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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 السفر  ومراقبو السفر مضيفو 5111 حدات الو مجموعة

 طيران  مضيف  511101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  تحميل في المسافرين ومساعدة الطائرة في جلوسهم أماكن  إلى  وإرشادهم المسافرين استقبال

 وتبليغ لمطالبهم واالستجابة  المسافرين راحة  وضمان والمشروبات األطعمة  وتقديم األمتعة،

 .مشاكل حصول عند المسؤول
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطائرة إلى دخولهم  عند رحب بوجه  المسافرين استقبال 1

 .جلوسهم أماكن لمعرفة  الصعود بطاقة من والتأكد الطائرة في جلوسهم أماكن إلى المسافرين  إرشاد 2

 .المناسب بالشكل الطائرة متن على األمتعة  تحميل في المسافرين مساعدة 3

 .لذلك المناسب الوقت في للمسافرين  المقدمة  لمستلزماتوا المعدات وكافة  والمشروبات األطعمة  تقديم 4

 .مهمة  مشكلة أي حصول حال المسؤول وتبليغ لمطالبهم  واالستجابة المسافرين راحة  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) يالتعليم المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المضيفون  1 الجماعي العمل 1

 التموين خدمات 2 التنظيم 2

 السالمة تعليمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 لألغذية  الصحية  المنأولة  4 المبادرة 4

 العامة العالقات 5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 السفر  ومراقبو رالسف مضيفو 5111 الوحدات  مجموعة

 بحري  مضيف  511102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للطاقم وأخرى للركاب  أماكن وتخصيص السفن، متن  على والتموين النظافة   خدمات مباشرة

 .جيدة حالة  في وإبقائها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الركاب  راحة  لضمان ومرتبة  نظيفة  المساحات على الحفاظ 1

2 
 بهم، الخاصة  الموانئ إلى وتوجيههم الركاب وتحية  البطاقات، هذه وجمع العبور  وبطاقات الركاب  دصعو اقاتبط إصدار 

 .والمواعيد  والمنصات  المسارات عن واإلعالن

 .باألهداف  مقارنة   وسلوكهم  أدائهم مستوى  ومراقبة  عليهم، واإلشراف وتدريبهم الموظفين اختيار  3

 .لذلك المناسب الوقت في  اتوالمستلزم المعدات وكافة  والمشروبات األطعمة  تقديم 4

 .الطلب عند  لعمالء ا وخدمات المعلومات توفير 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المضيفون  1 الجماعي العمل 1

 السفينة متجر 2 التنظيم 2

 الركاب  مرور  حركة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الطوارئ  خدمات تنسيق 4 المبادرة 4

 الطعام( )تقديم كافيتيريا 5  5
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 هنة للم التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 النقل  وسائط  مراقبو 5112 الوحدات  مجموعة

 نقل  تذاكر قاطع 511201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  األفضل،  والمسارات القادمة  المحطات بشأن الركاب  وإعالم  لمستحقات،ا وجمع السفر تذاكر  إصدار 

 .النقل وسائل متن على الركاب ومساعدة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المال من  مبلغ  مقابل بالتذاكر الركاب تزويد 1

 .ومساراتها الرحالت مواعيد حول بمعلومات المسافرين تزويد 2

 .المجدولة  الفعاليات عن المعلومات وتقديم الفعاليات،  حول ءالعمال  فساراتاست على الرد   3

 .المستحقات جمع 4

لة  والمدفوعات التذاكر مبيعات بسجالت االحتفاظ 5  .المحص 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التذاكر  مبيعات 1 الجماعي العمل 1

 العمالء  خدمة  2 التنظيم 2

 السالمة تعليمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  
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 ة للمهن صنيفية الت  البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 النقل  وسائط  مراقبو 5112 الوحدات  مجموعة

 نقل  تذاكر مفتش 511202 المهنة
 

 .للمخالفين عقوبات وإصدار   السفر  تذاكر ومراقبة  النقل، وسائل في الركاب  تذاكر صالحية  صفح المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المحطات وفي المختلفة  النقل وسائل مسير أثناء  التذاكر صالحية  فحص 1

 .المفروضة  الغرامات  وجمع المخالفات إشعارات   إرسال 2

 .تقارير من  يلزم  ما كل واستكمال القانون انتهاك تثبت التي  االستشهادات إصدار  3

 .شخصياتهم إلثبات وثيقة  تقديم في المخالفين إخفاق  حال في بالشرطة  االتصال 4

 .الرحالت واعيدم حول بالمعلومات الركاب تزويد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التذاكر  تحصيل 1 الجماعي العمل 1

 التفتيش 2 التنظيم 2

 الركاب  مرور  حركة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 لتذاكر ا اتمبيع 4 المبادرة 4

5  5  
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 النقل  وسائط  مراقبو 5112 الوحدات  مجموعة

 حقائب اقبرم 511203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 عربات تقديم ومباشرة المخصصة   األماكن  في ووضعها األمتعة  تحميل في المسافرين مساعدة

 .المعنية  األطراف مع بالتنسيق الشحن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للكسر لقابلة ا بالمواد واالهتمام  لها، المخصصة   األماكن  في ووضعها األمتعة  تحميل في المسافرين مساعدة 1

2 
  العربات فصل مثل  والعاملين، الركاب  مع األنشطة  وتنسيق المعنية، األطراف مع بالتنسيق الشحن  عربات تبديل مباشرة

ات وتحرير وربطها  .العربات بين  الربط   معد 

 .إليها الحاجة  عند فرهاتوا وضمان عليها والمحافظة  وتحميلها الحقائب لنقل الالزمة  اتوالمستلزم  واألجهزة األدوات تحديد 3

 .لها األمثل االستخدام وضمان النقل  أدوات وإدامة  صيانة  4

 .العامة  السالمة  وقواعد وسياسات والمعايير المواصفات  وأدلة  اإلجراءات  بأدلة  التام   االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمتعة منأولة  1 الجماعي العمل 1

 العامة الحمولة  منأولة  2 التنظيم 2

 التفريغ التحميل/ 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الوزن قياس  آالت تشغيل 4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 السفر  ُمرشدو 5113 الوحدات  مجموعة

 سياحي  مرشد 511301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والمتاحف  السياحية  بالمواقع وتعريفهم اإلرشادية  باألدلة  وتزويدهم السياح ومرافقة استقبال

  اإلرشاد مجال  في والمتعلقة  المتخصصة  والتقارير الوثائق  وإعداد السياحية   البرامج وتطوير

 . السياحي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتنفيذها تطبيقها  ومتابعة  وخططه  السياحي اإلرشاد  واستراتيجيات أهداف  وضع في المشاركة  1

2 
 وتوضيح والمتاحف   السياحية  باألماكن وتعريفهم السياحية  البرامج  عن اإلرشادية  باألدلة  وتزويدهم السياح ومرافقة استقبال

 .المتبعة  حواللوائ القواعد وتوضيح لها التاريخية و  الطبيعية  المالمح وشرح بها المتعلقة  المعلومات

3 
  وتراثها المملكة  بحضارة التعريف  إلى تهدف  التي الجماعية  الزيارات  وتنظيم الحكومية  والمؤسسات المدارس مع التنسيق

 .وتاريخها

4 
  بشكل سياحية   مجموعات ابالستقط  مالئمة  أكثر  سياحية  برامج طويروت مشكالتها وتحديد الحالية  السياحية   البرامج دراسة 

 .أفضل

5 
  وتوضيحها وعرضها المالئمة  والحلول المناسبة  التوصيات وتقديم السياحي باإلرشاد المتخصصة  والتقارير الوثائق إعداد

 .المعتمدة واإلجراءات  للسياسات وفقا   بها الخاصة  البيانات قاعدة في وحفظها
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 تعليميال
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  
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2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السياحية الحافالت قيادة 1 الجماعي العمل 1

 )إرشاد(  السمكية  السياحة  2 التنظيم 2

 مرشد( )خبرة البراري  / المغامرات سياحة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الطبيعة  إرشاد 4 المبادرة 4

 السياحي  اإلرشاد 5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 السفر  ُمرشدو 5113 الوحدات  مجموعة

 متحف مرشد 511302 المهنة
 

 .والمتاحف  باآلثار  المتعلقة  واألثرية  التاريخية  المعلومات وإعطاء والزائرين السياح استقبال المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لها والتجهيز المتاحف  في تالجوال برامج  عوض في المشاركة  1

 .طلبهم على بناء   الزائرين  ومرافقة  والمتاحف  األثرية  المواقع في  والزائرين بالسياح الترحيب 2

 .الزائرين واستفسارات  اسئلة عن واإلجابة  المتاحف  ومحتويات األثرية  المواقع عن عرض تقديم 3

 .اآلثار على للمحافظة  بالتعليمات  التام  م االلتزا وضمان والنشرات طوياتبالم الزائرين تزويد 4

 .طلبها على  بناء واإلحصاءات  والبيانات  بالمعلومات الرسمية  الجهات تزويد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) ميالتعلي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األثرية(  )المعرفة القرى 1 الجماعي العمل 1

 المجموعات توجيه  2 التنظيم 2

 المركبات قيادة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اللغويات 4 المبادرة 4

 قديمة ال  اآلثار  مخزون 5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 السفر  ومرشدو ومراقبو مضيفو 511 الثانوية  المجموعة

 السفر  ُمرشدو 5113 الوحدات  مجموعة

 موقع  مرشد 511303 المهنة
 

 ة المهن فوص ملخص

   وغيرها والسياحية  األثرية  و  التاريخية  والمواقع الطرق  مثل المختلفة  المواقع  إلى األشخاص  إرشاد

  وحفظ  الخرائط   إعداد  في والمشاركة  واألفراد للمجموعات اإلرشاد وتقديم المواقع  مسارات وبيان

 .البيانات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة  للخطط  وفقا   المسارات وتوضيح  تلفة المخ المواقع  إلى األشخاص  إرشاد 1

 .والصحراوية  الوعرة الطرق  اجتياز  سبيل  في واألفراد لمجموعات الالزمة  واإلرشاد والمشورة الدعم تقديم 2

 .والشعاب واألماكن  المواقع خرائط  إعداد  في المشاركة  3

4 
 عند توافرها وضمان عليها والمحافظة  مواقعال على لداللة ا بأعمال للقيام  الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد

 .إليها الحاجة 

 .المعتمدة الممارسات على بنا   وترتيبها عليها والمحافظة  والمعلومات البيانات حفظ  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 تنميةوال الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )طرق(  اإلرشاد 1 الجماعي العمل 1

 السياحي  اإلرشاد 2 التنظيم 2

 التاريخي   اإلرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 سيارات( ) المسارات تحديد 4 المبادرة 4

5  5  
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 الطهاة 512 الثانوية  المجموعة

 الطهاة 5120 الوحدات  مجموعة

 طاهي 512001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  من وغيرها والخضراوات واالسماك والدجاج اللحوم  وطهي وتتبيل يز وتجه األولية  المواد استالم

  المطبخ تنظيف  إجراءات  ومتابعة  للتقديم وتجهيزها والنوادي والمطاعم الفنادق  في األطعمة 

 .واألدوات 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  في الواردة االطباق إلعداد  األخرى واألطعمة   اواتوالخضر والدجاج اللحوم  وطهي وتحضير وتجهيز  األولية  المواد استالم

 .الطعام الئحة 

 .والساخنة  الباردة والمقبالت  السلطات  وإعداد الشوربات تحضير 2

 .الشرقية  األطعمة  وطهي سلق 3

 .للتقديم  وتجهيزها المناسبة األواني في ووضعها نضوجها بعد األكالت تجهيز 4

 .العامة  والصحة  السالمة  وتعليمات  تإجراءا  على والمحافظة  والطعام  الطبخ  أدوات تنظيف  على اإلشراف 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  جداراتلا #

 الغذائي   النظام  أطعمة  طهي 1 الجماعي العمل 1

 )الطهي( المطعم مطبخ 2 التنظيم 2

 الخبز  أساسيات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الخليجي المطبخ 4 المبادرة 4

 التقليدي المطبخ 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 سية الرئي ةالمجموع

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 الطهاة 512 الثانوية  المجموعة

 الطهاة 5120 الوحدات  مجموعة

 باردة  أطعمة  محضر 512002 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  لخطط  وفقا الطعام  عدادوإ  الباردة، االطعمة   إلعداد الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد

  نظافة  على والمحافظة  باألطعمة، لقة المتع المعلومات وتوفير  الموضوعة   والجداول العمل

 .المطبخ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .إليها الحاجة  عند توافرها وضمان عليها والحفاظ األطعمة  إلعداد المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد 1

 .الموضوعة  والجداول  العمل طط لخ وفقا    مة األطع إعداد 2

 .واألسعار  والمكونات باألطعمة  المتعلقة  المعلومات توفير 3

 .العامة  السالمة  وسياسات قواعد على والمحافظة  األطعمة   بإعداد المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  4

 .المنظمة  اتواإلجراء  السياسات مع يتوافق بما الخدمات  أماكنو الطعام  تحضير أماكن وعلى المطبخ على المحافظة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # كية السلو تالجدارا #

 )إعداد(  السلطات 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المنأولة  2 التنظيم 2

 األطعمة  تقديم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األطعمة تغليف  4 المبادرة 4

 الباردة( المأكوالت )تحضير كافيتيريا 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 الطهاة 512 الثانوية  المجموعة

 الطهاة 5120 الوحدات  مجموعة

 نقل  وسائل طاهي 512003 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المختلفة، النقل  وسائل تنم على  االطعمة   إلعداد الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات  تجهيز

 .باألطعمة  المتعلقة  المعلومات وتوفير الموضوعة  لوالجداو العمل  لخطط  وفقا الطعام  وإعداد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  عند توافرها وضمان عليها والحفاظ النقل وسائل متن  على األطعمة  إلعداد المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد

 .يهاإل الحاجة 

 .الموضوعة   والجداول العمل  لخطط  وفقا    النقل وسائل  متن على األطعمة  إعداد 2

 .واألدوات المطبخ تنظيف  إجراءات  ومتابعة  للتقديم األطعمة  تجهيز 3

 .العامة  السالمة  وسياسات قواعد على والمحافظة  األطعمة   بإعداد المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  4

 .المنظمة  واإلجراءات السياسات مع فقيتوا بما الخدمات  وأماكن الطعام  تحضير أماكن وعلى المطبخ على المحافظة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) ليميالتع المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )طهي(  الساخن الطعام  1 الجماعي العمل 1

 السريعة  المأكوالت طهي 2 التنظيم 2

 األطعمة  تقديم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الباردة( المأكوالت )تحضير كافيتيريا 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   اناتالبي

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 الطهاة 512 الثانوية  المجموعة

