التصنيف السعودي الموحد للمهن

المجموعة الرئيسية السابعة:
عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7111

بنّ اؤو المنازل

المهنة

711101

بناء

ملخص وصف المهنة

المشاركة الفعالة في عمليات البناء وفقا للمخططات والرسومات الفنية الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المشاركة في تحضير الموقع لتشييد المباني ،وإزالة العقبات وتسوية األرض.

2

المساعدة بمهام الحرفيين بما في ذلك رص الطوب وتغطية األرضية والدهان والبياض.

3

تنفيذ التعليمات المتعلقة بالتشييد والمخططات األولية والرسومات والمخططات وتفسيرها.

4

تنظيم األنشطة التي يقوم بها العمال والمقاولون من الباطن وغيرهم من العمال واإلشراف عليها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال البناء/األعمال الشاقة

3

المثابرة

3

مواد البناء والتشييد

4

التطوير الذاتي

4

السقاالت

5

قراءة الرسومات الفنية

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7111

بنّ اؤو المنازل

المهنة

711102

بناء طين

ملخص وصف المهنة

المشاركة الفعالة في عمليات البناء وفقا للمخططات والرسومات الفنية الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع الخيوط لتحديد األساسات ،ليتم حفر األرض بالعمق المحدد.

2

إزالة المالط الزائد باستخدام المسطرين ،وتنظيف جميع األسطح الجديدة وتلميعها.

3

قياس المسافة من النقاط المرجعية ووضع عالمة إرشادية.

4

فحص الهياكل لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال البناء/األعمال الشاقة

3

المثابرة

3

مواد البناء والتشييد

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7112

بنّ اؤو الطابوق ومن يرتبط بهم

المهنة

711201

بنّ اء طوب

وضع وتركيب مواد بناء الطوب وتصليح الجدران والقواطع واألقواس وفقا للمخططات والرسومات

ملخص وصف المهنة

الفنية المحددة لذلك.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قطع الطوب والبالط الهيكلي وإعدادها ،وخلط المالط وفرشه ووضع الطوب.

2

إزالة المالط الزائد باستخدام المسطرين ،وتنظيف جميع األسطح الجديدة وتلميعها.

3

قياس المسافة من النقاط المرجعية ووضع عالمة إرشادية.

4

تحديد المحاذاة الرأسية واألفقية باستخدام الشاقول وخط القياس الحديدي وميزان االستواء.

5

فحص الهياكل لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صب البلوك

3

المثابرة

3

مواد البناء والتشييد

4

التطوير الذاتي

4

بناء مداخن القرميد

5

تشكيل اإلسمنت

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7112

بنّ اؤو الطابوق ومن يرتبط بهم

المهنة

711202

بناء مداخن

وضع وتركيب مواد البناء مثل الطوب وبالط البناء لبناء المداخن وفقا للرسومات ولخطط العمل

ملخص وصف المهنة

الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قطع الطوب والبالط الهيكلي وإعدادها ،وخلط المالط وفرشه ووضع الطوب.

2

إزالة المالط الزائد باستخدام المسطرين ،وتنظيف جميع األسطح الجديدة وتلميعها.

3

قياس المسافة من النقاط المرجعية ووضع العالمات اإلرشادية.

4

تحديد المحاذاة الرأسية واألفقية باستخدام الشاقول وخط القياس الحديدي وميزان االستواء.

5

فحص الهياكل لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

بناء مداخن القرميد

3

المثابرة

3

مواد البناء والتشييد

4

التطوير الذاتي

4

تشكيل اإلسمنت

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7113

الحجارون وقاطعوا األحجار والعاملون في نحت ونقش األحجار

المهنة

711301

بناء حجر

بناء الهياكل الحجرية مثل األعمدة والجدران ،وصيانتها وتصليحها وفقا للرسومات ولخطط العمل

ملخص وصف المهنة

الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بالمحاذاة الرأسية واألفقية باستخدام الشاقول وخط القياس وميزان التسوية.

2

تشكيل الرخام أو الحجر وقطعه ،واستخدام المناشير الكهربائية ومعدات القص واألدوات األخرى.

3

ضبط حجر البناء أو الرخام في مكانه وتثبيته بواسطة المالط والجبس.

4

فرش المالط باستخدام المسطرين لملئ الفراغات والثقوب بين الحجارة ،وتنظيف المالط والجص الزائد من على السطح.

5

فحص الهياكل لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

ترتيب األحجار

3

المثابرة

3

صيانة المباني

4

التطوير الذاتي

4

تركيب األسقف

5

بناء واجهات المباني

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7113

الحجارون وقاطعوا األحجار والعاملون في نحت ونقش األحجار

المهنة

711302

نقاش حجر
ّ

النقش والحفر على الحجر واختيار كتل األحجار المناسبة للعمل و قطعها ونشرها ،وضمان جودة

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز المعدات وتحضير مواد النقش المطلوبة للعمليات ،لتشكيل الصخور حسب المواصفات المطلوبة.

2

تجهيز آالت القطع وفقا للعمق والحجم المطلوب استنادا إلى مواصفات التصميم ،وتشغيل هذه اآلالت.

3

نقش النماذج والتصاميم وطباعتها على أسطح األحجار.

4

تنعيم سطوح الصخور وشذب زواياها باستعمال العدد الخاصة.

5

صقل السطوح وتلميعها بأدوات الصقل المختلفة ،وضمان المطابقة مع المواصفات وجودة المنتج.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الرسم الزخرفي

3

المثابرة

3

النقش على األحجار

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7113

الحجارون وقاطعوا األحجار والعاملون في نحت ونقش األحجار

المهنة

711303

قاطع احجار

تقدير كميات الحجر الالزمة ،وتجهيز األدوات والمعدات الالزمة لقص حجر البناء وتشكيله في
الموقع ،وتشكيل حجارة البناء بحسب المقاسات المحددة وتهيئتها بالنقش المطلوب ،وقياس (كيل)

ملخص وصف المهنة

األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تقدير كميات الحجر الالزمة ،وتمييز أنواع حجر البناء والنقوش والتسميات الشائعة للقطع الحجرية المستخدمة في البناء،
والتنسيق مع مورد حجر البناء عند إعداد الطلبيات.
تحضير أدوات ومعدات قص حجر البناء وتشكيله وتهذيبه ،وقص الحجر في الموقع باألبعاد المطلوبة ،وتشكيله بحسب
االشكال الهندسية المحددة في المخططات ،وتهذيب حجر البناء بالدق والنقش.

3

قطع وتشكيل ِق َطع األقواس الحجرية بحسب طبعات (شبلونات) القطع والتشكيل.

4

تجهيز حجارة البناء بالثقوب الالزمة للدسر وفتحات التثبيت في جوانب الحجر.

5

قياس كميات حجر البناء المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

قطع كتل األحجار

3

المثابرة

3

أعمال الحجارة

4

التطوير الذاتي

4

ترتيب األحجار

5

النقش على األحجار

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7114

صب وتشطيب الخرسانة ومن يرتبط بهم
عاملو
ّ

المهنة

711401

عامل خرسانة

تحضير المواد واألدوات الالزمة لتجهيز الخرسانة وصبها ،ومتابعة تجهيز الخلطات الخرسانية في

ملخص وصف المهنة

الموقع ،وصب العناصر اإلنشائية بالخرسانة وتسويتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تقدير مواد العمل ،واختيار األدوات والمعدات الالزمة ،ومتابعة تجهيز الخلطات الخرسانية بحسب النسب المحددة من مواد
البناء والقوام المناسب.
التحقق من جاهزية الهياكل الخشبية أو المعدنية لصب الخرسانة وخلوها من معيقات الصب.
صب العناصر اإلنشائية بالخرسانة بحسب مناسيب الصب المحددة وفرش الخرسانة ومراقبة قوامها ورجها وتسوية السطوح
الخرسانية وتشطيبها بحسب المواصفات.

4

متابعة إماهة (سقاية) الخرسانة باألسلوب المحدد في المواصفات.

5

قياس كميات أعمال الخرسانة المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الخرسانة

3

المثابرة

3

تنعيم الخرسانة

4

التطوير الذاتي

4

صب الخرسانة

5

شاحنة خلط الخرسانة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7114

صب وتشطيب الخرسانة ومن يرتبط بهم
عاملو
ّ

المهنة

711402

بناء خرسانة جاهزة

ملخص وصف المهنة

تشييد المنشآت وأجزاءها التركيبية من الخرسانة المسلحة كاألعمدة والدعائم واألرضيات والجدران.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة الخطط والمواصفات ،وجمع أو تركيب قوالب الصب وتثبيتها في مواضعها.

2

إعطاء اإلشارة للمساعدة في نقل الخرسانة المخلوطة الجاهزة.

3

صب الخرسانة في قالب الصب.

4

تسوية وتنعيم سطح الخرسانة.

5

رفع قالب الصب عند جفاف الخرسانة ،واتباع تعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الهياكل الخرسانية

3

المثابرة

3

صب الخرسانة

4

التطوير الذاتي

4

تنعيم الخرسانة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7114

صب وتشطيب الخرسانة ومن يرتبط بهم
عاملو
ّ

المهنة

711403

مليس
ّ

القيام بأعمال اللياسة للمباني واألسوار بالمواد المختلفة من إسمنت أو جبس أو جرانيت ،و ما يتبع

ملخص وصف المهنة

ذلك من تحضير المواد الالزمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

معرفة أدوات ومعدات اللياسة وطرق استعمالها.

2

معرفة أصول اللياسة وأنواعها.

3

القدرة على تحديد المناسيب وعلى وزن مسطح األسقف والجدران.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تنعيم األسطح

3

المثابرة

3

األسطح الخرسانية  /االسفلتية

4

التطوير الذاتي

4

تنعيم الخرسانة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7114

صب وتشطيب الخرسانة ومن يرتبط بهم
عاملو
ّ

المهنة

711404

عامل تشكيل وصب الموزاييك

وضع سطوح خاصة والقيام بالتشطيبات الداخلية والخارجية للمباني والحدائق والجمع بين الخرسانة

ملخص وصف المهنة

المصبوغة المرصعة أو المزخرفة مع قطع صغيرة من الرخام أو الزجاج أو الجرانيت أو الكوارتز.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المخطط وكمية المواد والمعدات الالزمة اعتمادا على المخططات األولية.

2

خلط المواد إلنتاج الجبس والخرسانة والطين ،ورش قطع الرخام الملون ومسحوق الصلب على الخليط.

3

صب خليط الموزاييك في قوالب وإطارات خشبية ،وفرش الخليط وتسويته وتنعيمه.

4

معالجة السطح النهائي ،والتغطية بطبقة من عوازل تسرب المياه وموانعها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

مواد البناء والتشييد

3

المثابرة

3

تركيب األرضيات

4

التطوير الذاتي

4

تركيب أرضيات التيراتسو

5

الطالء وتغليف األسطح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7115

النجارون والعاملون في األشغال الخشبية
ّ

المهنة

711501

نجار
ّ

أخذ المقاسات من الموقع أو من المخططات والرسوم التنفيذية وتحديد مواد العمل ومواصفاتها
وتقدير كمياتها وكلفتها وتشكيل القطع الخشبية باستخدام أدوات وآالت النجارة وتجميع مشغوالت

ملخص وصف المهنة

نجارة المباني وتركيبها في الموقع وتجميع مشغوالت األثاث الخشبي وصيانة المشغوالت
الخشبية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

أخذ المقاسات من الموقع أو من المخططات والرسوم التنفيذية وتحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها.
تشكيل قطع المشغوالت الخشبية باستخدام األدوات اليدوية و آالت النجارة مثل :آالت النشر والتسميك والتسوية والتنعيم
والنقر والفرز بحسب المخططات والرسوم التنفيذية.

3

تجميع مشغوالت نجارة البناء مثل األبواب والنوافذ واألدراج وقطع الديكور الداخلي وتركيبها في الموقع.

4

تجميع أجزاء مشغوالت األثاث الخشبي بحسب الرسوم التنفيذية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

النجارة

3

المثابرة

3

األثاث

4

التطوير الذاتي

4

الزخارف (األعمال الخشبية)

5

أعمال خشبية

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7115

النجارون والعاملون في األشغال الخشبية
ّ

المهنة

711502

نجار قوالب انشائية

تشكيل وتدعيم القوالب اإلنشائية وفقا لألشكال المراد صناعتها من خالل تنفيذ خطط الرسوم

ملخص وصف المهنة

واألشكال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مقاسات وأشكال القوالب اإلنشائية الالزمة لصب القواعد واألعمدة والجدران الخرسانية من المخططات والرسوم
التنفيذية.

2

تشكيل القوالب اإلنشائية وفقا للمخططات والرسومات المعدة.

3

تشكيل الهياكل الخشبية لجمالونات القرميد.

4

قياس األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

نجارة البناء والتشييد

3

المثابرة

3

البناء باألخشاب

4

التطوير الذاتي

4

الهياكل الخشبية

5

فرز الخشب

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7115

النجارون والعاملون في األشغال الخشبية
ّ

المهنة

711503

نجار هياكل خشبية

تشكيل وتدعيم الهياكل الخشبية لصب القواعد واالعمدة والجدران الخرسانية ،وتشكيل جمالونات

ملخص وصف المهنة

تركيب أشكال القرميد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مقاسات واشكال الهياكل الخشبية الالزمة لصب القواعد واألعمدة والجدران الخرسانية من المخططات والرسوم
التنفيذية.

2

تشكيل الهياكل الخشبية لصب القواعد واألعمدة والجدران الخرسانية وتدعيمها.

3

تشكيل الهياكل الخشبية لصب السقوف الخرسانية وتدعيمها.

4

تشكيل الهياكل الخشبية لجمالونات القرميد.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

نجارة البناء والتشييد

3

المثابرة

3

البناء باألخشاب

4

التطوير الذاتي

4

الهياكل الخشبية

5

فرز الخشب

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7115

النجارون والعاملون في األشغال الخشبية
ّ

المهنة

711504

نجار سفن

تصميم وإصالح األعمال الخشبية الهيكلية المتعلقة بالسفينة والعتاد الخشبي وفقا للمخططات

ملخص وصف المهنة

والرسومات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

بناء األرضيات واألبواب والجدران باستخدام آالت النجارة والمناشير والمطارق واألقواس وأدوات النجارة األخرى.

2

نقل ضوابط الروافع لرفع أو خفض المرساة.

3

تجميع وتثبيت األجزاء باستخدام مواد الصقة وأدوات يدوية وأدوات كهربائية.

4

صيانة المشغوالت الخشبية.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

نجارة البناء والتشييد

3

المثابرة

3

الهياكل الخشبية

4

التطوير الذاتي

4

معالجة األسطح الخشبية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

711

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7119

عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين غير المصنّ فين تحت بند آخر

المهنة

711901

ناصب سقاالت

ملخص وصف المهنة

نصب السقاالت ومنصات العمل لمشاريع اإلنشاءات واألنشطة مثل التنظيف والترميم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد السقاالت والعوارض واألعمدة والمعدات األخرى.

2

نصب السقاالت ومنصات العمل.

3

تفكيك السقاالت بعد االنتهاء من العمل ،وإعداد المواد الخاصة بالتحميل والنقل.

4

إنشاء وحدات ألواح ذات قاعدة ثابتة على سطح األرض.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تنظيف مواقع البناء

3

المثابرة

3

أعمال البناء والتشييد

4

التطوير الذاتي

4

رفع األثقال

5

إنشاء الهياكل الحديدية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7121

العاملون في بناء السقوف

المهنة

712101

عامل تسقيف أسفلت ومكونات اصطناعية

تغطية الجانب العلوي لألبنية بعدة طبقات من المواد العازلة وورق التسقيف والقار الحار وطبقة من

ملخص وصف المهنة

الحصى للسطح النهائي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

نشر القار الحار فوق قاعدة السطح ،ووضع طبقات متعاقبة من القار الحار والمواد العازلة وورق التسقيف حتى يتم بناء غطاء
السقف.

2

قطع الصفائح المعدنية واألوراق الثقيلة وتثبيتها في الزوايا بين الجدران.

3

تغطية السقوف و الجدران باأللواح الخشبية أو بالط السقوف أو الجبس أو ورق الجدران.

4

وضع طبقة ثقيلة من القار الحار.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

وضع األسقف

3

المثابرة

3

تركيب األسقف

4

التطوير الذاتي

4

األسطح الخرسانية  /االسفلتية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7121

العاملون في بناء السقوف

المهنة

712102

عامل تسقيف ألواح معدنية

ملخص وصف المهنة

تركيب أسقف المباني باستخدام األلواح المعدنية وغيرها من المواد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المخطط وكمية المواد والمعدات الالزمة اعتمادا على المخططات األولية.

2

تركيب أسقف المباني باستخدام المعادن ،وقطع وضبط مواد التسقيف لتتناسب مع جميع أنحاء الجدران والفتحات.

3

وضع الدهان والطالء الخاص على السقف لمنع التسرب ومقاومة الرطوبة.

4

فحص األسقف لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

وضع األسقف

3

المثابرة

3

تركيب األسقف

4

التطوير الذاتي

4

عزل األسقف والواجهات

5

صفائح األسقف (تركيب)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7121

العاملون في بناء السقوف

المهنة

712103

عامل تسقيف اخشاب وطين

ملخص وصف المهنة

تركيب أسقف المباني باستخدام األلواح األخشاب والطين وغيرها من المواد.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد المخطط وكمية المواد والمعدات الالزمة اعتمادا على المخططات األولية.
تركيب أسقف المباني باستخدام األلواح الخشبية والطين ،وقطع وضبط مواد التسقيف لتتناسب مع جميع أنحاء الجدران
والفتحات.

3

وضع الدهان والطالء الخاص على السقف لمنع التسرب ومقاومة الرطوبة.

4

فحص األسقف لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

وضع األسقف

3

المثابرة

3

تركيب األسقف

4

التطوير الذاتي

4

عزل األسقف والواجهات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7121

العاملون في بناء السقوف

المهنة

712104

عامل تسقيف اردواز وقرميد

ملخص وصف المهنة

تركيب أسقف المباني باستخدام القرميد وغيرها من المواد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المخطط وكمية المواد والمعدات الالزمة اعتمادا على المخططات األولية.

2

تركيب أسقف المباني باستخدام القرميد ،وقطع وضبط مواد التسقيف لتتناسب مع جميع أنحاء الجدران والفتحات.

3

وضع الدهان والطالء الخاص على السقف لمنع التسرب ومقاومة الرطوبة.

