاء السائدة والبدع القائمة أثناء أداء الصالة.
إعداد وتنفيذ دروس علمية دورية في المسجد من شأنها تعليم الناس أمور الدين وتوعيتهم وإرشاد الشباب إلى الطريق
المستقيم.
متابعة الناس في حياتهم اليومية واالستماع إلى مشاكلهم وتقديم النصح والمشورة الالزمة إلى كيفية حل هذه المشاكل
باالستعانة بكتاب الله وبسنة رسوله وبمنهاج السلف الصالح.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

القراءات

2

االتصال الفعال

2

الدعوة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

المساجد

4

القدرة على بناء العالقات

4

مواقيت الصالة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263604

خطيب جمعة

االلتزام الصحيح باألحكام الفقهية المتعلقة بصالة الجمعة وااللتزام بمواضيع الخطب المحددة من
قبل الوزارة المعنية واإلجابة عن أسئلة المصلين المتعلقة بالخطبة والجوانب الفقهية ومحاربة

ملخص وصف المهنة

التيارات الفكرية المنحرفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

إعداد الخطب مع االلتزام الصحيح باألحكام الفقهية المتعلقة بصالة الجمعة كشروطها وأركانها وسننها وآدابها المفصلة في
كتب الفقه اإلسالمي المعتبرة.
اختيار مواضيع الخطب وفق المواضيع المحددة من قبل الوزارة المعنية والعمل على إيصال الرسالة المراد منها بطريقة
حكيمة ومنهجية ومؤثرة.
اإلجابة على أسئلة المصلين المتعلقة بالخطبة والجوانب الفقهية المختلفة لحياتهم اليومية وتوضيح أحكام الشريعة
اإلسالمية المتعلقة بذلك.

4

محاربة التيارات الفكرية المنحرفة بطريقة علمية ومن خالل االستشهاد بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

5

زرع النظرة اإليجابية إلى ما يجري في الوطن والعالم من خالل فتح باب األمل للناس وعدم اعتماد خطاب التيئيس.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إلقاء المحاضرات

2

االتصال الفعال

2

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التقاليد العربية  /اإلسالمية

4

القدرة على بناء العالقات

4

نموذج اإلسالم

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263605

أخصائي حج وعمرة

المشاركة في وضع خطط تنظيم أداء مناسك الحج والعمرة ،وتوفير المعلومات الالزمة للحجاج
والمعتمرين واإلجابة على استفساراتهم ،ومتابعة تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة واألمن في
أماكن أداء شعائر الحج والعمرة ،وتوفير الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين ومعالجة الحاالت المرضية

ملخص وصف المهنة

وفقا لإلجراءات المحددة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الحج والعمرة
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

المشاركة في وضع الخطط التي من شأنها تحسين وتسهيل وتنظيم أداء مناسك الحج والعمرة وزيادة نسبة األمن والصحة.
الحرص على توافر كافة المعلومات الالزمة للحجاج والمعتمرين وضمان اإلجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتلقي
المالحظات واإلشكاالت من قبل الحجاج والمعتمرين ومسؤولي الحمالت والرد عليها وأخذها باالعتبار.
تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة واألمن في أماكن أداء شعائر الحج والعمرة والقيام بزيارات ميدانية لضمان االلتزام باللوائح
المحددة.
ضمان توافر الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين ،ومعالجة الحاالت المرضية والطارئة وفقا لإلجراءات المحددة ،والتواصل مع
السلطات والسفارات المعنية لحل القضايا.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة عن سير مواسم الحج والعمرة وعن مدى رضا وسعادة الحجاج والمعتمرين بالخدمات
المقدمة وعن سبل التطوير والتحسين المقترحة وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

2

االتصال الفعال

2

تنسيق األنشطة الجماعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إدارة الحشود

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصميم اإلجراءات

5

التفكير التحليلي

5

منح التراخيص

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263606

مراقب خدمات حج وعمرة

تطبيق األهداف الرئيسة المتعلقة بالرقابة على خدمات الحج والعمرة ،ومراقبة خدمات حمالت الحج
والعمرة والتاكد من االلتزام بالسياسات واإلجراءات المنظمة ،وتقديم المقترحات المتعلقة بتطوير

ملخص وصف المهنة

سير العمل واإلجراءات ،وتقديم الدعم والمساندة لرؤساء الحمالت وللحجاج والمعتمرين ،وإعداد
وتقديم تقارير العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
تطوير األهداف الرئيسية فيما يتعلق بالرقابة على خدمات الحج والعمرة وتطبيق الخطط والبرامج والمشروعات التي تساهم
1

في تحقيق هذه األهداف ،والعمل على تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة لمختلف الخدمات
المتعلقة بذلك.

2
3
4
5

مراقبة مختلف خدمات حمالت الحج والعمرة والتأكد من تطبيقهم لكافة السياسات واإلجراءات المنظمة لخدمات الحج والعمرة
والتواصل مع رؤساء الحمالت لتعزيز فهمهم وإحاطتهم بكافة المستجدات.
تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير سير العمل واإلجراءات المتبعة وضمان توثيق جميع سياسات وإجراءات وأنظمة العمل
المعتمدة.
تقديم الدعم والمساندة الالزمة لرؤساء الحمالت وللحجاج والمعتمرين والتأكد من نقل المعلومات والمعارف لهم والرد على
كافة استفساراتهم وأسئلتهم.
إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة الحشود

2

االتصال الفعال

2

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلشراف  /المراقبة

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسائل المتعلقة بسالمة األفراد

5

التفكير التحليلي

5

مناولة الشكاوى

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263607

مفوض إفتاء

التعمق بأحكام الشريعة اإلسالمية و دراسة و فهم مشاكل و أسئلة
إجراء الدراسات و األبحاث و
ّ
الناس و األمور الشائكة التي يواجهونها باإلضافة إلى إصدار الفتاوى وفقا ألحكام الشريعة

ملخص وصف المهنة

اإلسالمية و إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التعمق بأحكام الشريعة اإلسالمية و الفتاوى الشائكة.
إجراء الدراسات و األبحاث و
ّ

2

دراسة و فهم مشاكل و أسئلة الناس و األمور الشائكة التي يواجهونها.

3

القيام بإصدار الفتاوى وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية و بما يتناسب مع مقاصد الشريعة اإلسالمية السمحاء.

4

إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الدين والعقيدة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إجراء األبحاث

2

االتصال الفعال

2

الفتاوى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الشريعة اإلسالمية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التقاليد العربية  /اإلسالمية

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263608

أخصائي بحث ديني

تحديد طبيعة المواضيع المعروضة للبحث وجمع وتحليل البيانات ذات العالقة ،وبيان الجوانب
الدينية وجمع المعلومات من المصادر والمراجع المختلفة ،وإعداد وثائق األبحاث الدينية وتقديمها

ملخص وصف المهنة

وعرضها.

المهام الرئيسية للمهنة
تحديد طبيعة المواضيع المعروضة للبحث وجمع وتحليل البيانات ذات العالقة ،وبيان الجوانب الدينية وتوافقها مع شرع الله
1

وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح ،وجمع المعلومات من المصادر والمراجع المختلفة المتعلقة
بموضوع البحث وكتابة البحث وتقديم التوصيات الالزمة.

2
3
4
5

بيان الجوانب الدينية في موضوع البحث وتوافقه مع شرع الله وسنة رسوله وسير السلف الصالح وتوثيقها بالشرح
والتفسير.
إعداد وثائق األبحاث الدينية وتقديمها وعرضها في الندوات والدروس الدينية وإلقائها في المساجد والمعاهد والمدارس
والدور والمراكز والسجون والجهات الحكومية.
االستماع إلى مشاكل الناس المتعلقة بالدعوة والعبادة واختيار مواضيع للبحث وتقديم المقترحات حول بحثها وإعداد
الدراسات الخاصة بها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة باألبحاث الدينية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها
وتوضيحها وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

2

االتصال الفعال

2

علم األديان

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الفتأوى

4

القدرة على بناء العالقات

4

نموذج اإلسالم

5

التفكير التحليلي

5

إجراء األبحاث

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

263

والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
ّ
ّ
ّ

مجموعة الوحدات

2636

االختصاصيون في الشؤون الدينية
ّ

المهنة

263609

عضو هيئة دينية

القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين ،والمساهمة مع الجهات المختصة

ملخص وصف المهنة

في مكافحة اآلفات االجتماعية والمفاسد والتصدي لها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بواجب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر باستخدام أفضل الطرق الدعوية الممكنة بالرفق واللين مقتديا بأخالق
السلف الصالح مع مراعاة المقاصد الشرعية اإلسالمية المختلفة.
المساهمة مع الجهات المختصة في مكافحة كافة اآلفات االجتماعية والمفاسد والمظاهر والسلوكيات السلبية وللتصدي لها

2

والعمل على بيان أضرارها على الفرد واألسرة والمجتمع وتقديم الدعم والنصح والمساندة الالزمة لكافة فئات المجتمع
لتجنب الوقوع فيها.

3
4
5

التمسك بأركان الدين الحنيف ،وعلى
تقديم النصح الالزم لكافة فئات المجتمع على اختالفها بأسلوب حكيم وحثهم على
ُّ
التحلي بآدابه الكريمة ،ودعوتِ هم إلى فضائل األعمال المقررة شرعا وتحفيزهم على التمسك بها.
تقديم مذكرات إبالغ رسمية إلى الشرطة أو الجهات المختصة المتعلقة بمكافحة اآلفات االجتماعية والسلوكيات المنحرفة
وضمان تقديم كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمثل هذه الحاالت والتوصية بالعقاب الرادع والمناسب حيالها.
مراقبة إقامة الصالة في أوقاتِ ها المحددة شرعا في المساجد ،وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النِّ داء إليها ،والتأكد من
إغالق المتاجر ،واألماكن التجارية ،وعدم مزأولة أعمال البيع خالل أوقات إقامتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الدين والعقيدة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدعوة

2

االتصال الفعال

2

اإللقاء

3

التركيز على جودة الخدمة

3

االمتثال للشريعة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264101

مؤلف

اختيار موضوع الكتابة ،وتجميع المعلومات والبيانات عن الموضوع وتطوير إطار التأليف والكتابة

ملخص وصف المهنة

وإعداد النسخة األصلية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

البحث في التراث المحلي واإلقليمي والعالمي وتتبع اآلثار الناجمة من األحداث ووضع تصوراته الشخصية وتحديد موضوع
الكتابة من خبراته أو بتكليف من الناشر أو منتج العمل الفني.
تحديد المعلومات والبيانات الالزمة لتغطية الموضوعع وتمحيصها ووضع تصور عن مجريات الكتابة وإعداد مسودة العمل
األدبي.