 الطهاة 5120 الوحدات  مجموعة

 منزلية مأكوالت طاهي 512004 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  في  األطعمة   من وغيرها  والخضروات  ألسماكوا والدجاج اللحوم  طهيو  وتتبيل وتحضير تجهيز

 .لبيعها المنزل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختلفة   األطباق إلعداد األطعمة   من  وغيرها والخضروات واألسماك والدجاج اللحوم  وطهي تجهيز 1

 .لوياتوالح  والفطائر والساخنة  الباردة والمقبالت والصلصات السلطات إعداد 2

 .المستخدمة  واألدوات  المطبخ تنظيف  3

 .للمستهلك لبيعها وتزيينها األطعمة تغليف  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) لتعليميا الالمج

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )طهي(  الساخن الطعام  1 الجماعي العمل 1

 الطبخ  أساسيات 2 التنظيم 2

 األطعمة تغليف  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األطعمة  تقديم 4 المبادرة 4

 الهاتفي( )التسويق المبيعات في خبرة 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 والسقاة  النادلون 513 الثانوية  المجموعة

 النادلون  5131 الوحدات  مجموعة

 نادل 513101 المهنة
 

 لمهنة ا وصف ملخص
  وإعداد العمالء استفسارات عن واإلجابة والمشروبات، االطعمة  بقوائم وتزويدهم العمالء  استقبال

 .المدفوعات وتسجيل واستالم  للعمالء الفواتير وتقديم وتنظيفها وترتيبها الطاوالت
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والمشروبات األطعمة  وتقديم الطلبات  وتلقي والمشروبات األطعمة  بقوائم وتزويدهم العمالء  استقبال 1

 .والمشروبات األطعمة  خيارات بشأن المشورة وتقديم العمالء  استفسارات عن اإلجابة  2

 .أماكنها  إلى  وإعادتها واألواني األطباق من محتوياتها وترتيب  وتنظيفها، وترتيبها الطاوالت إعداد 3

 .البيع طنقا آالت واستخدام  النقدية، المدفوعات وتسجيل واستالم للعمالء الفواتير تقديم 4

 .معها  للتعامل تمهيدا   الشكاوى مسؤول إلى  ورفعها الشكاوى مع  التعامل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األطعمة  تقديم 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المنأولة  2 التنظيم 2

 مشروبات  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الطاوالت  خدمة  4 المبادرة 4

 المضيفون  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  ة التصنيفي  البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 والسقاة  النادلون 513 الثانوية  المجموعة

 السقاة  5132 الوحدات  مجموعة

 ساقي  513201 المهنة
 

 .النوادل  خالل من أو  العمالء إلى  مباشرة وتقديمها المشروبات بتحضير القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العمالء  من مباشرة  أو الخدمة  موظفي  من الخفيفة  والوجبات المشروبات طلبات تلقي 1

 .للعمالء الخفيفة  الوجبات أو  المشروبات وتقديم بتحضير القيام  2

 .المستلمة  النقدية  المدفوعات وتسجيل ، المشروبات مقابل الحساب أخذ 3

 .المشروبات  من وغيرها الكوكتيالت إلعداد المكونات خلط  4

 .الخدمة   مناطق وصيانة  وتنظيف   المستخدمة  الزجاجية   األواني غسل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) يميالتعل المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الكوكتيالت / المشروبات 1 الجماعي العمل 1

 الطعام( )تقديم كافيتيريا 2 التنظيم 2

 التنظيف خدمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 ة لألغذي الصحية  المناولة  4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 والسقاة  النادلون 513 الثانوية  المجموعة

 السقاة  5132 الوحدات  مجموعة

 قهوجي 513202 المهنة
 

 .الزبائن  يطلبه  مما وغيرها العربية  القهوة و والكاكاو الشاي و كالقهوة المشروبات بإعداد القيام  هنة الم وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لالستخدام وإعدادها المستخدمة،  األكواب و  األواني غسل 1

 .نبالغليا الماء  ليبدأ النار  على الركوة أو اإلبريق ووضع الماء لغلي الموقد  إشغال 2

 .والقافلة  العربي  البن من العربية  القهوة تحضير 3

 .معينة  لدرجات البن تحميص 4

 .للزبائن لتقديمها األكواب في المشروبات صب 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) يالتعليم المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 مشروبات  1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 التنظيم 2

 المحاسبة صندوق أعمال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التنظيف خدمات 4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  التجميل ومتخصصو الشعر ُمصف 

فو 5141 الوحدات  مجموعة  الشعر ُمصف 

 حالق 514101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتطهير  وتنظيف  الذقن وحالقة  وتمليسه  الشعر وصبغ الرجال  شعر  وقص للحالقة  العميل تهيئة 

 .واألدوات الحالقة  صالون
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مالبسه لحماية  المريول ووضع الحالقة كرسي على وإجالسه  العميل  استقبال 1

 .وتسريحه  الشعر  وتجفيف  ليكه وتد العميل شعر  وغسل وتشذيبه  شعره  قصو الحالقة  بشأن للعميل المشورة تقديم 2

 .الصبغ بعد العميل شعر  وغسل الشعر وتمشيط  المناسب باللون العميل شعر  على  الصبغة  وضع 3

 .ائدالز  الشعر وازالة تشذيبها أو والشوارب اللحى حلق 4

 .الحالقة  صالون وتنظيف   نفسجية الب فوق باالشعة  وتعقيمها وتطهيرها الحالقة أدوات تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشعر  تصفيف  1 الجماعي العمل 1

 الحالقة خدمات 2 التنظيم 2

 الجماليات  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 والتقليم الذقن حالقة  4 المبادرة 4

 التزيين 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات ملواع 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  التجميل ومتخصصو الشعر ُمصف 

فو 5141 الوحدات  مجموعة  الشعر ُمصف 

 شعر  مصفف  514102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على الصبغة  ووضع األجعد، الشعر  وتمليس وتصفيفه  الشعر وتسريح للعميل المشورة تقديم

 وتثبيته تركيبهو المستعار   الشعر اختيارو العميل شعر
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مالبسه  لحماية  المريول  ووضع  القص كرسي على وإجالسه  العميل  استقبال 1

 .وتصفيفه الشعر  وتسريح الرأس فروة وتدليك شعره وغسل  الشعر تصفيف  بشأن للعميل المشورة تقديم 2

 .والكريمات الكيميائية  موادال باستخدام  األجعد  الشعر تمليس 3

 .الصبغ  بعد وغسله  الشعر وتمشيط  العميل شعر  على  الصبغة  وضع 4

 .الصالون وتنظيف  وتعقيمها  العمل أدوات وتنظيف  وتثبيته، وتركيبه  العميل لشعر المناسب المستعار   الشعر اختيار  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 سطة المتو المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 بالشعر  العناية  منتجات 1 الجماعي العمل 1

 الطويل  الشعر تصفيف  2 التنظيم 2

 المستعار الشعر تصفيف  3 نتائج األهداف/ال تحقيق 3

 المستعار الشعر صناعة  4 المبادرة 4

 )للسيدات(  الشعر تصفيف  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  التجميل صصوومتخ لشعرا ُمصف 

 بهم  يرتبط  ومن التجميل متخصصو 5142 الوحدات  مجموعة

 بشرة  عناية  مختص 514201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  من وغيرها الطبية  والمنشآت الصحية  والمنتجعات الصالونات في بالبشرة الرعاية  خدمات تقديم

 بالوجه  العناية  خدمات وتقديم الزبائن، لدى البشرة ية نوع لتحسين المنتجات واستخدام األماكن،

 .للبشرة الكيميائي والتقشير الميتة  البشرة خاليا وإزالة  األلوان وتحليل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ه الوج لبشرة المناسبة  الرعاية  وتقديم األخرى، المستحضرات أو الزيوت  أو الكريمات أو بالماء  وتدليكها الزبائن بشرة تنظيف 

 .مظهرها وتحسين عليها للمحافظة 

2 
  بالبشرة العناية  وحميات منتجات واقتراح  العالجية، الجلسات انتهاء  بعد مناسب بشكل بها  والعناية  البشرة تنظيف  كيفية  شرح

 .الزبائن على

 .المستخدمة  األدوات  وتعقيم العمل،  مكان  نظافة  على المحافظة  3

 .الزبائن  من فوعاتالمد وتحصيل المواعيد جدولة  4

5 
  األمراض وأخصائيي التجميل جراحي مع والتعاون الخطيرة، الجلدية  المشكالت لعالج الطبيين  األخصائيين  إلى الزبائن إحالة 

 .وبعدها العمليات قبل الجلدية 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية خصية الش اتالمهار  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمالء  خدمة  1 الجماعي العمل 1

 التقنيع 2 التنظيم 2

 بالتدليك العالج 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 رود بالو التدليك 4 المبادرة 4

 السبا عالجات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  التجميل ومتخصصو الشعر ُمصف 

 هم ب يرتبط  ومن لالتجمي متخصصو 5142 الوحدات  مجموعة

 أظافر  عناية  مختص 514202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتقديم األظافر وتشكيل طالء من المختلفة  واألنواع  التصاميم وتقديم العمالء  مع  التعامل

 .العمالء مع  مناسبة  األكثر للتصميمات  والتوصيات االقتراحات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتفضيالتهم اذواقهم على  رفالتع  بالعمالء االهتمام  1

 .باألظافر للعناية  الخاصة  النصائح وتقديم االظافر  وتشكيل التنظيف   عمليات إجراء 2

 .القدمين تدليك على المساعدة 3

 .القديم الطالء طبقات إزالة  4

 .االستخدام  قبل  المعدات تعقيم من التأكد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 يميالتعل
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )مانيكير( باليد العناية  1 الجماعي العمل 1

 ألظافر وا باألقدام  العناية  2 التنظيم 2

 التدليك  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السبا عالجات 4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 مهن التصنيف السعودي الموحد لل

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  ميلالتج ومتخصصو الشعر ُمصف 

 بهم  يرتبط  ومن التجميل متخصصو 5142 الوحدات  مجموعة

 ممكيج 514203 المهنة
 

 .للبشرة المناسبة  التجميل وكريمات مراهم وتحديد للتجميل، السيدات تهيئة  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مالبسهم لحماية  المريول  ووضع يلالتجم كرسي على  وإجالسهم الزبائن  استقبال 1

 .ووضعها المناسبة  والكريمات المراهم لتحضير البشرة فحص 2

 .لوضعه  المالئمة  والطريقة  المناسب المكياج لوضع النصائح إعطاء 3

 .الصناعية  الرموش وتركيب الحواجب وتلوين تشكيل 4

 .البشرة لمعالجة  واألقنعة  التجميل مواد بعض تركيب 5
 

 التعليمية  ت طلباالمت

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المكياج 1 الجماعي العمل 1

 التنسيق 2 ظيمالتن 2

 التقنيع 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التجميل  وأدوات العطور  4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

فو 514 الثانوية  المجموعة  بهم  يرتبط  ومن  التجميل ومتخصصو الشعر ُمصف 

 بهم  يرتبط  ومن التجميل متخصصو 5142 الوحدات  مجموعة

 صحي نادي  مضيف  514204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والعالجات األولي التدليك مثل وتنفيذها، وتنسيقها الصحي النادي وخدمات برامج  على اإلشراف

 .الصحية  لغذائية ا والبرامج  للوجه  التجميلية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المواعيد وجدولة  الحجوزات، على الحفاظ 1

 .ومرتبة  نظيفة  والمعدات المناطق على لإلبقاء الصحي  النادي  مرافق على الحفاظ 2

 .الصحي  النادي وإجراءات سياسات تنفيذ على الحث 3

 .حية الص الغذائية  والبرامج للوجه  التجميلية عالجاتوال األولي التدليك مثل الصحي النادي خدمات تقديم 4

 .يوميا   النقدي الرصيد تقارير وتحضير اإليصاالت، وإصدار  االشتراكات،  وإدارة المدفوعات، تحصيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمالء  خدمة  1 الجماعي العمل 1

 الرياضية الصاالت  إدارة 2 التنظيم 2

 المكاتب تنظيف  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السبا عالجات 4 المبادرة 4

 الرياضية  بالمالعب العناية  5  5



 
 لموحد للمهن التصنيف السعودي ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 األخرى والمنشآت نادقوالف المكاتب في  المنزلي والتدبير التنظيف  مشرفو 5151 الوحدات  مجموعة

 وتدبير  تنظيف مشرف 515101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مرتبة  المرافق على للحفاظ وتنفيذها، وتنسيقها  التجارية  المرافق في  التدبير أنشطة   على اإلشراف

 .ونظيفة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتحضيرها وظفين،الم بأعمال الخاصة  الزمنية للجداول ط التخطي  للخدمات. الزمني الجدول  إدارة 1

 .الشراشف وتغيير المياه دورات وتنظيف األرضيات  وكنس األتربة مسح  مثل واجباتهم،  أداء  أثناء الموظفين  على اإلشراف 2

 .المنزلي التدبير وإجراءات سياسات تنفيذ على الحث 3

 .عليه  والحفاظ األخرى،  اإلمداداتو والمعدات التنظيف  إمدادات  مخزون مراقبة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 ةوالفني لوكيةالس الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الزيارات  جدولة  1 الجماعي العمل 1

 األرضيات  تنظيف/تلميع 2 التنظيم 2

 السالمة تعليمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اإلشراف  4 المبادرة 4

 والتنظيف الغسيل مسؤولية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 م ساال الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 األخرى والمنشآت والفنادق المكاتب في  المنزلي والتدبير التنظيف  مشرفو 5151 الوحدات  مجموعة

 كن مس مشرف 515102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 بالساكنين بيانات قاعدة وإعداد للسكن، المنظمة  والتعليمات  التنظيمية  اللوائح تطبيق  متابعة 

  وتوفير السكن، في  واألمن السالمة  وأمور  العامة  والنظافة   االساسية الخدمات  توفير ومتابعة 

 .العمل تقارير وتقديم وإعداد الطارئة،  الطبية  الخدمات
 

 مهنةلل رئيسية ال المهام

 .السكن ألعمال  المنظمة  والتعليمات التنظيمية  باللوائح وااللتزام  تطبيق  متابعة  1

 .وتطويرها تحديثها ومتابعة  بالسكان بيانات قاعدة إعداد 2

 .واالتصاالت والكهرباء الماء مثل األساسية  العامة  الخدمات  توفير متابعة  3

 .الطارئة   الطبية   الخدمات وتوفير كنالس في  واألمن العامة  والسالمة  حية الص والشروط العامة  النظافة   متابعة  4

 .وحفظها وتوثيقها العمل تقارير وتقديم إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المرافق   إدارة 1 الجماعي العمل 1