4

فحص األسقف لتحديد التصليحات المطلوبة ،وتصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

وضع األسقف

3

المثابرة

3

تركيب األسقف

4

التطوير الذاتي

4

عزل األسقف والواجهات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7122

العاملون في تركيب األرضيات والتبليط

المهنة

712201

مركّب سجاد وموكيت وأرضيات لدائنية

ملخص وصف المهنة

مد وتثبيت لفائف السجاد والموكيت على األرضيات وتركيب البطانة الداخلية وقص المواد الزائدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد المخطط وكمية المواد والمعدات الالزمة اعتمادا على المخططات األولية.
مد السجاد والموكيت وأخذ القياس ووضع العالمات ،وقصهم وتشذيبهم وتجهيز البطانات الداخلية استنادا على تخطيطات
األرضية..

3

تركيب السجاد والموكيت وتثبيته باستخدام المواد الالصقة ومعدات التثبيت المعدنية.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

فرش السجاد

3

المثابرة

3

السجاد

4

التطوير الذاتي

4

التركيب الكهربائي

5

إصالح األثاث

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7122

العاملون في تركيب األرضيات والتبليط

المهنة

712202

مبلط

تقدير كميات البالط ومواد العمل ،وإعداد السطوح واألرضيات واألدراج والجدران للتبليط ،،وتبليط
األرضيات والساحات واألدراج والجدران بالبالط اإلسمنتي والبالط الخزفي (السيراميك) ،وتركيب

ملخص وصف المهنة

البالط الخزفي (السيراميك) وتثبيته باستخدام المواد الالصقة ،وقياس (كيل) األعمال المنجزة
وحساب التكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أنواع البالط الالزم ومواصفاته ومقاساته وتقدير كمياته وتحديد مواد العمل وتقدير كمياتها وفقا لخطط العمل
المقدرة.

2

تهيئة األرضيات و/أو السطوح إلجراء عملية التبليط بحسب المواصفات.

3

ترويب البالط بالروبة المحددة في المواصفات.

4

تنظيف البالط بعد الترويب وتلميعه.

5

صيانة أعمال البالط وقياس (كيل) األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

ترتيب البالط واألحجار

3

المثابرة

3

تركيب البالط

4

التطوير الذاتي

4

تبليط األرضيات

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7122

العاملون في تركيب األرضيات والتبليط

المهنة

712203

عامل تركيب أرضية خشبية

ملخص وصف المهنة

تلبيس األرضيات بألواح خشبية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قطع األلواح الخشبية حسب عرض وطول األرض باستخدام المنشار.

2

تثبيت ألواح الخشب بشكل متساوي ودقه بواسطة المطرقة.

3

قطع األخشاب الزائدة باستخدام المنشار.

4

طلي ألواح الخشب بالزيت أو القار أو مواد أخرى.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب أرضيات الباركيه

3

المثابرة

3

تجليخ أرضيات الباركيه

4

التطوير الذاتي

4

طالء األرضيات بالورنيش

5

تنظيف/تلميع األرضيات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7122

العاملون في تركيب األرضيات والتبليط

المهنة

712204

مركب الفسيفساء

اختيار رقاقات الفسيفساء أو قطع وتحضير قطع من الحجر أو السيراميك أو الزجاج الملون أو غيرها

ملخص وصف المهنة

من المواد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مالءمة وتثبيت السيراميك أو قطع المواد األخرى طبقا للنموذج.

2

تركيب أجزاء الرقاقات المماثلة وقطع المواد األخرى على صفيحة من الورق والصاقها.

3

تهيئة األسطح لوضع لوحة الفسيفساء.

4

وضع اإلسمنت وتنظيم تصميم الفسيفساء.

5

تنقيح وجه التصميم بتحشية الفسحات والتلميع.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب البالط

3

المثابرة

3

ترتيب البالط واألحجار

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7123

المبيضون

المهنة

712301

مجبس

تحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها وصب المشغوالت الجبسية وتشكيلها
وتركيبها بحسب المخططات وتشكيل وتركيب األلواح الجبسية الجاهزة وتثبيتها وصيانة أشغال

ملخص وصف المهنة

الجبس.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وتحضيرها في الموقع بحسب الكميات والمواصفات.

2

إعداد نماذج وتشكيل قوالب الصب وتجهيز خلطات الجبس وصب الجبس في القوالب ونزعه وحفظه.

3

تركيب وتثبيت المشغوالت الجبسية بحسب التصاميم المعتمدة.

4

تشكيل وتركيب وتثبيت المشغوالت الجبسية باستخدام ألواح الجبس الجاهزة والزوايا المعدنية.

5

تشخيص عيوب المشغوالت الجبسية وتنفيذ أعمال الصيانة الالزمة وقياس (كيل) األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صب الجبس

3

المثابرة

3

أعمال الجص

4

التطوير الذاتي

4

تقنية الجبس

5

التجصيص بالرش

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7124

العاملون في العزل

المهنة

712401

عامل عزل أنابيب ومراجل

ملخص وصف المهنة

تركيب مواد عزل األنابيب والمراجل في األماكن المحددة وفقا لخطط العمل الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص األجزاء وتحديد طريقة العزل المناسبة.

2

إجراء التركيبات الالزمة لضمان اعزل األنابيب والمراجل وفقا للخط المرسومة.

3

تشطيب األنابيب والمراجل المعزولة بما في ذلك مانعات التسرب واألشرطة والمواد األخرى.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

عزل أنابيب السباكة

2

التنظيم

2

معايير العزل

3

المثابرة

3

تقنية العزل

4

التطوير الذاتي

4

تركيب األنابيب الصناعية

5

تعليمات السالمة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7124

العاملون في العزل

المهنة

712402

عامل عزل صوتي

ملخص وصف المهنة

تركيب مواد العزل الصوتي في المباني والمكاتب والغرف وفقا لخطط العمل الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب مواد العزل الصوتي.

2

فحص األجزاء وتحديد الطريقة المناسبة لتنفيذ عملية العزل الصوتي.

3

إجراء التركيبات الالزمة لضمان العزل الصوتي وفقا للخط المرسومة.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

معايير العزل

3

المثابرة

3

تقنية العزل

4

التطوير الذاتي

4

عزل األسقف والواجهات

5

العزل بالحقن

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7124

العاملون في العزل

المهنة

712403

عامل عزل حراري

ملخص وصف المهنة

تركيب مواد العزل الحراري في المباني والمكاتب والغرف وفقا لخطط العمل الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص األجزاء وتحديد طريقة العزل المناسبة.

2

إجراء التركيبات الالزمة لضمان العزل الحراري وفقا للخط المرسومة.

3

تشطيب السطوح المعزولة أو ثقوب المداخل بالمواد بما في ذلك مانعات التسرب واألشرطة الالصقة والصمغ.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تحليل األثر البيئي

3

المثابرة

3

تركيب العوازل الحرارية

4

التطوير الذاتي

4

العزل الصناعي (تركيب)

5

العزل (أنظمة التدفئة/التهوية/الصرف الصحي)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7124

العاملون في العزل

المهنة

712404

عامل عزل مائي

ملخص وصف المهنة

تركيب مواد العزل المائي في المباني والمكاتب والغرف وفقا لخطط العمل الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص األجزاء وتحديد طريقة العزل المناسبة.

2

إجراء التركيبات الالزمة لضمان العزل المائي ولمنع تسرب المياه وفقا للخط المرسومة.

3

تشطيب السطوح المعزولة أو ثقوب المداخل بالمواد بما في ذلك مانعات التسرب المائي واألشرطة الالصقة والصمغ.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

معايير العزل

3

المثابرة

3

تقنية العزل

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7125

مركبو الزجاج

المهنة

712501

مركب زجاج

قص الزجاج والمرايا وتشكيلها وصقل أحرفها وتركيب الزجاج في النوافذ واألبواب واألطر ،وتغشية

ملخص وصف المهنة

الزجاج والمرايا.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد قياسات ومواصفات الزجاج والمرايا المطلوبة وتفصيل وقص ألواح الزجاج والمرايا حسب المقاسات.

2

ثقب ألواح الزجاج وتفريغ الزجاج والمرايا باستخدام فرجار القص أو الطبعات.

3

تركيب الزجاج وتثبيته في األبواب والنوافذ وتركيب الزجاج في أطر اللوحات.

4
5

تحديد أشكال الزخرفة المطلوبة على الزجاج والمرايا وتحضير الطبعات والمواد الالزمة للتغشية وتغشية سطوح المرايا
والزجاج.
صناعة األواني الزجاجية وأعمال نفخ الزجاج وحفر الزجاج بالطرق الكيميائية والميكانيكية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب الزجاج المسطح

3

المثابرة

3

تجميع الزجاج

4

التطوير الذاتي

4

تشذيب الحواف (زجاج وسيراميك)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7126

السباكون ومركِّبو األنابيب
ّ

المهنة

712601

سباك

تحديد المواد الالزمة ومواصفاتها وتقدير الكميات والتكلفة تخطيط مسار شبكات المياه والصرف
الصحي المنزلي بحسب المخططات وقص وتشكيل وتركيب وتوصيل أنابيب شبكات المياه

ملخص وصف المهنة

والصرف الصحي المنزلية وتركيب القطع الصحية وسخانات المياه والخزانات والمضخات وصيانة
شبكات المياه والصرف الصحي المنزلية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المواد الالزمة ومواصفاتها وتقدير كمياتها من المخططات التنفيذية وتقدير التكلفة وتجهيز معدات وأدوات العمل.

2

تخطيط مسار شبكات المياه والصرف الصحي ومتابعة حفر المسار في الجدران.

3

قص وتشكيل وتركيب وتوصيل شبكات المياه المعدنية والبالستيكية وشبكات الصرف الصحي المنزلية بحسب المخططات.

4
5

تركيب القطع الصحية ،مثل :المغاسل واطقم الحمامات والمجالي وملحقاتها من البطاريات وتوصيلها بمصدر المياه وتركيب
سخانات المياه والخزانات والمضخات وتوصيلها.
فحص ضغط الشبكة والتسريب وصيانة شبكات المياه والقطع الصحية وشبكات الصرف الصحي المنزلية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

سباكة المواسير

2

التنظيم

2

خدمات السباكة

3

المثابرة

3

مواد السباكة

4

التطوير الذاتي

4

مد األنابيب

5

عزل أنابيب السباكة

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7126

السباكون ومركِّبو األنابيب
ّ

المهنة

712602

مركب أنابيب

تتبع مسار شبكات المياه والصرف الصحي العامة وقص وتشكيل وتوصيل أنابيب شبكات المياه
العامة وتركيب وتوصيل أنابيب شبكات الصرف الصحي العامة وصيانة خطوط شبكات المياه

ملخص وصف المهنة

والصرف الصحي العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تتبع مسار شبكات المياه والصرف الصحي العامة من المخططات التنفيذية وتقدير كميات االنابيب وقطع التوصيل
ومواصفاتها ومتابعة أعمال الحفر وتجهيز المسار.

2

تشكيل األنابيب المعدنية والبالستيكية لشبكات المياه العامة وتوصيلها بطرق التوصيل المختلفة وبحسب المخططات.

3

توصيل أنابيب شبكات الصرف الصحي العامة وتثبيتها.

4

تفقد وتشخيص أعطال شبكات المياه العامة وتنفيذ أعمال الصيانة.

5

تفقد وتشخيص أعطال شبكات الصرف الصحي العامة وتنفيذ أعمال الصيانة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إنشاء خطوط األنابيب

2

التنظيم

2

مد األنابيب الرئيسية

3

المثابرة

3

تصليح أعمال األنابيب

4

التطوير الذاتي

4

أنظمة األنابيب

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7127

ميكانيكيو التكييف والتبريد
ّ

المهنة

712701

ميكانيكي ضاغطة

ملخص وصف المهنة

تركيب الضواغط وصيانتها وتصلحيها وفقا لخطط العمل الموضوعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب الضواغط تحت إشراف المتخصصين في هذا المجال.

2

المعدات ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.
فحص أداء
ّ

3

فحص المعدات للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،وإصالح النظم وتحديثها.

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المضطلع بها.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تقنية الضغط

3

المثابرة

3

الفحص الميكانيكي

4

التطوير الذاتي

4

تقنية المعدات

5

المعايرة القياسية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7127

ميكانيكيو التكييف والتبريد
ّ

المهنة

712702

ميكانيكي تدفئة وتهوية وتكييف

ملخص وصف المهنة

فحص نظم تمديدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وصيانتها وتصليحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب مكونات نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

2

تركيب األنابيب وضبط وربط األنابيب ليتم تركيبها.

3

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

4

تصليح األجزاء التالفة أو البالية واستبدالها ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

5

حفظ السجالت الخاصة بخدمات المعدات وتصليحها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

المباني الصديقة للبيئة

3

المثابرة

3

تقنية المعدات

4

التطوير الذاتي

4

تقنيات التدفئة

5

التدفئة والتهوية والتكييف (تركيب)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

712

العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7127

ميكانيكيو التكييف والتبريد
ّ

المهنة

712703

ميكانيكي برادات

ملخص وصف المهنة

تركيب نظم التبريد والتكييف وصيانتها وتصلحيها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب أجهزة التبريد والتكييف الصناعية والتجارية والمنزلية تحت إشراف المتخصصين في هذا المجال.

2

المعدات ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.
فحص أداء
ّ

3

فحص المعدات للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،وإصالح النظم وتحديثها.

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المضطلع بها.
حفظ السجالت الخاصة بخدمات المعدات وتصليحها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

نظام تكييف الهواء (صيانة)

3

المثابرة

3

التدفئة والتهوية والتكييف (تركيب)

4

التطوير الذاتي

4

الفحص الميكانيكي

5

تقنية المعدات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7131

العاملون في الدهان ومن يرتبط بهم

المهنة

713101

دهان
ّ

تحضير كميات وأنواع الدهان الالزمة وتحضير العدد واألدوات الالزمة وتجهيزها ،ودهان السطوح
اإلسمنتية والخشبية والمعدنية في األبنية ،ودهان السطوح بدهانات الديكور الخاصة وقياس (كيل)

ملخص وصف المهنة

أعمال الدهان وحساب التكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد السطوح المطلوب دهانها في المباني وتحديد المعالجات الالزمة وحصر كميات وأنواع الدهان المطلوبة وتحضيرها
وتجهيز العدد واألدوات والتجهيزات اآللية المستخدمة في الدهان.

2

إعداد السطوح المختلفة للدهان وتعبئة الشقوق والفجوات للمواد المالئة ومعجنة السطوح وتنعيمها.

3

تحضير الدهانات باللزوجة المطلوبة وتأسيس السطوح المختلفة بدهانات التأسيس المناسبة.

4
5

دهان السطوح اإلسمنتية باستخدام المستحلبات المائية والدهانات الزيتية وبدهانات الديكور الخاصة ودهان السطوح
الخشبية بالدهانات الخاصة بها ،ودهان السطوح المعدنية بالدهانات المناسبة.
قياس (كيل) أعمال الدهان وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

طالء المنازل

3

المثابرة

3

ورق الحائط والطالء والمنتجات الكيميائية

4

التطوير الذاتي

4

الرش النهائي

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7131

العاملون في الدهان ومن يرتبط بهم

المهنة

713102

مركب ورق جدران

وضع طبقة من البياض أو اإلسمنت أو غيرها من المواد المماثلة على الجدران الداخلية واألسقف

ملخص وصف المهنة

والقواطع ألغراض الحماية والديكور.

المهام الرئيسية للمهنة
1

وضع العالمات على األسطح وحفها وتنعيمها وتنظيفها تجهيزا لوضع البياض والجبس وغيره من المواد أخرى.

2

اختيار المواد والكيماويات مثل البياض والجبس والمالط وخلطها ،ووضع طبقة من البياض على الجزء الداخلي.

3

استخدام مجموعة متنوعة من األدوات اليدوية لعمل وتركيب تصاميم الزينة.

4

فحص أعمال البياض الحالية وتصليحها واستبدال قطع البياض التزيينية البالية أو الممزقة قبل تثبيتها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

التوثيق الفني

3

المثابرة

3

صب الجبس

4

التطوير الذاتي

4

التجصيص بالرش

5

تقنية الجبس

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7132

العاملون في الدهان بالرش والملمعون

المهنة

713201

عامل طالء بالرش

ملخص وصف المهنة

رش األسطح بمادة واقية أو زخرفية ،وضمان جودة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أنواع وكميات المواد والمعدات المطلوبة استنادا إلى مساحة السطح ونوعه.

2

تنظيف األسطح وكشطها وصقلها بالورق الرملي ووضع الطالء األساسي والطالء العازل قبل رشها بالطالء.

3

إعداد المعدات وخلط المواد الكيميائية للحصول على المواد المطلوبة.

4

ّ
رش الطالء على األسطح باستخدام معدات الرش.

5

إزالة المواد العازلة والمواد الواقية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الطالء بالرش (فني)

3

المثابرة

3

دهان الحافالت بالرش

4

التطوير الذاتي

4

الرش النهائي

5

مواصفات المنتج

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7132

العاملون في الدهان بالرش والملمعون

المهنة

713202

عامل طالء بالورنيش

ملخص وصف المهنة

طالء األسطح بالورنيش للحماية أو الزخرفة ،وضمان جودة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أنواع وكميات المواد والمعدات المطلوبة استنادا إلى مساحة السطح ونوعه.

2

تنظيف األسطح وكشطها وصقلها بالورق الرملي ووضع الطالء األساسي والطالء العازل قبل طالئها بالورنيش.

3

إعداد المعدات وخلط المواد الكيميائية للحصول على المواد المطلوبة.

4

طالء الورنيش على األسطح باستخدام األدوات يدوية والكهربائية.

5

إزالة المواد العازلة والمواد الواقية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الطالء وتغليف األسطح

3

المثابرة

3

إزالة األصباغ

4

التطوير الذاتي

4

أعمال الدهانات

5

المعالجة بالرمل

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7132

العاملون في الدهان بالرش والملمعون

المهنة

713203

عامل طالء مركبات

تشغيل وخدمة األجهزة المستخدمة لطالء المركبات ،وتجهيز خلطات الدهان وسطح المركبة وإجراء
عمليات التنعيم والتكملة األولية لألسطح المراد طالئها وإجراء عمليات المعجنة ورش دهان

ملخص وصف المهنة

األساس ،وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشغيل ضاغطة الهواء وفك وتفقد مصفي الهواء ومنظم الضغط وضبطه.