3

مراجعة وتنقيح وتدقيق وتوحيد أسلوب العمل األدبي وتقديمه للنشر.

4

التواصل مع المحررين لمراجعة المحتوى وتقديم مسودات للتحرير.

5

االتفاق مع الناشر على التغييرات في المتن االتفاق مع المنتج وكاتب السيناريو على التغييرات في المتن.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إعداد النصوص

2

االتصال الفعال

2

كتابة القصص الخيالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحرير النص

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة النص

5

التفكير التحليلي

5

التدقيق اللغوي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264102

شاعر

ملخص وصف المهنة

تأليف األشعار أو كلمات األغاني ،والتواصل مع المحررين والناشرين أو المؤدين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد موضوع قصيدة الشعر أو األغاني حسب التفضيالت الشخصية أو الطلبات الخارجية.

2

كتابة القصائد أو األغاني بما يتناسب مع أسلوب الشاعر الخاص أو أساليب آخرين.

3

التواصل مع المحررين لمراجعة المحتوى ،وتقديم مسودات للتحرير والتحديث حسب الحاجة.

4

التواصل مع الناشرين المحتملين واالتفاق على المواضيع والمحتوى ،وتحديد متطلبات وعمليات النشر.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

كتابة الشعر

2

االتصال الفعال

2

معالجة النص

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحليل النص

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم القوافي (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264103

كاتب سيناريو

ملخص وصف المهنة

إعداد إطار وخطة مادة الحوار وإعداد النسخة األصلية للحوار.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تتبع ودراسة العمل األدبي وتحليله ودراسة تسلسل أحداث ومشاهد العمل األدبي ودراسة خصائص شخصياته النفسية
والجسمانية وتحديد طبيعة األحداث والمواقف.
تحديد أدوار شخصيات العمل األدبي ووضع إطار الحوار ،وكتابة حوار أدوار شخصيات العمل األدبي وكتابة حوار أحداث
ومشاهد العمل األدبي.

3

مراجعة وتنقيح وتصحيح الحوار ودراسته مع المنتج والمخرج وادخال التعديالت المقترحة على الحوار.

4

إعداد الحوار الخاص بالمسرح واألفالم واإلذاعة.

5

متابعة تتطور أدب المسرح والسينما واإلذاعة والتيلفزيون وكتابة الحوار وتطوير أساليب كتابته.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إعداد النصوص

2

االتصال الفعال

2

كتابة القصص الخيالية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحرير النص

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة النص

5

التفكير التحليلي

5

التدقيق اللغوي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264104

كاتب مواصفات فنية

تصميم وكتابة المواصفات الفنية للمستخدمين النهائيين ،وتحويل المفاهيم التقنية المعقدة إلى

ملخص وصف المهنة

معلومات بسيطة وواضحة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التعاون مع المهندسين والخبراء التقنيين وإدارات المنتج لجمع المواصفات الفنية.

2

دراسة الرسومات والمواصفات الفنية وعينات المنتج ،وفهم المتطلبات التقنية وإجراءات التشغيل.

3

تطوير الكتيبات التقنية والتعليمية ،وصياغة المتطلبات التقنية وإجراءات التشغيل باستخدام لغة واضحة وبسيطة.

4

التعاون مع الخبراء للتحقق من المحتوى ،وتدقيق الوثائق ومراجعتها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التوثيق الفني

2

االتصال الفعال

2

اإلرشاد الفني

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مواصفات المنتج

4

القدرة على بناء العالقات

4

التدقيق اللغوي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264105

محرر أدبي

مراجعة وتدقيق وتصحيح الكتب والمنشورات من الناحية األدبية واالخراج والتأكد من توافق الكتابة
وعرض المحتوى مع ثقافة القراء ومراجعة وترتيب المحتوى وتنظيمه بشكل متناسق ،واختيار عدد

ملخص وصف المهنة

الصفحات واأللوان والخطوط والصور التي تعكس طبيعة المحتوى.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة وتدقيق وتصحيح الكتب والمنشورات والنصوص من الناحية األدبية ،وتوزيع الفقرات ،وتنسيق الجمل ،وطريقة
العرض والكتابة.
التأكد من توافق طريقة الكتابة وعرض المحتوى مع ثقافة القراء ومنهجهم المتعارف عليه في الكتابة.
مراجعة وترتيب المحتوى والتأكد من تنظيم المحتوى بالشكل المتناسق من حيث المحاذاة وطول النص وغيرها من المؤثرات
التي تعكس شكل النص.
اختيار عدد الصفحات واأللوان والخطوط والصور والمؤثرات األخرى التي تعكس طبيعة المحتوى وترتيب الفقرات والمقاالت
في المنشورات ،وإبداء التوصيات بأفضل الوسائل لعرضها.
تلخيص الفقرات أو إعادة صياغتها وربطها ببعض ،والتأكد من احتوائها على الكلمات التي تعبر عن الفكرة المراد ايصالها
للقارئ.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اآلداب وعلم اللغة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األدب

2

االتصال الفعال

2

الكتابة اإلبداعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحرير النص

4

القدرة على بناء العالقات

4

القصص الواقعية (تكييف تحريري)

5

التفكير التحليلي

5

القصص الخيالية (تكييف تحريري)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2641

ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب

المهنة

264106

ناقد ادبي

إجراء مراجعات نقدية للكتابات األدبية ،وحضور االجتماعات مع المؤدين أو المحررين أو األمناء ،ونشر

ملخص وصف المهنة

اآلراء أو مناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

قراءة الكتب أو الشعر ،وحضور المعارض الفنية وغيرها من الفعاليات الثقافية.
تقديم مراجعات نقدية أدبية للموضوع ،وتكوين آراء حول جوانب الموضوع ،مثل المعنى أو طريقة التنفيذ أو االرتباط
الثقافي.

3

نشر اآلراء أو مناقشتها مع اآلخرين في األماكن العامة ،والمشاركة في مناظرات عامة حول مادة الموضوع.

4

إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األدب

2

االتصال الفعال

2

الكتابة اإلبداعية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الكتب والمؤلفون

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة المقاالت

5

التفكير التحليلي

5

نقد الفنون

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264201

صحفي

جمع وتحليل المعلومات عن األحداث الراهنة واتجاهات وقضايا الناس بهدف عرضها ونشرها،
وتغطية المناسبات واألحداث المهمة المحلية واالقليمية ،وكتابة التقارير االخبارية بهدف نشرها،

ملخص وصف المهنة

وحفظ المستندات والمراجع والملفات المستخدمة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة
في مجال الصحافة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع وتحليل المعلومات عن األحداث الراهنة واتجاهات وقضايا الناس والتأكد من صحتها وواقعيتها بهدف عرضها ونشرها
في وسائل اإلعالم المختلفة ،وإعداد التقارير الفنية بشأنها ورفعها إلى المدير المباشر.
تغطية المناسبات واألحداث المهمة المحلية واإلقليمية ،وإجراء اللقاءات والمقابالت الرسمية وغير الرسمية والتعليق عليها
ورفع التقارير الخاصة بها للمراجعة والتحرير.
كتابة التقارير اإلخبارية بهدف نشرها في وسائل اإلعالم بما يتناسب مع األسلوب الصحفي والموضوعي المطلوب.
حفظ المستندات و المراجع والملفات والدفاتر اليومية المستخدمة والقوائم وبطريقة منهجية تسهل الرجوع إليها عند الحاجة
وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة عن األحداث المتابعة والعمل على توضيحها وبلورتها ورفعها إلى المعنيين ،والعمل على
حفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الصحافة

2

االتصال الفعال

2

الصحافة اليومية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الصحافة األسبوعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

الصحافة االقتصادية

5

التفكير التحليلي

5

صحافة األزياء

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264202

كاتب صحفي

اختيار موضوع المقالة وجمع المعلومات والبيانات عن موضوعها وإعداد المقالة للنشر وإعداد

ملخص وصف المهنة

الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الكتابة الصحفية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
تتبع ودراسة الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي ودراسة وتحليل األحداث المحلية واإلقليمية والعالمية ومتابعة
1

تطورها وآثارها والتعرف على أفكار واهتمامات وهموم الناس وتحديد موضوع المقالة من خبراته أو بتكليف من إدارة
الصحيفة.

2
3
4
5

تجميع البيانات عن الموضوع وتحليلها ومقابلة واستطالع راي أصحاب القرار ذوي العالقة.
وضع تصور أولي عن الموضوع وتقييم ونقد الحدث أو المناسبة وتقديم الحلول والمقترحات بشأن الموضوع ووصف أثر
الحدث أو المناسبة على األفراد والجماعات وإعداد نص المقالة.
مراجعة النص وتنقيحه وتقديمه للمحرر واالتفاق مع المحرر على التغييرات المقترحة على المقالة.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة بالكتابة الصحفية وتقديم التوصيات المناسبة والحلول المالئمة وعرضها وتوضيحها
وحفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الصحافة

2

االتصال الفعال

2

التحرير الصحفي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التدقيق اللغوي

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة المقاالت

5

التفكير التحليلي

5

البحث (الصحفي)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264203

محرر صحفي

إعداد االفتتاحيات والمقاالت والتقارير الصحفية وتحرير المقاالت والتقارير الصحفية والمواد

ملخص وصف المهنة

المنشورة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تتبع ودراسة الواقع االجتماعي واالقتصادي والسياسي ودراسة وتحليل اآلثار الناجمة عن األحداث المحلية واالقليمية
والعالمية ومتابعة تطورها.

2

اختيار موضوع االفتتاحية والمقالة الصحفية وتجميع البيانات والمعلومات عن الموضوع وتحليلها وتنقيحها.

3

إعداد االفتتاحية الصحفية وإعداد المقاالت والتقارير الصحفية.

4

دراسة التقارير والمقاالت الصحافية وتحليل بنيتها ومضمونها وتحرير المقاالت والتقارير الصحفية لغويا وفنيا.