 السكن  على التفتيش 2 التنظيم 2

 )رعاية(  السكنية   العقارات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التنظيف أعمال فحص 4 المبادرة 4

 األمنية الخدمات 5  5



 
 لسعودي الموحد للمهن التصنيف ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 المحليون  المنازل  مدبرو 5152 الوحدات  مجموعة

 نزلي م تدبير عامل 515201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للحفاظ وتنفيذها، وتنسيقها الخاصة  المعيشة   أماكن  في المنزلي  التدبير أنشطة   على اإلشراف

 .المطبخ وأعمال الطبخ في والمساعدة ونظيفة،  مرتبة  عليها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الشراشف  وتغيير المياه دورات  وتنظيف  ألرضياتا وكنس األتربة  مسح  مثل بواجباتهم، القيام  أثناء الموظفين  على اإلشراف

 .الغسيل وأعمال

 .األطباق وغسل والمرطبات الطعام  وجبات وتحضير الطبخ مثل واجباتهم،  أداء  أثناء الموظفين  على اإلشراف 2

 .للمقيمين الهاتفية  المكالمات على والرد المخصصة،  االستقبال أماكن إلى  ومرافقتهم النزالء استقبال 3

 .عليها والحفاظ األخرى،  والمستلزمات والمعدات  التنظيف  إمدادات تجهيزات مخزون مراقبة  4

 .األخرى المطبخ وأعمال الطبخ مثل المطلوب بالشكل المنزلي  التدبير خدمات أداء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 التنميةو  الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البوفيهات تجهيز 1 الجماعي العمل 1

 والتنظيف الغسيل مسؤولية  2 التنظيم 2

 الموظفين( ة)إدار  الصحية  الرعاية  قضايا 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

 التنظيف خدمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 المحليون  المنازل  مدبرو 5152 الوحدات  مجموعة

 الخدم كبير 515202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتنفيذها، وتنسيقها  المختلفة   باألنشطة  للقيام  الخاصة  المعيشة  أماكن في   الخدم   على اإلشراف

 .ونظيفة  مرتبة المنازل على للحفاظ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المهام   من وغيرها والطبيخ نظيف الت مثل من بواجباتهم القيام  أثناء الموظفين  على اإلشراف 1

 .عليها والحفاظ  األخرى، والمستلزمات  والمعدات التنظيف إمدادات تجهيزات من للتأكد المستودعات مراقبة  2

 . األساسية   الخدمات   جميع توفير متابعة  3

 .للمستلزمات  قائمة وتحضير المطبخ أمور   متابعة  4

 .للمنزل والتنظيف  التدبير وإجراءات سياسات تنفيذ ىعل الحث 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # ية السلوك الجدارات #

 التنظيف خدمات 1 الجماعي العمل 1

 والتنظيف الغسيل مسؤولية  2 التنظيم 2

 اإلشراف  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الضيافة(  )قطاع التنظيف  4 المبادرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 لتصنيف السعودي الموحد للمهن ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  تالخدما عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 المحليون  المنازل  مدبرو 5152 الوحدات  مجموعة

 ضيافة بيت مدبر 515203 المهنة
 

 .كلذل المنظمة  واإلجراءات للسياسات وفقا   الضيافة  بيت أعمال وإدارة تنظيم على اإلشراف المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .فيه العمليات  سير حسن يضمن بما الضيافة بيت المتعلقة   اليومية  األعمال  على اإلشراف 1

 .الضيافة  ببيت الخاصة  اللوجستية  المستلزمات  كافة  توافر من التأكد 2

 .لضيافةا بيت في والسالمة  األمن قواعد  توافر من التأكد 3

4  

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الضيافة منازل   إدارة 1 ماعيالج العمل 1

 اإلشراف  2 التنظيم 2

 التموين خدمات  على اإلشراف 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الضيافة(  )قطاع التنظيف  4 المبادرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  عةالمجمو

 المنزلي  والتدبير المباني مشرفو 515 الثانوية  المجموعة

 المباني حراس 5153 الوحدات  مجموعة

 بواب 515301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الغير واألعمال التخريب من وممتلكاته  المبنى بحماية  المتعلقة   واألعمال األنشطة  كافة  أداء

 .وممتلكاته   ومرافقه  للمبنى ومتواصلة فعالة  أمنية حماية  يرتوف ضمانو مشروعة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .مشروعة  الغير واألنشطة  والتخريب  والسرقة  الحريق ضد وممتلكاته  أصوله   كافة  حماية  بهدف المبنى  ومراقبة  حراسة  1

 .وساكنيه المبنى تطال أمنية   اختراقات  اي حدوث عند  مة الالز  المساعدة على للحصول المختصة   األمنية  باألجهزة االتصال 2

 .المباشر للرئيس ورفعها  وممتلكاته  ومرافقه  المبنى  في  تحصل قد  التي األعطال  أو المخالفات  أو األحداث  تسجيل و تدوين 3

4 
 فقا  و عليها محافظةال  الحاجة   عند لالستخدام  صالحيتها وضمان بحوزته  التي  والمعدات  األجهزة كافة  سالمة  من التأكد

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات

 .لعمله أدائه  أثناء  تواجهه  قد  التي الصعوبات وتوضيح المباشر  الرئيس إلى  ورفعها العمل  سير  عن الفنية   التقارير رفع 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )رعاية(  السكنية   العقارات 1 الجماعي العمل 1

 الساللم تنظيف  2 التنظيم 2

 فراد األ  بسالمة  المتعلقة  المسائل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

 والخادمون  المرافقون 5162 الوحدات  مجموعة

 مرافق  516201 مهنةلا
 

 .المختلفة  احتياجاته   وتلبية العمل لصاحب الرفقة  توفير المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجارية   أو الترفيهية  األنشطة وأثناء السفر  أثناء العمل صاحب مرافقه 1

2 
  أصحاب من  النقاهة  فترة في  هم ومن والمعوقين السن كبار  ومساعدة العمل، صاحب إلى األساسية  المساعدة تقديم

 .اليومية الحياة أنشطة   في العمل

 .النقدية   واألمور  الوثائق وتنظيم الرسائل  وتلقي الهاتف  على  الرد مثل  األساسية  السكرتارية  بواجبات القيام  3

 .جيدة حالة  في العمل لصاحب الشخصية  المتعلقات على المحافظة  4

 .العمل حبلصا المختلفة   األمور   متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 مرافقة 1 الجماعي العمل 1

 الصحبة  2 التنظيم 2

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 وية الثان  المجموعة

لو 5163 الوحدات  مجموعة  والُمحِنطون  الموتى ُمغسِّ

 موتى  مجهز 516301 المهنة
 

 .الشرعية  لألحكام  وفقا وتكفينه  الميت وغسل للغسل وتحضيره الميت جثمان استالم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لشرعية ا لألحكام  وفقا   للغسل رهوتحضي الميت جثمان استالم 1

 .الشرعية األحكام  مع يتواءم  بما وتنظيفه  الميت غسل 2

 .الشرعية  األحكام مع يتواءم  بما الميت تكفين 3

 .المدفنين  أو أهله  إلى التكفين بعد الميت تسليم 4

 .العامة  السالمة  وسياسات قواعد  على افظة والمح للدفن الميت  بتجهيز المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 لفنية ا  راتالجدا  # السلوكية  الجدارات #

 الجنازة خدمات 1 الجماعي العمل 1

 بالموتى العناية  2 التنظيم 2

 الدفن  أعمال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 والتصريف والطمر الحفر 4 المبادرة 4

 بالشريعة المعرفة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 عات والمبي الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

لو 5163 الوحدات  مجموعة  والُمحِنطون  الموتى ُمغسِّ

 جنازة  محضر 516302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وإعطاء المخصص نالمكا في ووضعه  الجثمان وحمل اإلسالمية، للشعائر وفقا   الموتى دفن

 .القبور  لحفاري التعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الدفن  بعد التراب وضع يجري وكيف  ومتى القبر حفر بمكان يتعلق فيما القبور   لحفاري التعليمات إعطاء 1

 .اإلسالمية  للشعائر وفقا   القبر إلى الجثمان حمل 2

 .اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقا   القبلة، باتجاه الجثمان وضع 3

 .القبر إغالق  وبعد الدفن أثناء للمتوفى الدعاء 4

 .كاملة  اإلسالمية   الشعائر اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) يالتعليم المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 بالموتى العناية  1 الجماعي العمل 1

 والتصريف والطمر الحفر 2 التنظيم 2

 بالشريعة المعرفة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اإلسالمية الشريعة  4 المبادرة 4

 الدفن  أعمال 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  فية التصني  البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

لو 5163 الوحدات  مجموعة  والُمحِنطون  الموتى ُمغسِّ

 حيوانات محنط  516303 المهنة
 

 مهنة ال وصف ملخص
  وتحنيط  للتحنيط  الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات وتحديد تحنيطها المراد الحيوانات استالم

 .الجودة معايير بحسب الحيوانات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة   العمل لخطط  وفقا   لتحنيطها تمهيدا   تحنيطها المراد الحيوانات استالم 1

 .إليها الحاجة  عند توافرها وضمان عليها والحفاظ الحيوانات بتحنيط  م للقيا المطلوبة  لمستلزماتوا والمواد األدوات تحديد 2

 .الموضوعة  العمل لخطط  وفقا   الالزمة  والمستلزمات والمواد  األجهزة  باستخدام  الحيوانات تحنيط  3

 .ناتالحيوا  تحنيط  وعمليات أعمال مختلف أداء أثناء الجودة  بمعايير التام   االلتزام  4

 .العامة  السالمة  اساتوسي قواعد على والمحافظة  الحيوانات بتحنيط المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التحنيط  1 الجماعي العمل 1

 الطيور تحنيط  2 التنظيم 2

 الحيوانات تشريح 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الصغيرة  الثدييات تحنيط  4 المبادرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 مهنة لل التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 اتحيوان سائس 516401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وسقي وإطعام  المدربين، توجيهات بحسب التدريبات وإجراء للحيوانات التامة  الرعاية  توفير

  للتعليمات وفقا الغذائية والمكمالت واألدوية  الغذائية  المواد وخلط  الزمنية  للجداول وفقا   الحيوانات

  والنظافة  الصيانة  أعمال  وتنفيذ لعالج ا وتوفير المرضية  الحاالت  عن للكشف  الحيوانات ومراقبة 

 .الحيوانات  عيش الماكن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .لياقتها على المحافظة  يضمن بما المدربين توجيهات حسب والالزمة الرئيسية  التدريبات وإجراء للحيوانات التامة  الرعاية  توفير 1

2 
  ما  كل عن يدا  بع مناسبة   أماكن  في وجودها من والتأكد محددة  غذائية  وتعليمات زمنية  لجداول وفقا   الحيوانات وسقي  إطعام 

 .صحتها يهدد قد

 .المحددة العالجية  والوصفات للتعليمات وفقا   ذائيةالغ المكمالت و واألدوية  والسائلة، الغذائية المواد خلط  3

4 
 توجيهات على وبناء   الصالحية  حدود في بالمناس العالج وتوفير المرض أعراض أو اإلصابات عن للكشف  الحيوانات مراقبة 

 .الصالحية خارج األمور   في الالزم تخاذال باألمر المعنيين  وإعالم  محددة،

5 
  رعاية   في المستخدمة  األدوات إلى باإلضافة  ومحتوياتها، الحيوانات عيش ألماكن والتطهير يانة والص النظافة  أعمال تنفيذ

 .الحيوانات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى حدلا

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 ت(الحيوانا  سلوكيات )علم اإليثولوجيا 1 الجماعي العمل 1

 التدريب 2 التنظيم 2

 للحيوان الوقائية  الصحة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التزيين 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 حيوانات  مدرب 516402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  معينة  أنشطة  ألداء الحيوانات وتوجيه  تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير بهدف الحيوانات تدريب

 .والمأوى  الغذاء  وتوفير الصحية  الرعاية  وتوفير الحيوانات ترويض أعمال وتنفيذ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واإلجراءات للسياسات وفقا   الترفيهية  أو التجارية  لألغراض تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير بهدف الحيوانات تدريب

 .المنظمة 

 .والصيد السيرك ضوعرو المسرحية  واألعمال والتليفزيون، األفالم  ت تسجيال مثل معينة،  أنشطة  ألداء الحيوانات توجيه  2

 .ُمعينة  مؤثرات  أو  ألوامر االستجابة  على للحيوانات  والتدريبية  الترويضية  األعمال تنفيذ 3

 .الضروريات من ذلك وغير والمأوى الغذاء وتوفير التدريب، أثناء للحيوانات ية الرعا توفير 4

5 
  تسجيل مع مضاعفات، حدوث حال في الطبية  الرعاية   وطلب لها، الموصوفة  األدوية  ئهاوإعطا الصحية  اناتالحيو حالة  مراقبة 

 .النمو في  وتغيرات وزن من بها الخاصة  المعلومات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 )كالب/قطط(  الفصائل تخصصات 2 التنظيم 2

 الحيوانات( سلوكيات )علم اإليثولوجيا 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 للحيوان الوقائية  ة صحال 4 المبادرة 4

 الحيوانات  حماية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  اتالحيوان مزي 

 خيل  سائس 516403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  وإطعام المدربين، توجيهات بحسب التدريبات وإجراء  للخيول التامة  الرعاية  وتوفير الخيول، ترويض

  عيش  الماكن ة والنظاف الصيانة  أعمال وتنفيذ العالج  وتوفير الزمنية   للجداول وفقا   الخيول وسقي

 .الخيول
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المدرب تعليمات حسب  الفروسية  وألعاب الجري لغايات وتدريبها األسرجة  وشد الخيول ترويض 1

 .والصابون الماء  باستخدام  وغسلها بنظافتها واالهتمام  اليومي، التدريب برنامج تنفيذ 2

 .الخيول  شعر تسريح 3

 .للخيول غذائية ال الوجبات  متابعة  4

 .الصحية  الشروط ومراعاة الخيول حظائر تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  اراتالجد #

 تمرين( )تدريب/تدريب الخيل سباقات 1 الجماعي العمل 1

 الخيول  تدليك 2 التنظيم 2

 التدريب(  )تقديم الخيول 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التزيين 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات وملعا 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

ان  516404 المهنة  هج 
 

 .إنتاجها وتسويق بها اية والعن الحليب  و اللحم اجإلنت اإلبل وتربية  تدريب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . اإلبل تربية  حظائر تجهيز إجراءات تنفيذ 1