2

طلب الدهان بحسب دليل األلوان وتجهيز مونة الدهان ومواد التأسيس لطالء المركبات.

3

تهيئة جسم المركبة باستعمال دهان األساس والمعاجين الخاصة ورش دهان األساس.

4

إجراء عمليات التنعيم لسطح المركبة.

5

عزل األجزاء المراد دهنها وتشغيل الفرن الحراري.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

طالء السيارات

3

المثابرة

3

الطالء بالرش

4

التطوير الذاتي

4

الطالء وتغليف األسطح

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7132

العاملون في الدهان بالرش والملمعون

المهنة

713204

عامل طالء مصنوعات

تشغيل وخدمة األجهزة المستخدمة لطالء المصنوعات ،وتجهيز خلطات الدهان وإجراء عمليات
التنعيم والتكملة األولية لألسطح المراد طالئها وإجراء عمليات المعجنة ورش دهان األساس،

ملخص وصف المهنة

وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشغيل ضاغطة الهواء وفك وتفقد مصفي الهواء ومنظم الضغط وضبطه.

2

طلب الدهان بحسب دليل األلوان وتجهيز مونة الدهان ومواد التأسيس لطالء المعدات.

3

تهيئة جسم المعدات باستعمال دهان األساس والمعاجين الخاصة ورش دهان األساس.

4

إجراء عمليات التنعيم ألسطح المعدات.

5

عزل األجزاء المراد دهنها وتشغيل الفرن الحراري.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الطالء الصناعي (الهياكل الحديدية)

3

المثابرة

3

الطالء الواقي من الصدأ

4

التطوير الذاتي

4

الطالء باستخدام اآلالت

5

الطالء وتغليف األسطح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7133

عاملو تنظيف المباني

المهنة

713301

منظف واجهات مباني

ملخص وصف المهنة

الحفاظ على نظافة األسطح الخارجية للمباني والهياكل األخرى.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف السطوح المبنية من الحجر أو الطوب أو المعدن أو الزجاج باستخدام أساليب مختلفة.

2

استخدام مجموعة متنوعة من األدوات والمعدات الخاصة بالتنظيف.

3

تشحيم معدات التنظيف وتنظيفها وتصليحها.

4

فحص القنوات الداخلية والمداخن وغيرها من األنابيب المماثلة وتنظيفها.

5

إزالة األسبستوس واألسطح التالفة من المباني بسبب الحريق.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تنظيف الواجهات

3

المثابرة

3

تنظيف المداخن

4

التطوير الذاتي

4

التنظيف باستخدام الضغط العالي

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7133

عاملو تنظيف المباني

المهنة

713302

جالء بالط

ملخص وصف المهنة

القيام بعمليات جلي البالط باستخدام اآلالت المختلفة أو باألدوات اليدوية ،وضمان الجودة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جلي وتلميع بالط األرض بآلة أو باألدوات اليدوية إلزالة التموجات.

2

.تلميع الحواشي والسلم

3

تشحيم معدات التنظيف وتنظيفها وتصليحها.

4

التأكد من لمعان البالط بعد الجلي.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجليخ األرضيات

3

المثابرة

3

التجليخ (آلة تقليدية)

4

التطوير الذاتي

4

البالط واألحجار

5

تنظيف/تلميع األرضيات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7133

عاملو تنظيف المباني

المهنة

713303

عامل تنظيف أسطح مباني

الحفاظ على نظافة أسطح المباني باستخدام مجموعة متنوعة من األدوات والمعدات الخاصة و اتباع

ملخص وصف المهنة

سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

غسل و شطف أسطح المباني باستخدام المياه والمحاليل المختلفة.

2

استخدام مجموعة متنوعة من األدوات والمعدات الخاصة بالتنظيف.

3

المحافظة على معدات التنظيف وتنظيفها وتصليحها و إعادتها إلى مكانها المناسب.

4

توفرها بشكل دائم.
مواد التنظيف و التأكد من ّ
مراقبة كميات
ّ

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف واجهات المباني بالتنعيم

2

المبادرة

2

التنظيف (الشوارع/المساحات الخارجية)

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

استخدام أدوات التنظيف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

71

عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين

المجموعة الثانوية

713

العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

7133

عاملو تنظيف المباني

المهنة

713304

عامل تنظيف مداخن

تحديد مستلزمات تنظيف المداخن و القيام بتنظيف المداخن باستخدام األساليب والطرق الالزمة

ملخص وصف المهنة

باإلضافة إلى مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة عند اختيار مواد التنظيف.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد األدوات والمواد والمستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال تنظيف المداخن والمحافظة عليها وضمان توافرها عند الحاجة.

2

تنظيف المداخن باستخدام األساليب والطرق الالزمة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

3

مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة عند اختيار مواد التنظيف.

4

تطهير المنزل أو الجهة من آثار التنظيف من خالل استخدام األدوات واألجهزة المعدة لذلك.

5

االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة أثناء القيام بتنظيف المداخن.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف المداخن

2

المبادرة

2

تنظيف أنظمة التهوية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

استخدام أدوات التنظيف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7211

العاملون في سبك المعادن وصنع القوالب المعدنية

المهنة

721101

سابك معادن

ملخص وصف المهنة

القيام بسبك المعادن بالقوالب المختلفة وضمان جودة اإلنتاج.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

نقل شحنة المنصهر بواسطة البواتق اليدوية أو بواسطة الرافعات السقفية إلى مكان الصب.

2

صب المعدن المنصهر في القوالب الرملية حسب الكميات المناسبة.

3

التأكد من اكتمال تجمد المسبوكة ووصولها لدرجة الحرارة المالئمة لنوعها.

4

تفقد المسبوكات من القالب للكشف عن العيوب ومعالجتها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

سبك المعادن

3

المثابرة

3

التشكيل اليدوي

4

التطوير الذاتي

4

المعالجة الحرارية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7211

العاملون في سبك المعادن وصنع القوالب المعدنية

المهنة

721102

صانع قوالب معدنية

ملخص وصف المهنة

صنع قوالب لصب المعادن ،وضمان جودة اإلنتاج.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المواد والمعدات الالزمة للعمليات التشغيلية.

2

المعدات المساعدة.
صنع القوالب باليد أو باستخدام
ّ

3

تنظيف القوالب ،وفحص العيوب في األسطح وتصليحها.

4

تجهيز القوالب لصب المعادن.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

التشكيل اليدوي

3

المثابرة

3

تصنيع القوالب

4

التطوير الذاتي

4

تجليخ القوالب

5

قولبة اآلالت

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7212

اللحامون وعاملو القطع باللهب
ّ

المهنة

721201

لحام
ّ

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

تقدير مواد العمل ،وتجهيز وتشغيل آالت ومعدات اللحام وتجهيز وصالت اللحام وإجراء عمليات

ملخص وصف المهنة

اللحام بحسب المواصفات

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة المخططات والرسوم التنفيذية وتحديد نوع اللحام المطلوب وأنواع الكترودات وأسالك اللحام ومواصفاتها وتقدير
مواد العمل الالزمة وكلفتها.

2

تجهيز وتشغيل آالت ومعدات اللحام.

3

تجهيز وصالت اللحام بحسب المواصفات.

4

لحام المعادن باستخدام آالت ومعدات اللحام.

5

فحص خطوط ووصلة اللحام ومعالجة عيوب اللحام وتنظيف خطوط اللحام.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

اللحام

3

المثابرة

3

اللحام العام

4

التطوير الذاتي

4

اللحام القوسي للمعادن

5

اللحام اليدوي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7212

اللحامون وعاملو القطع باللهب
ّ

المهنة

721202

لحام تحت الماء
ّ

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

تجهيز وتشغيل معدات اللحام تحت الماء  ،والغطس والغوص وتحديد نوع العمل ،وإجراء عمليات

ملخص وصف المهنة

القص واللحام تحت الماء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد نوع اللحام وتحديد مواصفات خط اللحام المطلوب بحسب تطلبات العمل.

2

توفير المواد الحديدية وإلكترودات اللحام الالزمة بحسب الكميات والمواصفات.

3

تجهيز معدات الغوص والغطس تحت الماء وتفقد جاهزيته ،وارتداءها.

4

تتبع وتطبيق جداول الغطس ،والتعامل مع فرق اإلسعاف و اإلسناد.

5

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية للمعدات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تقنية اللحام

3

المثابرة

3

اللحام القوسي المغمور

4

التطوير الذاتي

4

الغوص

5

اللحام اليدوي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7212

اللحامون وعاملو القطع باللهب
ّ

المهنة

721203

قاطع لهب

ملخص وصف المهنة

مد األجزاء وضبطها وتوصيلها باستخدام أساليب مختلفة مثل التسخين والصهر ودمج المعادن.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد موضع اللحام ونوع المعدن والمعدات المستخدمة.

2

مد األجزاء ووضعها وتأمينها.

3

تسخين األجزاء المعدنية وتشكيلها وربطها باستخدام معدات اللحام ،وإزالة البقع الخشنة بعد اللحام ،واستخدام المجلخة
وأدوات يدوية مماثلة.

4

فحص المعدات ،مثل األنابيب والصمامات والخزانات وتصليحها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجميع وتركيب القطع

3

المثابرة

3

قطع الصفائح

4

التطوير الذاتي

4

تقنيات المواد

5

اللحام اليدوي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7213

العاملون في أشغال الصفيح

المهنة

721301

حداد مراجل
ّ

ملخص وصف المهنة

ومعدات المراجل المنزلية وتصلحيها ،وضمان جودة اإلنتاج.
صنع المراجل البخارية
ّ

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إعداد المواد والمعدات الالزمة للعمليات التشغيلية.
قطع الصفائح واألنابيب وتجهيزات األنابيب المعدنية وتشكيلها وثنيها لبناء مرجل ،وطالء األنابيب لمنع تأكلها وتجميع
المكونات وتركيبها.
فحص المراجل وأنابيب الضغط لتحديد العيوب مثل التسريبات والنقاط الضعيفة وتصليحها ،وضمان التقيد بالمخططات
والمواصفات.
التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صنع الخزائن

3

المثابرة

3

طالء الخزائن

4

التطوير الذاتي

4

األثاث

5

أعمال خشبية

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7213

العاملون في أشغال الصفيح

المهنة

721302

ّ
حداد نحاس

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

رسم مخططات مكونات النحاس والنحاس األصفر وقطعها وثنيها وتجميعها ،وفحص المعدات

ملخص وصف المهنة

النحاسية وتصلحيها مثل األواني المنزلية ،وضمان جودة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المواد والمعدات الالزمة للعمليات التشغيلية.

2

قطع صفائح النحاس وتشكيلها وثنيها لصناعة المكونات ،وطالء األسطح النحاسية لمنع تآكلها ،وتجميع المكونات وتركيبها.

3

فحص المعدات لتحديد العيوب ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تصميم األعمال النحاسية

3

المثابرة

3

تشكيل النحاس

4

التطوير الذاتي

4

الحفر على الصفائح النحاسية

5

صب السبائك النحاسية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7213

العاملون في أشغال الصفيح

المهنة

721303

ّ
حداد صفيح

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

القيام بتركيب آالت اللحام ومعدات تشكيل الصفيح وتشغيلها ،وتوفير مواد العمل بحسب الكميات

ملخص وصف المهنة

والمواصفات ،وتشكيل وتجميع مشغوالت الصفيح المعدني.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب المعدات بحسب المخطط التوزيعي وبحسب أدلة التركيب ،وتشغيلها.

2

اختيار الصفيح ،وتحديد المقاسات وشكل اإلنتاج المطلوب.

3

تجهيز وتشغيل معدات تشكيل الصفيح ،مثل :مقص الصفيح اآللي و مقص الصفيح اليدوي وثناية الصفيح الكهربائية
واليدوية.

4

تشكيل مشغوالت الصفيح مثل مداخن المدافئ و األشكال الهندسية المنتظمة وغير المنتظمة.

5

تنفيذ برامج الصيانة الوقائية لألجهزة والمعدات بحسب برامج الصيانة الوقائية أو التعليمات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الحدادة

3

المثابرة

3

تقنية تشكيل الصفائح الفوالذية

4

التطوير الذاتي

4

التشكيل بالكبس

5

المعالجة الحرارية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7213

العاملون في أشغال الصفيح

المهنة

721304

سمكري مركبات

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

تشخيص اضرار جسم المركبة وهيكلها وتحديد طرق االصالح والتكلفة ونزع االجزاء المتضررة
واصالحها وتعديلها أو استبدالها وفحص استقامة جسر وهيكل المركبة وتعديله ،وإصالح أعطال

ملخص وصف المهنة

الهيئة االمامية في المركبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

استالم المركبة وإجراء تشخيص أولي لألضرار وتحديدها وتحديد طرق معالجتها وتقدير كلفة العمل.
فحص االجزاء المتضررة مثل األبواب واألجنحة وغطاء الصندوق والسقف ونزعها عن جسم المركبة وإجراء الترميم والتسوية
واإلصالح باستخدام أدوات السمكرة اليدوية ومعدات اللحام باألوكسي استيلين أو استبدال األجزاء المتضررة.

3

فحص جسر وهيكل المركبة وترميم وتسوية وإصالح الجزء المعطوب وإجراء الفحص النهائي لجسر وهيكل المركبة.

4

فحص وإصالح الهيئة األمامية والصدام األمامي والخلفي والمقدمة األمامية والخلفية في المركبة.

5

فحص وإصالح أعمدة وعوارض جسم المركبة وترميم وتسوية األجزاء المتضررة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

التغليف السفلي لبدن المركبات

3

المثابرة

3

تصليح هياكل السيارات

4

التطوير الذاتي

4

قاطعة الصفائح

5

أعمال الصفائح المعدنية

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7214

العاملون في إعداد وتركيب الهياكل المعدنية

المهنة

721401

عامل برشمة

ملخص وصف المهنة

تجميع العناصر وبرشمة المكونات المعدنية الهيكلية ،وضمان جودة اإلنتاج.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد مواد ومعدات البرشمة الالزمة للعمليات التشغيلية.
محاذاة األجزاء المراد برشمتها وتجميعها باستخدام معدات التجهيز ،ومواد التثبيت والدبابيس والمشابك والمواد الرابطة
األخرى.

3

تشكيل النقرات حول ثقوب البرشمة باستخدام مسدسات النقر المحمولة أو آالت النقر الثابتة.

4

برشمة المكونات المعدنية الهيكلية باليد أو اآلالت أو البرشمة بالضغط الهوائي.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تثبيت المسامير (آلة تقليدية)

3

المثابرة

3

تجميع وتركيب القطع

4

التطوير الذاتي

4

إنشاء الهياكل المعدنية

5

5

1

أعمال األلواح المعدنية المستخدمة في البناء
والتشييد

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7214

العاملون في إعداد وتركيب الهياكل المعدنية

المهنة

721402

محضر ومركّب هياكل معدنية
ّ

ملخص وصف المهنة

صنع المواد من الصفائح المعدنية والمواد المماثلة وتصلحيها ،وضمان جودة اإلنتاج.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المواد والمعدات الالزمة للعمليات التشغيلية.

2

تصنيع الهياكل المعدنية الستخدامها في مختلف الهياكل.

3

تجميع األجزاء وتركيبها إلنشاء هيكل معدني ،وتشكيل الهياكل المعدنية عن طريق القطع والحفر ،وتركيب مثل هذه الهياكل.

4

فحص المعدات لتحديد العيوب ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الصفائح المعدنية

3

المثابرة

3

التماثيل المعدنية

4

التطوير الذاتي

4

إنشاء الهياكل المعدنية

5

قاطعة الصفائح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7215

العاملون في تركيب وربط الحبال واألسالك

المهنة

721501

عامل وصل الحبال والسالسل المعدنية بالجدل

ملخص وصف المهنة

تركيب الكابالت واألسالك والبكرات والحبال وغيرها من األدوات وصيانتها وتصليحها.

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب كابالت الجهد العالي باستخدام األدوات والمعدات األخرى وتوصيلها وتصليحها.

2

تغطية الموصالت بمواد العزل أو مواد مقاومة الحريق.

3

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

4

تصليح واستبدال األسالك أو الكابالت التالفة أو البالية ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال القش

3

المثابرة

3

التراكب

4

التطوير الذاتي

4

تجميع الكابالت

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

721

مجموعة الوحدات

7215

العاملون في تركيب وربط الحبال واألسالك

المهنة

721502

عامل رافعات

واللحامون
العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
ومن يرتبط بهم

تركيب الرافعة وصيانتها وتصليحها بغرض نقل المعدات الثقيلة إلى مواقع اإلنشاءات ومحطات

ملخص وصف المهنة

التصنيع وغيرها من األغراض.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب الرافعة األرضية ،واختيار األدوات مثل الكابالت والبكرات والروافع.

2

مراقبة اآللية ووضعها بمكان مناسب ،وتأمين الطريق والحمولة قبل النقل.

3

محاذاة اآللية وتسويتها وتثبيتها باألرض ،والتعامل مع خطوط التركيب والروافع ومعدات السحب والمعدات األخرى لنقل
األحمال.

4

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

5

تصليح المعدات التالفة أو البالية واستبدالها ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

رافعات البناء (تركيب)

3

المثابرة

3

رافعة شوكية ذات تحكم يدوي

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7221

ومشغلو مكابس التشكيل
ّ
وحدادو المطرقة
الحدادون
ّ
ّ

المهنة

722101

حداد
ّ

تحديد مواد العمل ومواصفتها وتقدير كمياتها وكلفتها وتفصيل وتجميع األبواب والنوافذ
والمظالت والسياجات الفوالذية وتفصيل وتجميع األبواب والنوافذ من مقاطع األلمنيوم ،وصيانة

ملخص وصف المهنة

األبواب والنوافذ المعدنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

أخذ القياسات من الموقع الفعلي وتحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها.
تفصيل وتشكيل وتجميع عناصر األبواب والنوافذ والمظالت والسياجات الفوالذية باستخدام آالت القص واللحام بالقوس
الكهربائي.

3

تركيب وتثبيت األبواب والنوافذ والمظالت والسياجات الفوالذية في المباني.

4

تفصيل وتشكيل وتجميع األبواب والنوافذ من مقاطع األلمنيوم وتركيبها في المباني.

5

صيانة األبواب والنوافذ المعدنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الحدادة

3

المثابرة

3

طالء الحديد

4

التطوير الذاتي

4

إنشاء الهياكل الحديدية

5

تلميع المعادن

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7221

ومشغلو مكابس التشكيل
ّ
وحدادو المطرقة
الحدادون
ّ
ّ

المهنة

722102

حداد مكبس تشكيلي
ّ

لسن وتشكيل وصنع األجزاء معدنية وتشغيل هذه اآلالت والعناية بها ،وضمان
تجهيز آالت التشكيل
ّ

ملخص وصف المهنة

جودة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المواد والمعدات الالزمة للعمليات التشغيلية.