5

إجراء التغييرات على المقاالت والتقارير الصحفية وتحرير المواد المنشورة مثل االعالنات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحرير الثانوي

2

االتصال الفعال

2

الصحافة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تحرير النص

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة النص

5

التفكير التحليلي

5

إعداد النصوص

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264204

أخصائي إعالمي

مراجعة محتوى وتحليل مستوى الرسائل اإلعالمية المتعلقة بالجهة المعنية وتحليلها ،ومتابعة
االخبار المنشورة وتجميعها ورفعها إلى الجهات المعنية ،وبناء عالقات عمل بناءة وعلى مستوى
عالي من الحرفية والمهنية مع وكاالت األنباء والصحف ،ومراقبة ومتابعة مختلف األخبار

ملخص وصف المهنة

والمعلومات المتعلقة بالجهة المعنية واتخاذ اإلجراء المناسب وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة
والمتعلقة في مجال اإلعالم وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة محتوى وتحليل مستوى الرسائل اإلعالمية المتعلقة بالجهة وتحليلها باستخدام أساليب التحليل المختلفة من أجل
كشف واستيعاب فئاتها الموضوعية وخصائصها وسماتها.
متابعة جميع األخبار المنشورة والمذاعة على كافة وكالت األنباء والمواقع اإللكترونية والقنوات الفضائية ،ورفعها بشكل
تقارير إلى اإلدارات المعنية
بناء عالقات عمل بناءة وعلى مستوى عال من المهنية والحرفية مع وكالت األنباء والصحف ونشر األخبار عن فعاليات الجهة
ونشاطاتها ومشاريعها بالتنسيق مع باقي اإلدارات المعنية بالجهة.
مراقبة ومتابعة مختلف األخبار والمعلومات المتعلقة بالجهة واتخاذ اإلجراءات المناسبة المتعلقة بمختلف القضايا والمخاطر
التي قد تتعرض لها الجهة عبر وسائل اإلعالم.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في اإلعالم وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات الوسائط المتعددة

2

االتصال الفعال

2

وسائل التواصل االجتماعي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلعالم اإللكتروني

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلعالم المطبوع

5

التفكير التحليلي

5

قانون اإلعالم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264205

رئيس تحرير

مراجعة التقارير والنشرات من الناحية الفنية والموضوعية وإعداد الخطط التشغيلية المتعلقة
بالمطبوعات واإلشراف على تنفيذ كافة اإلجراءات الفنية ،ومتابعة سير العمل وتحليل اتجاهات الرأي

ملخص وصف المهنة

العام المتعلقة بالمطبوعات وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التحرير
وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة كافة التقارير والمنشورات من الناحية الفنية والتأكد من موضوعيتها ومن تطبيقها لكافة السياسات واإلجراءات
المحلية قبل نشرها.
إعداد الخطط التشغيلية المتعلقة بالمطبوعات وتوزيع المهام والمسؤوليات على فريق العمل بما يضمن صدور أفضل
مستوى ممكن للمطبوعات.
اإلشراف على تنفيذ كافة اإلجراءات الفنية الالزمة ومتابعة سير العمل بناء على الخطط والبرامج الفنية الموضوعة ألعمال
وعمليات التحرير.
تحليل اتجاهات الرأي العام المتعلقة بالمطبوعات وعرضها ومناقشتها مع مجلس التحرير مع ضمان توافر كافة التحليالت
والمبررات المنطقية المؤيدة للنتائج.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في التحرير وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلدارة التحريرية (الصحف)

2

االتصال الفعال

2

الصحافة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التحرير الثانوي

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلعالم المطبوع

5

التفكير التحليلي

5

التحرير الصحفي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264206

ناقد إعالمي

إجراء مراجعات نقدية لإلعالم المرئي و المسموع ،وحضور االجتماعات مع المؤدين أو المحررين أو

ملخص وصف المهنة

األمناء ،ونشر اآلراء أو مناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة مختلف وسائل اإلعالم و ما تنتجه من مادة إعالمية و تحليل هذه المادة.

2

تقديم مراجعات نقدية لإلعالم و تكوين آراء حول جوانب اإلعالم.

3

نشر اآلراء أو مناقشتها مع اآلخرين في األماكن العامة ،والمشاركة في مناظرات عامة حول مادة الموضوع.

4

إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الصحافة والتقارير الصحفية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلعالم

2

االتصال الفعال

2

المنصات اإلعالمية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الصحافة

4

القدرة على بناء العالقات

4

نقد الفنون

5

التفكير التحليلي

5

كتابة المقاالت

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264207

سكرتير تحرير

االطالع على المواد التحريرية المقدمة وإجراء التعديالت واإلشراف على اإلخراج الفني للمطبوعات
وتوزيع المواد على الصفحات وتنسيق وتنفيذ العمليات والمبادرات المتخصصة والمشاركة في

ملخص وصف المهنة

تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في
مجال التحرير الصحفي وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

االطالع على المواد التحريرية المقدمة من المحررين ،وإجراء التعديالت الالزمة عليها من حذف وإضافة ،ورفعها إلى رئيس
التحرير لالطالع عليها ومراجعتها وتنفيذها.
اإلشراف على اإلخراج الفني للمطبوعات وتوزيع المواد على الصفحات المختلفة حسب الخطة الموضوعة من قبل مجلس
التحرير وإخراجها وفقا لهذا المخطط.
التعاون والتواصل مع شركاء العمل الداخليين والخارجيين كالمحررين بهدف تبادل المعلومات وتنسيق وتنفيذ العمليات
والمبادرات المتخصصة.

4

المشاركة في تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة لمختلف العمليات واألنشطة الفنية.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في التحرير الصحفي و حفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحرير الثانوي

2

االتصال الفعال

2

التحرير الصحفي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

البحث (الصحفي)

4

القدرة على بناء العالقات

4

أعمال تصميم الصفحات

5

التفكير التحليلي

5

إعداد التقارير

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264208

مراسل صحفي

إعداد التقارير واالستطالعات الصحفية وتغطية النشاطات واألحداث والمناسبات ،وتطبيق
السياسات واإلجراءات واألنظمة وااللتزام بها وجمع المعلومات المتعلقة بالحدث المغطى

ملخص وصف المهنة

وتنظيمها وتحليلها وتنفيذ أنشطة االتصال والمتابعة مع األطراف المعنية وإعداد الوثائق والتقارير
المتخصصة في مجال الصحافة والتغطية اإلعالمية وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تغطية النشاطات واألحداث والمناسبات المختلفة ضمن حيز العمل المخصص للمراسل الصحفي وإعداد التقارير
واالستطالعات الصحفية عن المواضيع المختلفة المعتبرة.
تطبيق السياسات واإلجراءات واألنظمة المتبعة المتعلقة بأعمال المراسلة الصحفية.
جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالحدث الذي يتم تغطيته وتنظيمها وترتيبها وتحليلها بالشكل األفضل وتقديم وعرض
نتائج هذه التحليالت أثناء التغطية.
تنفيذ أنشطة االتصاالت والمتابعة مع مختلف األطراف المعنية بالحدث أو المشروع الذي يتم تغطيته لضمان حسن سير
أعمال التغطية.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في الصحافة والتغطية اإلعالمية وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات
واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

البحث (الصحفي)

2

االتصال الفعال

2

الصحافة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

كتابة المقاالت

4

القدرة على بناء العالقات

4

إنتاج التقارير اإلخبارية

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2642

الصحفيون
ّ

المهنة

264209

أخصائي رقابة إعالمية

مراقبة البرامج اإلعالمية قبل عرضها وبثها للتأكد من التزامها مع السياسة والمبادئ العامة،

ملخص وصف المهنة

والمشاركة في تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة للبرامج اإلعالمية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراقبة البرامج اإلعالمية قبل عرضها وبثها بهدف الـتأكد من عدم تعارضها مع المبادئ الدينية والنواحي االجتماعية
والسياسية واإلعالمية السائدة في المملكة.
المشاركة في تحديد المواصفات والمعايير ومستويات الجودة المطلوبة لمختلف البرامج اإلعالمية ونشرها وتوضيحها والرد
على االستفسارات بشأنها.
المشاركة في إعداد السياسات واألدلة اإلجرائية وتعميمها على كافة الجهات التي تختص باألعمال اإلعالمية ومراقبة مدى
التقيد بها من قبلهم والقيام باإلجراءات القانونية المناسبة عند حصول أي مخالفة.
التأكد من تطبيق مجموعة األنظمة السعودية المنظمة ألعمال البرامج اإلعالمية ومراقبة مدى التزام الجهات بتطبيقها
وتنفيذها.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في الرقابة اإلعالمية وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الصحافة والتقارير الصحفية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلعالم اإللكتروني

2

االتصال الفعال

2

اإلعالم المطبوع

3

التركيز على جودة الخدمة

3

وسائل التواصل االجتماعي

4

القدرة على بناء العالقات

4

قانون اإلعالم

5

التفكير التحليلي

5

مراقبة الجودة

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2643

الفوريون وغيرهم من اللغويين
المترجمون والمترجمون
ّ

المهنة

264301

مترجم

دراسة العلوم اللغوية بلغتين على األقل مثل :اللغة األم ولغة أجنبية ،ودراسة القواعد
والمصطلحات واألساليب األدبية لمادة الترجمة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في

ملخص وصف المهنة

مجال الترجمة وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة أصول وقواعد ومصطلحات اللغة األم من حيث المرادفات والصرف والنحو ،ودراسة اللغة األجنبية من حيث مفرداتها
وتراكيبها واشتقاقاتها.
دراسة المادة المراد ترجمتها وتحديد أسلوب المعالجة واالعتماد على عدد من المصادر والقواميس في عملية الترجمة لتحديد
المعاني والمصطلحات في كال اللغتين.

3

إجراء عملية الترجمة ومراجعتها وتطويرها.

4

مواكبة تطور المصطلحات في اللغة األم وفي اللغة األجنبية التي يترجم اليها.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في الترجمة وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اللغويات

2

االتصال الفعال

2

علم اللغويات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الترجمة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الترجمات

5

التفكير التحليلي

5

العمل المعجمي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2643

الفوريون وغيرهم من اللغويين
المترجمون والمترجمون
ّ

المهنة

264302

مترجم فوري

ترجمة األحاديث والتصريحات في الندوات واللقاءات وورش العمل والمؤتمرات ووسائل اإلعالم
من لغة إلى أخرى بطريقة تلقائية وحية ومراعات الدقة واألمانة في الترجمة الفورية بأقوال

ملخص وصف المهنة

المتحدثين وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال الترجمة الفورية وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة أصول وقواعد ومصطلحات اللغة األم من حيث المرادفات والصرف والنحو ،ودراسة اللغة األجنبية من حيث مفرداتها
وتراكيبها واشتقاقاتها.