 .المجال هذا في  والتابعة  السائدة للممارسات وفقا اإلبل تدريب 2

 .التدريب وعمليات أعمال  كافة  تنفيذ خالل باإلبل االعتناء 3

 .المتخصصة  األنشطة  كافة  تنفيذ أثناء المهني واألمن مة السال إجراءات تنفيذ 4

 .الخاصة  الصحية  الشروط ومراعاة اإلبل  حظائر تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) ليميالتع المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات( سلوكيات )علم اإليثولوجيا 2 التنظيم 2

ن 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3  الَتَزي 

 الجمال  تربية  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  رمز لا 

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 طيور مدرب 516405 المهنة
 

 المهنة  وصف خصلم
  وتنفيذ  معينة  أنشطة   ألداء الطيور   وتوجيه  تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير بهدف الطيور  تدريب

 .والمأوى الغذاء  وتوفير الصحية  الرعاية  وتوفير الطيور، ترويض أعمال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .شخصية  ألسباب أو  الترفيهية   أو التجارية  لألغراض تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير بهدف الطيور  تدريب 1

 . السيرك وعروض المسرحية  واألعمال والتليفزيون،  األفالم  تسجيالت مثل  معينة، أنشطة   ألداء الطيور  توجيه  2

 .ُمعينة  مؤثرات أو  أوامر إلى  االستجابة  على الطيور  بتدريب الخاصة  األعمال تنفيذ 3

 .الضروريات من ذلك  وغير والمأوى الغذاء  وتوفير ب،يالتدر   أثناء للطيور  الرعاية  توفير 4

5 
  تسجيل مع مضاعفات، حدوث حال في  الطبية  الرعاية  وطلب لها، الموصوفة  األدوية  وإعطائها الصحية الطيور  حالة  مراقبة 

 .النمو في  وتغيرات وزن من بها الخاصة  المعلومات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب 1 الجماعي العمل 1

 الحيوانات( سلوكيات )علم اإليثولوجيا 2 التنظيم 2

ن 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3  الَتَزي 

 الطيور تربية  4 المبادرة 4

 للحيوان الوقائية  الصحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  اتالخدم عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 صقور  مدرب 516406 المهنة
 

 .العروض أو الفعاليات  خالل وتوجيههم تعزيزها، أو المطلوبة  الصفات لتطوير الصقور  تدريب المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .شخصية  ألسباب أو  الترفيهية   أو التجارية  لألغراض تعزيزها أو المرغوبة  السمات تطوير هدفب لصقور ا تدريب 1

 .الصيد وعروض المسرحية  واألعمال والتليفزيون،  األفالم  تسجيالت مثل  معينة، أنشطة ألداء الصقور  توجيه  2

 .الضروريات من ذلك  وغير والمأوى الغذاء  وتوفير التدريب، أثناء للصقور  الرعاية  توفير 3

 .لها الموصوفة  األدوية  وإعطائها مضاعفات، حدوث حال في الطبية  الرعاية  وطلب الصحية، الصقور  حالة  قبة مرا 4

 .النمو في تغيرات وزن من  بالصقور  الخاصة  المعلومات تسجيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) عليميالت المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحيوانات( سلوكيات )علم اإليثولوجيا 1 الجماعي العمل 1

 للحيوان الوقائية  الصحة  2 التنظيم 2

 الصقور تربية  3 ائج ف/النتاألهدا تحقيق 3

 التدريب 4 المبادرة 4

ن 5  5  الَتَزي 



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 حيوان  حديقة  حارس 516407 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  بيئتها على والمحافظة  وتمرينها، وغسلها الحيوانات وتغذية  الحيوان،  حدائق في الحيوانات رعاية 

 .العامة  وصحتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المعيشية الظروف  ومراقبة  وتنظيفها الحيوانات وغسل وتنفيذها،  التغذية  جداول ووضع ورعايتها، وغسلها ناتالحيوا تغذية 

 .بالحيوانات الخاصة  المرافق  في

 .البيطريين باألطباء  االتصال  أو األساسي  العالج وتقديم اإلصابة،  أو المرض أو  اإلعياء عالمات عن للكشف  الحيوانات مراقبة  2

 .الالزمة  والمعدات المساحة   توافر وضمان مرين،للت الحظائر من والخروج بالدخول للحيوانات سماحلا 3

 . .التربية  مبادرات في والمساعدة لها، العالج وتقديم الحيوانات تشخيص في البيطريين األطباء مساعدة 4

 .واألقفاص التغذية   وأجهزة مراءالح تحت األشعة  مصابيح مثل وصيانتها والمعدات  الحيوانات مرافق تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 ة الفني الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الحيوانات  حماية  1 الجماعي العمل 1

 البيطرية األنشطة  2 التنظيم 2

 البيطرية الرعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحيوان  حدائق في الحيوانات رعاية  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  مجموعةلا

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

نو 5164 الوحدات  مجموعة  بالحيوان العناية  في  والعاملون األليفة  الحيوانات مزي 

 محمية حيوانات راعي 516408 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الخطط  بحسب الفواالع االطعمة  وتقديم وحمايتها حمية الم لحيوانات الشاملة  الرعاية  تقديم

 .الزمنية  والجداول
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة  العمل لخطط  وفقا   يؤذيها قد ما  كل من وحمايتها  المحمية  لحيوانات الشاملة  الرعاية  تقديم 1

 .الموضوعة  الزمنية  لجداولوا  للخطط  وفقا   المحمية  لحيوانات المناسبة  واألعالف األطعمة  تقديم 2

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات وفقا   المحمية  لحيوانات الالزمة  الحماية  أسباب توفير 3

4 
 وضمان عليها والمحافظة  المحميات  في والعمليات  األعمال  بمختلف  للقيام  الالزمة  والمستلزمات والمواد األدوات تحديد

 .إليها الحاجة  عند توافرها

 .العمل  سير  تعيق التي والتحديات باتالصعو وتوضيح واإلنجاز العمل  سير حول اإلشرافية  لإلدارة نية الف  اريرالتق رفع 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيئة  حماية  1 الجماعي العمل 1

 النباتات حماية  2 التنظيم 2

 الغابات في الحيوانات حماية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحيوانات  حماية  4 المبادرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  رمز لا 

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

 القيادة معلمو 5165 الوحدات  مجموعة

 القيادة  مدرب 516501 المهنة
 

 .للطالب  والعملية  النظرية  التدريبية  الدورات دارةوإ ولوائحها، السيارات ل تشغي قواعد الطالب تعليم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .القيادة لتعليم والعملية  النظرية  الدراسية المواد وضع 1

 .مستقل بشكل المركبات  قيادة أثناء  ومراقبتهم للطالب، العملية  الدروس تقديم 2

 .اآلمنة القيادة  راءاتبإج الطالب  وتعليم المرور، قواعد حول نظرية  دروس توفير 3

 .المالحظات وتقديم للطالب، المركبات قيادة اختبارات   إدارة 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 ةوالتنمي خصية الش المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب(  )توفير السيارات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 التدريب( )توفير الحافالت قيادة 2 التنظيم 2

 لسائقا تعليم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

 لقيادةا معلمو 5165 الوحدات  مجموعة

 الثقيل  مركبات  قيادة مدرب 516502 المهنة
 

 .للطالب  والعملية  النظرية  التدريبية   الدورات وإدارة الثقيل، مركبات تشغيل  قواعد الطالب تعليم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الثقيلة المركبات قيادة لتعليم والعملية  النظرية  الدراسية المواد وضع 1

 .مستقل بشكل الثقيل  مركبات  قيادة أثناء  ومراقبتهم للطالب، العملية  الدروس مديتق 2

 .اآلمنة القيادة  بإجراءات الطالب  وتعليم المرور، قواعد حول نظرية  دروس توفير 3

 .المالحظات وتقديم للطالب، الثقيل مركبات  قيادة اختبارات   إدارة 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريب( )توفير الشاحنات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الثقيلة المعدات قيادة 2 التنظيم 2

 السائق تعليم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات لوعام 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

فين  غير الشخصية  الخدمات عاملو 5169 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 صحراء  مرشد 516901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الفنية  الخبرة وتقديم المستكشفة،  غير واألراضي  الصحارى إلى الرحالت  في المسافرين مرافقة

 .المسافرين  وسالمة  حة ص على الحفاظ وضمان المحلية، والتضاريس بالمنطقة  يتعلق فيما
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .واللوائح القواعد وتوضيح  اللوازم، من  وغيرها التعريفية  الشارات وتقديم وتسجيلهم، بالمسافرين الترحيب 1

 .المحلية  والتضاريس بالمنطقة  يتعلق فيما الفنية  الخبرة وتقديم الصحراوية، لة الرح خالل والمجموعات األفراد مرافقة 2

3 
 القيام  لضمان البيئية  والظروف الطقس ومراقبة المناسب، بالشكل وعملها سالمتها لضمان والتجهيزات السيارات فحص

 .آمنة  برحلة 

4 
  حاالت في الحياة  إنقاذ أساليب من وغيرها األولية   تاإلسعافا وإجراء  الرحلة، أثناء والسالمة  الصحة  على الحفاظ ضمان

 .الطارئة  اإلخالء عمليات وجيه وت الطوارئ،

 .السياحية  الرحالت أثناء  السائحين مع التواصل من جيد مستوى على والحفاظ والت،الج في المشاركين  مع جيدة عالقات بناء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  حلة مرال

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العمالء  خدمة  1 الجماعي العمل 1

 السياحي  اإلرشاد 2 التنظيم 2

 المجموعات توجيه  3 تائج األهداف/الن تحقيق 3

 الطبيعة  إرشاد 4 المبادرة 4

 السياحية الرحالت تخطيط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الخدمات عاملو 51 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  الشخصية  الخدمات عاملو 516 الثانوية  المجموعة

فين  غير الشخصية  الخدمات عاملو 5169 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 للموضة  خاص مستشار  516902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العمالء ومساعدة تحسينه،  على  والعمل المناسب الشخصي المظهر  اختيار   على العمالء مساعدة

 .الحياتية  األمور  بشأن المشورة وتقديم مالئمة،ال التجميل  برامج واقتراح المالبس،  اختيار  على
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحياة وأسلوب الشخصية  الصورة تحسين بهدف تعاوني عمل خطة  وتصميم للعمالء، الحياتية  التدريبات تقديم 1

2 
 وتسريحات التجميلية  العالجات  حواقترا المميزة، الجسدية  المعالم  من ذلك وغير رأسه  وفروة ووجهه  الزبون شعر طبيعة  تحليل

 .المناسبة الشعر

 .بالموضة  المتعلقة  القرارات  واتخاذ المالبس  اختيار   في العمالء مساعدة 3

 .واتجاهاتها الموضة  صيحات أحدث  متابعة  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

ن 1 الجماعي العمل 1  الَتَزي 

 التنسيق 2 التنظيم 2

 الجماليات  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 ياء األز  رسم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 واألسواق  الشوارع  بائعو 521 الثانوية  المجموعة

 واألسواق  األكشاك بائعو 5211 الوحدات  مجموعة

 كشك بائع 521101 المهنة
 

 ة المهن فوص ملخص
  العمالء، من المدفوعات وتلقي الدفع  أمور  وتولي للعمالء، األكشاك في السلع من مجموعة  بيع

 .المنتجات توريد وطلب المخزون، مستويات ومراقبة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء األكشاك في السلع من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار مات،واالستخدا  بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

3 
  مع  والتعامل المنتجات، لشراء طلبات وإصدار  األكشاك،  في المنتجات ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة 

 .الواردة المنتجات

 .العمالء  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 ة المتوسط المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 واألسواق  ارع الشو بائعو 521 الثانوية  المجموعة

 المتجولون  األطعمة  بائعو 5212 الوحدات  مجموعة

 متجول  طعام  بائع 521201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  األماكن وفي  الشوارع  في الفوري  لالستهالك الجاهزة والباردة الساخنة   والمشروبات األطعمة  بيع

 .األماكن هذه بين التجوال  و األخرى،  العامة 
 

 للمهنة سية الرئي المهام

 .للزبائن المجهزة والباردة الساخنة  والمشروبات األطعمة  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الطلب عند  أو مسبق  بشكل إما والمشروبات،  األطعمة  وإعداد للبيع، المنتجات  من وغيرها المكونات على الحصول 3

 .ري فو بشكل الثمن تحصيل 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في رةبخ 1 الجماعي العمل 1

 المستهلك  إرشاد 2 التنظيم 2

 العمالء  خدمة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الصندوق  موازنة  4 المبادرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 ة الفرعي المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  أمناء 5221 الوحدات  مجموعة

 متجر   أمين 522101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المتعلقة  األنشطة  وتنفيذ للعمالء، السلع من مجموعة  وبيع  الصغيرة، التجزئة   متاجر تشغيل

 .والمخزون الدفع وعملية  بالمبيعات
 

 للمهنة الرئيسية  هامالم

 .للعمالء السلع من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار واالستخدامات، بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

3 
  مع  والتعامل المنتجات،  لشراء طلبات وإصدار  الصغير، بالتجزئة  البيع  متجر ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة 

 .الواردة المنتجات

 .العمالء  من المدفوعات  وتلقي عالدف ور أم تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  اتدارالج # السلوكية  الجدارات #

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 واللوجستيات  المشتريات 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  لخدماتا عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  أمناء 5221 الوحدات  مجموعة

 بقال 522102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اواستخداماته الغذائية  بالمواد المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، الغذائية  المواد من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن الغذائية  المواد من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  الغذائية، بالمواد المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل جات،المنت لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات معالجة  و الزبائن  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 ائج هداف/النتاأل تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  أمناء 5221 الوحدات  مجموعة

 رقمي  تاجر 522103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المتعلقة  المعلومات وتوفير اإلنترنت،  شبكة   على تجاري موقع  عبر للزبائن  السلع من مجموعة  بيع

 .وأسعارها واستخداماتها بالمنتجات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اإلنترنت شبكة   عبر للزبائن  السلع من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار واالستخدامات، بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات،  استبدال طلبات معالجة  3

ة  من التأكد و مسبقا   المحددة الفترة خالل  للزبائن السلع إيصال  عملية  مراقبة  4  .للزبائن إيصالها يتم التي  السلع دق 

5  
 

 التعليمية  لبات المتط

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 ال( األعم )تطوير نية اإللكترو التجارة 1 الجماعي العمل 1

 العمليات  مراقبة  2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 لثانوية ا وعةالمجم

 المتاجر على المشرفون 5222 الوحدات  مجموعة

 متجر  مراقب 522201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتنسيق بالجملة، والبيع بالتجزئة  البيع  متاجر من وغيرها الصغيرة، المتاجر  عمليات على اإلشراف

 .والمخزون الدفع وعملية  بالمبيعات المتعلقة  األنشطة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 النحو على الموارد تخصيص وضمان بالجملة، والبيع  بالتجزئة  البيع متاجر  من وغيرها الصغيرة المتاجر  عمليات على اإلشراف