2

تشغيل األفران لتسخين المعادن قبل تشكيلها ،ووضع القطع المعدنية في األفران وإخراجها منه.

3

تشغيل آالت التشكيل لتشكيل المواد المعدنية.

4

تصليح أجزاء القوالب وصيانتها واستبدالها ،وشحذ أدوات القطع وأسنان المثاقب باستخدام الجالخات المنضدية.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

التشكيل بالكبس

3

المثابرة

3

تشكيل المعدات

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

أدوات الطباعة (تصنيع)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7221

ومشغلو مكابس التشكيل
ّ
وحدادو المطرقة
الحدادون
ّ
ّ

المهنة

722103

حداد مطرقة آلية
ّ

تشغيل وخدمة المطرقة اآللية وفرن التسخين ،وتشكيل المشغوالت بالمطرقة اآللية ،وتطبيق

ملخص وصف المهنة

إجراءات وتعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب القوالب الالزمة للمطرقة ،وضبط شوط الطرق وتشغيلها.

2

ضبط درجة حرارة فرن التسخين ،ووضع المشغوالت داخل الفرن.

3

مراقبة التسخين ونقل المشغوالت الساخنة من الفرن ووضعها على سندان المطرقة باستخدام المالقط المناسبة.

4

إجراء عملية طرق وتشكيل المشغوالت بالقوالب والتشكيل الحر للمشغوالت.

5

تنظيف المطرقة و تشحيمها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الحدادة

3

المثابرة

3

التشكيل بالكبس

4

التطوير الذاتي

4

المعالجة الحرارية

5

تشغيل اآلالت

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7221

ومشغلو مكابس التشكيل
ّ
وحدادو المطرقة
الحدادون
ّ
ّ

المهنة

722104

حداد نصال
ّ

تحديد مواد العمل ومواصفتها وتقدير كمياتها وكلفتها وتفصيل وتجميع األبواب والنوافذ
والمظالت والسياجات الفوالذية وتفصيل وتجميع األبواب والنوافذ من مقاطع األلمنيوم ،وصيانة

ملخص وصف المهنة

األبواب والنوافذ المعدنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

أخذ القياسات من الموقع الفعلي وتحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها.
تفصيل وتشكيل وتجميع عناصر األبواب والنوافذ والمظالت والسياجات الفوالذية باستخدام آالت القص واللحام بالقوس
الكهربائي.

3

تركيب وتثبيت األبواب والنوافذ والمظالت والسياجات الفوالذية في المباني.

4

تفصيل وتشكيل وتجميع األبواب والنوافذ من مقاطع األلمنيوم وتركيبها في المباني.

5

صيانة األبواب والنوافذ المعدنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الحدادة

3

المثابرة

3

طالء الحديد

4

التطوير الذاتي

4

إنشاء الهياكل الحديدية

5

تلميع المعادن

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7222

صانعو األدوات ومن يرتبط بهم

المهنة

722201

صانع أسلحة

دراسة الرسوم وأوامر العمل الخاصة بتصنيع األسلحة وتجهيز المواد األولية واألدوات الالزمة
لتصنيع األسلحة وتنفيذ عمليات الصيانة الوقائية لألدوات واألجهزة المستخدمة واستخدام وضبط

ملخص وصف المهنة

األجهزة المستخدمة

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة الرسومات وأوامر العمل الخاصة بصناعة األسلحة

2

تجهيز المواد األولية واألدوات الالزمة لصناعة األسلحة

3

تنفيذ عمليات الصيانة األساسية لألدوات واألجهزة المستخدمة في تصنيع األسلحة والتأكد من جاهزيتها للعمل

4

تصنيع األسلحة و فحص مخرجات كل عملية ومطابقتها مع المواصفات المطلوبة

5

استخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في صناعة األسلحة و المحافظة عليها نظيفة ومرتبة في األماكن المخصصة
لها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

األسلحة النارية

3

المثابرة

3

نقش األسلحة

4

التطوير الذاتي

4

تجميع وتركيب القطع

5

اختبار المواد

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7222

صانعو األدوات ومن يرتبط بهم

المهنة

722202

صانع أقفال

ملخص وصف المهنة

صناعة وتركيب األقفال الميكانيكية أو الكهربائية وتصلحيها و نسخ المفاتيح وفتح األقفال

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب األقفال الميكانيكية أو الكهربائية وفقا لالحتياجات ولخطط العمل الموضوعة.

2

تفكيك األقفال الميكانيكية والكهربائية ،وإصالح أو استبدال العجالت والنوابض واألجزاء األخرى البالية.

3

والمعدات اليدوية.
تقطيع القطع المعدنية وتشكيلها لصنع نسخ من المفاتيح واستخدام أدوات تقطيع المفاتيح
ّ

4

فتح أقفال األبواب والخزائن دون مفاتيح ،واستخدام المعدات اليدوية والكهربائية الالزمة.

5

االحتفاظ بسجالت للمفاتيح واألقفال التي تم تركيبها أو تصليحها أو نسخها ،وضمان سرية بيانات العمالء,

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال صناعة األقفال

3

المثابرة

3

تركيب أقفال األبواب

4

التطوير الذاتي

4

تصليح أنظمة القفل واألمان

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7222

صانعو األدوات ومن يرتبط بهم

المهنة

722203

صانع أدوات و عدة

صناعة األدوات المخصصة والمتخصصة مثل القوالب والنماذج ومكونات اآلالت ،وضمان جودة

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المشاريع بتحليل المخططات والمواصفات ،وتخطيط تسلسل عمليات تصنيع وتجميع األدوات

2

وضع الرسومات باليد أو عن طريق برنامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر ،وتجهيز المواد والمعدات الالزمة للعمليات

3
4
5

تصنيع األدوات باستخدام اآلالت والمخارط وتشكيل األجزاء وتجميعها وفقا لألبعاد الموصوفة ،وتجميع المكونات وتشطيب
األدوات
اختبار أداء األدوات ومعايرتها ،والتحقق من التصميم واألبعاد ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات
التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تصميم المعدات

3

المثابرة

3

تصنيع المعدات

4

التطوير الذاتي

4

هندسة المعدات

5

تهيئة أدوات اآلالت

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7223

العاملون في تشغيل وإعداد مخرطة المعادن اآللية

المهنة

722301

مشغل مخرطة

تشغيل األدوات اآللية للمخرطة ومراقبتها وصيانتها ،وضمان جودة اإلنتاج وتطبيق معايير الصحة

ملخص وصف المهنة

والسالمة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشغيل المعدات المعدنية مثل آالت الخراطة والطحن والتخطيط والثقب والحفر والشحذ

2

رصد تشغيل األجهزة للكشف عن العيوب في أجزائها أو أعطال فيها ،وضبط األجهزة عند الضرورة

3
4

فحص المنتجات بعد انتهاء عملية اإلنتاج ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات باستخدام أدوات المعايرة والقوالب
وأدوات القياس ،وإعادة المنتجات المعيبة
تنظيف المعدات وأداء الصيانة األساسية ،واإلبالغ عن األعطال لفنيي الصيانة أو الميكانيكيين ،واالحتفاظ بسجل لألعمال
المنجزة

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أدوات اآلالت

3

المثابرة

3

تهيئة أدوات اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

أعمال المعادن (ورش العمل)

5

التثقيب (آلة تقليدية)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7224

العاملون في تلميع المعادن وجلخ العجالت وشحذ األدوات القاطعة

المهنة

722401

شطب معادن
ُم ِّ

ملخص وصف المهنة

طحن األسطح المعدنية وبردها وصقلها بالورق الرملي وطالئها ،وضمان جودة اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1

إعداد المواد والمعدات المعدنية الالزمة للعمليات التشغيلية

2

تشغيل األدوات اليدوية والكهربائية لطحن األسطح المعدنية وبردها وصقلها بالورق الرملي وطالئها

3

فحص المنتجات للتأكد من خلو المعادن من العيوب والتقيد بالمخططات والمواصفات المرسومة.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة

5

تنظيف المعدات  ،واإلبالغ عن األعطال لفنيي الصيانة أو الميكانيكيين ،واالحتفاظ بسجل األعمال المنجزة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أدوات اآلالت

3

المثابرة

3

تهيئة أدوات اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

التجليخ (آلة تقليدية)

5

تجليخ األسطح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

722

الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
ّ

مجموعة الوحدات

7224

العاملون في تلميع المعادن وجلخ العجالت وشحذ األدوات القاطعة

المهنة

722402

ّ
ومجلخ أدوات معدنية
سنّ ان

ملخص وصف المهنة

سن األدوات والمعدات المعدنية وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة لذلك.
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

السن الالزمة للعمليات التشغيلية.
إعداد المواد المعدنية وعجالت وأدوات
ّ

2

لسن األدوات
تشغيل عجالت التجليخ اليدوية وآالت التجليخ الميكانيكية
ّ

3

فحص المنتجات للتأكد من خلو المعادن من العيوب مثل االنبعاجات أو الخدوش أو الكسور ،وضمان التقيد بالمخططات
والمواصفات ،وإعادة المنتجات المعيبة

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة

5

تنظيف المعدات وإجراء التعديات الطفيفة عليها وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أدوات اآلالت

3

المثابرة

3

تهيئة أدوات اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

التجليخ (آلة تقليدية)

5

جلخ األدوات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723101

ميكانيكي سيارات

تشخيص أعطال السيارات وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للمعدات واألجهزة بحسب أدلة

ملخص وصف المهنة

الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

المعدات الكهربائية والميكانيكية للسيارات ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات
فحص أداء
ّ

2

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،و تركيب نظم السيارات وتصليحها

3
4

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة
تركيب المحركات والمعدات الميكانيكية والكهربائية للسيارات وصيانتها وتصلحيها

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

هندسة السيارات

3

المثابرة

3

السيارات (تصليح عام)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

استكشاف المشكالت باستخدام الحاسب اآللي
(سيارات)
إصالح محركات البنزين

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723102

ميكانيكي حافالت

تشخيص أعطال الحافالت وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للمعدات واألجهزة بحسب أدلة

ملخص وصف المهنة

الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

المعدات الكهربائية والميكانيكية للحافالت ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات
فحص أداء
ّ

2

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،و تركيب نظم السيارات وتصليحها

3
4

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة
تركيب المحركات والمعدات الميكانيكية والكهربائية للحافالت وصيانتها وتصلحيها

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الحافالت

3

المثابرة

3

الصيانة األساسية للمركبات

4

التطوير الذاتي

4

الحافالت

5

إصالح محركات الديزل

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723103

ميكانيكي دراجة نارية

تشخيص أعطال الدراج النارية وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانية الوقائية للمعدات واألجهزة بحسب

ملخص وصف المهنة

أدلة الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

المعدات الكهربائية والميكانيكية للدراجات النارية ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات
فحص أداء
ّ

2

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،و تركيب نظم السيارات وتصليحها

3
4

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة
تركيب المحركات والمعدات الميكانيكية والكهربائية للحافالت وصيانتها وتصلحيها

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الدراجات النارية (تصليح)

3

المثابرة

3

الصيانة األساسية للمركبات

4

التطوير الذاتي

4

محركات الدراجات الهجينة (تصليح)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723104

ُمركِّب إطارات

تركيب إطارات السيارات وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك وبما يتناسب مع مخططات العمل المعدة

ملخص وصف المهنة

لذلك.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب اإلطارات للسيارات والمركبات المختلفة وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.

2

تحديد أنواع اإلطارات ومقاساتها ومواصفاتها باالستناد إلى نوعية السيارة/المركبة.

3

تشخيص األعطال في اإلطارات وفكها عن المركبة وفحصها واعادة تركيبها وفك اإلطار الداخلي وإصالحه واعادة تركيبه.

4

إصالح الثقوب في اإلطارات وفحص صمام الهواء في اإلطار واستبداله وفحص وضبط ضغط الهواء في اإلطار.

5

تبديل إطارات المركبة وضبط اتزان االطارات باستخدام جهاز ضبط االتزان وتحديد التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب اإلطارات

3

المثابرة

3

ضبط اإلتزان (اإلطارات)

4

التطوير الذاتي

4

محاذاة اإلطارات

5

أدوات اآلالت

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723105

ُمصلِ ح زجاج مركبات

اختبار الزجاج األمامي وزجاج نوافذ المركبات بمختلف أنواعها واستبدالها وتصلحيها وفقا لإلجراءات

ملخص وصف المهنة

المنظمة لذلك.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص زجاج المركبات والتأكد من خلوها من التلف والعيوب وأنها بحالة تسمح بالقيادة اآلمنة ،وتحديد الحاجة إلى التصليح أو
االستبدال

2

إزالة الزجاج التالف وضمان خلو الغالف من البقايا والزجاج المكسور

3

وضع مانع التسرب حول محيط الحزام المطاطي للمركبة ومحاذاة المستوى والسمك مع بقية الزجاج األمامي للمركبة

4

إعادة تجميع الزجاج األمامي الجديد أو المستصلح للمركبة وفحص الفواصل ،واختبار مقاومة الزجاج األمامي للمركبة
وتنظيفه

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب النوافذ

3

المثابرة

3

تنظيف النوافذ

4

التطوير الذاتي

4

زجاج األمان (تركيب)

5

التنظيف الموقعي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7231

ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723106

مشحم ومزيت مركبات

استخدام األدوات والمعدات الخاصة بالتشحيم والتزييت بهدف تزييت المركبات ،والعمل على

ملخص وصف المهنة

تنظيف وتعبئة وتغيير فالتر وأجزاء أنظمة التزييت المختلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد مستويات محلول المركم(البطارية) وماء التبريد.

2

تحديد نقاط التشحيم في المركبة وإجراء عمليات التشحيم وفقا لإلجراءات المنظمة.

3

تحديد نوع ودرجة الزيوت في المحرك وصندوق التروس وزيت الفرامل وزيت القابض الهيدروليكي

4

اإلبالغ عن أي أعطال في أنظمة التزييت والتشحيم.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

زيوت المحركات

3

المثابرة

3

تركيب محارق الزيت

4

التطوير الذاتي

4

تقنية الفلترة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7232

ّ
ومصلحو محركات الطائرات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723201

ميكانيكي طائرات

إصالح أعطال الطائرات كاألنظمة الهيدرولية والهواء المضغوط وتروس هبوط ومجموعة التوجيه

ملخص وصف المهنة

والتعليق والعجالت والفرامل

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص وتشخيص وإصالح أعطال األنظمة الهيدرولية ،مثل :المضخات واالسطوانات والمكابس والصمامات واالنابيب

2

خدمة وتشخيص وإصالح أعطال أنظمة الهواء المضغوط

3

فحص وتشخيص وإصالح أعطال ترس الهبوط ومجموعة التوجيه والتعليق والفرامل

4

خدمة وتشخيص وإصالح أعطال العجالت

5

فحص التآكل في أسنان التروس وضبط الخلوص.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تصليح الهياكل (طائرات)

3

المثابرة

3

التركيب الميكانيكي

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف الطائرات

5

إزالة الثلوج من على أسطح الطائرات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7232

ّ
ومصلحو محركات الطائرات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723202

ميكانيكي إصالح هيكل الطائرة

تفقد وإصالح العناصر المتضررة من هيكل الطائرة وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لهياكل الطائرة

ملخص وصف المهنة

بحسب أدلة الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد هيكل الطائرة واألجنحة وأجزائها المتحركة من الذيل واألجنحة لتحديد الصيانة الالزمة واستبدال العناصر التالفة.

2

إجراء الفحوصات الروتينية لهيكل الطائرة للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة و إصالحها.

3

تثبيت صفائح هيكل الطائرة الجديدة باستخدام األدوات الالزمة.

4

تفقد أبواب الطائرة وسالمة المفاصل واألقفال وتركيب وفك زجاج النوافذ.

5

تشغيل معدات اللحام التنغستن واجراء عمليات اللحام

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجميع وتركيب (ميكانيك)

3

المثابرة

3

تصليح الهياكل (طائرات)

4

التطوير الذاتي

4

تسوية الصفائح

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7232

ّ
ومصلحو محركات الطائرات
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723203

ميكانيكي محرك طائرة

تشخيص أعطال محرك الطائرة وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية لمحركات الطائرة بحسب

ملخص وصف المهنة

أدلة الصيانة و التعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشخيص أعطال أنظمة حقن الوقود و إصالحها بشكل تام.

2

عزل ونزع المحرك عن الطائرة بحسب أدلة الشركة الصانعة.

3

االستقصاء عن األعطال و الكشف عن القطع التالفة وتصليحها أو استبدالها ،واالحتفاظ بسجل لألعمال التي تم تنفيذها.

4

فحص أداء محرك الطائرة وقياس القدرة الفرملية للمحرك وإصالحه وضبطه.

5

فك الضاغطة وغرف االحتراق والتوربين وتنظيف األجزاء الداخلية وتفقد حال المحامل واجراء اإلصالح الالزم وتجميع المحرك
بعد تجديده.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجميع وتركيب (ميكانيك)

3

المثابرة

3

النظم الكهربائية (الطائرات)

4

التطوير الذاتي

4

أعمال التصليح الميكانيكي

5

فحص األداء والسالمة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723301

ميكانيكي معدات زراعية

ملخص وصف المهنة

فحص المعدات الزراعية ،مثل الجرارات وآالت كبس القش والحصادات ،وصيانتها وتصليحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص المعدات الزراعية قبل االستخدام وبعده ،واختبار النظم وتحديد ماهية المشكالت.

2

أداء أعمال الصيانة الوقائية على المعدات الزراعية و التأكد من أنّ ها تعمل بالشكل المطلوب.

3

التحقيق في األعطال ،وفحص األجزاء والمعدات المعيوبة وتشخيص المكونات التالفة ،وتصليحها أو استبدالها.

4

نقل المعدات إلى الورشة عند تعذر إجراء أعمال الصيانة في الموقع.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تشغيل اآلالت الزراعية

3

المثابرة

3

اآلالت الزراعية (تصليح)

4

التطوير الذاتي

4

اآلالت الزراعية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723302

ميكانيكي معدات ثقيلة

فحص المعدات الهيدروليكية الثقيلة مثل الشاحنات الثقيلة ومعدات اإلنشاءات ذات الصلة،

ملخص وصف المهنة

والجرارات التي تعمل بالبنزين والديزل وصيانتها وتصليحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

2

تصليح األجزاء التالفة واستبدالها ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

3

تفكيك المعدات إلجراء التحسينات األساسية وإعادة تجميعها ،وتوفير األجزاء المطلوبة.