2

الترجمة الفورية لمداخالت المتحدثين في الندوات والمؤتمرات وورش العمل.

3

إجراء الترجمة الفورية لما ينقل في وسائل اإلعالم من تصريحات سياسية أو لقاءات مع أفراد في برامج معينة.

4

مواكبة تطور المصطلحات في اللغة األم وفي اللغة األجنبية التي يترجم اليها.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في الترجمة الفورية وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

ترجمة المؤتمرات

2

االتصال الفعال

2

الترجمة الشفوية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الترجمة التتبعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

اللغويات

5

التفكير التحليلي

5

العمل المعجمي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2643

الفوريون وغيرهم من اللغويين
المترجمون والمترجمون
ّ

المهنة

264303

مصحح لغوي

دراسة اللغة المكتوب بها النص ،وتدقيق النصوص والموضوعات وتنقيح النصوص اللغوية من
األخطاء وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال التصحيح اللغوي وعرضها

ملخص وصف المهنة

وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة اللغة التي يكتب بها النص والتعرف على دالالت مفرداتها وقواعدها الصرفية والداللية ،وتدقيق النصوص من حيث
السالمة اللغوية واإلمالئية.

2

تصحيح األخطاء اإلمالئية والنحوية والصرفية والتأكد من صحة الكلمات واإلرشادات والخطوط والصور.

3

إعداد النسخ المدققة والمصححة والتأشير على المسودة النهائية.

4

المساعدة في تدقيق وتصحيح المواد اإلعالمية واالعالنية وضمان سالمتها وخلوها من األخطاء والعبارات المبهمة.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في التصحيح اللغوي وحفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

اآلداب وعلم اللغة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التدقيق اللغوي

2

االتصال الفعال

2

القواعد النحوية المتقدمة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

المراجعة اللغوية

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم اللغويات

5

التفكير التحليلي

5

المراجعة والتقييم اللغوي

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2643

الفوريون وغيرهم من اللغويين
المترجمون والمترجمون
ّ

المهنة

264304

مترجم لغة إشارة

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في ترجمة لغة االشارة وإمكانية االستفادة منها ،وحفظ
وتطبيق االشارات الدالة على األحرف حسب القواعد واألصول المستخدمة في لغة اإلشارة ،و إجراء
الترجمة المتخصصة من اللغة اللفظية إلى لغة اإلشارة ،والمشاركة في إعداد القواميس والمراجع

ملخص وصف المهنة

الخاصة بلغة اإلشارة وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة في مجال لغة اإلشارة وعرضها
وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إجراء الدراسات والتحليالت المتخصصة لحفظ وتطبيق اإلشارات الدالة على األحرف حسب القواعد واألصول المستخدمة
والمطبقة بطريقة منهجية معتمدة ومعروفة.
دراسة التجارب والممارسات المتخصصة المتعلقة بترجمة لغة اإلشارة ودراسة فوائدها والجدوى من تطبيقها والعمل على
االستفادة منها وتطبيقها.

3

إجراء الترجمات المتخصصة من اللغة اللفظية إلى لغة اإلشارة وبالعكس حسب الحاجة بنزاهة وبطريقة متخصصة.

4

المشاركة في إعداد القواميس والمراجع الستخدامها في نقل المعارف الخاصة بلغة اإلشارة.

5

إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في الترجمة اإلشارية و حفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اآلداب وعلم اللغة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

لغة اإلشارة

2

االتصال الفعال

2

ترجمة لغة اإلشارة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الترجمة التتبعية

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة عالمات لغة اإلشارة

5

التفكير التحليلي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

264

ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
ّ

مجموعة الوحدات

2643

الفوريون وغيرهم من اللغويين
المترجمون والمترجمون
ّ

المهنة

264305

أخصائي لغوي

مراجعة وتدقيق وتصحيح الكتب والمنشورات من الناحية اللغوية واالخراج والتأكد من توافق الكتابة
وعرض المحتوى مع ثقافة القراء ومراجعة وترتيب المحتوى وتنظيمه بشكل متناسق ،واختيار عدد

ملخص وصف المهنة

الصفحات واأللوان والخطوط والصور التي تعكس طبيعة المحتوى.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

مراجعة وتدقيق وتصحيح الكتب والمنشورات والنصوص من الناحية اللغوية والقواعد وعالمات الترقيم ،وتوزيع الفقرات،
وتنسيق الجمل ،وطريقة العرض والكتابة.
التأكد من توافق طريقة الكتابة وعرض المحتوى مع ثقافة القراء ومنهجهم المتعارف عليه في الكتابة.
مراجعة وترتيب المحتوى والتأكد من تنظيم المحتوى بالشكل المتناسق من حيث المحاذاة وطول النص وغيرها من المؤثرات
التي تعكس شكل النص.
اختيار عدد الصفحات واأللوان والخطوط والصور والمؤثرات األخرى التي تعكس طبيعة المحتوى وترتيب الفقرات والمقاالت
في المنشورات ،وإبداء التوصيات بأفضل الوسائل لعرضها.
تلخيص الفقرات أو إعادة صياغتها وربطها ببعض ،والتأكد من احتوائها على الكلمات التي تعبر عن الفكرة المراد ايصالها
للقارئ.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

اآلداب وعلم اللغة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحرير النص

2

االتصال الفعال

2

معالجة النص

3

التركيز على جودة الخدمة

3

إعداد النصوص

4

القدرة على بناء العالقات

4

حزمة برامج التحرير

5

التفكير التحليلي

5

المراجعة والتقييم اللغوي

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265101

رسام كاريكاتير

ابتكار الرسوم الكاريكاتورية وغيرها من رسوم الفن الساخر باستخدام مجموعة متنوعة من والوسائل

ملخص وصف المهنة

واألساليب ،واستخدام المواد مثل األقالم والحبر والفحم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

ابتكار رسوم كاريكاتورية وصور ألشخاص حقيقية أو ُمتخيلة ،بحيث تضخم مالمح أجسامهم ووجوههم ،واستخدام مواد مثل
األقالم والحبر ،والفحم وبرامج الحاسوب.

2

توضيح األفكار واألحاسيس والمزاجية بطريقة ساخرة أو تهكمية أو مبالغ فيها.

3

التشاور مع العمالء والمحررين والكتاب والمخرجين الفنيين لتحديد نطاق وطبيعة العمل الفني المراد إنتاجه.

4

تقديم خطط العمل الفني أو المشروع إلى العمالء للموافقة عليه ،وإدخال التغييرات حسب الضرورة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرسم الكرتوني

2

االتصال الفعال

2

الفن الكوميدي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

رسم القصص المصورة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسم التوضيحي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265102

نحات
ّ

ابتكار أعمال فنية ثالثية األبعاد باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات واألساليب ،واستخدام

ملخص وصف المهنة

المواد مثل الحجر والخشب والجص والمعادن.

المهام الرئيسية للمهنة
1

نحت التماثيل من الحجر واإلسمنت والجص والخشب ومن المواد األخرى ،باستخدام أدوات مثل األزاميل ومعدات التظفير
الخاصة بالنحت.

2

تشكيل المواد مثل الطين أو الشمع يدويا واستخدام أدوات يدوية بسيطة.

3

التشاور مع العمالء والمحررين والكتاب والمخرجين الفنيين لتحديد نطاق وطبيعة العمل الفني المراد إنتاجه.

4

تقديم خطط العمل الفني أو المشروع إلى العمالء للموافقة عليه ،وإدخال التغييرات حسب الضرورة.

5

محافظ األعمال الفنية لتوضيح األسلوب واالهتمامات والقدرات.
ِ
المحافظة على

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تشكيل المنحوتات

2

االتصال الفعال

2

صب المنحوتات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرسم التوضيحي

4

القدرة على بناء العالقات

4

ضبط وضعية الجسم (الرسم/النحت)

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265103

رسام تشكيلي

ابتكار أعمال و رسوم فنية باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل واألساليب ،واستخدام المواد

ملخص وصف المهنة

مثل األقالم واأللوان المائية والفحم والزيوت.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ابتكار أعمال و رسوم فنية باستخدام المواد مثل األقالم والحبر واأللوان المائية والفحم والزيوت.
القيام بدمج العناصر البصرية ووضعها ،مثل الخطوط والمساحات والكتلة واللون والمنظور ،وتزويد الرسوم باألحاسيس
واألفكار.

3

التشاور مع العمالء لتحديد نطاق وطبيعة العمل الفني المراد إنتاجه.

4

تقديم خطط العمل الفني أو المشروع إلى العمالء للموافقة عليه ،وإدخال التغييرات حسب الضرورة.

5

محافظ الرسوم الفنية لتوضيح األسلوب واالهتمامات والقدرات.
ِ
المحافظة على

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رسم الصور الشخصية

2

االتصال الفعال

2

الرسم الزخرفي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

4

القدرة على بناء العالقات

4

الرسم باستخدام مسند لوحات الرسم

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265104

ناقد فنون تشكيلية

إجراء مراجعات نقدية للفنون التشكيلية ،وحضور االجتماعات مع المؤدين أو الفنانين ،ونشر اآلراء أو

ملخص وصف المهنة

مناقشتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مشاهدة و مراقبة جميع أنواع الفنون التشكيلية ،وحضور المعارض الفنية وغيرها من الفعاليات.

2

تقديم مراجعات نقدية للفنون التشكيلية وتكوين آراء حول جوانب الموضوع.

3

نشر اآلراء أو مناقشتها مع اآلخرين في األماكن العامة ،والمشاركة في مناظرات عامة حول الفنون التشكيلية.