 .وتدريبهم الموظفين شؤون تخطيط  على  واإلشراف األمثل،

 .العرض صالة  في  العاملين نوالموظفي  الكاشير موظفي ذلك في بما بالتجزئة، البيع موظفي  إدارة 2

 .واالنصراف الحضور  وبطاقات  العمل جداول سجالت وحفظ  وإعدادها، للعمل الزمنية  الجداول تخطيط  3

 .الضرورة   عند والتصعيد وحلها، المحتملة  والنزاعات  العمالء  شكاوى  إدارة 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 طة المتوس المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 تخصصة(الم )المحالت التجارية  المحال  إدارة 2 التنظيم 2

 الموظفين  مسؤولية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 التجارية المحال تخطيط  4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر وئعبا 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 بائع 522301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها بالمنتجات المتعلقة  المعلومات وتوفير للعمالء، والخدمات السلع من مجموعة  بيع

 .العمالء من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة ة الرئيسي المهام

 .للعمالء والخدمات السلع من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار واالستخدامات، بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات تجات،المن استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من اتالمدفوع  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية ةالسلوكي الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 ومشروبات  مأكوالت بائع 522302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و المشروبات و بالمأكوالت المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، المشروبات و المأكوالت بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي الدفع أمور  وتولي أسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن المشروبات و المأكوالت بيع 1

 .واألسعار وبات،المشر و بالمأكوالت المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 ات والمبيع الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 عطار  522303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها بالمنتجات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، األعشاب  و التوابل  من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي ارها،وأسع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن األعشاب  و التوابل  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  وإستخداماتها، األعشاب و بالتوابل  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية لشخصية ا راتالمها ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 د للمهن التصنيف السعودي الموح 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 لوحدات ا عةمجمو

 جاهزة  مالبس بائع 522304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها بالمنتجات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، الجاهزة  المالبس من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 مهنةلل الرئيسية  المهام

 .للزبائن الجاهزة  المالبس من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، الجاهزة بالمالبس المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من فوعاتالمد  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية لسلوكيةا راتالجدا

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  ازنة وم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 نسائية ةداخلي مالبس بائعة  522305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و بالمنتجات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، النسائية   الداخلية   المالبس من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي الدفع أمور  وتولي أسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن النسائية   الداخلية   المالبس من مجموعة  بيع 1

 .األسعار  و النسائية   الداخلية  بالمالبس المتعلقة  معلوماتال توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 دي الموحد للمهن التصنيف السعو

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  موعةمجال

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 وحقائب احذية  بائع 522306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ماتهاواستخدا بالمنتجات المتعلقة  المعلومات توفيرو للزبائن، الحقائب و األحذية  من مجموعة  بيع

 .العمالء من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن الحقائب و األحذية  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  الحقائب، و باألحذية  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  ر،المتج ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  ة رحلالم

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  مبيعات)ال مبيعاتال في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  موعةمجال

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 عطور  بائع 522307 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أمور وتولي وأسعارها، بالعطور  المتعلقة  المعلومات وتوفير للعمالء، العطور من مجموعة  بيع

 .العمالء  من المدفوعات وتلقي الدفع
 

 نةللمه ئيسية الر المهام

 .للعمالء العطور من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار بالعطور  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ة ومعالج العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 يف السعودي الموحد للمهن التصن

1 

 للمهنة  صنيفية الت  اتالبيان

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 تجميل وادوات  مستحضرات بائع 522308 المهنة
 

 هنة الم وصف ملخص
  المتعلقة  المعلومات وتوفير  للعمالء، التجميل وادوات المستحضرات  من مجموعة  بيع

 .العمالء  من المدفوعات وتلقي  الدفع  أمور  وتولي وأسعارها، التجميل أدوات  و بالمستحضرات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء  التجميل وادوات المستحضرات  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  التجميل  وادوات مستحضراتبال المتعلقة  تالمعلوما توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة لسياسة ل  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من عاتالمدفو  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 اعيالجم العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 وحياكة خياطة  لوازم  بائع 522309 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الخياطة  بلوازم تعلقة الم  المعلومات وتوفير ء،للعمال والحياكة  الخياطة  لوازم  من مجموعة  بيع

 .العمالء  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  وتولي  وأسعارها، واستخداماتها والحياكة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء والحياكة  الخياطة  لوازم  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار مات،واالستخدا  والحياكة  الخياطة  بلوازم  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة لسياسة ل  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 لتعليمية ا المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( التجارة) التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 ت والمبيعا الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 اثاث بائع 522310 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وأسعاره، واستخداماته   باالثاث المتعلقة  المعلومات وتوفير للعمالء، االثاث من مجموعة  بيع

 .العمالء  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  وتولي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء االثاث من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار   واالستخدامات،  باالثاث المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .لواردةا جاتالمنت مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) تعليميال المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 لمستهلكا  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  يف  البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 منسوجات بائع 522311 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها بالمنسوجات المتعلقة المعلومات وتوفير للعمالء، المنسوجات من مجموعة  بيع

 .العمالء من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء المنسوجات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، بالمنسوجات المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  ا  وفق رتجعاتوالم تجات،المن استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 لفنية ا  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 م ساال الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 منزلية واجهزة ادوات بائع 522312 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  األجهزة و باألدوات  المتعلقة  المعلومات  وتوفير للزبائن، المنزلية   هزةاألج و  األدوات من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  وتولي وأسعارها، واستخداماتها المنزلية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن المنزلية   األجهزة و  األدوات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، المنزلية، األجهزة و اتباألدو المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي لمجالا  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 درةالمبا 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 مجوهرات بائع 522313 ةالمهن
 

 المهنة  وصف ملخص
 وتولي وأسعارها، بالمجوهرات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، المجوهرات من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن  المجوهرات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار لمجوهراتبا المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  ات المتطلب

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة ية التجار  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 بيعات والم الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 ساعات بائع 522314 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ر أمو وتولي وأسعارها، بالساعات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، الساعات من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي الدفع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن  الساعات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  بالساعات المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .تبعةالم للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي لمجالا  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 درةالمبا 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 موسيقية  ادوات بائع 522315 ةالمهن
 

 المهنة  وصف ملخص
 الموسيقية   باألدوات المتعلقة   المعلومات وتوفير للزبائن، الموسيقية   األدوات من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي الدفع أمور  وتولي وأسعارها، واستخداماتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن قية الموسي  األدوات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  الموسيقية، باألدوات المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات ات،المنتج استبدال طلبات ومعالجة  الزبائن  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  جداراتال # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 ونباتات  زهور  بائع 522316 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 النباتات و بالزهور   المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، اتاتالنب و  الزهور  من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن النباتات و  الزهور  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  النباتات و  بالزهور  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون تمستويا مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات لجةومعا الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 تعليميال
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 مبيعاتال عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 زراعية لوازم  بائع 522317 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها الزراعية  باللوازم  المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، الزراعية   اللوازم  من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن الزراعية   اللوازم  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، الزراعية  باللوازم المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل ،المنتجات لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 لتنميةوا الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 ف/النتائج األهدا تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 انشائية مواد بائع 522318 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنشائية  بالمواد المتعلقة  المعلومات وتوفير للعمالء، اإلنشائية المواد من مجموعة  بيع

 .العمالء  من المدفوعات وتلقي الدفع أمور  وتولي وأسعارها، واستخداماتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمالء اإلنشائية المواد من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، اإلنشائية  بالمواد المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة  العمالء،  من عاتالمدفو  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية تالجدارا 

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  زنة موا 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 مركبات  بائع 522319 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وأسعارها، واستخداماتها بالمركبات المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن،  المركبات من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  وتولي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن الشاحنات و كالسيارات المركبات من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار واالستخدامات، بالمركبات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .ةالمتبع للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال رةخب 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات ملوعا 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 الثانوية  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 مركبات  غيار  قطع بائع 522320 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وأسعارها، واستخداماتها الغيار   طعبق المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، المركبات  غيار  قطع بيع

 .الزبائن  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  وتولي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن المركبات  غيار  قطع  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار   واالستخدامات، المركبات غيار  بقطع المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة الزبائن،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 ة المتوسط المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  يعات)المب المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 المتاجر بائعو 522 وية الثان  المجموعة

 المتاجر  في البائعين مساعدو 5223 الوحدات  مجموعة

 مركبات  لوازم  بائع 522321 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها المركبات بلوازم  المتعلقة  المعلومات وتوفير للزبائن، المركبات لوازم  من مجموعة  بيع

 .الزبائن  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للزبائن المركبات لوازم  من مجموعة  بيع 1

 .واألسعار  واالستخدامات، المركبات بلوازم  المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 .المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، استبدال طلبات ومعالجة لزبائن،ا  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المتخصصة( )التجارة التجارية  المحال خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 الصندوق  موازنة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 التذاكر  وبائعو الكاشير عاملو 523 الثانوية  المجموعة

 التذاكر  وبائعو الكاشير عاملو 5230 الوحدات  مجموعة

 محاسبة صندوق موظف  523001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  طريق عن أو نقدا المدفوعات  واستالم  وتسجيلها النقود تسجيل  آلة  في المتوافرة المالية  المبالغ عد

  نهاية  في المبيعات إجمال مع  الواردة النقدية  وتسوية  األسعار، قوائم وتحديث االئتمان بطاقة 

 .الشراء  قوائم على الحذف أو باإلضافة  العمالء رغبات  تلبية و الوردية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الصغيرة العمالت من  كافية  كمية  توافر وضمان العمل،  وردية  بداية  في النقود تسجيل آلة في وتسجيلها المالية  المبالغ عد   1

2 
  اإليصاالت وتحرير المتبقية  المبالغ ودفع المعتمدة، األخرى  رقالط أو  االئتمان بطاقة  طريق عن أو نقدا   المدفوعات استالم

 .المناسبة 

3 
 عند الخصومات  وتطبيق الفواتير، جداول وإعداد الخدمات  أو السلع أسعار وحساب مستمر، بشكل األسعار  قوائم تحديث

 .اللزوم 

 .تسويتها أو  اختالفات أية  نع واإلبالغ  الوردية، نهاية  في المبيعات إجمالي مع الواردة النقدية  تسوية  4

 .الشراء قوائم  على  الحذف أو  باإلضافة  رغباتهم وتلبية  العمالء  مع رحب  بوجه  التعامل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المحاسبة   صندوق موازنة  1 الجماعي العمل 1

 المحاسبة صندوق أعمال 2 التنظيم 2

 العددية البيانات تسجيل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اليومية السجالت حفظ  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   ناتالبيا

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 التذاكر  وبائعو الكاشير عاملو 523 الثانوية  المجموعة

 التذاكر  وبائعو الكاشير عاملو 5230 الوحدات  مجموعة

 تذاكر  بائع 523002 المهنة
 

 لمهنة ا وصف ملخص

 النقود تسجيل آلة في وتسجيلها المالية  المبالغ وعد التذاكر وبيعهم العمالء واحتياجات رغبات تلبية 

  عن أو نقدا المدفوعات واستالم  التذاكر من  كافية  كمية  وجود  من والتأكد العمل  وردية  بداية  في

 .االئتمان بطاقة  طريق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .االحتياجات هذه يلبي بما لهم األفضل التذاكر إلى وإرشادهم واحتياجاتهم رغباتهم وتلبية  العمالء  مع رحب بصدر  التعامل 1

2 
  الورقية  العمالت من  كافية  كمية  توافر وضمان العمل،  وردية  بداية  في النقود تسجيل آلة في وتسجيلها المالية  المبالغ عد  

 .والمعدنية 

 .بشأنها التوصيات  ورفع اكر،التذ من  كافية كمية  وجود من التأكد 3

4 
  اإليصاالت وتحرير المتبقية  المبالغ ودفع المعتمدة، األخرى  الطرق أو  االئتمان بطاقة  طريق عن أو نقدا   المدفوعات استالم

 .المناسبة 

 .التذاكر  شراء  عملية  لتيسير واصطفافهم العمالء  وقوف لتنظيم ممرات توفير 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى دنىاأل الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التذاكر  مبيعات 1 الجماعي العمل 1

 هلكالمست  إرشاد 2 التنظيم 2

 العمالء  خدمة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الصندوق  موازنة  4 المبادرة 4

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  جموعةالم

 اآلخرون والعارضون األزياء عارضو 5241 الوحدات  مجموعة

 أزياء  عارض 524101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مختلف   في الترويج بغرض األزياء عرض أوضاع  واتخاذ وعرضها، واالكسسوارات المالبس ارتداء 

 .والفيديو واألفالم  واإلعالنات فوتوغرافية ال الصور  ذلك في بما اإلعالم، وسائل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المظهر لتحسين الشعر وتصفيف  الماكياج وضع 1

 .األزياء  وعروض الدعائية،  واإلعالنات التجارية، اإلعالنات في والمنتجات المالبس عرض 2

 .المظهر على للحفاظ الرياضة  ة وممارس  النوم، ساعات وانتظام  الصارمة، الغذائية  الحميات اتباع  3

 .فالم واأل التصوير وجلسات األزياء عروض في والظهور  الترويجية، للحمالت المطلوبة  األوضاع  اتخاذ 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) يميالتعل المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األزياء(  )عروض األزياء عرض 1 الجماعي العمل 1

 المصورة اإلعالنات  في العرض 2 التنظيم 2

 الحي(  )الرسم الجسم وضعية  ضبط  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 اآلخرون والعارضون األزياء عارضو 5241 الوحدات  مجموعة

 عارض 524102 المهنة
 

 .الخاصة  والمنازل والمعارض التجارية  المباني في المنتجات عرض المهنة  وصف صملخ

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .شرائها  على وحثهم العمالء على المنتجات عرض 1

 .واألسعار واالستخدامات، بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 .للعمالء المنتجات من عينات تقديم 3

 .إليه  الجذب عناصر وتوفير المكان  نظافة  على والحفاظ العرض، كشك في للمنتجات عرض طريقة  إعداد 4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية سلوكيةال الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التجارية المحالت  في العرض أعمال 1 الجماعي العمل 1

 المستهلك  إرشاد 2 التنظيم 2

 العمالء  خدمة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المعارض ديكور  4 المبادرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  رمز ال 

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 المبيعات عارضو 5242 الوحدات  مجموعة

 منتجات  منسق 524201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  إلى وتدفعهم العمالء تجذب بطريقة  وتنسيقها العرض مكان  في المنتجات عرض طريقة  تخطيط 