4

حفظ السجالت الخاصة بخدمات المعدات وعمليات تصليحها.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

نظام تخطيط الصيانة

3

المثابرة

3

المكونات الميكانيكية

4

التطوير الذاتي

4

معدات البناء الثقيلة (تصليح)

5

فحص األداء والسالمة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723303

ميكانيكي معدات خفيفة

ملخص وصف المهنة

فحص األدوات الصغيرة والمعدات والمركبات الخفيفة وصيانتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

2

تصليح األجزاء التالفة واستبدالها ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

3

تفكيك المعدات إلجراء التحسينات األساسية وإعادة تجميعها ،وتوفير األجزاء المطلوبة.

4

حفظ السجالت الخاصة بخدمات المعدات وعمليات تصليحها.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجميع وتركيب (ميكانيك)

3

المثابرة

3

المكونات الميكانيكية

4

التطوير الذاتي

4

أعمال التصليح الميكانيكي

5

فحص األداء والسالمة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723304

ميكانيكي قطارات

تشخيص أعطال القطارات وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للقطارات حسب أدلة الصيانة لها

ملخص وصف المهنة

والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشخيص وإصالح أعطال محرك القطار والمرابط والفرامل والعجالت وانظمة التحكم الهوائية ومفاتيح السكك

2

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة،وتصليحها

3

تفقد أجزاء المحرك الداخلية وإصالح وإستبدال التالف منها

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة
فحص أعطال نظام التعليق والتوجية وأعطال نظام الفرامل الهوائية والهيدروليكية واليدوية وإصالحها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تعبئة مراجل المحرك البخاري

3

المثابرة

3

القاطرات البخارية (تصليح)

4

التطوير الذاتي

4

قاطرات الديزل (تصليح)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723305

ميكانيكي معدات تعدين

تركيب معدات التعدين واستخراج المعادن ،و اختبار المعدات بعد تركيبها للتأكد من مستوى األداء
باإلضافة إلى االستقصاء عن األعطال وفحص القطع والتحقق من المعدات المعطوبة و تشخيص

ملخص وصف المهنة

القطع التالفة وتصليحها أو استبدالها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تركيب معدات التعدين واستخراج المعادن ،وأجهزة االختبار والتحليل والقياس الخاصة بأعمال التعدين تحت إشراف أخصائيي
التعدين.
اختبار المعدات بعد تركيبها للتأكد من مستوى األداء ،وضمان االلتزام بالمخطط والمواصفات.
إجراء عمليات الفحص الروتينية ضمن أعمال الصيانة الوقائية على األجزاء مثل أطراف العجالت والتروس التفاضلية وآلية
التوجيه والقوابض والمكابح ،وتزييت اآلالت وتشحيمها.
االستقصاء عن األعطال وفحص القطع والتحقق من المعدات المعطوبة ،وتشخيص القطع التالفة وتصليحها أو استبدالها،
واالحتفاظ بسجل لألعمال التي تم تنفيذها.
تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

معدات البناء الثقيلة (تصليح)

3

المثابرة

3

مضخة الخرسانة المثبتة على الشاحنة

4

التطوير الذاتي

4

نظام تخطيط الصيانة

5

أعمال التصليح الميكانيكي

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723306

ميكانيكي منصة حفر

تركيب آالت منصات الحفر ومعدات الحفر ،وصيانتها وتصليحها ،مثل المحركات والموتورات

ملخص وصف المهنة

والمضخات والروافع واآلليات المتحركة في منصات الحفر.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحضير آالت منصة الحفر ومعدات الحفر ،وتركيبها ،وتفكيك اآلالت والمعدات بعد استخدامها ،وجمعها وتخزينها.

2

أداء أعمال الصيانة الوقائية آلالت منصة الحفر ومعدات الحفر.

3

التحقيق في األعطال وفحص القطع والتحقق من الخلل في األجهزة والمعدات ،وتشخيص المكونات التالفة وإصالحها أو
استبدالها.

4

تفقد المعدات قبل االستخدام وبعدها ،وكذلك بعد نقل منصات الحفر وتركيبها.

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تقنية المعدات

3

المثابرة

3

حفار

4

التطوير الذاتي

4

تسوية الصفائح

5

نظام تخطيط الصيانة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7233

ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
ّ

المهنة

723307

ميكانيكي سفن

تشخيص أعطال محركات الديزل في السفينة وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للسفن

ملخص وصف المهنة

بحسب أدلة الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشخيص وإصالح أعطال صندوق تغيير السرعة ومجموعة الدفع والتوجيه

2

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة،وتصليحها

3

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة

4

تشخيص أعطال مجموعة أنظمة الحركة وإصالحها

5

فحص المعدات الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية على متن السفن وإصالحها وصيانتها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

محركات السفن

3

المثابرة

3

أعمال التصليح الميكانيكي

4

التطوير الذاتي

4

المحركات (زوارق)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7234

الدراجات ومن يرتبط بهم
تصليح ّ
العاملون في ّ

المهنة

723401

مصلح عربات من غير محرك

تجميع العربات وتشخيص أعطال العربة وإصالحها وتنفيذ برامج الصيانة الوقائية للعربة بحسب أدلة

ملخص وصف المهنة

الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة،وتصليحها

2

صيانة وإصالح اإلطارات الداخلية للعربة واستيدال اإلطارات التالفة

3

الصيانة الروتنية لفرامل العربة

4

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها ،ومتابعة األعمال المنجزة

5

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تصليح هياكل السيارات

3

المثابرة

3

تركيب اإلطارات

4

التطوير الذاتي

4

محاذاة اإلطارات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7234

الدراجات ومن يرتبط بهم
تصليح ّ
العاملون في ّ

المهنة

723402

مصلح كرسي متحرك

تجميع الكراسي المتحركة وفحصها وتشخيص أعطال الكرسي المتحرك وإصالحه وتنفيذ برامج
الصيانة الوقائية للعربة بحسب أدلة الصيانة لها والتعليمات وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة

ملخص وصف المهنة

والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة،وتصليحها

2

تركيب المعدات والملحقات و استبدالها مثل المقاعد واإلطارات

3

الصيانة الروتنية لفرامل الكرسي المتحرك

4

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها ،ومتابعة األعمال المنجزة

5

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الكراسي المتحركة (تصليح)

3

المثابرة

3

تنجيد الجلود

4

التطوير الذاتي

4

محاذاة اإلطارات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

72

العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين

المجموعة الثانوية

723

ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
ّ

مجموعة الوحدات

7234

الدراجات ومن يرتبط بهم
تصليح ّ
العاملون في ّ

المهنة

723403

مصلح دراجة هوائية

تجميع الدراجات الهوائية وفحصها وتصلحيها ،واستبدال المعدات أو الملحقات ،مثل المقاود

ملخص وصف المهنة

والقواعد واألضواء والمقاعد ،وتقديم التوصيات للزبائن.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجميع الدراجات الهوائية وفحصها وتصلحيها ،و تركيب المعدات والملحقات أو استبدالها مثل المقاود والقواعد واألضواء
والمقاعد.

2

تنظيف الدراجات الهوائية ومكوناتها وإزالة الدهان عنها وتشحيمها ،وإجراء فحص السالمة.

3

تفكيك أجزاء الدراجات الهوائية إلجراء التصليحات عليها وضبط األجزاء التالفة أو استبدالها.

4

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول قيادة الدراجات الهوائية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الدراجات الهوائية

3

المثابرة

3

الدراجات الهوائية (تصليح)

4

التطوير الذاتي

4

تجميع المركبات

5

تجميع وتركيب القطع

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7311

العاملون في تصنيع وتصليح األجهزة الدقيقة

المهنة

731101

ُم ّ
صلح أجهزة قياس

القيام بعملية فحص أجهزة القياس و تحديد العيوب الموجودة فيها و إصالحها باإلضافة إلى

ملخص وصف المهنة

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول استخدام األدوات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص أجهزة القياس لتقييم أدائها وتحديد العيوب الموجودة في األجهزة.

2

تصليح األجهزة وأجزائها واستبدالها ،ومعاينة األدوات ،وضمان المطابقة لمعايير الجودة.

3

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول استخدام األدوات.

4

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صيانة اآلالت

3

المثابرة

3

قراءة الرسومات الفنية

4

التطوير الذاتي

4

تصميم المعدات

5

خبرة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7311

العاملون في تصنيع وتصليح األجهزة الدقيقة

المهنة

731102

ُم ّ
صلح أجهزة دقيقة

ملخص وصف المهنة

صيانة وإصالح األجهزة الميكانيكية الدقيقة وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

صيانة وإصالح األجهزة الميكانيكية الدقيقة مثل أجهزة قياس الضغط والحرارة والمستوى والسرعة والتدفق والوزن وأجهزة
التحكم

2

تصليح األدوات وأجزائها واستبدالها ،ومعايرة األدوات ،وضمان المطابقة للمعايير

3

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول استخدام األدوات

4

فك األجهزة األجهزة وتركيبها وتوصيلها كهربائيا وضبطها مستعينا بدليل الشركة الصانعة

5

تحديد القطع التالفة واستبدالها واجراء عملية الصيانة الروتينة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صيانة اآلالت

3

المثابرة

3

تجميع وتركيب القطع

4

التطوير الذاتي

4

تركيب اآلالت الدقيقة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7311

العاملون في تصنيع وتصليح األجهزة الدقيقة

المهنة

731103

ُم ّ
صلح ساعات

تشخيص وإصالح أعطال الساعات الميكانيكية وفحص البطاريات وضبط الساعات ومعايرتها وتطبيق

ملخص وصف المهنة

إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف األجزاء الداخلية باستخدام الفرشاة وسوائل التنظيف وفحص البطارية وتحديد مدى صالحيتها

2

معايرة الساعات وضبطها ،وضمان دقة قراءات الوقت والمطابقة للمعايير

3

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة

4

تحديد قطع الغيار ومستلزمات الصيانة الالزمة وتوفيرها بحسب الكميات والمواصفات

5

فك أجزاء الساعة وتفقد األجزاء الداخلية واستبدال األجزاء التالفة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الساعات اليدوية والجدارية

3

المثابرة

3

صناعة ساعات اليد

4

التطوير الذاتي

4

المعايرة القياسية

5

تركيب اآلالت الدقيقة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7311

العاملون في تصنيع وتصليح األجهزة الدقيقة

المهنة

731104

ُم ّ
صلح أجهزة بصرية

ملخص وصف المهنة

صيانة وإصالح األجهزة البصرية مثل األجهزة الضوئية كالعدسات والمرايا والمؤشرات

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز المعدات واألدوات والمواد الالزمة للعمل

2

تصليح األدوات وأجزائها واستبدالها ،ومعايرة األدوات ،وضمان المطابقة للمعايير

3

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول استخدام األدوات

4

فك األجهزة األجهزة وتركيبها وتوصيلها كهربائيا وضبطها مستعينا بدليل الشركة الصانعة

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تركيب المناظير البصرية

3

المثابرة

3

المواد البصرية

4

التطوير الذاتي

4

مواصفات المنتج

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7312

العاملون في تصنيع وضبط اآلالت الموسيقية

المهنة

731201

مدوزن بيانو

تشخيص عيوب دوزان النغم في البيانو وإصالحها وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة

ملخص وصف المهنة

المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

سماع صوت البيانو وتشخيص عيوب صوت النغم في البيانو واسبابها

2

اختبار وتحضير األدوات الالزمة لتعديل صيغات النغم

3

اختبار البيانو واجراء التغيرات الالزمة لتحسين النغمة

4

تجهيز المعدات واألدوات والمواد الالزمة للعمل

5

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

ضبط البيانو

3

المثابرة

3

بيانو كبير (تصليح)

4

التطوير الذاتي

4

مراقبة الجودة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7312

العاملون في تصنيع وضبط اآلالت الموسيقية

المهنة

731202

صانع ومصلح آالت موسيقية نفخية

تجهيز األدوات والمواد الالزمة لتصنيع اآلالت الموسيقية النفخية الخشبية وإصالح األعطال

ملخص وصف المهنة

واستبدال األجزاء التالفة وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار مواد التصنيع الالزمة لصنع اآلالت الموسيقة النفخية

2

ضبط طبقات النغم في اآلالت لموسيقية وطالء اآلالت بالدهانات الشفافة وتركيب المكمالت اإلضافية

3

قص األطوال المناسبة من مادة صنع أداة النفخ وتفريغ أدوات النفخ وفتح ثقوب النغمات وتشذيب اطرافها وتشكيلها
بالشكل المناسب

4

تشخيص األعطال وإصالحها واستبدال األجزاء التالفة

5

تفصيل الجلد وخياطتة بحسب القياس المناسب وتجميع أجزاء المزامير الثنائية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

اآلالت الموسيقية

3

المثابرة

3

آالت النفخ (إصالح)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7312

العاملون في تصنيع وضبط اآلالت الموسيقية

المهنة

731203

صانع ومصلح آالت موسيقية وترية

تجهيز العدد والمواد الالزمة لصناعة اآلالت الموسيقية وتشخيص األعطال وإصالحها واستبدال

ملخص وصف المهنة

األجزاء التالفة وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تصنيع الجسم الخشبي لآلله وتركيب األوتار وضبطها وتشطيب اآلله وطالئها وتجهيزيها لإلستخدام

2

تجهيز المعدات واألدوات والمواد الالزمة للعمل

3

قطع وإزالة األجزاء الخشبية التالفة وتشكيل أجزاء بديلة وتركيبها وتثبيتها

4

استبدال األوتار واألصابع التالفة وتركيب أصابع شد الوتر

5

تنعيم جسم اآلله وطالئها بالدهانات الشفافة وضبط النغم وتعديل مواقع تثبيت أصابع شد األوتار بحسب النغم المطلوب

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

اآلالت الموسيقية

3

المثابرة

3

اآلالت الوترية (تصنيع)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7312

العاملون في تصنيع وضبط اآلالت الموسيقية

المهنة

731204

صانع ومصلح آالت موسيقية نقر

نحت وتشكيل أجزاء اآلله وتثبيتها وإصالح اآلالت النقر الموسيقية وتطبيق إجراءات وتعليمات

ملخص وصف المهنة

السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار مواد التصنيع الالزمة لصنع آالت موسيقية نقر

2

تجهيز المعدات واألدوات والمواد الالزمة للعمل

3

التعامل مع استفسارات العمالء ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة حول استخدام األدوات

4

استبدال األجزاء التالفة وإصالح األجزاء الخشبية والمعدنية

5

نقش اآللة بطريقة الحفر باألدوات التخلص من جميع النتوءات والثغرات التي تحتويها اآللة حتى تصبح ملساء وناعمة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

اآلالت الموسيقية

3

المثابرة

3

الطبول (تصليح)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7313

العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة

المهنة

731301

صائغ

تجميع المواد المصنوعة من المعادن الثمينة وشبه الثمينة واألحجار الكريمة مثل المجوهرات

ملخص وصف المهنة

والذهب والفضة ،و ضبط هذه المواد و تصليحها و تقييمها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

صنع المجوهرات من المعادن واألحجار الثمينة استنادا إلى توقعات العميل ،وتحديد أنواع وكميات المواد والمعدات
المالئمة.
فحص هياكل المعادن واألحجار الكريمة للكشف عن العيوب والنواقص ،وتحديد مدى مالءمة المنتج لالستخدام في تصنيع
المواد الصناعية ومواد الزينة.
قطع األحجار الكريمة في المجوهرات أو المواد الصناعية وبردها وطالئها ،ونقش التصاميم على المجوهرات والمعادن
النفيسة.

4

تصليح المجوهرات القديمة أو إعادة تصميمها أو تشكيلها وفقا للتصاميم والتعليمات.

5

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال صنع المشغوالت الذهبية

3

المثابرة

3

صنع المجوهرات

4

التطوير الذاتي

4

تثمين المجوهرات

5

المشغوالت المعدنية الفنية

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7313

العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة

المهنة

731302

مركب أحجار كريمة

اختيار األحجار الكريمة المناسبة بحسب النوع والقياس وتركيب األحجار الكريمة على الحلي الذهبية

ملخص وصف المهنة

والفضية والمعادن الثمينة المختلفة وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مكان تثبيت األحجار واختيار األحجار المناسبة بحسب النوع واللون والحجم وتحديد طريقة تثبيتها

2

إصالح الحلي المرصعة بالجواهر واألحجار الكريمة

3

فحص الحلي لتحديد األجزاء التالفة واستبدالها بالسليمة وتنظيفها وتلميعها

4

تصليح المجوهرات القديمة أو إعادة تصميمها أو تشكيلها وفقا للتصاميم والتعليمات

5

التعامل مع استفسارات الزبائن ،وعرض المنتجات وإسداء المشورة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

قطع األحجار الكريمة

3

المثابرة

3

صنع المجوهرات

4

التطوير الذاتي

4

تثبيت األحجار الكريمة

5

المشغوالت المعدنية الفنية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7313

العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة

المهنة

731303

صائغ زخرفة معادن ثمينة وطالء بالمينا

معاينة المعادن الثمينة المراد طالئها بالمينا وتحضير األدوات الالزمة للطالء وطالء المينا بحسب

ملخص وصف المهنة

المطلوب

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد أماكن الطالء وتحديد طريقة الطالء وتحضير األدوات والمواد الالزمة للعمل

2

تجهيز الفرن وتشغيلة وضبطة وتسخينة إلى درجة الحرارة المناسبة

3

تجهيز المينا بحسب اللون المناسب وطالء المعدن بالمينا

4

إدخال المعادن للفرن لمدة زمنية مناسبة وإخراج القطعة وتنظيفها

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الطالء بالميناء

3

المثابرة

3

طالء المعادن بالذهب

4

التطوير الذاتي

4

النقش على المعادن الثمينة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7314

صانعو الفخار ومن يرتبط بهم

المهنة

731401

صانع الفخار والسيراميك

ملخص وصف المهنة

معالجة الطين لصنع قوالب السيراميك والفخار ،وضمان جودة اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية ،وتحديد المواد الالزمة لصنع الفخار و السيراميك.
مزج الصلصال وتحريكه ،وإضافة المواد على المزيج باستخدام الغربال لتصفية المواد غير المرغوب فيها مثل الحصى
والحجارة.