4

إعداد وتقديم تقارير العمل وتوثيقها وحفظها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

2

االتصال الفعال

2

نقد الفنون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تقييم الفنون

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة المقاالت

5

التفكير التحليلي

5

التقنيات المختلطة (الفنون)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265105

أخصائي ترميم وثائق ومخطوطات

دراسة المخطوطات وتحديد طرق المحافظة عليها من عوامل االهتراء والحشرات الضارة وتحديد
أساليب حفظها ووقايتها وعرضها وترميمها وإعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في مجال ترميم

ملخص وصف المهنة

المخطوطات وعرضها وحفظها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في ترميم المخطوطات وإمكانية االستفادة منها والتوصية بتطبيق األساليب
الحديثة في عملية الترميم.
دراسة وبحث األساليب المختلفة لصيانة وترميم وحفظ المخطوطات من عوامل االهتراء والحشرات الضارة باستخدام المواد
الكيمأوية أو طرق الحفظ والوقاية الطبيعية واالصطناعية وتنظيف المخطوطات باستخدام أدوات أجهزة التنظيف والتجفيف.
تصوير المخطوطات وتوثيقها باستخدام أجهزة الميكروفيلم أو الحاسوب وتحديد أساليب حفظ المخطوطات بعيدا عن التلف
والضياع.
تحديد أساليب وطرق ترميم المخطوطات باستخدام أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال ترميم المخطوطات.
إعداد الوثائق والتقارير المتخصصة في ترميم المخطوطات و حفظها في قاعدة البيانات وفقا للسياسات واإلجراءات
المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الفنون الجميلة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الترميم

2

االتصال الفعال

2

أعمال الحفاظ (مخطوطات)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصنيف الوثائق

4

القدرة على بناء العالقات

4

فن الخط

5

التفكير التحليلي

5

فنون الجرافيك

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265106

أخصائي ترميم ولوحات فنية

تطبيق األساليب العلمية لحفظ اللوحات الفنية وغيرها وترميمها ،ومراقبة البيئة التي يتم فيها تخزين

ملخص وصف المهنة

وعرض المجموعات الفنية وضبطها للحيلولة دون تردي حالتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص اللوحات الفنية بصريا وباستخدام أدوات علمية مثل األشعة السينية والتصوير باألشعة تحت الحمراء والتحليل
المجهري ،وتحديد مدى التلف في حالة اللوحة الفنية وأسبابه.

2

االحتفاظ بسجالت خاصة بالحفظ الكامل ،وكتابة المالحظات عن حالة اللوحة الفنية وتاريخ ترميمها.

3

مراقبة ظروف العرض والتخزين وضبطها ،والحفاظ على اللوحات الفنية في ظروف مستقرة.

4

اقتراح حلول لوقف تحلل اللوح الفنية والمحافظة على طبيعتها الحقيقية ،وتقدير التكاليف وتحديد المخاطر المرتبطة بها.

5

إعادة عمل التشطيبات بشكل يتناسب مع التاريخ الدقيق للعمل الفني ،مثل خلط الدهانات التقليدية من البداية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطالء (الحفظ الفني)

2

االتصال الفعال

2

التلوين (فني)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الجماليات  /الفنون والتصميم (تعليم)

4

القدرة على بناء العالقات

4

تقييم الفنون

5

التفكير التحليلي

5

الرسم الفني (تعليم)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2651

التشكيليون
الفنّ انون
ّ

المهنة

265107

أخصائي ترميم آثار

تطبيق األساليب العلمية لحفظ اآلثار وترميمها ،ومراقبة البيئة التي يتم فيها تخزين وعرض اآلثار

ملخص وصف المهنة

وضبطها للحيلولة دون تردي حالتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة التجارب والممارسات المتخصصة في ترميم اآلثار بتطبيق األساليب الحديثة في عملية الترميم.

2

االحتفاظ بسجالت خاصة بالحفظ الكامل ،وكتابة المالحظات عن حالة اللوحة القطع األثرية وتاريخ ترميمها.

3

مراقبة ظروف العرض والتخزين وضبطها ،والحفاظ على اآلثار في ظروف مستقرة.

4

اقتراح حلول لوقف تحلل اآلثار والمحافظة على طبيعتها الحقيقية ،وتقدير التكاليف وتحديد المخاطر المرتبطة بها.

5

إعادة عمل التشطيبات بشكل يتناسب مع التاريخ الدقيق للقطع األثرية ،مثل خلط الدهانات التقليدية من البداية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الفنون الجميلة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الترميم (اآلثار)

2

االتصال الفعال

2

علم اآلثار

3

التركيز على جودة الخدمة

3

مخزون اآلثار القديمة

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحفاظ على اآلثار

5

التفكير التحليلي

5

التحنيط

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265201

مغني

حفظ األغاني أو المقطوعات الموسيقية الصوتية وتأديتها ،والقيام بالغناء منفردا وفي

ملخص وصف المهنة

االستوديو ،وأمام الجمهور.

المهام الرئيسية للمهنة
1

ممارسة تمارين الغناء ودراسة الصوتيات (الفوكاليز) لتطوير المهارات والقدرة الصوتية ،والتمرين للقيام باألداء.

2

حفظ األغاني المختارة أو المقطوعات الموسيقية وتكرارها.

3

القيام بالغناء أمام الجماهير وفي التليفزيون والراديو وفي األفالم.

4

تفسير الموسيقى وتعديلها ،وتطبيق المعرفة بتناسق األلحان والنغم واإليقاع واإلنتاج الصوتي.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األداء الصوتي

2

االتصال الفعال

2

األداء المنفرد (األداء الصوتي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

القدرة على الغناء (تمثيل)

4

القدرة على بناء العالقات

4

النوتات الموسيقية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265202

ملحن

تأليف األلحان الموسيقية ،واالعتماد على الموسيقيين والعينات الصوتية الستحضار المزاج أو

ملخص وصف المهنة

العاطفة المقصودة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تطبيق عناصر النظرية الموسيقية البتكار هياكل الدرجة النوتية والموسيقية بما في ذلك التجانس واألنغام.
دمج األصوات واآلالت الموسيقية وهياكل التناسق النغمي ودرجة السرعة في اإليقاعات وتوازن النغمات الالزم لتحقيق
التأليف الموسيقي المطلوب.

3

استخدام أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الموسيقية اإللكترونية لوضع النغمات الموسيقية وترتيبها.

4

تجربة مختلف األصوات والمقاطع الموسيقية ،واختبار األفكار وتقييمها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تأليف الموسيقي الكالسيكية

2

االتصال الفعال

2

قراءة النوتات الموسيقية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التنسيق الموسيقي

4

القدرة على بناء العالقات

4

اآلالت الموسيقية

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265203

أخصائي آالت موسيقية

تجهيز ودراسة اآلالت الموسيقية الوترية والنحاسية والقصبية بحسب األنغام ،و معرفة التراث

ملخص وصف المهنة

الموسيقي المحلي والعالمي ومتابعة تطوره.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

دراسة وتحليل أداء آالت العزف الوترية والنحاسية والقصبية واختيار آلة العزف وضبط شد األوتار ،وضبط صمامات خروج
الهواء وفتحات النفخ ،واختيار آلة العزف المناسبة.
تتبع ودراسات الجمل والتعابير الموسيقية ،ودراسة النوتة الموسيقية وتتبع ودراسة أسس وقواعد كتابة المقطوعات
واأللحان الموسيقية وتطوير استخدامها.

3

تتبع ودراسة بحور الشعر العربي والربط بين اإليقاع الموسيقي والشعري.

4

متابعة تطور الموسيقى والتوزيع والتلحين ،وتطوير أساليب العزف باستخدام اآلالت المختلفة.

5

دراسة أداء اآلالت الموسيقية واختيار اآلالت المناسبة لعزف المؤلفات الموسيقية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنسيق الموسيقي

2

االتصال الفعال

2

اآلالت الموسيقية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

النوتات الموسيقية

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم الموسيقى

5

التفكير التحليلي

5

تأليف موسيقى األوركسترا

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265204

ناقد موسيقي

تقييم شكل ومضمون األعمال الموسيقية والغنائية ،وتقييم أداء الفرق الموسيقية ،وتقييم أداء

ملخص وصف المهنة

المغنين والعازفين.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة النوتة والجمل الموسيقية ،وتتبع ودراسة المكونات الموسيقية كالتوافق والتناغم واإليقاع ،ودراسة التوزيع
الموسيقي ،ودراسة بحور الشعر العربي ووزنها.

2

معرفة أساليب ومعايير النقد الموسيقي والغنائي.

3

تتبع مدارس النقد الموسيقي والغنائي.

4

تحليل األعمال الموسيقية والغنائية ،وتحديد مواضع القوة والضعف فيها.

5

تحديد الصور والخواص الجمالية في المقطوعات الموسيقية واأللحان الغنائية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الموسيقى

2

االتصال الفعال

2

تقييم الفنون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

نقد الفنون

4

القدرة على بناء العالقات

4

كتابة المقاالت

5

التفكير التحليلي

5

النوتات الموسيقية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265205

مؤلف موسيقي

كتابة المقطوعات الموسيقية كالمعزوفات ،وكتابة الحان القصائد والشعر الغنائي ،وكتابة

ملخص وصف المهنة

الموسيقي التصويرية لألفالم والمسرحيات والمسلسالت التلفزيونية واألعمال الفنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بتتبع ودراسة التراث الموسيقي المحلي والعالمي ومتابعة تطوره ،وتتبع ودراسة المواضيع الموسيقية.

2

كتابة المقطوعات واأللحان الموسيقية ،وتتبع ودراسة أداء اآلالت الموسيقية.

3

كتابة الجمل والتعابير الموسيقية ،وتتبع ودراسة النوتة الموسيقية.

4

معرفة أسس وقواعد كتابة المقطوعات واأللحان الموسيقية وتطوير استخدامها.

5

اختيار اآلالت الموسيقية لعزف المؤلفات الموسيقية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الموسيقى

2

االتصال الفعال

2

تأليف الموسيقى

3

التركيز على جودة الخدمة

3

قراءة النوتات الموسيقية

4

القدرة على بناء العالقات

4

التنسيق الموسيقي

5

التفكير التحليلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265206

قائد فرقة موسيقية

القيام بتخطيط عزف المقطوعة أو اللحن وتحديد اإليقاع والتوافق النغمي واللحني ،ودراسة وتحليل

ملخص وصف المهنة

التوزيع الموسيقي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد لوحة النوتة وقيادة وتوجيه فرقة العزف باستخدام مؤشر النوتة أو اليدين ،وضبط إيقاع العزف ،وضبط أداء العازفين،
وتدريب العازفين ورفع كفاءتهم.

2

دراسة وتحليل المقطوعة الموسيقية أو اللحن.

3

تحديد اإليقاع والتوافق النغمي واللحني ،ودراسة وتحليل التوزيع الموسيقي.

4

تحديد ترتيب وتوزيع العازفين ،وتحديد ادوار وتوقيت إشراك العازفين في العزف.