  على والرد وأسعارها واستخداماتها المنتجات بخصائص المتعلقة  المعلومات وتقديم الشراء

 العمالء   استفسارات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 ليهإ الجذب عناصر وتوفير المكان نظافة  على والحفاظ العرض، مكان في المنتجات تنسيق طريقة  تخطيط  1

 المنظمة واإلجراءات السياسات  مع يتوافق بما وبطالقة  رحب بوجه  العمالء  استقبال 2

 شراءها إلى تدفعهم جذابة  بطريقة  العمالء على المنتجات عرض 3

 وأسعارها واستخداماتها وخصائصها بالمنتجات  المتعلقة  الالزمة  المعلومات توفير 4

 للبيع  المعروضة  بالمنتجات المتعلقة   العمالء  استفسارات على الرد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التجارية المحالت  في العرض أعمال 1 الجماعي العمل 1

 التصميم 2 التنظيم 2

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المعارض(  )مبيعات المبيعات في خبرة 4 المبادرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 للباب الباب  من المبيعات عاملو 5243 الوحدات  مجموعة

 مباشر  بائع 524301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
ا تصنيعها كانم في  مباشرة العمالء إلى  والخدمات المنتجات وبيع توزيع   األسلوب  عن بعيد 

 التجارية والمراكز المحالت في  بالتجزئة  للبيع التقليدي
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وبيعها  والخدمات المنتجات لترويج الشبكي التسويق 1

 استفساراتهم   على والرد احتياجاتهم اختيار   في الزبائن مساعدة 2

 وبيعها والخدمات للمنتجات الترويج بهدف المبيعات،  مندوبي  زيارات ترتيب 3

4 
  قد مشكالت أي حل  ومحاولة  والخدمات، المنتجات حول مالحظاتهم وتلقي لمتابعتهم، الحاليين بالعمالء  الدائم التواصل

 تنشأ

 فوري  بشكل الثمن تحصيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) ميالتعلي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 ارض( المع )مبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 العمالء  خدمة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المنتج مواصفات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 االتصاالت   مراكز بائعو 5244 الوحدات  وعةمجم

 هاتفي بائع 524401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإتمام  والخدمات، للمنتجات للترويج الهاتف  طريق عن والمحتملين الحاليين بالعمالء االتصال

 المبيعات بخصوص الزيارات وترتيب البيع، صفقات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 البيع صفقات  وإتمام والخدمات، المنتجات لبعض للترويج والمحتملين، الحاليين العمالء من تلقيها أو المكالمات  إجراء 1

 تنشأ  قد مشكالت أي  حل  ومحاولة  والخدمات، المنتجات حول مالحظاتهم وتلقي لمتابعتهم، الحاليين بالعمالء االتصال 2

3 
  واإلجراءات والنتائج، المكالمات، بيانات قاعدة على والحفاظ ل،التسجي وسجالت النماذج تعبئة خالل  من المعامالت توثيق

 المتخذة 

 وبيعها والخدمات للمنتجات الترويج بهدف المبيعات،  مندوبي  زيارات ترتيب 4

 الهاتف عبر العمالء  طلبات تأمين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المستهلك  إرشاد 1 الجماعي العمل 1

 العمالء  تجربة إدارة برمجيات 2 التنظيم 2

 العمالء  قات عال إدارة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 الخدمة محطات وعامل 5245 الوحدات  مجموعة

 وقود محطة عامل 524501 المهنة
 

 العداد  وتصفير الوقود محطة   في المضخات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المركبة  صاحب مع باالتفاق المطلوب الوقود ونوع  بكمية  المركبة  خزان في البنزين  وصب العداد تصفير 1

 المركبة  صاحب مع باالتفاق الوقود  دورة تنظيف  محاليل صب 2

 المركبة  صاحب مع باالتفاق المطلوبة  بالكمية  الغاز وتعبئة  الكهرباء  بطارية  وشحن الوقود خزان في والوقود صب 3

 اإليرادات  وتسليم العمالء محاسبة  4

5  
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التنظيف خدمات 1 الجماعي العمل 1

 المحركات وقود 2 التنظيم 2

 الزجاج تلميع 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الدفعات  4 المبادرة 4

 المحركات وقود 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 الخدمة محطات عاملو 5245 الوحدات  مجموعة

 مرفأ ملعا 524502 المهنة
 

 .المنظمة  لإلجراءات وفقا الدائم أو المؤقت  المراس بواسطة  المخصص المكان في السفينة  تثبيت المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المستخدم الوقود ونوع  نوعها على بناء بالوقود والقوارب السفن تزويد 1

 .البسيطة  اإلصالحات  وإجراء يم،والتشح التنظيف، مثل  للسفن اآلخرى  الخدمات تقديم 2

 والبيئة والسالمة الصحة   وإجراءات بسياسات التقيد ضمان 3

 وتثبيتها وترسيتها  والقوارب السفن ربط  4

 المرافأ  نظافة  على الحفاظ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية ة الشخصي المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السفن  مراقبة  1 الجماعي العمل 1

 السفن  تنظيف  2 التنظيم 2

 المحركات وقود 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 األطعمة بيع واجهات عاملو 5246 الوحدات  مجموعة

 ومشروبات  مأكوالت كاونتر عامل 524601 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الصحة  و  السالمة  وتعليمات اسس   وتطبيق العامة  األماكن في والشراب الطعام   وتقديم تحضير

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للعمالء  والباردة  الساخنة  المشروبات تحضير 1

 العمالء  إلى والمشروبات الخفيفة  الوجبات تقديم 2

 .ترتيبها حسب المشروبات  من المستخدمة  الزجاجات وترتيب ، الكاونتر  نظافة  على المحافظة  3

 الخفيفة  والوجبات المشروبات  الختيار  للعمالء واإلقتراحات التوصيات تقديم 4

 فوري  بشكل الثمن تحصيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  اتالمهار  ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 لألغذية  الصحية  المناولة  1 الجماعي العمل 1

 الباردة( المأكوالت )تحضير الكانتين مطبخ 2 التنظيم 2

 األغذية نظافة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األطعمة تغليف  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 آخر بتد تحت المصنفون غير المبيعات عاملو 5249 الوحدات  مجموعة

 مركبات  مؤجر 524901 المهنة
 

 المهنية والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق اإليجار  مبلغ  وتحصيل المركبات تأجير عقد تهيئة  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 لإليجار  المطلوبة  والشروط والتسعيرة المستأجرة المركبات أنواع  عرض 1

 القيادة  رخصة  وتوافر لإليجار  المحدد  السن حيث من العميل لتأجير الشروط  توافر من التحقق 2

 للضمان  المسبق  والدفع بالتأمينات المتعلقة  الشروط المستأجر  قبول من التأكد 3

 المستأجر قبل من  العقد توقيع من التأكد 4

 للمستأجر  العقد من نسخة تسليم و اإليجار   مبلغ تحصيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الدفعات  1 الجماعي العمل 1

 اإليجار  عقود 2 التنظيم 2

 المركبات فحص 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  يعاتالمب عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 آخر بتد تحت المصنفون غير المبيعات عاملو 5249 الوحدات  مجموعة

 غاز أسطوانات بائع 524902 المهنة
 

 الفارغة األسطوانات  واستالم  ومحاسبتهم للزبائن الغاز  أسطوانات وبيع  وإستالم  شراء  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 بالغاز  وملئها  رغة الفا الغاز  أسطوانات تجهيز 1

 الغاز تسرب تفقد 2

 فوري  بشكل الثمن تحصيل 3

 استفساراتهم   على والرد احتياجاتهم اختيار   في الزبائن مساعدة 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 الغاز  سالمة  2 التنظيم 2

 والتفريغ  التحميل أعمال 3 تائج األهداف/الن تحقيق 3

 المنتج مواصفات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 آخر بتد تحت المصنفون غير المبيعات عاملو 5249 الوحدات  مجموعة

 وقود وخشب فحم بائع 524903 المهنة
 

 ومحاسبتهم  وبيعهم  الزبائن طلبات وتلبية  وعرضها والوقود والخشب الفحم  وإستالم  شراء  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة  الخشب أو الفحم كمية  وزن 1

 والوقود والخشب الفحم من احتياجاتهم ختيار ا  في الزبائن مساعدة 2

 فوري  بشكل الثمن تحصيل 3

 ونوعها  جودتها حسب المنتجات وتصنيف  والوقود والخشب الفحم وترتيب عرض 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي الالمج

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 المخزون حفظ  2 التنظيم 2

 الدفعات  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المنتج مواصفات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 مهن التصنيف السعودي الموحد لل

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 آخر بتد تحت المصنفون غير المبيعات املوع 5249 الوحدات  مجموعة

 متجول  وفاكهة  خضار  بائع 524904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إجراءات وتطبيق ومحاسبتهم  وبيعهم الزبائن طلبات وتلبية  وعرضها والفاكهة  الخضار   وإستالم  شراء 

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 والفاكهة  الخضار  مية وك جودة تفقد 1

 والفاكهة الخضار من احتياجاتهم اختيار   في الزبائن مساعدة 2

 مالئم  بشكل المباعة  والفاكهة  الخضار تغليف  3

 والفاكهة  الخضار  لعرض واألسواق والشوارع  المواقف  في التجول 4

 فوري  بشكل الثمن تحصيل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 يالتعليم
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التفاوض خبرات 1 الجماعي العمل 1

 المخزون حفظ  2 التنظيم 2

 الدفعات  3 نتائج األهداف/ال تحقيق 3

 المنتج مواصفات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 المبيعات عاملو 52 الفرعية  المجموعة

 اآلخرون  المبيعات عاملو 524 الثانوية  المجموعة

 آخر بتد تحت المصنفون غير اتالمبيع عاملو 5249 الوحدات  مجموعة

 أسواق  بائع 524905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  واستخداماتها بالمنتجات المتعلقة  المعلومات وتوفير للعمالء، والخدمات السلع من مجموعة  بيع

 العمالء  من المدفوعات وتلقي  الدفع أمور  وتولي وأسعارها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للعمالء  والخدمات لسلعا من مجموعة  بيع 1

 واألسعار واالستخدامات، بالمنتجات، المتعلقة  المعلومات توفير 2

 الواردة المنتجات مع  والتعامل المنتجات، لشراء  طلبات وإصدار  المتجر، ترتيب على والحفاظ المخزون مستويات مراقبة  3

 المتبعة للسياسة  وفقا   والمرتجعات المنتجات، ستبدالا طلبات ومعالجة  العمالء،  من المدفوعات  وتلقي الدفع أمور  تولي 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )التجزئة( المبيعات في خبرة 1 الجماعي العمل 1

 للمستهلكين( المباشرة  )المبيعات المبيعات في خبرة 2 التنظيم 2

 المستهلك  إرشاد 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمالء  خدمة  4 المبادرة 4

 المنتج صفاتموا 5  5



 
 لموحد للمهن التصنيف السعودي ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 المدرسين  ومساعدو الطفل  رعاية  في العاملون 531 الثانوية  المجموعة

 الطفل  رعاية  في العاملون 5311 الوحدات  مجموعة

 أطفال  رعاية  مسؤول 531101 مهنةال
 

 المهنة  وصف ملخص
  أنشطة  في المساعدة وتقديم  النهارية، الرعاية   مراكز في األطفال على واإلشراف الرعاية  توفير

 تحسينها  على والعمل سلوكهم ومراقبة  األساسية، الرعاية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  لالعتماد األطفال ومساعدة األدوية،  وتوفير الطعام  وتناول  المالبس تبديلو الغسيل مثل الصغار  لألطفال الرعاية  توفير

 األنشطة  هذه تنفيذ في أنفسهم على

 الترفيهية وأنشطتهم األطفال  بتعليم الخاصة  والمعدات المواد تحضير في المساعدة 2

 السلوك تحسين كيفية  حول وآبائهم ومناقشتهم وسلوكهم، األطفال أداء   إدارة 3

4 
 بشأن والتواصل لديهم، عقلية  أو جسدية  مشاكل أي وتحديد عام  بشكل نموهم ومتابعة  ورعايتهم األطفال اقبة مر

 األطفال طب وأخصائي عليمالت  وأخصائي اآلباء  مع االهتمامات

5 
  والمعدات األلعاب  كمرافق األخرى المرافق من وغيرها اللعب لساحات باإلضافة  عليها  والمحافظة  الدراسية  الفصول  إدارة

 والسالمة الصحة   وإجراءات سياسات واتباع  واللوازم،
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 لموحد للمهن التصنيف السعودي ا

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  تالجدارا #

 التعليم  خدمات 1 الجماعي العمل 1

 األطفال رياض 2 التنظيم 2

 المدارس(  وأطفال األطفال رياض )رعاية  القوافي علم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الدارجين  األطفال مجموعة  4 المبادرة 4

5  5 
 األطفال رياض أطفال  )رعاية  البدنية  الحركات

 س(والمدار 



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 المدرسين  ومساعدو الطفل  رعاية  في العاملون 531 الثانوية  المجموعة

 الطفل  رعاية  في العاملون 5311 الوحدات  مجموعة

 أطفال  ُمربية  531102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 والقيام  باألطفال، الرعاية   ومؤسسات الخاصة   المعيشية  واألسر المدارس  في باألطفال االعتناء

 .اللعب أثناء ومراقبتهم وتحميمهم وإطعامهم األطفال إلباس  مثل  متنوعة  مهام  بأداء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطعام  وتناول والراحة  اللعب ثناءأ  ومتابعتهم األطفال  على اإلشراف 1

2 
  وإعداد وصحية، نظيفة  بيئة على والحفاظ واالستحمام، والتغذية  بالمالبس يتعلق فيما ومساعدتهم لألطفال، الرعاية  توفير

 .الرضع لألطفال الحفاضات  وتغيير الرضعات

 .والرحالت األلعاب  مثل زلالمن خارج والجوالت والنزهات الترفيهية   األنشطة  في  والمشاركة  التنظيم 3

 .المسائل  من وغيرها وسلوكياتهم لألطفال اليومية  األنشطة  بخصوص األمور  أولياء  أو اآلباء  مع التواصل 4

 .األناشيد  وغناء بسيطة  يدوية  أشغال وعمل والرسم التلوين  مثل األساسيات وتعليمهم لألطفال القراءة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 ستوىلم األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تمريض( األطفال رعاية  1 الجماعي العمل 1

 طفالاأل نفس علم 2 التنظيم 2

 أطفال  مالبس 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 4 المبادرة 4
 األطفال رياض  أطفال )رعاية  اإلبداعي  العمل

 والمدارس(

5  5  



 
 لسعودي الموحد للمهن التصنيف ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 المدرسين  ومساعدو الطفل  رعاية  في العاملون 531 الثانوية  ةالمجموع