3

صب الصلصال في قوالب الجبس الباريسي وقوالب الطين أو ألواح الصب.

4

فحص القوالب المجففة للتأكد من خلوها من الكتل أو العيوب ،وتحديد هذه المشكالت وتصليحها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صب القوالب (فخار)

3

المثابرة

3

تشكيل الخزف بالعجلة

4

التطوير الذاتي

4

تصميم السيراميك

5

صب القوالب (سيراميك/بورسلين)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7314

صانعو الفخار ومن يرتبط بهم

المهنة

731402

صانع قوالب الفخار والسيراميك

ملخص وصف المهنة

معالجة الطين وتشكيله لتصنيع منتجات الخزف والفخار الحجري ،وضمان جودة اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

تحضير القوالب والطين واألدوات الالزمة للعمليات التشغيلية
تشغيل آالت مطاحن الصلصال والغربال اآللي لمزج الطين وتشكيل أوعية السيراميك ،وتشكيل الطين باستخدام أدوات
يدوية مختلفة للحصول على الشكل المطلوب
تشغيل أفران التجفيف أو الحرق لتجفيف أو تشطيب أوعية السيراميك المقولبة
صقل أسطح المواد المنتجة باستخدام كاشطات من المطاط واإلسفنج الرطب ،وإجراء الحرق االختباري للفخار وتحديد
العمليات الخاصة أللوان وقوامات محددة
فحص المواد المجهزة لتقييم الجودة وتحديد العيوب ،والتحقق من المطابقة للرسومات الفنية للقواعد ومقاييس السمك
والمكابس والقوالب.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

صب القوالب (فخار)

3

المثابرة

3

تشكيل الخزف بالعجلة

4

التطوير الذاتي

4

تصميم السيراميك

5

صب القوالب (سيراميك/بورسلين)

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7315

العاملون في صناعة وقطع وتجليخ وتشطيب الزجاج

المهنة

731501

مشطب زجاج

تشغيل ماكينات التشطيب لطحن الزجاج ونقشه وصقله بالرمل وتشطيب حوافه وتزيينه وغسله

ملخص وصف المهنة

وتلميعه ،وضمان جودة اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إعداد المواد والمعدات الزجاجية الالزمة للعمليات التشغيلية
وضع النماذج على الزجاج ووضع عالمات على خطوط القطع ،وقطع الزجاج على طول الخطوط أو حول النماذج باستخدام
أدوات قطع الزجاج

3

رش محلول الفضة على الزجاج بمسدس الرش لمنحه أسطح عاكسة

4

وضع التصاميم على الزجاج ووسمه ،وجلي الزجاج بالرمل باستخدام أداة الجلي بالرمل

5

طحن المواد الزجاجية وصقلها لتصحيح العيوب ،وتنعيم وصقل الحواف الخشنة باستخدام الحزام الرملي أو عجالت التلميع

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تجليخ الزجاج

3

المثابرة

3

النقش على الزجاج

4

التطوير الذاتي

4

تنميش الزجاج

5

تلميع الزجاج

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7315

العاملون في صناعة وقطع وتجليخ وتشطيب الزجاج

المهنة

731502

زجاج
ّ

قص الزجاج والمرايا وتشكيلها وصقل أحرفها وتركيب الزجاج في النوافذ واألبواب واألطر ،وتغشية

ملخص وصف المهنة

الزجاج والمرايا

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد قياسات ومواصفات الزجاج والمرايا المطلوبة وتفصيل وقص ألواح الزجاج والمرايا حسب المقاسات

2

ثقب ألواح الزجاج وتفريغ الزجاج والمرايا باستخدام فرجار القص أو الطبعات

3

تركيب الزجاج وتثبيته في األبواب والنوافذ وتركيب الزجاج في أطر اللوحات

4

تحديد أشكال الزخرفة المطلوبة على الزجاج والمرايا وتحضير الطبعات والمواد الالزمة للتغشية وتغشية سطوح المرايا والزجاج

5

صناعة األواني الزجاجية وأعمال نفخ الزجاج وحفر الزجاج بالطرق الكيميائية والميكانيكية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الصهر (صهر المخلفات الزجاجية)

3

المثابرة

3

النقش على الزجاج

4

التطوير الذاتي

4

تجليخ الزجاج

5

تلوين الزجاج

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7316

والدهانون الزخرفيون والنقاشون والحفارون
الخطاطون
ّ
ّ

المهنة

731601

دهان زخرفي
ّ

طالء المواد وتغطية سطوحها وتزيينها مثل األثاث والزجاج والفخار ولعب األطفال والجلود ،وضمان

ملخص وصف المهنة

جودة اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1

ومعدات الطالء والتغطية الالزمة للعمليات التشغيلية
تحضير مواد
ّ

2

تنظيف األسطح باستخدام سوائل التنظيف والمذيبات والكاشطات لتجهيزها لعملية الطالء

3

خلط مواد الطالء ومواد التغطية على القطع باستخدام الفرشاة أو مسدس الرش ،وإزالة الطالء الزائد

4

وضع الرسومات واأللوان على األسطح باستخدام مسدسات الرش والفرش واألقالم إلنشاء التصميم المطلوب

5

وضع الطلية النهائية على األسطح وتحميصها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

الرسم الزخرفي

3

المثابرة

3

الرسم بطريقة الموتيف

4

التطوير الذاتي

4

تغطية األسطح

5

الطالء وتغليف األسطح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7316

والدهانون الزخرفيون والنقاشون والحفارون
الخطاطون
ّ
ّ

المهنة

731602

نقاش
ّ

رسم تصاميم أشكال وحروف على المنتجات الحرفية وزخرفتها وتنفيذ أعمال الحفر على المنتجات

ملخص وصف المهنة

الحرفية وزخرفتها ،وصيانة النقوش والزخارف

المهام الرئيسية للمهنة
1

اختيار الرسم أو التصميم المطلوب نقشه ونقل إطاره العام على المنتجات الحرفية الخزفية والخشبية والزجاجية والنحاسية

2

تلوين وزخرفة الرسم المنقوش باستخدام أدوات ومواد الرسم التشكيلي كالفراشي والدهان الزيتي

3

تنفيذ أعمال الحفر على التحف الزجاجية باستخدام أدوات ومواد حفر الزجاج.

4

تنفيذ أعمال الحفر على التحف الخشبية والنحاسية باستخدام أدوات الحفر على الخشب والنحاس.

5

صيانة الرسوم والزخارف على المنتجات الحرفية والتحف.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال الدهانات

3

المثابرة

3

طالء المنازل

4

التطوير الذاتي

4

ورق الحائط والطالء والمنتجات الكيميائية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7316

والدهانون الزخرفيون والنقاشون والحفارون
الخطاطون
ّ
ّ

المهنة

731603

خطاط

إتقان أنواع الخط العربي ،والكتابة والتخطيط اليدوي على اللوحات بمختلف أنواعها وتخطيط الوحات

ملخص وصف المهنة

باستخدام أجهزة الحاسوب والنسخ

المهام الرئيسية للمهنة
1

إتقان أنواع الخط العربي ،مثل:الرقعة والنسخ والثلث والكوفي وغيرها بحسب القواعد واألسس المعتمدة

2

تحضير األلوان وخلطها وتحضير األدوات الستخدامها ألغراض الكتابة بالخط العربي اليدوي

3

الكتابة والتخطيط اليدوي بجميع أنواع الخط العربي على الورق والقماش واللوحات البالستيكية والمعدنية

4

تجهيز وتشغيل واستخدام أجهزة الحاسوب والنسخ في التخطيط وإنتاج اللوحات بأنواعها المختلفة

5

تجهيز لوحات الدعاية واإلعالن ألغراض التعليق والتثبيت

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

القراءة والكتابة والحساب

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

فن الخط

3

المثابرة

3

التلوين (فني)

4

التطوير الذاتي

4

توازن اللون

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7316

والدهانون الزخرفيون والنقاشون والحفارون
الخطاطون
ّ
ّ

المهنة

731604

ملون زجاج

تحضير الزجاج المراد تلوينه وتحديد أماكن التلوين بحسب التعليمات والطلب وتطبيق إجراءات

ملخص وصف المهنة

وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحضير الدهان وأدوات العمل وتنظيف الزجاج قبل تلوينه

2

رسم النماذج على المواد المطلية وفقا لمواصفات التصميم

3

تجفيف الزجاج وتنظيفه وتخزينه حسب التعليمات

4

فحص الزجاج الملون والتأكد من خلوه من التلف والعيوب وضمان جودة المنتج

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

تلميع الزجاج

3

المثابرة

3

تلوين الزجاج

4

التطوير الذاتي

4

مواصفات المنتج

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7317

رفيون في المنتجات الخشبية والسالل وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731701

ِح َرفي نسج قصب وخيزران وسعف و خوص

تطبيق التقنيات التقليدية لصنع المواد من األعواد والقصب واألغصان والقش والمواد المماثلة،

ملخص وصف المهنة

وضمان جودة اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1

والمعدات األخرى الالزمة للعمليات التشغيلية استنادا إلى الرسومات
تجهيز األعواد والقصب واألغصان والقش والمواد
ّ
الفنية ،وتغطيتها أو معالجتها بالمواد الكيميائية

2

نسج القصب والقش والمواد المختلفة ولفها وتشكيلها وتجميعها لصنع المواد المطلوبة

3

تزيين المواد وتشطيبها بطالئها بالورنيش وطالء البالك والمواد الكيميائية األخرى

4

فحص المنتجات لتحديد العيوب ،وضمان جودة المنتج

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

أعمال القش

3

المثابرة

3

النسج

4

التطوير الذاتي

4

تصميم األنماط

5

منتجات الديكور الداخلي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7317

رفيون في المنتجات الخشبية والسالل وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731702

ِح َرفي منتجات خشبية

تطبيق التقنيات التقليدية لصنع المواد من الخشب وقشور الخشب والمواد المماثلة ،وضمان جودة

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز الخشب وقشر الخشب والمواد والمعدات األخرى الالزمة للعمليات التشغيلية استنادا على الرسومات الفنية،
وتغطيتها أو معالجتها بالمواد الكيميائية

2

نحت المكونات الخشبية والمواد المختلفة ولفها وتشكيلها وتجميعها لصنع المواد المطلوبة

3

تزيين المواد وتشطيبها بطالئها بالورنيش وطالء البالك والمواد الكيميائية األخرى

4

فحص المنتجات لتحديد العيوب ،وضمان جودة المنتج

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

المعرفة بالخشب

3

المثابرة

3

النحت على الخشب

4

التطوير الذاتي

4

أعمال خشبية

5

تجفيف الخشب

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7318

رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731801

حائك

تطبيق أساليب الحياكة والنماذج (الباترونات) المتعارف عليها إلنتاج األقمشة المحبوكة  -التريكو-

ملخص وصف المهنة

والمالبس الجاهزة

المهام الرئيسية للمهنة
1

فرز األلياف وتصنيفها لضمان استخدام المواد المناسبة

2

تحديد نوع خيوط الغزل أو الجدل أو النسج والكمية المناسبة بناء على مواصفات الطلبات

3

تجهيز معدات الحياكة وتشغيلها ،واستخدام اإلبر وغيرها من األدوات اليدوية إلنتاج المالبس واألقمشة المطلوبة

4

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في القماش وإصالحها وذلك بقطع الحشوات وأزالتها

5

فحص أدوات الحياكة لضمان جودة المنتج وتحديد العيوب

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

المنسوجات

3

المثابرة

3

تصميم المنسوجات

4

التطوير الذاتي

4

تصميم األنماط

5

التمشيط /الدوران المفتوح

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7318

رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731802

غزّ ال

تجهيز خامات الغزل ،وغزل الصوف والشعر واآللياف باستخدام أدوات ومعدات الغزل اليدوية وتخزين

ملخص وصف المهنة

المنتج

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز آالت الغزل اليدوية وضبطها وخدمتها

2

تحضير خامات الغزل وندفها وتهيئتها ووضعها في أكياس خاصة للغزل وتحديد طريقة الغزل المناسبة

3

غزل صوف الغنم وشعر الماعز ووبر الجمل على المغزل اليدوي وغزلها على المغزل ذي الحبل الطويل ولف الغزل المنتج

4

تصنيف الخيوط المنتنجة بحسب أنواعها وسمك الخيط

5

تصنيف لفات الغزل المنتج بحسب أوزانها ونوعية خاماتها وتجهيزها للصباغ وتخزينها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحرف اليدوية

2

التنظيم

2

مواد الغزل والخياطة

3

المثابرة

3

الغزل (غزل الطرف المفتوح)

4

التطوير الذاتي

4

إعداد الغزل  /ما قبل الغزل

5

مواصفات المنتج

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7318

رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731803

ناسج سجاد يدوي

ملخص وصف المهنة

تطبيق أساليب ونماذج النسيج المتعارف عليها إلنتاج السجاد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فرز األلياف وتصنيفها لضمان استخدام المواد المناسبة.

2

تحديد نوع الخيط والكمية المطلوبة استنادا إلى مواصفات الطلبات.

3

تشغيل النول اليدوي وغيره من األدوات اليدوية ،وإدخال الخيوط في تتابع منسق لنسج السجاد بالتصميم المطلوب.

4

فحص النسيج بحثا عن أماكن الحشوات البالية أو المفقودة أو القص غير المتناسب لوبر النسيج ،وتحديد وإصالح أية أخطاء.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

النسج

2

التنظيم

2

المنسوجات

3

المثابرة

3

تصميم المنسوجات

4

التطوير الذاتي

4

السجاد

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7318

رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731804

عامل حرف جلدية

تطبيق األساليب والنماذج (الباترونات) المتعارف عليها إلنتاج المالبس واألحزمة الجلدية

ملخص وصف المهنة

واالكسسوارات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فرز الجلود بأنواعها وتصنيفها وغسلها وصباغتها لضمان استخدام المواد المناسبة.

2

تحديد نوع الجلود بأنواعها والكمية المطلوبة استنادا إلى مواصفات الطلبات.

3

تجهيز األدوات والمعدات اليدوية ،وتنظيف الجلود بأنواعها وصباغتها وتشكيلها إلنتاج الحرف المطلوبة.

4

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في الجلود وإصالحها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خياطة الجلود

2

التنظيم

2

قص (الجلود)

3

المثابرة

3

درز الجلود

4

التطوير الذاتي

4

المنتجات الجلدية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7318

رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731805

حائك شبك صيد

تطبيق األساليب والنماذج المتعارف عليها في الحياكة إلنتاج شبك الصيد و ضمان مطابقة شبكات

ملخص وصف المهنة

الفنية.
الصيد للمواصفات
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد نوع خيوط الغزل أو الجدل أو النسج والكمية المناسبة للحياكة بناء على مواصفات الطلبات.

2

تجهيز معدات الحياكة وتشغيلها ،واستخدام اإلبر وغيرها من األدوات إلنتاج شبك الصيد.

3

القيام بعمليات الحياكة و تطبيق األساليب و النماذج المتعارف عليها إلنتاج شبك الصيد.

4

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في شبك الصيد و العمل على إصالحها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحياكة

2

التنظيم

2

حياكة األنسجة السلكية

3

المثابرة

3

الدرز (أعمال الحياكة)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7319

رفيون غير المصنّ فين تحت بند آخر
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731901

مرمم وثائق

تقييم الوثائق وتحديد طرق المحافظة عليها من عوامل االهتراء والحشرات الضارة وتحديد أساليب

ملخص وصف المهنة

حفظها ووقايتها وعرضها وترميمها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تنفيذ الممارسات الحديثة في ترميم الوثائق وفقا لإلجراءات المنظمة لذلك.
حفظ الوثائق المرممة من عوامل االهتراء والحشرات الضارة باستخدام المواد الكيماوية أو طرق الحفظ والوقاية الطبيعية
واالصطناعية وتنظيف الوثائق باستخدام أدوات التنظيف والتجفيف.

3

تصوير الوثائق وتوثيقها باستخدام أجهزة الميكروفيلم أو الحاسوب وتحديد أساليب حفظ الوثائق بعيدا عن التلف والضياع.

4

تحديد أساليب وطرق ترميم الوثائق باستخدام أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال ترميم الوثائق.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الترميم

2

التنظيم

2

أعمال الحفاظ (مخطوطات)

3

المثابرة

3

تفسير الوثائق المكتوبة بخط اليد

4

التطوير الذاتي

4

فن الخط

5

معالجة الصور

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

731

رفيون
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7319

رفيون غير المصنّ فين تحت بند آخر
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

731902

صانع شمع

إنشاء و تطوير تصاميم الشمع باستخدام اليد أو البرامج المخصصة ،و القيام بعملية صنع الشمع

ملخص وصف المهنة

حسب المواصفات المطلوبة باإلضافة إلى ضمان جودة المنتجات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

يتم إستخدامها في ما بعد لصنع الشمع.
إنشاء و تطوير تصاميم الشمع باستخدام اليد أو البرامج المخصصة كي ّ
تحديد المواد الالزمة لصنع الشمع كالقوالب و مواد الزينة و المعدات األخرى ،و القيام بتوفير هذه المواد لعملية صنع
الشمع.

3

يدويا حسب التصاميم و المواصفات المطلوبة.
صنع الشمع باستخدام اآلالت أو
ّ

4

جيدة حسب المواصفات المطلوبة.
تعبئة و تغليف الشمع المنتج بطريقة ّ

5

الفنية المطلوبة.
ضمان مطابقة جودة الشمع للمواصفات
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تصنيع القوالب

2

التنظيم

2

الصب

3

المثابرة

3

تصنيع القوالب

4

التطوير الذاتي

4

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7321

فنيو تجهيز ما قبل الطباعة
ّ

المهنة

732101

فني تجهيز طباعة

إدخال المحتوى المقدم من العمالء إلى برامج متخصصة وإجراء أعمال المعالجة عليه ،وتجهيز
البروفات الطباعية ،وتشغيل معدات صناعة االلواح العادة إنتاج صور من االفالم ،باإلضافة إلى

ملخص وصف المهنة

استخدام وضبط األجهزة واألدوات الخاصة بأعمال ما قبل الطباعة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إدخال المحتوى المقدم من العمالء إلى برامج متخصصة ،وإجراء أعمال المعالجة عليه من التنسيق والتعديل وغيرها من
العمليات للحصول على المنتج القابل للطباعة.

2

تجهيز البروفات الطباعية والتأكد منها قبل المباشرة بعمليات الطباعة.