5

متابعة تطور الموسيقى والتلحين والتوزيع الموسيقي ،ومتابعة تطور آالت العزف ،وتطوير استخداماتها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الموسيقى

2

االتصال الفعال

2

قيادة األوركسترا

3

التركيز على جودة الخدمة

3

التنسيق الموسيقي

4

القدرة على بناء العالقات

4

قراءة النوتات الموسيقية

5

التفكير التحليلي

5

اآلالت الموسيقية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2652

والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
ّ
ّ

المهنة

265207

قائد فرقة غنائية

قيادة الفرقة الغنائية وتحديد اإليقاع والتوافق النغمي واللحني ،ودراسة وتحليل التوزيع

ملخص وصف المهنة

الموسيقي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قيادة وتوجيه الفرقة الغنائية وضبط إيقاع العزف ،وضبط أداء المغنيين ،وتدريبهم ورفع كفاءتهم.

2

دراسة وتحليل المقطوعة الموسيقية أو اللحن.

3

تحديد اإليقاع والتوافق النغمي واللحني للفرقة الغنائية.

4

تحديد ترتيب وتوزيع المغنيين ،وتحديد ادوار وتوقيت إشراك المغنيين في الغناء.

5

إجراء بروفات أسبوعية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

علم الموسيقى

2

االتصال الفعال

2

قيادة الجوقات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

غناء الجوقة

4

القدرة على بناء العالقات

4

األداء الصوتي

5

التفكير التحليلي

5

التدريب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2653

ومصممو الرقص
ِ
الراقصون

المهنة

265301

راقص استعراضي

ملخص وصف المهنة

القيام بدراسة موضوع الرقصة االستعراضية وتحليله ،ودراسة حركات الرقص االستعراضي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التمرن على أداء الرقص االستعراضي ،وأداء التمارين الرياضية الخاصة بالراقص االستعراضي.

2

أداء حركات الرقص االستعراضي ،ومتابعة إيقاع المعزوفة أو اللحن ،وضبط حركاته وفقا لإليقاع الموسيقي.

3

أداء حركات الرقص االستعراضي منفردا أو ضمن فرقة الرقص ،وأداء الحركات االستعراضية.

4

متابعة تطور الرقص االستعراضي الفردي والجماعي ،وتطوير حركات الرقص الخاصة به.

5

ضبط سرعة الراقص االستعراضي وحركاته مع أداء فرقة الرقص ،وضبط سرعة حركاته مع إيقاع العزف.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرقص االستعراضي

2

االتصال الفعال

2

القدرة على الرقص (تمثيل)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الرقص الشعبي

4

القدرة على بناء العالقات

4

دراسة الرقص

5

التفكير التحليلي

5

الرقص (تدريب/تمرين)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2653

ومصممو الرقص
ِ
الراقصون

المهنة

265302

مصمم رقصات

القيام بتصميم الرقصات ،والتجهيز للرقص ،وتدريب الراقصين واختيار موضوع الرقصة ودراسته

ملخص وصف المهنة

وتحليله ،وتحديد تسلسل أداء الرقص والحركات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد الحركات الجماعية والفردية لفرقة الرقص ،وتحديد حركات الراقص المنفرد.

2

تقديم الرقصة للمؤلف الموسيقي إلعداد المعزوفة أو اللحن للرقصة ،واختيار المعزوفة أو اللحن المناسب.

3

تتبع ودراسة تراث الرقص المحلي واإلقليمي ،ومتابعة تطور الرقص ،وتطوير حركات الرقص.

4

اختيار الراقصين ،وتدريب الراقصين على أداء حركات الرقصة ،وضبط حركات الراقصين مع اإليقاع الموسيقي.

5

تحديد لباس الراقصين ،وتصميم ديكور مكان الرقص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصميم الرقصات (الرقص االستعراضي)

2

االتصال الفعال

2

مواد الرقص والباليه

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اختيار األغاني

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسرح البدني (المعتمد على الحركة)

5

التفكير التحليلي

5

الرقص (تدريب/تمرين)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265401

مخرج أفالم

تحديد األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة من األفالم ،وإرشاد الممثلين بشأن أداء وإدارة
المشاهد لتحسين كفاءة وفاعلية األداء واإلشراف على تهيئة النصوص لتنفيذ وتوزيع األدوار

ملخص وصف المهنة

والتواصل والتنسيق مع فريق العمل لتحسين الجودة وتحديد وتوفير مستلزمات تصوير الفيلم
كالمالبس واإلضاءة والموسيقى.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة من األفالم وقياسها وتنفيذها ومتابعة تنفيذها باستمرار أثناء القيام بعمليات
التصوير.
إجراء كافة أعمال اإلخراج المتعلقة بالفيلم واإلشراف على تهيئة نصوص األعمال ووضعها بالصيغة المالئمة للتنفيذ وتوزيع
األدوار واختيار الشخصيات وتحديد األماكن والمشاهد في ضوء متطلبات وأهداف العمل الفني.
إرشاد الممثلين وضمان استيعابهم للتوجه العام للفيلم وإدارة المشاهد التي يقومون بأدائها وتوجيههم فيها بطريقة تؤدي
إلى تحقيق أهداف المشهد بأكبر كفاءة وفعالية.
التواصل والتنسيق مع فريق العمل كالمعدين والمقدمين والمصورين والمنتجين بهدف الحصول على أعلى جودة ممكنة
للفيلم بما يضمن إيصال الفكرة المرادة إلى المشاهدين وتحقيق أهدافه المرسومة.
تحديد المستلزمات واألمور الالزمة إلنجاز وتصوير الفيلم كاإلضاءة واأللبسة والموسيقى وما إلى ذلك مما يتوافق مع
طبيعة الفيلم وأهدافه.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

الموسيقى وفنون األداء

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحليل النص

2

االتصال الفعال

2

إخراج (إنتاج األفالم)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلخراج (إنتاج مسرحي)

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلخراج (اإلنتاج الموسيقي)

5

التفكير التحليلي

5

تمثيل االفالم

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265402

منتج أفالم

اختيار النص األدبي لألفالم ،واختيار كاتب السيناريو والحوار والدفع له وإعداد موازنة مشروع العمل

ملخص وصف المهنة

الفني ومتابعة التقدم في العمل ومراقبة االنفاق الفعلي في ضوء الموازنة المحددة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار النص األدبي لألفالم ،واختيار كاتب السيناريو والحوار والدفع له.

2

تدقيق السيناريو والحوار ودفعه بعد التنقيح إلى المخرج المختار.

3

التنسيق مع المخرج خطة وبرنامج التنفيذ ومشاركة المخرج في اختيار الممثلين للقيام باألدوار.

4

إعداد موازنة مشروع العمل الفني ومتابعة التقدم في العمل ومراقبة االنفاق الفعلي في ضوء الموازنة المحددة.

5

مواكبة التطور الفني في مجال االنتاج واالخراج.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة اإلنتاج (أفالم)

2

االتصال الفعال

2

تقنية األفالم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم الموازنات المالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة الموازنات المالية

5

التفكير التحليلي

5

تخطيط اإلنتاج (فنون وثقافة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265403

مصمم إضاءة

تصميم اإلضاءة والجو العام في أعمال اإلنتاج اإلعالمي وغيرها من المناسبات مثل الحفالت

ملخص وصف المهنة

الموسيقية واالحتفاالت ،واإلشراف على جوانب اإلنتاج ،بما في ذلك الرؤية والسالمة والتكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ترجمة المتطلبات وتطبيق الخبرة إلعداد تصاميم اإلضاءة.
وضع تصاميم اإلضاءة التي تحاكي قصة وسياق اإلنتاج ،وضمان اللمسة الجمالية والتطبيق العملي ضمن حدود المواد
والميزانية المتوافرة.

3

العمل مع موظفي اإلنتاج بما في ذلك المخرج ومصمم الرقصات ومصمم الموقع.

4

مباشرة أعمال الفنيين والمقاولين والموردين ،وإبالغ فريق اإلنتاج عن االختالفات في أوامر العمل.

5

مواكبة التطور في مجال اإلضاءة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلضاءة (ديكور)

2

االتصال الفعال

2

هندسة اإلضاءة

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلضاءة (اإلنتاج السينمائي)

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلضاءة (تعليم)

5

التفكير التحليلي

5

اإلشراف

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265404

مخرج مسرحي

توجيه جميع الجوانب اإلبداعية والفنية لألعمال المسرحية وتنسيقها ،ومباشرة كتابة السيناريوهات،
واختيار أعضاء فريق العمل ،وتوجيه الممثلين والموسيقيين والفنيين وغيرهم من الموظفين في

ملخص وصف المهنة

مرحلة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

التنسيق مع المنتج الختيار الممثلين بحسب األدوار الفنية ،وإعداد خطة وبرنامج العمل ،وتدريب الممثلين على أداء أدوارهم
المحددة.
وضع تصور للسيناريوهات وتحويلها إلى مشاهد ،والعمل مع المصممين وغيرهم من الفنيين لتصميم المواقع وعناصر
العرض ،وغيرها من العناصر اإلبداعية.

3

توجيه الممثلين والفنيين وغيرهم من العاملين أثناء تمثيل المشاهد ،وإجراء البروفات وتحديد التغييرات المطلوبة.

4

البحث والدراسـة في أساليب اإلخراج المسرحي واسـتخدام المؤثرات الخارجية والموسـيقى التصويرية.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلخراج

2

االتصال الفعال

2

إدارة خشبة المسرح

3

التركيز على جودة الخدمة

3

المشاهد المسرحية

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلخراج (إنتاج مسرحي)

5

التفكير التحليلي

5

تحليل األعمال المسرحية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265405

منتج مسرحي

ملخص وصف المهنة

اختيار النص األدبي مثل المسرحية والقصة والرواية واختيار كاتب السيناريو والحوار والدفع له.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار النص األدبي العداده وصياغته للتمثيل المسرحي.

2

تدقيق السيناريو والحوار ودفعه بعد التنقيح إلى المخرج المختار.

3

التنسيق مع المخرج خطة وبرنامج التنفيذ ،ومشاركة المخرج في اختيار الممثلين للقيام باألدوار.

4

إعداد موازنة مشروع العمل الفني ومتابعة التقدم في العمل ومراقبة االنفاق الفعلي في ضوء الموازنة المحددة.