 الطفل  رعاية  في العاملون 5311 الوحدات  مجموعة

 أطفال حاضنة  531103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  العناية  األطفال،  سكن نظافة  ،وضمان للنشاطات أداءهم يضمن بما لألطفال يومية  جداول تنظيم

 العامة السالمة  وسياسات قواعد على المحافظة و  الصعد كافة  على باألطفال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الراحة من الكافي للقسط  وأخذهم الالزمة   والترفيهية  الثقافية  للنشاطات أداءهم يضمن بما األطفال يوميات جداول تنظيم 1

 لمنظمة ا  واإلجراءات السياسات مع يتوافق بما األطفال وترتيب األطفال سكن نظافة  ضمان 2

 لهم الشاملة  التربوية  الرعاية  وتقديم واألخالقية  واالجتماعية  والصحية  الدينية  الصعد  كافة  على باألطفال العناية  3

 .العامة  السالمة   وسياسات قواعد على والمحافظة  األطفال  انة بحض المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  4

5 
  في والعمليات األعمال  سير  تواجه  التي الصعوبات وتوضيح المباشر الرئيس  إلى  ورفعها  العمل  سير عن الفنية   التقارير إعداد

 العمل  أماكن
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) يالتعليم المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 خارجية أطفال حضانة  1 الجماعي العمل 1

 األطفال/مدرسة(  )رياض التنظيف  2 التنظيم 2

 شخصية مساعدة 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 باألطفال  العناية  4 المبادرة 4

 األطفال نفس علم 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   ناتالبيا

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 المدرسين  ومساعدو الطفل  رعاية  في العاملون 531 الثانوية  المجموعة

سين  مساعدو 5312 الوحدات  مجموعة  المدر 

 معلم  مساعد 531201 المهنة
 

 المهنة  وصف صملخ

  الخطة  تنفيذ في والمساعدة التدريس، هيئة  أعضاء لمساعدة  التدريسية  غير الواجبات  بأداء القيام 

  والساحة  المعينة الدراسية  للفصول األساسي المدرس قبل  من  وضعها تم الذي للمناهج الدراسية 

 .المدرس  غياب حال في الصف  لطالب والتدريس  للبرنامج، المخصصة 
 

 للمهنة رئيسية ال المهام

 والجوالت والتجمعات األلعاب  مثل عليها، واإلشراف الدراسية  المناهج عن  الخارجة  واألنشطة  الفصول تنظيم 1

 وترتيبها  الصفية  للغرف المواد ونسخ المدرسية،  والكتب التعليمية  المواد إعداد في المساعدة 2

 وجمعها منزلية ال والواجبات االختبارات مثل  التعليمية  المواد توزيع 3

 الصعوبات  من غيرها أو السلوكية   أو بدنية  أو عقلية  صعوبات من يعانون الذين سيما ال تعلمهم، عملية  في الطلبة  مساعدة 4

 الدرجات وضع  في   التدريس هيئة أعضاء مساعدة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التدريس أصول علم 1 الجماعي العمل 1

 التعليم  خدمات 2 التنظيم 2

 ليم()تع االبتدائية  المدرسة  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العام التعليم أعمال 4 المبادرة 4

5  5  



 
 لتصنيف السعودي الموحد للمهن ا

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

 الصحية الرعاية  مساعدو 5321 الوحدات  مجموعة

 مرضى  رعاية  مساعد 532101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتعليمات إجراءات وتطبيق المستشفيات في المرضى رعاية   في والممرضين األطباء مساعدة

 العامة  و المهنية  والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 األخرى  بالتجهيزات واإلهتمام  للطبيب ألدواتا  وتحضير المعالجة   أو للكشف  المرضى تحضير 1

 منه  يطلب عندما والنبض المرضى حرارة وتسجيل الطبية   األدوات تعقيم 2

 راحته وتأمين مالبسهم وارتداء  وخلع اإلغتسال  على المرضى ومساعدة األسرة أغطية تغير 3

 بمفردهم  الطعام  اولتن اليستطعون اللذين ومساعدة معينة أوقات  في للمرضى الطعام  تقديم 4

 مواعيدها  في الطبيب قبل  من الموصوفة  األدوية  المرضى إعطاء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية يةالسلوك الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 والتمريض العناية  1 الجماعي العمل 1

 األساسية الرعاية  2 التنظيم 2

 )تمريض( اإلسعاف رعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

 االجتماعية والخدمات الرعاية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 نة للمه التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

 الصحية الرعاية  مساعدو 5321 الوحدات  مجموعة

 مسنين  رعاية  مساعد 532102 المهنة
 

 لمهنة ا وصف ملخص
 لهم الراحة  وتوفير الشخصية  متطلباتهم  تأمين في ومساعدتهم العجزة  دور   في بالمسنين اإلعتناء

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المالبس  وتبديل واإلستحمام  والنهوض النوم  في  ومساعدتهم الدور  داخل  التنقل في المسنين مساعدة 1

 بمفرده يأكل ان اليستطيع من  وإطعام الطعام   تناول في المسنين مساعدة 2

 الشخصية  المسن نظافة  على والمحافظة  األسرة أغطية  تبديل 3

 المسنين  لتسلية  الترفيهية  النشاطات بعض تنفيذ 4

 الصحية الحالة  في  بتدهور  المسنين من  حدأ  أي إصابة  عند اإلدارة  وإبالغ  المحددة األوقات في يحتاجها لمن األدوية  إعطاء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 نية الف الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشيخوخة   مرضى رعاية  1 الجماعي العمل 1

 الشيخوخة  نفس علم 2 التنظيم 2

 الشيخوخة( )رعاية  المسؤولية  مجال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 رعية الف المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

 الصحية الرعاية  مساعدو 5321 الوحدات  مجموعة

 إعاقة ذوي  رعاية  مساعد 532103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 اندماجهم وتسهيل راتهمقد لتحسين المعدة  البرامج تطبيق في والمساعدة اإلعاقة بذوي  اإلعتناء

 المهنية والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق المجتمع مع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الترفيهية النشاطات ببعض القيام   على اإلعاقة  ذوي مساعدة 1

 واإلستحمام  والنهوض النوم  في ومساعدتهم التنقل  على اإلعاقة  ذوي مساعدة 2

 بمفرده ياكل أن اليستطيع من وإطعام  الطعام  تناول في اإلعاقة  ذوي مساعدة 3

 محيطهم  ونظافة  الشخصية  نظافتهم على  والمحافظة  اإلعاقة  ذوي تعليم 4

 والعقلية الجسدية   قدراتهم مع يتناسب بما واجتماعيا تربويا و مهنيا لتأهيلهم المعدة البرامج تطبيق في المساعدة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى نىاألد الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )رعاية( الجسدية  اإلعاقة  ذوي األشخاص 1 الجماعي العمل 1

 األساسية الرعاية  2 تنظيمال 2

 )تمريض( اإلسعاف رعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 انوية الث المجموعة

 بالمنازل  الشخصية  الرعاية  عاملو 5322 الوحدات  مجموعة

 منزلي  مرضى  رعاية  مساعد 532201 المهنة
 

 باستمرار الصحية  حالتهم  ومراقبة  عقلي أو جسدي بمرض للمصابين المنزل في العناية  تقديم المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة ة الرئيسي المهام

 بمفرده يأكل ان اليستطيع من  وإطعام الطعام   تناول في المرضى مساعدة 1

 مواعيدها  في الطبيب قبل  من الموصوفة  األدوية المريض إعطاء 2

 المعالج  الطبيب وإعالم  الصحية  المريض  حالة  في تدهور  أي  مالحظة  3

 جةالحا عند المالبس وتبديل واإلستحمام  والنهوض النوم   في ومساعدتهم المنزل داخل  التنقل في المرضى مساعدة 4

 والعامة المهنية  والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) ميالتعلي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المنزلية الرعاية  1 الجماعي العمل 1

 األساسية الرعاية  2 التنظيم 2

 وغيرها( المساكن  )نظافة  الصحية  الرعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  لتصنيفية ا  البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

 بالمنازل  الشخصية  الرعاية  عاملو 5322 الوحدات  مجموعة

 شخصية ية عنا عامل 532202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق لمخدومه  الراحة  وتوفير  اليومية  اإلحتياجات تلبية 

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المحددة األوقات في  النوم  من مخدومة  إيقاظ 1

 الضرورة عند  اإلستحمام   على ومساعدته  ومساحيق مناشف  من  الضرورية  اللوازم  وتجهيز لمخدومة  الحمام  تحضير 2

 إرتدائها   في ومساعدته  لمخدومه  المالبس تحضير 3

 لها المخصصة  األماكن  في  وترتيبها المالبس  وفرز   مخدومة   مالبس  بنظافة  اإلهتمام  4

 وتهويتها   النوم   غرفة  وترتيب اليومية  الصحف  وتأمين  لمخدومة  الطعام  تقديم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى دالح

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المنزلية الرعاية  1 الجماعي العمل 1

 األساسية ية الرعا 2 التنظيم 2

 وغيرها( المساكن  )نظافة  الصحية  الرعاية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

 االجتماعية والخدمات الرعاية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

فين  غير الصحية  الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 5329 الوحدات  مجموعة  آخر بند تحت المصن 

اد 532901 المهنة  فصَّ
 

 الجسم من الفاسد الدم   وإخراج ه،من  الدم  إلسالة العرق أو الوريد  في قطع  أو  شق إحداث المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الطبية  بالمطهرات ثم ومن والصابون بالماء فصده المراد الموضع غسل 1

 الفاسد  الدم  إلخراج المشرط  واستخدام  الدم، بامتالء العرق يبرز  حتى  العروق  إحدى في الدم  حبس 2

 صد الف عملية  في  المستخدمة  األدوات  كل تعقيم 3

 شخص  لكل ومعقم جديد مشرط  استخدم  4

 ومعقمة نظيفة  الفصد عملية فيها تجرى التي غرفة ال أو المكان يكون أن على الحرص 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 العامة الممارسة  1 الجماعي العمل 1

 الدم  لمجموعات األمصال علم 2 التنظيم 2

 اإلبر  بوخز والعالج األلم تخفيف  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

 المعقمة  الصحية  لموادا 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

فين  غير الصحية  الخدمات  في ية الشخص الرعاية  عاملو 5329 الوحدات  مجموعة  آخر بند تحت المصن 

 أولية إسعافات  مساعد 532902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ونقل العمل نماذج وتعبئة المستشفى إلى المريض وصول قبل األولية  اإلسعاف خدمات تقديم

 سليمة  بطريقة  المستشفى إلى المصاب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المصاب عند الحيوية   العالمات فحص طريق عن صابة اإل خطورة تحديد 1

 والمصابين للمرضى المقدمة  التمريضية   واالنشطة  اإلجراءات  توثيق 2

 حدث  ما لمعرفة  يرافقه  من أو  المريض على األسئلة طرح 3

 باستمرار النبض وأخذ الدم   ضغط  ومراقبة  المصاب  تنفس عملية  مراقبة  4

 والعامة  المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق الطبيب ستشارةا  بعد األدوية المريض إعطاء 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 ةوالفني السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )تمريض( اإلسعاف رعاية  1 الجماعي العمل 1

 )تمريض( الطوارئ عناية  2 التنظيم 2

 )حوادث(  األولية   اإلسعافات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السالمة تعليمات 4 المبادرة 4

 الطبي التوثيق 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  ز الرم 

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الشخصية الرعاية  عاملو 53 الفرعية  المجموعة

 الصحية الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 532 الثانوية  المجموعة

فين  غير الصحية  الخدمات  في الشخصية  الرعاية  عاملو 5329 الوحدات  مجموعة  آخر بند تحت المصن 

 طبي تصوير مساعد 532903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 (MRI) المغناطيسي بالرنين والتصوير السينية  األشعة مثل الطبي، التصوير تكنولوجيا استخدام

 واألمراض اإلصابات لتشخيص الالزمة  الصور  على للحصول الصوتية، فوق والموجات

 .العالج تقدم  ومراقبة  واالضطرابات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  أجهزة ووضع للتصوير، الصحيحة  الطريقة  حسب المرضى  أجسام  وضع وضبط   اإلجراءات وشرح للتصوير، المرضى تحضير

 .المشابهة  المتطلبات من ذلك وغير بالتصوير، الخاص )الهالم( والجل الحماية، وأجهزة التثبيت،

2 
  وضبط  األجهزة ومعايرة المطلوبة، التصوير نوعية  لتحديد الصحية الرعاية   أخصائيي من  المقدمة  الطبية  الوصفات مراجعة

 .لذلك تبعا   وضعها

3 
 حسب األجهزة وضبط  التصوير، أثناء المريض الة وح األجهزة أداء ومراقبة الصور، على للحصول الطبي التصوير أجهزة تشغيل

 .الحاجة 

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

 .باألعطال الصيانة  ميكانيكي أو  فني غ وإبال ، األجهزة تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  تالجدارا # السلوكية  الجدارات #

 باألشعة التصوير مساعدة 1 الجماعي العمل 1

 اإلشعاعي  التصوير 2 التنظيم 2

 اإلشعاعي  التصوير علم 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 المغناطيسي بالرنين التصوير 4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 اإلطفاء عمال 5411 الوحدات  مجموعة

 إطفائي 541101 المهنة
 

 اإلنقاذ بجهود والقيام  والممتلكات األرواح وحماية  وإطفائها، ومكافحتها الحرائق  من الوقاية  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 ممكنة   وفعالية   سرعة   بأقصى الطوارئ ومكالمات الحرائق  إلنذارات االستجابة  1

 المياه وخراطيم ومضخات  اإلطفاء، كعربات  الالزمة   واألجهزة المعدات  باستخدام  وإطفائها، الحرائق ظروف تقييم 2

3 
  الحرائق  مواقع وتفتيش  األولية  اإلسعافات وإجراء  الحوادث،  قعوموا المحترقة  المباني من  وإخالئهم الضحايا أماكن تحديد

 انتشارها   من الحد  أو الخطرة المواد  انتشار  ومنع النيران، إخماد بعد

 والممتلكات  األرواح  حماية  أساليب حول الجماهير وتثقيف الحرائق،  من وقاية ال كيفية  عن الناس  توعية  في المشاركة  4

 المختص المسؤول  إلى دوري  بشكل التقارير  ورفع الفنية، اإلنجاز  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # وكية السل الجدارات #

 اإلنقاذ 1 الجماعي العمل 1

 )حوادث(  األولية   اإلسعافات 2 التنظيم 2

 الحرائق  إخماد  على اإلشراف 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحرائق  من الوقائية  الحماية  4 المبادرة 4