3

تشغيل معدات صناعة األلواح إلعادة إنتاج صور من األفالم على ألواح الطباعة أو أجهزة اإلخراج الرقمية أو آالت الطباعة.

4

استخدام وضبط األجهزة واألدوات الخاصة بأعمال ما قبل الطباعة ،والمحافظة عليها نظيفة ومرتبة في األماكن المخصصة
لها.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

طباعة األحرف

2

التنظيم

2

الطباعة

3

المثابرة

3

اإلعدادات األساسية (طباعة)

4

التطوير الذاتي

4

تشكيل األحرف

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7321

فنيو تجهيز ما قبل الطباعة
ّ

المهنة

732102

صانع شاشة طباعة حريرية

استالم األفالم و األصول الورقية الطباعية و التأكد من مطابقتها ألوامر التشغيل ،و دراستها
لتحديد متطلبات انتاجها بالطباعة الحريرية ،و تصوير التصاميم و األصول باإلضافة إلى اختيار الشبكة

ملخص وصف المهنة

المناسبة للتصاميم و األصول الطباعية بحسب أوامر التشغيل.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

استالم األفالم و األصول الورقية الطباعية و التأكد من مطابقتها ألوامر التشغيل ،و دراستها لتحديد متطلبات إنتاجها
بالطباعة الحريرية.
تصوير التصاميم و األصول ،و تحويلها إلى أفالم طباعية بحسب نسبة التكبير أو التصغير و إجراء عمليات تظهير األفالم
الناتجة ،و إجراء عمليات التصحيح الالزمة.
اختيار الشبكة المناسبة للتصاميم و األصول الطباعية بحسب أوامر التشغيل ،و شدها و تثبيتها على اإلطار المناسب.
تفقد آالت تصوير السطوح الطباعية الحريرية ،و تشغيلها و ضبط مدة اإلضاءة في جهاز تصوير السطوح الطباعية الحريرية ،و
طلي الشبكة بمادة الفيلم الحساسة و تجفيفها.
تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أدوات الطباعة (تصنيع)

2

التنظيم

2

الطباعة

3

المثابرة

3

طباعة الشاشة

4

التطوير الذاتي

4

اإلعدادات األساسية (طباعة)

5

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7321

فنيو تجهيز ما قبل الطباعة
ّ

المهنة

732103

صانع لوحات طباعة اوفست

تحديد المواد الالزمة إلعداد اللوحات الطباعية من أوامر التشغيل و تفقد جهاز نسخ اللوحات الطباعية
و تشغيله باإلضافة إلى إجراء عمليات التحميض اليدوي و اآللي و غسل اللوحات بالماء و تنشيفها و

ملخص وصف المهنة

تصميغها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد المواد الالزمة إلعداد اللوحات الطباعية من أوامر التشغيل ،و استالم األعمال الجاهزة للنسخ و التأكد من نظافتها و
اكتمالها.
تفقد جهاز نسخ اللوحات الطباعية و تشغيله و تنظيف زجاج تغطية جهاز نسخ اللوحات باإلضافة إلى إختيار نوع و قياس اللوحة
الطباعية.

3

وضع األفالم الممنتجة بحسب نوعها على اللوحات و تثبيتها بواسطة مسطرة التثبيت و تحديد مدة التعريض و ضبطها.

4

إجراء عمليات التحميض اليدوي و اآللي و غسل اللوحات بالماء و تنشيفها و تصميغها.

5

المهنية.
تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أدوات الطباعة (تصنيع)

2

التنظيم

2

الطباعة

3

المثابرة

3

طباعة األوفسيت

4

التطوير الذاتي

4

اإلعدادات األساسية (طباعة)

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7322

العاملون في الطباعة

المهنة

732201

شغل آلة طباعة
ُم ِّ

إعداد آالت الطباعة الرقمية ،أو الطباعة بالحروف البارزة ،أو الطباعة الليثوغرافية ،أو الفلكسوغرافية،

ملخص وصف المهنة

أو الطباعة بالحفر ،أو غيرها من آالت الطباعة ،وتشغيلها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد الكميات المطلوب طباعتها ،أو مواصفات المخزون ،أو األلوان ،أو تعليمات الطباعة الخاصة.

2

الحصول على أحبار ومحاليل الخلط وفقا لتعليمات الطباعة ،وملء خراطيش األحبار وضبط معدالت التدفق.

3
4
5

تشغيل آالت الطباعة وطباعة البروفات للتأكد من تغطية الحبر وكثافته ،والمحاذاة وتسجيل األلوان ،وتركيب ألواح الطباعة أو
الصفائح المطاطية أو األسطوانات ،أو تغييرها حسب الحاجة.
التغذية بالورق عبر أسطوانات الطباعة ،وضبط مفاتيح التحكم في التغذية والشد حسب حجم الورقة ،ومراقبة مصدر التزويد
بالورق خالل دورات الطباعة.
تنظيف خراطيش األحبار أو األلواح أو أسطوانات وحدات الطباعة ،وتزييتها ،بعد انتهاء دورات الطباعة ،وإجراء أعمال الصيانة
البسيطة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطباعة

2

التنظيم

2

اإلعدادات األساسية (طباعة)

3

المثابرة

3

تشغيل اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

مراقبة العمليات

5

تدقيق الجودة

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7323

عاملو تشطيب الطباعة والتجليد

المهنة

732301

عامل تشطيبات طباعة وتجليد

ملخص وصف المهنة

تجليد الكتب وأي منشورات أخرى ،وتشطيب المطبوعات سواء باليد أو باستعمال اآلالت.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تحديد المتطلبات والمواصفات الالزمة لتجهيز اآلالت وخطط التجليد.
تجليد األغلفة باستخدام آالت التجليد وما يناظرها من األدوات ،مثل السكاكين أو أدوات التوجيه أو األسطوانات الضاغطة أو
المشابك.

3

المقصات اليدوية.
تشذيب أطراف الكتب إلى الحجم المطلوب باستعمال آالت القص ،أو آالت تشذيب الكتب ،أو
ّ

4

المال ِزم التي تمت خياطتها أو لصقها.
دمغ الحروف والتصاميم أو األرقام على أغلفة الكتب ،أو تزيينها بها ،وكبس َ

5

فحص المعدات وتنظيفها وتشحيمها بعد انتهاء العمل ،وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الطباعة البارزة

2

التنظيم

2

الطباعة الدوارة

3

المثابرة

3

تقطيع الورق (تجليد الكتب)

4

التطوير الذاتي

4

فن الطباعة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

73

رفيون وعاملو الطباعة
العاملون ِ
الح ّ

المجموعة الثانوية

732

العاملون في مهن الطباعة

مجموعة الوحدات

7323

عاملو تشطيب الطباعة والتجليد

المهنة

732302

خياط كتب

القيام بعمليات خياطة الكتب يدويا و استخدام بعض األدوات لخياطة الكتب و ضمان جودة األعمال

ملخص وصف المهنة

حسب المواصفات المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد المتطلبات والمواصفات الالزمة لخياطة الكتب وخطط الخياطة.

2

خياطة الكتب يدويا و باستخدام أدوات عملية الخياطة ،مثل اإلبرة أو أدوات التثبيت.

3

المعدات الالزمة لعملية خياطة الكتب و التأكد من وجودها عند الحاجة.
اختيار المواد و
ّ

4

فحص المعدات وتنظيفها وتشحيمها بعد انتهاء العمل ،وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الدرز (تجليد الكتب)

2

التنظيم

2

تجليد الكتب الخاصة

3

المثابرة

3

تغليف الكتب

4

التطوير الذاتي

4

تقطيع الورق (تجليد الكتب)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7411

العاملون في كهرباء المباني ومن يرتبط بهم

المهنة

741101

كهربائي مباني

ملخص وصف المهنة

تركيب األسالك الكهربائية ،واألجهزة والتجهيزات في المباني والهياكل األخرى وصيانتها وتصليحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب المعدات الكهربائية في المباني مثل الكابالت الكهربائية واألسالك واألجهزة األخرى.

2

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

3

تصليح المعدات الكهربائية مثل الكابالت الكهربائية واألسالك واألجهزة األخر واستبدالها.

4

استخدام مجموعة متنوعة من األدوات اليدوية والمعدات األساسية إلجراء العمل.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال التركيبات الكهربائية

2

التنظيم

2

التركيبات الكهربائية (تشغيل وصيانة)

3

المثابرة

3

لوائح السالمة الكهربائية

4

التطوير الذاتي

4

المفاتيح الكهربائية (تركيب وصيانة)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741201

كهربائي سيارات

ملخص وصف المهنة

تركيب النظم الكهربائية والمعدات في السيارات وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات األولية ،وتركيب النظم الكهربائية ومعدات السيارات.

2

فحص األجزاء المفردة والمجمعة جزئيا والمكتملة التجميع لضمان االلتزام بالجودة والمواصفات.

3

إجراء أعمال الصيانة الوقائية للنظم والمعدات ،وتحديد المشكالت واألعطال المحتملة.

4
5

إجراء الخدمات الالزمة للنظم الكهربائية والمعدات في السيارات وإصالحها ،مثل أجهزة القياس ،معدات اإلضاءة،
والمولدات.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

1

العمل الجماعي

1

2

التنظيم

2

أنظمة اإلشعال اإللكتروني

3

المثابرة

3

أنظمة التحكم اآللي

4

التطوير الذاتي

4

فحص المركبات

5

قراءة التخطيطات الكهربائية

5

1

الجدارات الفنية
استكشاف المشكالت باستخدام الحاسب اآللي
(سيارات)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741202

ميكانيكي كهرباء

تركيب المعدات الكهربائية وصيانتها وتصلحيها مثل اآلالت والمحركات والمولدات والمفاتيح

ملخص وصف المهنة

الكهربائية واألجهزة وأجزاء اآلالت الكهربائية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب اآلالت والمعدات والنظم الكهربائية.

2

المعدات ومعاينتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.
فحص أداء
ّ

3

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،وتصليح النظم وتحديثها.

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها ،ومتابعة
األعمال المنجزة.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قراءة التخطيطات الكهربائية

2

التنظيم

2

أعمال التركيبات الكهربائية

3

المثابرة

3

التركيب الكهربائي

4

التطوير الذاتي

4

كهربائيات السيارات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741203

ميكانيكي مصاعد

ملخص وصف المهنة

فحص المصاعد والساللم المتحركة والمقاعد الهوائية واألرصفة المتحركة وصيانتها وتصليحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء عمليات التفتيش الروتينية كجزء من عملية الصيانة الوقائية ،وتحديد األضرار التي لحقت بالمعدات.

2

تصليح األجزاء التالفة أو المعطوبة واستبدالها ،واختبار المعدات بعد تصليحها.

3

تفكيك المعدات إلجراء التحسينات األساسية وإعادة تجميعها ،وتوفير األجزاء المطلوبة.

4

حفظ السجالت الخاصة بخدمات المعدات وتصليحها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تركيب المصاعد

2

التنظيم

2

تصليح المصاعد

3

المثابرة

3

نظام تخطيط الصيانة

4

التطوير الذاتي

4

المكونات الميكانيكية

5

فحص األداء والسالمة

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741204

كهربائي قطارات

ملخص وصف المهنة

تركيب شبكات الكهرباء والمعدات في القطارات وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات األولية ،وتركيب النظم الكهربائية والمعدات في القطارات.

2

فحص األجزاء المفردة والمجمعة جزئيا والمكتملة التجميع لضمان االلتزام بالجودة والمواصفات.

3

إجراء أعمال الصيانة الوقائية للنظم والمعدات ،وتحديد المشكالت واألعطال المحتملة.

4

إجراء الخدمات الالزمة للنظم الكهربائية والمعدات في القطارات وإصالحها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قراءة التخطيطات الكهربائية

2

التنظيم

2

تقنية المحرك الكهربائي

3

المثابرة

3

تعليق الكابالت واألسالك

4

التطوير الذاتي

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741205

كهربائي سفن

ملخص وصف المهنة

تركيب شبكات الكهرباء والمعدات في السفن وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات األولية ،وتركيب النظم الكهربائية والمعدات في السفن.

2

فحص األجزاء المفردة والمجمعة جزئيا والمكتملة التجميع لضمان االلتزام بالجودة والمواصفات.

3

إجراء أعمال الصيانة الوقائية للنظم والمعدات ،وتحديد المشكالت واألعطال المحتملة.

4

إجراء الخدمات الالزمة للنظم الكهربائية والمعدات في السفن وإصالحها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قراءة التخطيطات الكهربائية

2

التنظيم

2

التركيبات الكهربائية (تشغيل وصيانة)

3

المثابرة

3

تقنيات الطاقة الكهربائية

4

التطوير الذاتي

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741206

كهربائي منصة حفر

ملخص وصف المهنة

تركيب المعدات واألنظمة الكهربائية ،وصيانتها وتصليحها ،في منصات الحفر.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تركيب المعدات واآلالت الكهربائية مثل آالت الدوران واإلضاءة والمحركات ،وتوصيل أجهزة اإلمداد بالطاقة ومنظمات الطاقة
ومفاتيح التشغيل.
أداء الصيانة الوقائية للمعدات واآلالت الكهربائية في منصات الحفر.
التحقيق في األعطال وفحص القطع والتحقق من الخلل في األجهزة والمعدات ،وتشخيص المكونات الكهربائية التالفة
وإصالحها أو استبدالها.

4

تفقد المعدات قبل االستخدام وبعدها ،وكذلك بعد نقل منصات الحفر وتركيبها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تعليق الكابالت واألسالك

2

التنظيم

2

تركيب الكابالت

3

المثابرة

3

تركيب األجهزة اإللكترونية

4

التطوير الذاتي

4

حفار

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741207

عامل صيانة أجهزة كهربائية

فحص األجهزة الكهربائية و تشخيص األعطال الحاصلة في األجهزة و القيام بصيانة و إصالح

ملخص وصف المهنة

األعطال باإلضافة إلى إجراء الفحص بعد الصيانة للتأكد من دقة وفاعلية اإلصالح.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بعملية فحص األجهزة الكهربائية و تشخيص األعطال الحاصلة في هذه األجهزة.

2

القيام بصيانة و إصالح األعطال و المشاكل الموجودة في األجهزة الكهربائية.

3

إجراء الفحص بعد صيانة األجهزة الكهربائية للتأكد من دقة وفاعلية اإلصالح.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المعدات الكهربائية المنزلية (تصليح)

2

التنظيم

2

المعدات الكهربائية واألجهزة المنزلية

3

المثابرة

3

صيانة اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

اللف (الكهربائي والهاتفي)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7412

الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
ّ
ّ

المهنة

741208

كهربائي طائرات

ملخص وصف المهنة

تركيب النظم الكهربائية والمعدات في الطائرات وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات األولية ،وتركيب النظم الكهربائية ومعدات الطائرات.

2

فحص األجزاء المفردة والمجمعة جزئيا والمكتملة التجميع لضمان االلتزام بالجودة والمواصفات.

3

إجراء أعمال الصيانة الوقائية للنظم والمعدات ،وتحديد المشكالت واألعطال المحتملة.

4

والمعدات والمحوالت.
تشغيل النظم الكهربائية والمعدات الموجودة في الطائرات وإصالحها ،مثل نظم الراديو
ّ

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقنية المحرك الكهربائي

2

التنظيم

2

تقنية اآلالت الكهربائية

3

المثابرة

3

صيانة اآلالت

4

التطوير الذاتي

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7413

العاملون في تركيب الخطوط الكهربائية وتصليحها

المهنة

741301

موصل كابالت كهربائية

تركيب الكابالت الكهربائية األرضية وصيانتها وإصالحها ،ووضع نهاية طرفية للكابالت وتوصيلها

ملخص وصف المهنة

بالمعدات الكهربائية والخطوط الهوائية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز نهايات طرفية للكابالت ووصالت لربطها بالمعدات الكهربائية والخطوط الهوائية.

2

تركيب الكابالت الكهربائية األرضية ،وتجهيز نهايات طرفية للكابالت ووصلها بالمعدات الكهربائية والخطوط الهوائية.

3

القيام بعمليات الفحص الروتينية المندرجة ضمن أعمال الصيانة الوقائية ،واختبار سالمة عزل الكابالت ،واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية.

4

التحقق من األعطال وفحص األجزاء والمعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات التالفة وإصالحها أو استبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة ،مثل إقامة الحواجز حول مناطق العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال مد الكابالت تحت األرض

2

التنظيم

2

تركيب الكابالت

3

المثابرة

3

اختبار المواد

4

التطوير الذاتي

4

تعليق الكابالت واألسالك

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

741

العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها

مجموعة الوحدات

7413

العاملون في تركيب الخطوط الكهربائية وتصليحها

المهنة

741302

عامل خطوط طاقة كهربائية

ملخص وصف المهنة

تركيب كابالت نقل واإلمداد بالطاقة الكهربائية وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تثبيت العارضات والعوازل والمعدات اإلضافية على األعمدة قبل تركيبها.

2

تركيب كابالت نقل وتزويد الطاقة الكهربائية.

3

القيام بعمليات الفحص الروتينية ألعمال الصيانة الوقائية ،واختبار خطوط الكهرباء والمعدات اإلضافية بواسطة أجهزة القراءة
واالختبار ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

4

التحقق من األعطال وفحص األجزاء والمعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات التالفة وإصالحها أو استبدالها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة ،مثل إقامة الحواجز حول مناطق العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال مد الكابالت تحت األرض

2

التنظيم

2

تركيب الكابالت

3

المثابرة

3

خطوط النقل (الطاقة الكهربائية)

4

التطوير الذاتي

4

لوائح السالمة الكهربائية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

742

اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وتصليحها
العاملون في تركيب
ّ

مجموعة الوحدات

7421

اإللكترونيات
الميكانيكيون والعاملون في تصليح
ّ
ّ

المهنة

742101

إلكتروني طائرات

ملخص وصف المهنة

تركيب النظم اإللكترونية ومعدات الطائرات وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات األولية ،وتركيب النظم اإللكترونية ومعدات الطائرات.

2

تركيب النظم اإللكترونية ومعدات الطائرات وفحصها.

3

إجراء أعمال الصيانة الوقائية للنظم والمعدات ،وتحديد المشكالت واألعطال المحتملة.