5

مواكبة التطور الفني في مجال االنتاج واالخراج.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إدارة اإلنتاج (مسرح)

2

االتصال الفعال

2

تحليل األعمال المسرحية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم الموازنات المالية

4

القدرة على بناء العالقات

4

مراقبة الموازنات المالية

5

التفكير التحليلي

5

تخطيط اإلنتاج (فنون وثقافة)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265406

مخرج تليفزيوني وإذاعي

توجيه جميع الجوانب اإلبداعية والفنية في األعمال التليفزيونية واإلذاعية ،وتنسيقها ،ومباشرة
وضع السيناريوهات ،واختيار أعضاء فريق العمل ،وتوجيه الممثلين والموسيقيين والفنيين وغيرهم

ملخص وصف المهنة

من الموظفين في مرحلة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

توجيه الممثلين وفنيي التسجيل ،ومتابعة تنفيذ المشاهد ،و ضبط نبرات وشدة صوت الممثلين.
وضع تصور للعروض ،وتحويل السيناريوهات إلى مشاهد ،والعمل مع المصممين وغيرهم من الفنيين لتصميم المواقع
وعناصر العرض ،وغيرها من العناصر اإلبداعية.
مباشرة عملية اختيار الممثلين والموسيقيين ،وتحديد تفضيالت لألدوار والمشاركة في اختبارات األداء الرئيسية.
توجيه مقدمي البرامج والمصورين وغيرهم من العاملين أثناء تقديم المشاهد أو تمثيلها أو تسجيلها ،ومراجعة لقطات
المشاهد وتحديد التغييرات المطلوبة.
تطوير خطة تسجيل حلقات العمل اإلذاعي ومتابعة تجهيز وضبط معدات التسجيل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلخراج

2

االتصال الفعال

2

اإلخراج (إنتاج إذاعي)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

اإلخراج (إنتاج تلفزيوني)

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة المسارح التلفزيونية

5

التفكير التحليلي

5

إدارة البرامج اإلذاعية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265407

منتج تليفزيوني وإذاعي

إنتاج عروض التلفزيون واإلذاعة وتخطيط األنشطة اإلبداعية وأنشطة البث ،وتنسيقها ،وإدارة

ملخص وصف المهنة

الشؤون المالية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تخطيط عمليات اإلنتاج ،وتحديد الحجم والمحتوى والموازنة ،وإنشاء جداول اإلنتاج وسياسات التخطيط واإلدارة وغيرها من
التفاصيل.

2

تحديد الضيوف المحتملين في البرامج ،وتكوين عالقات مع الضيوف والحفاظ عليها.

3

التنسيق مع الكُتَّ اب والمخرجين والمديرين وغيرهم من األفراد المشاركين في عملية اإلنتاج.

4
5

إدارة الشؤون المالية ألعمال اإلنتاج .التواصل مع مديري االستوديو أو الممولين اآلخرين لضمان التمويل الالزم لعمليات
اإلنتاج ،وتحديد األسعار وأهداف المبيعات.
اإلشراف على بث البرامج التليفزيونية واإلذاعية ،والتواصل مع موظفي محطات التليفزيون والراديو واالتفاق على أوقات
البث وتردداته.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلنتاج التلفزيوني

2

االتصال الفعال

2

التحرير (إنتاج فيديو)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

البث المباشر

4

القدرة على بناء العالقات

4

إدارة اإلنتاج (اإلعالنات التجارية)

5

التفكير التحليلي

5

إنتاج البرامج الوثائقية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265408

ناقد فني

البحث والتخصص في تذوق ونقد الفنون التشكيلية من حيث مضمون السيناريو والحوار واالخراج

ملخص وصف المهنة

والتمثيل.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

القيام بتحليل العمل الفني وتحديد رسالته.
تقييم نجاح وفاعلية إيصال الرسالة للمشاهدين من حيث االخراج والتمثيل وحركة الممثلين ومدى كفاءة ونجاح الممثلين في
تقمص دور الشخصية واألداء المقنع للدور.
إعداد ونشر المقاالت النقدية في الصحف والمجالت الدورية بهدف تطوير الحركة الفنية.
مشاهدة العروض المسرحية واألفالم السينمائية والمسلسالت التليفزيونية ونقدها في ضوء معايير النقد والخبرة
والمقارنة.
تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقييم الفنون

2

االتصال الفعال

2

نقد الفنون

3

التركيز على جودة الخدمة

3

كتابة النصوص السينمائية

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحليل األعمال المسرحية

5

التفكير التحليلي

5

كتابة المقاالت

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265409

مخرج تصوير

تحديد األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة من التصدوير وتحديد المستلزمات الالزمة لتصوير

ملخص وصف المهنة

البرنامج بما يقدم أفضل جودة ممكنة

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحديد األهداف الرئيسية والقيم المستهدفة من التصوير وقياسها وتنفيذها ومتابعتها باستمرار.
إجراء كافة األعمال المتعلقة بالتصوير كتحديد عدد الكاميرات وأماكن تواجدها بما يضمن أفضل جودة تصوير ممكنة وبما ينقل
الصورة بالطريقة السليمة.
التواصل والتنسيق مع فريق العمل كالمعدين والمقدمين بهدف الحصول على أعلى جودة ممكنة للتصوير بما يضمن
إيصال الفكرة المرادة إلى المشاهدين وتحقيق أهدافه المرسومة.
تحديد المستلزمات واألمور الالزمة إلجراء وتصوير البرنامج كاإلضاءة واأللبسة والموسيقى وما إلى ذلك مما يتوافق مع
طبيعة البرنامج.
اإلشراف على سير العمليات واإلجراءات في البرنامج وتقييم األداء العام وضمان االلتزام بكافة القوانين واللوائح
والسياسات المعتمدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإلخراج

2

االتصال الفعال

2

إدارة مواقع تصوير األفالم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصوير األفالم الطويلة

4

القدرة على بناء العالقات

4

تصوير األفالم الوثائقية

5

التفكير التحليلي

5

التصوير (إنتاج فيديو)

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265410

أخصائي تركيب صوتي

دراسة وتحليل العمل الفني كاألفالم والمسلسالت ،ودراسة وتحليل الحوار ونبرات الصوت في

ملخص وصف المهنة

العمل الفني.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار معدات التسجيل والتركيب ،واختيار المعدات المساعدة كألواح عكس الصوت وألواح منع تكون الصدى.

2

تطوير أساليب تركيب األصوات.

3

ترتيب وتوزيع معدات التسجيل لتركيب الصوت المناسب ،وتثبيت الميكروفونات على شخصيات العمل الفني.

4

وضع خطة تسجيل األصوات ،ومتابعة تكنولوجيا الصوتيات.

5

ضبط معدات تسجيل الصوت كالميكروفونات ومكبرات الصوت وأجهزة التسجيل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

دبلجة

2

االتصال الفعال

2

دمج األصوات

3

التركيز على جودة الخدمة

3

محرر الصوت الرقمي

4

القدرة على بناء العالقات

4

تحرير الصوت

5

التفكير التحليلي

5

هندسة الصوت (أستوديو التسجيل)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265411

أخصائي مونتاج

القيام بدراسة وتحليل العمل الفني ،ودراسة وتحليل تسلسل األحداث والمشاهد والحوار في

ملخص وصف المهنة

العمل الفني.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطة منتجة العمل الفني ،ومتابعة تكنولوجيا المنتجة ،وتطوير أساليب المنتجة.

2

متابعة تجهيز معدات وأجهزة المنتجة ،ودراسة وتحليل لقطات المشاهد والتسجيالت الصوتية.

3

متابعة ترتيب اللقطات بحسب تسلسل أحداث ومشاهد العمل الفني ،ومتابعة تجميع اللقطات وتوصيلها.

4

مراجعة وتدقيق تسلسل األحداث والمشاهد في النسخة الممنتجة.

5

تقييم أداء المرؤوسين ،وتحديد احتياجاتهم التدريبية ،وتدريب المرؤوسين وتنمية مهاراتهم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

برمجيات تحرير الفيديو

2

االتصال الفعال

2

التحرير (إنتاج فيديو)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تنقيح األفالم

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحرير (إنتاج سينمائي)

5

التفكير التحليلي

5

معالجة الصور

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2654

مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم

المهنة

265412

أخصائي مؤثرات

دراسة وتحليل المشاهد والحركات والمؤثرات الصوتية المصاحبة ،وتحديد طبيعة وشدة المؤثرات

ملخص وصف المهنة

الصوتية ،وتصميم المؤثرات الصوتية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع خطة تكوين المؤثرات الصوتية ،ومتابعة تكنولوجيا المؤثرات الصوتية ،وتطوير أساليب تكوين المؤثرات الصوتية.

2

تجهيز معدات وأجهزة تكوين المؤثرات الصوتية ،وتجهيز المواد والمعدات المستخدمة في تكوين المؤثرات الصوتية.

3
4
5

تكوين المؤثرات الصوتية بالفم وحركة األيدي واألرجل ،وتكوين المؤثرات الصوتية بتحريك األشياء المادية ،وتكوين المؤثرات
الصوتية باستخدام الكمبيوتر.
تسجيل األصوات الطبيعية كصوت الرعد وأصوات الحيوانات ،وتسجيل األصوات الصناعية كصوت االنفجاريات وأصوات
اآلالت واالصطدام.
ضبط توقيت وشدة المؤثرات الصوتية ،وإطالق األصوات بالتوافق مع المشاهد والحركات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

تقنيات الصوتيات والمرئيات واإلنتاج
اإلعالمي

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مؤثرات الفيديو الرقمية)(DVE

2

االتصال الفعال

2

إعادة تسجيل

3

التركيز على جودة الخدمة

3

دمج األصوات

4

القدرة على بناء العالقات

4

معالجة الصور

5

التفكير التحليلي

5

هندسة الصوتيات والمرئيات

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2655

ّ
الممثلون

المهنة

265501

ممثل مسرحي

ملخص وصف المهنة

دراسة العمل المسرحي والحوار ،ودراسة األدوار وتحليلها ،وتحديد شخصية الدور وطبيعتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد الدور والحركات والتعابير المطلوبة ،والتمرن على أداء الدور ،وحفظ النص.

2

ارتداء مالبس الدور ،ووضع المكياج الخاص بالدور.

3

أداء الحركات والتعابير والحوار الخاص بالدور ،ومتابعة أداء الممثلين اآلخرين والتفاعل معهم.

4

متابعة توجيهات المخرج ،والمشاركة في األداء بحسب الدور في الوقت المحدد له.