 الحرائق  تفتيش 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  ةالمجموع

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 اإلطفاء عمال 5411 الوحدات  مجموعة

 مدني   دفاع  منقذ 541102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اآلالت بإستخدام  الممتلكات  ونقل اإلصابات وإخالء المحاصرين وإنقاذ الكارثة  بمكان المحيطين إخالء

 المهنية   والصحة  السالمة وإجراءات تعليمات وتطبيق اإلنقاذ وأجهزة أدوات   صيانة  ومتابعة  المختلفة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الكارثة مكان ومخارج مداخل  وتحديد الكارثة  مكان ومعاينة  تحديد 1

 الوقاية  ونظارات التنفس كأجهزة ية الشخص الوقاية  وأجهزة مالبس  إستخدام 2

 الالزمة  والتجهيزات األدوات بإستخدام  واآللية اليدوية  بالطرق الكارثة  بمكان المحيطين إخالء 3

 اإلصابات  وإخالء  مختلفة ال بالطرق المحاصرين إنقاذ عمليات وإجراء  المعدة المحاصرين إنقاذ خطة  تنفيذ 4

 الشخصية الوقاية  ومعدات اإلنقاذ واآلالت  أجهزة وضبط صيانة  متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 نية الف الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلنقاذ 1 الجماعي العمل 1

 السالمة تعليمات 2 التنظيم 2

 اإلنقاذ( )خدمات المسؤولية  مجال 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الدخان  من الواقي بالقناع  اإلنقاذ أعمال 4 المبادرة 4

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  مجموعةال

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 الُشرَطيون  5412 الوحدات  مجموعة

 شرطي 541201 المهنة
 

 الجرائم  في والتحقيق وملكياتهم، األشخاص وحماية   النظام، وتطبيق  األمن حفظ  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الدولة في التشريعية  الجهات  ُتقرها التي العامة  القوانين  تطبيق عملية  مراقبة  1

 معينة صعوبات يواجهون الذين االشخاص مساعدة  في المحاولة  و الجرائم، وقوع  لمنع الشوارع في دوريات  اقامة  2

 الطارئة والحوادث الغاتللب واإلستجابة  للمواطنين الحماية  تأمين 3

 بهم المشتبه  من القانون لمخالفي البالغات مراقبة و  العامة   المراقبة  4

 العامة القوانين أو  العام، بالنظام  اإلخالل شأنها من  مظاهر  أي ومنع  العام  النظام  حفظ  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) يميالتعل المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمن  إجراءات 1 الجماعي العمل 1

 األمنية الخدمات 2 التنظيم 2

 لشرطة با المتعلقة  المسائل 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الشرطة( )قضايا المسؤولية  مجال 4 المبادرة 4

 األمن  إجراءات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

اس 5413 ات الوحد  مجموعة  السجون  حر 

 سجن  حارس 541301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 في والمساعدة األحداث، رعاية   ومؤسسات االحتياطي الحبس  ومراكز السجون في السجناء تأمين

 .لهم المشورة وتقديم المذنبين تأهيل إعادة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التأديبية أو  اإلدارية  اإلجراءات  بسبب المعزولين اءوالسجن السجن  وحدات في السجناء  على اإلشراف 1

 .بها المسموح المادي  والضبط  السيطرة إجراءات   واستخدام  الحاجة، عند للطلبات والضبط  السيطرة  عمليات إجراء 2

3 
 قحقو على والحفاظ األمر، لزم  إذا المهنية  المساعدة على السجناء حصول وضمان للسجناء، والنصيحة  المشورة تقديم

 .وكرامتهم  السجناء

4 
  يومية  سجالت وإعداد  بالمحكمة، االستماع  جلسات  لحضور  المعني  الضابط  إلى السجناء ومرافقة  الزيارات  على اإلشراف

 .باألحداث

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 ة المتوسط المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 التصحيحية( )الرعاية  المنطقة  مسؤولية  1 الجماعي العمل 1

 اإلصالحية الرعاية  قضايا 2 التنظيم 2

 اإلصالحي  العالج 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اإلصالحية التدابير 4 المبادرة 4

 األمنية الخدمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  دماتخ عاملو 541 الثانوية  المجموعة

اس 5413 الوحدات  مجموعة  السجون  حر 

 شرعية عقوبات منفذ 541302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المستخدمة  والمواد األدوات وجمع الجريمة   مرتكبي على  االسالمية  الشريعة  عقوبات أحكام  تنفيذ

 الشرعية العقوبات ذبتنفي المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة  وااللتزام  الشرعي الحد تنفيذ في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ووفقا   الشرعية  المحكمة  من الصادر  الشرعي للحكم وفقا   الجريمة   مرتكبي على  اإلسالمية  الشريعة  عقوبات أحكام  تنفيذ

 المنظمة واإلجراءات للسياسات

 المنظمة واإلجراءات للسياسات وفقا   ة الشرعي العقوبات بتنفيذ للقيام  المطلوبة  والمستلزمات والمواد األدوات جمع 2

 التنفيذ  عند عليه  المحكوم   شخصية   من والتحقق التنفيذ وأوامر وثائق صحة  من التأكد 3

 العامة السالمة   وسياسات بقواعد وااللتزام  الشرعية  العقوبات بتنفيذ المتعلقة  والسياسات  اإلجراءات بكافة التام   االلتزام  4

 العمل  سير  تعيق التي والتحديات الصعوبات وتوضيح واإلنجاز العمل  سير حول اإلشرافية  لإلدارة الفنية   التقارير رفع 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية اتالجدار

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اإلسالمية الشريعة  1 الجماعي العمل 1

 اإلسالم نموذج 2 التنظيم 2

  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

  4 المبادرة 4

5  5  



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 بيعات والم الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 األمن  حراس 5414 الوحدات  مجموعة

 أمنية  كاميرات مراقب 541401 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  االتح مع  والتعامل المراقبة، أنظمة   وتشغيل  األمنية،  المراقبة   كاميرات عمليات على اإلشراف

 الساعة مدار  على لها واالستجابة  األمنية  الطوارئ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 لتلك االستجابة  وضمان فيها، والتحقيق الحرائق وطوارئ اإلنذار  حاالت مع  والتعامل المراقبة،  كاميرات عمليات على اإلشراف

 الساعة مدار  على الحاالت

2 
 التحقيقات في  الستخدامها وإدارتها التسجيالت وتنزيل وصيانتها، ومراقبتها  بة المراق وكاميرات  اإلنذار   أنظمة  تشغيل

 البيانات خصوصية  ولوائح لقواعد االمتثال وضمان المستقبلية،

 األمنية واإلجراءات  السياسات وانتهاكات الطارئة  الحاالت في التحقيق 3

 حدوثها عند مشكالتبال اإلدارة  وإبالغ   االمنية   ائحواللو القوانين مع تتوافق التي  واإلجراءات السياسات اتباع  4

 العمل بمسار  والتوصية  لإلدارة، والنتائج  باألسباب المتعلقة   التقارير رفع 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمنية الخدمات 1 الجماعي العمل 1

 الطوارئ  خدمات تنسيق 2 التنظيم 2

 السالمة تعليمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 السكنية المناطق مراقبة  4 المبادرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   اناتالبي

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 األمن  حراس 5414 الوحدات  مجموعة

 أمن  حارس 541402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  منافذ ومراقبة والتخريب، السرقة  ضد الممتلكات لحراسة العمل أماكن راقبة وم  بدوريات القيام 

 .النظام  على والحفاظ العمل،  أماكن إلى الدخول
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
دين هوية  من والتحقق بذلك، التصاريح وإعطاء ومغادرتها، المنشأة إلى الدخول عمليات مراقبة    وتسجيلها، والزوار  المورِّ

 .لهم الدخول تصاريح  ار وإصد

 .والنوافذ واألبواب البوابات وتفقد  العمل، أماكن  في  بدوريات القيام  2

 .المنشأة في اللوائح ونشر الممتلكات، وحماية  النظام  لحفظ  والموظفين الزوار   بين المرور  3

4 
  وإبالغ  الشرطة،  أو اإلسعاف  أو ائقالحر  مكافحة  بإدارات واالتصال الحوادث،  في الفوري  والتحقيق لإلنذارات، االستجابة 

 اإلدارة 

 والبيئة والسالمة   لصحة ا وإجراءات  بسياسات االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 األمنية الخدمات 1 الجماعي العمل 1

 الطوارئ  خدمات تنسيق 2 التنظيم 2

 السالمة تعليمات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 العمل( )بيئة والسالمة  المخاطر تحليل 4 المبادرة 4

 العمالء  خدمة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   تالبيانا

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

 األمن  حراس 5414 الوحدات  مجموعة

 شخصي  حارس 541403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 الشخصية الحراسة  خدمات تقديم

 أضرار أي حصول أو  واالعتداء السرقة من ووقايتهم وأمنهم سالمتهم على والحفاظ

 .ومعنوية  مادية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .حراستها المراد الشخصيات قبل وتهيئته   جاهزيتة  من والتأكد دقيقة  بصورة  المكان تفتيش 1

 .السالح  لحمل الصحيحة  التعليمات حسب ة المناسب الوضعية   ووضعه  السالح  صالحية  من التأكد 2

 المسيره  عند الشخصيات كبار  طريق في يكون غريب جسم أي إبعاد أو  إزالة  3

 الطريق  على مسبقا  معه  واالتفاق المقصودة بالوجهة  السائق إبالغ  4

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات وفقا   وممتلكاتهم الشخصيات كبار  وأمن  سالمة  على المحافظة  5
 

 التعليمية  تطلبات الم

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الشخصية  الحماية  خدمات 1 الجماعي العمل 1

 األمنية الخدمات 2 التنظيم 2

 األمن  إجراءات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األفراد   بسالمة  المتعلقة  المسائل 4 المبادرة 4

 والسالمة اإلنذار  منتجات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 رعية الف المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

فين غير الحماية  خدمات عاملو 5419 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 سباحة منقذ 541901 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  خالل األفراد  سالمة  يضم بما المائية   واألماكن المسابح  برقابة  المتعلقة األعمال كافة  تنفيذ

 .السباحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واإلجراءات السياسات  مع يتوافق بما االخطار  مكامن تحديد بهدف والبحيرات والمسابح كالبحار  السباحة   مواقع  استطالع

 المنظمة 

 غرق بحدوث يوحي قد  ما سماع   أو  مالحظة   عند اإلنقاذ واجب تلبية  2

 المصاب حالة  حسب المناسبة   واإلنقاذ الصحية   العمليات بمختلف  يام الق  خالل من الغريق  إسعاف 3

 السالمة  باحتياطات المتعلقة  المعلومات وتقديم المائية، والمنزلقات الغطس ألواح استخدام  حول للسباحين النصائح تقديم 4

 المختص المسؤول  إلى دوري  بشكل التقارير  ورفع الفنية، اإلنجاز  تقارير إعداد 5
 

 التعليمية  طلبات المت

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 )رياضة( السباحة  1 الجماعي العمل 1

 )رعاية( السباحة  حمامات 2 التنظيم 2

 الغوص  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 اإلنقاذ 4 المبادرة 4

 )حوادث(  األولية   اإلسعافات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  لمجموعةا

فين غير الحماية  خدمات عاملو 5419 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 السواحل خفير 541902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  األمن على واإلشراف البحرية،  المرور  حركة على والرقابة الجمركية،  والرقابة  السمك، صيد رقابة 

 البحري
 

 للمهنة الرئيسية  امالمه

 عنها  االستدالالت وجمع المشروع  غير االصطياد وضبط  مكافحة  1

 قانونا   المختصة  للجهات وتقديمها وضبطها البضائع تهريب مكافحة  2

 .البحرية  والمرافئ الموانئ داخل والنظام  األمن على الحفاظ 3

 الخاصة  والمنطقة  اإلقليمي البحر في يالبحر التلوث ومكافحة البيئة  ضد تحدث التي المخالفات ضبط  4

 المعتمدة المالحية  المرات في السفن  سير  حركة  مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية اراتالجد

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الساحلية   المراقبة  1 الجماعي العمل 1

 األمن  إجراءات 2 التنظيم 2

 الحراسة دوريات 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األمنية الخدمات 4 المبادرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 الثانوية  المجموعة

فين غير الحماية  خدمات عاملو 5419 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 طبيعية محمية  حارس 541903 المهنة
 

 الحماية  ومتطلبات مستلزمات  وتوفير بها، والعناية   الطبيعية  المحمية  وحماية  اسة حر المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  و الخطط  تنفيذ إجراءات تنفيذ ومتابعة  نباتات، أو حيوانات أو  طيور  محمية  سواء   الطبيعية   المحمية  حماية  وبرامج خطط  تطبيق

 الحماية   برامج

 عليها  االعتداء  ومنع بها والعناية  ونباتات وطيور  حيوانات من المحمية  موجودات إكثار إجراءات  مراقبة  2

 .المعنية  الجهات مع بالتنسيق المحمية  حماية  مستلزمات توفير 3

 .الزائرين وجوالت فعاليات تنظيم 4

 والعامة المهنية  والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى دنىاأل الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 البيئة  حماية  1 الجماعي العمل 1

 تالنباتا حماية  2 التنظيم 2

 الغابات في الحيوانات حماية  3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 الحيوانات  حماية  4 المبادرة 4

 للحيوان الوقائية  الصحة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 والمبيعات  الخدمات عاملو 5 الرئيسية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 54 الفرعية  المجموعة

 الحماية  خدمات عاملو 541 لثانوية ا المجموعة

فين غير الحماية  خدمات عاملو 5419 الوحدات  مجموعة  آخر  بند تحت المصن 

 مشاة  ممر حارس 541904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 األولوية  حق وإعطاءهم المشاة سالمة على والحفاظ والسائقين للمشاة التحذيرية  اإلشارات  إعطاء

 حادث  أي  وقوع  عند المعنية  الجهات وإبالغ  الطريق إلجتياز 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المشاة ممر على  سيارتهم إيقاف من  السائقين منع 1

 السير  متابعة  او بتوقف  للمشاة واضحة  إشارات  إعطاء 2

3 
 للسائقين ة السرع  تخفيف  أو لتوقف  تحذيرية  إشارة إعطاء و وداخله  المشاة  ممر قبل مركبة  أي  اجتياز  من السائقين  منع

 بالعبور  للمشاة والسماح

 بأمان الطريق  عبور  على والكبار  األطفال مساعدة 4

 والعامة المهنية  والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السالمة تعليمات 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 التنظيم 2

 الطرق  سطح على عالمات وضع 3 األهداف/النتائج  تحقيق 3

 األفراد   بسالمة  لقة المتع المسائل 4 المبادرة 4

5  5  