5

أداء األدوار الهزلية والجدية ،والتفاعل مع الجمهور عبر الحركة وتعابير الوجه.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التمثيل المسرحي

2

االتصال الفعال

2

األداء (فنون)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الدراسات المسرحية

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسرح البدني (المعتمد على الحركة)

5

التفكير التحليلي

5

المشاهد المسرحية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2655

ّ
الممثلون

المهنة

265502

ممثل سينمائي وتلفزيوني

ملخص وصف المهنة

القيام بدراسة قصة وحوار الفيلم أو العمل التلفزيوني ،ودراسة األدوار وتحليلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد شخصية الدور وطبيعتها ،ودراسة وتحليل أحداث ومشاهد الفيلم أو العمل التلفزيوني.

2

تحديد الحركات والتعابير وحوار اللقطات ،والتمرن على أداء الدور وحفظ النص.

3

التمرن على أداء الحركات الخاصة كالقفز والسقوط ،والتمرن على استخدام المعدات والتجهيزات الخاصة باللقطة.

4

أداء الحركات والتعابير والحوار الخاص بالدور ،ومتابعة أداء الممثلين اآلخرين المشاركين في اللقطة.

5

متابعة توجيهات المخرج ،وتمثيل األدوار الجدية والهزلية والمغامرة والخيال العلمي ،وتمثيل األدوار في األستوديو وفي
الواقع.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تمثيل االفالم

2

االتصال الفعال

2

األداء (فنون)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

األدوار الصوتية لألفالم

4

القدرة على بناء العالقات

4

علم األفالم

5

التفكير التحليلي

5

التجريب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2655

ّ
الممثلون

المهنة

265503

ممثل إذاعي

أداء األدوار التمثيلية اإلذاعية المنوطة به ،ودراسة النص الدرامي اإلذاعي للتمثيلية أو المسرحية أو

ملخص وصف المهنة

الفيلم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التعرف على الدور في األداء والتمرن عليه.

2

تقمص الشخصية وااللتزام بتوجيهات المخرج.

3

دراسة النص الدرامي وتحليله.

4

التعبير عن الدور في أحسن مستوى أثناء تأدية البروفات.

5

التخصص في مجال التمثيل اإلذاعي على المسرح أو السينما أو المذياع حسب متطلبات التمثيل اإلذاعي.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التمثيل

2

االتصال الفعال

2

األدوار الصوتية لألفالم

3

التركيز على جودة الخدمة

3

األداء (فنون)

4

القدرة على بناء العالقات

4

الجماليات

5

التفكير التحليلي

5

التجريب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2656

مقدمو برامج اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى

المهنة

265601

مذيع

قراءة النشرة اإلخبارية في اإلذاعة أو التلفزيون مع مراعاة مخارج الحروف وسالمة اللغة من حيث

ملخص وصف المهنة

القواعد وتقديمها بحسب تعليمات المخرج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قراءة النشرة قبل تقديمها وضبط مخارج الحروف وقواعد اإلمالء بصورة صحيحة ودقيقة.

2

االتفاق مع المخرج ومعد النشرة على أسلوب وطريقة األداء.

3

تقديم النشرة اإلخبارية في اإلذاعة أو التلفزيون بحسب تعليمات المخرج.

4

تقديم برامج غير النشرة اإلخبارية مثل البرامج الحوارية واللقاءات.

5

التوقيع على نص النشرة وتسليمها للجهة المعنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقديم البرامج (راديو)

2

االتصال الفعال

2

تقديم البرامج (تلفزيون)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استضافة البرامج (برامج حوارية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

استضافة البرامج (برامج اقتصادية)

5

التفكير التحليلي

5

استضافة البرامج (برامج ترفيهية)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2656

مقدمو برامج اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى

المهنة

265602

معلق رياضي

إعداد التغطية والتحليل الرياضيين ،وكتابتهما وتقديمهما ،وإجراء عمليات وصف وتعليق على

ملخص وصف المهنة

الفعاليات الرياضية أو العروض األدائية عند حدوثها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إجراء البحوث حول الفعاليات الرياضية ،وتحديد البيانات ذات الصلة وإجراء التحليالت لتكوين األفكار وعرضها على الجمهور.
تقديم التعليق على الفعاليات الرياضية ،والظهور على الشاشة أو أداء التعليق الصوتي ،لتقديم التقارير والتعليق على
الفعاليات عند حدوثها.
االستضافة في البرامج أو المشاركة فيها لمناقشة الفعاليات الرياضية مع الضيوف (اآلخرين).
إجراء المقابالت مع الرياضيين ،وتسهيل المناقشات أو إجرائها حول الموضوعات ذات الصلة ،والخروج باالستنتاجات حول
اللعبة.
.شرح مجريات األحداث وتقديم معلومات خلفية وشد انتباه المشاهدين وكسبهم

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

البث المباشر

2

االتصال الفعال

2

الصحافة الرياضية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استضافة البرامج (برامج رياضية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

التحرير (إنتاج تلفزيوني)

5

التفكير التحليلي

5

مكتب األخبار

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2656

مقدمو برامج اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى

المهنة

265603

مقدم برامج

قراءة النصوص واألسئلة في برامج اإلذاعة أو التلفزيون وإدارة الحوارات مع الضيوف حسب

ملخص وصف المهنة

تعليمات المخرج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قراءة موضوع البرنامج والمعلومات المجهزة حوله قبل تقديمها وتحضير وحفظ األسئلة المعدة للضيوف.

2

االتفاق مع المخرج ومعد البرنامج على أسلوب وطريقة األداء.

3

تقديم البرنامج في اإلذاعة أو التلفزيون بحسب تعليمات المخرج.

4

تقديم البرامج الحوارية واللقاءات في االستوديو وخارجه.

5

تقديم أفكار لمعدي البرامج ومناقشتها واقتراح التعديالت على المواضيع واألسئلة المعدة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقديم البرامج (راديو)

2

االتصال الفعال

2

تقديم البرامج (تلفزيون)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

استضافة البرامج (برامج حوارية)

4

القدرة على بناء العالقات

4

استضافة البرامج (برامج اقتصادية)

5

التفكير التحليلي

5

استضافة البرامج (برامج ترفيهية)

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2659

فنّ انو اإلبداع واألداء غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

265901

محرك عرائس مسرحية

دراسة وتحليل العمل الفني ،وتحديد شخصيات المسرحية وأدوارها ،وضبط حركة العرائس على

ملخص وصف المهنة

خشبة المسرح.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة نص العمل الفني وتحليله ،وتحديد األدوار بالتنسيق مع المخرج وتصميم العرائس وتنفيذها.

2

ضبط حركة العرائس على خشبة المسرح باستخدام األصابع أو الخيوط واألسالك لتالئم الحوار الكالمي لألدوار.

3

تحديد مالبس وألوان العرائس ،وتحديد طبيعة وخلفيات المشاهد.

4

تصميم العرائس التي تمثل شخصيات المسرحية وتصنيعها ،وتشكيل مقابض التحريك.

5

مواكبة التطور الفني في مسرح العرائس.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مسرحيات الدمى (دمى الخيوط)

2

االتصال الفعال

2

مسرحيات الدمى (الدمى اليدوية)

3

التركيز على جودة الخدمة

3

الكوميديا االرتجالية (ستاند آب كوميدي) (عرض دمى)

4

القدرة على بناء العالقات

4

اإلخراج

5

التفكير التحليلي

5

التجريب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2659

فنّ انو اإلبداع واألداء غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

265902

مهرج أطفال

أداء األدوار الهزلية والحركات البهلوانية ،وإلقاء النكات ،وعرض الحركات الهزلية والبهلوانية المسلية

ملخص وصف المهنة

والهادفة بصورة مأمونة وسليمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء األدوار الهزلية والحركات البهلوانية ،وإلقاء النكات.

2

إمتاع وإضحاك وتسلية جمهور المشاهدين.

3

اختيار األدوات الالزمة لتنفيذ الحركات واألدوار واستخدامها.

4

متابعة التطور الذي يطرأ على األدوار الهزلية والحركات البهلوانية.

5

تطوير النفس بدنيا ومهاريا.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الفن الكوميدي

2

االتصال الفعال

2

األعمال البهلوانية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تأدية دور المهرج الكوميدي

4

القدرة على بناء العالقات

4

الحركات البهلوانية على الدراجات

5

التفكير التحليلي

5

التجريب

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2659

فنّ انو اإلبداع واألداء غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

265903

العب سيرك

ملخص وصف المهنة

ممارسة وأداء حركات وألعاب السيرك وارتقائها ،مثل :القفز ،والوثب ،والدوران ،والتعلق ،والهبوط.

المهام الرئيسية للمهنة
1

ممارسة وأداء حركات وألعاب السيرك وارتقائها ،مثل :القفز ،والوثب ،والدوران ،والتعلق ،والهبوط.

2

اختيار األدوات واألجهزة الالزمة لتنفيذ حركات وألعاب السيرك واستخدامها ،مثل :جهاز العقلة ،والحبال.

3

إمتاع وتسلية جمهور المشاهدين.

4

أداء حركات وألعاب السيرك بصورة مأمونة وسليمة.

5

متابعة التطور الذي يطرأ على حركات وألعاب السيرك.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مجال العروض الترفيهية

2

االتصال الفعال

2

األعمال البهلوانية

3

التركيز على جودة الخدمة

3

األلعاب البهلوانية األرضية

4

القدرة على بناء العالقات

4

البرامج الترفيهية

5

التفكير التحليلي

5

تعليمات السالمة

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

2

االختصاصيون
ّ

المجموعة الفرعية

26

االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
ّ

المجموعة الثانوية

265

فنّ انو اإلبداع واألداء

مجموعة الوحدات

2659

فنّ انو اإلبداع واألداء غير المصنفين تحت بند آخر

المهنة

265904

فنان تعبير صامت

ملخص وصف المهنة

تقديم المسرحية عن طريق اإليماءات واإلشارات والحركات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء األدوار باإليماءات والحركات الجسدية فقط.

2

القدرة على التمثيل الصامت والتعبيرعن طريق تحريك الذراعين أو الساقين أو الوجه.

3

دراسة وتحليل العمل الفني ،وتحديدالحركات المناسبة ألداء الدور.

4

تمثيل وعرض المسرحيات بالتعبير الصامت.

5

مواكبة التطور الفني في التعبير الصامت.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

بكالريوس

الموسيقى وفنون األداء

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التمثيل

2

االتصال الفعال

2

فن التمثيل اإليمائي

3

التركيز على جودة الخدمة

3

تصميم التمثيل الصامت

4

القدرة على بناء العالقات

4

المسرح البدني (المعتمد على الحركة)

5

التفكير التحليلي

5

المشاهد المسرحية

1