4

والمعدات ووحدات المغناطيس والمحوالت.
تشغيل المعدات والنظم في الطائرات وإصالحها ،مثل نظم الراديو
ّ

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إلكترونيات الطائرات

2

التنظيم

2

الصيانة (إلكترونيات)

3

المثابرة

3

إلكترونيات اآلالت(استكشاف الخلل وإصالحه)

4

التطوير الذاتي

4

تعليمات السالمة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

742

اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وتصليحها
العاملون في تركيب
ّ

مجموعة الوحدات

7421

اإللكترونيات
الميكانيكيون والعاملون في تصليح
ّ
ّ

المهنة

742102

ميكانيكي معدات إلكترونية

تركيب المعدات اإللكترونية وصيانتها وتصلحيها مثل اآلالت التجارية والمكاتب واألدوات اإللكترونية

ملخص وصف المهنة

ونظم التحكم.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تركيب األجهزة والمعدات والنظم اإللكترونية.

2

المعدات ومعايرتها بعد تركيبها ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.
فحص أداء
ّ

3

إجراء الفحوصات الروتينية لقطع الغيار للتأكد من خلوها من األضرار والتلفيات الخطرة ،وتصليح النظم وتحديثها.

4
5

التحقيق في األعطال وفحص األجزاء وفحص المعدات المعطوبة ،وتشخيص المكونات المعيبة وتصليحها أو استبدالها،
ومتابعة األعمال المنجزة.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

اإللكترونيات

2

التنظيم

2

تركيب األجهزة اإللكترونية

3

المثابرة

3

الصيانة (إلكترونيات)

4

التطوير الذاتي

4

تدوير المكونات اإللكترونية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

742

اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وتصليحها
العاملون في تركيب
ّ

مجموعة الوحدات

7422

العاملون في تركيب تقنية المعلومات واالتصاالت وتصليحها

المهنة

742201

عامل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات

تركيب أجهزة الحاسب وأجهزة نقل البيانات ،وأجهزة االتصاالت و ملحقاتها مثل الكابالت والقنوات

ملخص وصف المهنة

والهوائيات ،وصيانة هذه األجهزة وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تفسير مخططات الشركة المصنعة ،وتجميع أجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات وتركيبها ،مثل خطوط االتصال والهواتف
والمحوالت واألجهزة الالسلكية.
إجراء االختبارات وتحليل تقييم األداء على الدوائر وأجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات ،وضمان االلتزام بالمعايير المحددة.
تحليل قراءات االختبارات ،وتحديد المشكالت وتشخيصها في أجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات ،وتحديد احتياجات
وأساليب اإلصالح.

4

إصالح توصيالت الكابالت واألجهزة التالفة أو المعيبة ،أو تعديلها أو استبدالها ،وتسجيل األعمال التي تم تنفيذها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تركيب الكابالت

2

التنظيم

2

تقنية المعلومات

3

المثابرة

3

اختبار أجهزة الحاسب اآللي

4

التطوير الذاتي

4

االتصاالت السلكية والالسلكية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

74

العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية

المجموعة الثانوية

742

اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وتصليحها
العاملون في تركيب
ّ

مجموعة الوحدات

7422

العاملون في تركيب تقنية المعلومات واالتصاالت وتصليحها

المهنة

742202

عامل تركيب خطوط االتصاالت وتقنية المعلومات

ملخص وصف المهنة

تركيب خطوط اتصال البيانات ،وأجهزة الحاسب والمودم ،وصيانتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

تفسير مخططات الشركة المصنعة ،وتجميع أجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات وتركيبها ،مثل خطوط االتصال والخوادم
وأجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال.
إجراء االختبارات وتحليل تقييم األداء على الدوائر وأجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات ،وضمان االلتزام بالمعايير المحددة.
تحليل قراءات االختبارات ،وتحديد المشكالت وتشخيصها في أجهزة االتصاالت و تقنية المعلومات ،وتحديد احتياجات
وأساليب اإلصالح.

4

إصالح التوصيالت واألجهزة التالفة أو المعيبة ،أو تعديلها أو استبدالها ،وتسجيل األعمال التي تم تنفيذها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تعليق الكابالت واألسالك

2

التنظيم

2

مد األسالك

3

المثابرة

3

التركيب الكهربائي

4

التطوير الذاتي

4

تعليق الكابالت واألسالك

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

751

الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7511

محضري الطعام
ّ
والسماكون ومن يرتبط بهم من
الجزّ ارون
ّ

المهنة

751101

جزّ ار

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

ذبح المواشي وسلخها في األماكن المخصصة وبحسب الشريعة االسالمية وبمراعاة قواعد الصحة

ملخص وصف المهنة

العامة وتجهيز اآلالت وأدوات التقطيع والتسحيب والفرم وتقطيع اللحم وفرمه بحسب الطلب.

المهام الرئيسية للمهنة
1

ذبح المواشي وسلخها في األماكن المخصصة وبحسب الشريعة االسالمية وشروط ومتطلبات الصحة العامة ونزع األحشاء
الداخلية وتنظيفها.

2

تجهيز أدوات وآالت التقطيع والتسحيب والفرم.

3

تقطيع اللحم إلى أجزاء مناسبة للعرض واالستعمال وتغليفها.

4

إزالة اللحم عن العظم (التسحيب) باستخدام األدوات اليدوية.

5

فرم اللحم على آالت الفرم الخشن والناعم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الذبح بالطريقة اإلسالمية

2

التنظيم

2

ذبح الخراف

3

المثابرة

3

ذبح العجول

4

التطوير الذاتي

4

اللحوم (تخلية)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

751

الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7511

محضري الطعام
ّ
والسماكون ومن يرتبط بهم من
الجزّ ارون
ّ

المهنة

751102

سماك
ّ

ملخص وصف المهنة

تجهيز أدوات تنظيف السمك وتنظيف السمك وتقطيعه وتنظيف األدوات.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز أدوات التنظيف وتفقد نظافتها وجاهزيتها.

2

تنظيف السمك من الخارج وقشره من الحراشف وقص الزعانف والذنب والزوائد األخرى.

3

فتح بطن/ظهر السمك وازالة األحشاء وتنظيف السمك من الداخل.

4

تقطيع السمك إلى قطع مناسبة بحسب الطلب وتغليفها.

5

تنظيف أدوات تنظيف السمك بعد إستعمالها وحفظها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخلية السمك

2

التنظيم

2

تهيئة األسماك

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4

خبرة في المبيعات (المبيعات المباشرة للمستهلكين)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

751

الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7511

محضري الطعام
ّ
والسماكون ومن يرتبط بهم من
الجزّ ارون
ّ

المهنة

751103

قصاب
ّ

ملخص وصف المهنة

مناولة الحيوانات وذبحها ،وإزالة العظام عن اللحم وتقطيعها وتجهيزها لصناعة أخرى.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

ذبح الحيوانات وتقطيع لحومها حسب الطلب.

2

تعبئة وتغليف اللحوم وإعطاء المشورة للعمالء حول كيفية تخزينها.

3

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة ،وضمان التعامل بشكل صحي مع اللحوم.

4

اتباع تعاليم الشريعة اإلسالمية في تنفيذ عمليات الذبح.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نقل الحيوانات

2

التنظيم

2

تقطيع اللحوم

3

المثابرة

3

تقطيع لحم األغنام

4

التطوير الذاتي

4

تقطيع الدواجن

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7512

المعجنات والحلويات
الخبازون وصانعو
ّ
ّ

المهنة

751201

خباز
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

توفير المواد األولية ومطابقة مواصفاتها وتجهيزها ،وتجهيز و تشغيل آالت إنتاج الخبز ،وإنتاج الخبز

ملخص وصف المهنة

بمختلف أنواعه وأشكاله.

المهام الرئيسية للمهنة
1

توفير المواد األولية ،مثل :الطحين والحليب والسكر والملح والخميرة وتفقد صالحيتها ومطابقة مواصفاتها وتجهيزها بحسب
األوزان والنسب المحددة.

2

تجهيز و تشغيل العجانة و إنتاج العجائن بحسب نوع الخبز المطلوب.

3

تقطيع العجين إلى قطع منتظمة ومتساوية من حيث الوزن وتشكيلها يدويا أو آليا.

4

خبز المخبوزات بأنواعها المختلفة والتأكد من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات.

5

تنظيف العجانة وآالت تقطيع وتشكيل العجين ومعدان التخمير واألفران وتفقد مستوى الوقود.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الخبز

2

التنظيم

2

خبز الخبز العادي

3

المثابرة

3

منتجات الخبز والحلويات

4

التطوير الذاتي

4

نظافة األغذية

5

صنع المعجنات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7512

المعجنات والحلويات
الخبازون وصانعو
ّ
ّ

المهنة

751202

خباز حلويات
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

توفير المواد األولية ومطابقة مواصفاتها وتجهيزها ،وتجهيز و تشغيل آالت خبز الحلويات ،وإنتاج

ملخص وصف المهنة

الحلويات بمختلف أنواعها وأشكالها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

توفير المواد األولية إلنتاج الحلويات وتفقد صالحيتها ومطابقة مواصفاتها وتجهيزها بحسب األوزان والنسب المحددة.

2

تجهيز وتشغيل العجانة وإنتاج العجائن بحسب نوع الحلويات المطلوبة.

3

تقطيع العجين إلى قطع منتظمة ومتساوية من حيث الوزن وتشكيلها يدويا أو آليا.

4

خبز الحلويات بأنواعها المختلفة والتأكد من صالحيتها ومطابقتها للمواصفات.

5

تنظيف العجانة وآالت تقطيع وتشكيل الحلويات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الخبز

2

التنظيم

2

خبز الحلويات

3

المثابرة

3

منتجات الخبز والحلويات

4

التطوير الذاتي

4

نظافة األغذية

5

صنع المعجنات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7512

المعجنات والحلويات
الخبازون وصانعو
ّ
ّ

المهنة

751203

صانع حلويات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تجهيز معدات و آالت إنتاج الحلويات الشرقية والغربية وتجهيز مكوناتها وإعدادها وتشكيلها وإنتاجها

ملخص وصف المهنة

وتغليفها وعرضها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تجهيز اآلالت والصواني الالزمة إلنتاج الحلويات والتأكد من جاهزيتها ونظافتها.
تجهيز مكونات الحلويات ،مثل :السميد والطحين والسكر والسمن والجبن والمكسرات والشوكوالتة والمطيبات بالنسب
المحددة وخلطها يدويا أو باستخدام الخالطات الكهربائية وتشكيلها وإعدادها.

3

القيام بأعمال العجن والتخمير وعمليات إعداد الحشوات والزينة من أعمال السكر والكريمات.

4

تشكيل الحلويات بالصب في األواني أو بالنحت وتزيينها حسب األلوان والنقشات المناسبة.

5

عرض وحفظ الحلويات في واجهات زجاجية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحضير الحلويات

2

التنظيم

2

تجهيز الحلويات

3

المثابرة

3

الحلوى والحلويات

4

التطوير الذاتي

4

نظافة األغذية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7513

صانعو منتجات األلبان

المهنة

751301

صانع منتجات ألبان

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

توفير المواد األولية ومطابقة مواصفاتها وتجهيز آالت ومعدات تصنيع منتجات األلبان ،وتصنيع

ملخص وصف المهنة

منتجات األلبان ،وتفقد جودة المنتج وتنظيف األدوات واألجهزة والمعدات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

استالم الحليب والمضافات وتفقد الصالحية والوزن ومطابقة المواصفات وحفظ الحليب مبردا.
تجهيز آالت ومعدات تصنيع منتجات األلبان ،مثل :جهاز البسترة وجهاز فرز الدهون وفراز القشطة وفراز الزبدة والخضاضة
ومكابس الجبنة وضبطها وتفقد نظافتها وجاهزيتها وتشغيلها.
وضع الحليب في آالت تصنيع منتجات األلبان وإضافة المضافات بالنسب المحددة ،وتصنيع منتجات األلبان ،مثل :اللبن
الرائب واللبنة والقشطة والجبنة البيضاء وغيرها.
أخذ عينات من كل منتج وفحصها للتأكد من مطابقة المواصفات مثل درجة الحموضة والملوحة والتوافق مع شروط الصحة
العامة.
تنظيف آالت ومعدات تصنيع منتجات األلبان.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات األلبان

2

التنظيم

2

إنتاج الحليب

3

المثابرة

3

معالجة الحليب

4

التطوير الذاتي

4

صناعة الجبن اليدوية

5

كبس األجبان

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7513

صانعو منتجات األلبان

المهنة

751302

صانع سمن

ملخص وصف المهنة

تجهيز معدات و آالت صنع السمن و تجهيز مكوناته وإعداده وإنتاجه وتغليفه وعرضه.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز اآلالت والصواني الالزمة إلنتاج السمن والتأكد من جاهزيتها ونظافتها.

2

تجهيز مكونات السمن مثل الزبدة والملح بالنسب المحددة وخلطها يدويا و القيام بإعدادها.

3

القيام بأعمال تسخين الزبدة و التحكم بدرجة الحرارة باإلضافة إلى عملية التسوية كي يتم إنتاج السمن.

4

تنظيف آالت ومعدات صنع السمن.

5

المحافظة على النظافة خالل عملية إعداد و صنع السمن و ضمان جودة السمن المنتج حسب المواصفات المطلوبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات األلبان

2

التنظيم

2

معالجة الحليب

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7513

صانعو منتجات األلبان

المهنة

751303

صانع أقط

ملخص وصف المهنة

تجهيز معدات و آالت صنع االقط و تجهيز مكوناته وإعداده وإنتاجه وتغليفه وعرضه.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز اآلالت والصواني الالزمة إلنتاج االقط والتأكد من جاهزيتها ونظافتها.

2

تجهيز مكونات االقط مثل اللبن بالنسب المحددة و وضعها في القدر تحضيرا لعملية التسخين.

3

القيام بأعمال تسخين اللبن و التحكم بدرجة الحرارة باإلضافة إلى عملية تصفية السوائل للحصول على االقط.

4

تنظيف آالت ومعدات صنع االقط.

5

المحافظة على النظافة خالل عملية إعداد و صنع االقط و ضمان جودة االقط المنتج حسب المواصفات المطلوبة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات األلبان

2

التنظيم

2

معالجة الحليب

3

المثابرة

3

كبس األجبان

4

التطوير الذاتي

4

نظافة األغذية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7514

العاملون في حفظ الفواكه والخضروات ومن يرتبط بهم من عاملي الحفظ

المهنة

751401

عامل حفظ فواكه وخضروات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تصنيع الفواكه والخضروات و األطعمة المرتبطة بها وحفظها باإلضافة إلى تعبئة وتغليف األطعمة

ملخص وصف المهنة

المصنعة وتخزينها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تصنيع الفواكه والخضروات ،و األطعمة المرتبطة بها و القيام بعمليات الطهي والتجفيف والتمليح و استخراج الزيوت أو
العصائر.
اختيار المكونات مثل السكر أو التوابل وقياسها وإضافتها للمساعدة في الحفاظ على التركيبة أو الطعم أو الشكل الخارجي أو
تحسينه.

3

تعبئة وتغليف األطعمة المحفوظة والمصنعة في حاويات معقمة.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والصحة العامة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حفظ المواد النباتية

2

التنظيم

2

األطعمة المجمدة

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4

الفاكهة

5

الخضروات

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

751

الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7515

متذوقو ومصنّ فو األطعمة والمشروبات

المهنة

751501

متذوق أطعمة ومشروبات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إجراء اختبارات التذوق أو الرائحة ،وتقييم سالمة اللون أو التركيبة أو النكهة و اتباع سياسات وإجراءات

ملخص وصف المهنة

الصحة والسالمة والصحة العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إجراء اختبارات التذوق أو الرائحة أو غيرها ،وتقييم سالمة اللون أو التركيبة أو النكهة أو المتطلبات األخرى.

2

المساعدة في التحليل المختبري لعينات األطعمة والمكونات.

3

تصنيف األطعمة والمشروبات المختبرة وتقديم تقرير عن النتائج المتوصل إليها.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والصحة العامة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فحص األغذية

2

التنظيم

2

تقييم جودة األغذية

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4

اختبار المواد

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7515

متذوقو ومصنّ فو األطعمة والمشروبات

المهنة

751502

مصنف أطعمة ومشروبات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تصنيف األطعمة والمشروبات و فحص المكونات والمنتجات الجاهزة ،والمساعدة في عمليات

ملخص وصف المهنة

التحليل المختبري.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فحص المكونات والمنتجات الجاهزة ،وتقييم سالمة اللون أو التركيبة أو النكهة أو المتطلبات األخرى.

2

المساعدة في التحليل المختبري لعينات األطعمة والمكونات.

3

تصنيف األطعمة والمشروبات المختبرة وتقديم تقرير عن النتائج المتوصل إليها.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والصحة العامة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فحص األغذية

2

التنظيم

2

تقييم جودة األغذية

3

المثابرة

3

التحقق من سالمة المنتج

4

التطوير الذاتي

4

نظافة األغذية

5

اختبار المواد

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7516

معدو منتجات التبغ
محضرو
َ

المهنة

751601

مصنع منتجات تبغ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

القيام بعمليات صنع منتجات التبغ عبر تجفيف أوراق التبغ و تسحيب أوراق التبغ و فرزها و فرمها

ملخص وصف المهنة

المهنية.
باإلضافة إلى تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة
ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

إستالم أوراق التبغ و مطابقة مواصفاتها و تجهيز المراوح و اإلبر و الخيطان ذات القياس المناسب و ضبط سرعة المراوح و
معين.
حد
ّ
التأكّد من تجفيف أوراق التبغ إلى ّ

2

تجهيز أدوات تسحيب أوراق التبغ مثل األواني و السكاكين و القيام بعملية تسحيب أوراق التبغ.

3

فرز حزم التبغ بحسب نوع التبغ و تصنيف التبغ إلى درجات بحسب الجودة و النوع و تبعا للون الورق.

4

القيام بعملية فرم التبغ باستخدام السكينة الخاصة بالفرم حسب المواصفات المطلوبة.

5

المهنية.
تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات التبغ

2

التنظيم

2

تشغيل اآلالت(صناعة التبغ)

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4

التحقق من سالمة المنتج

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية
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الحرفيين
العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ

مجموعة الوحدات

7516

معدو منتجات التبغ
محضرو
َ

المهنة

751602

معد منتجات تبغ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إستالم التبغ المفروم و القيام بعمليات تعبئة و تغليف التبغ حسب المواصفات المطلوبة باإلضافة

ملخص وصف المهنة

إلى تخزين التبغ و نقله بالطرق السليمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إستالم التبغ المفروم و الجاهز لعملية اإلعداد.

2

القيام بعمليات تعبئة و تغليف التبغ حسب المواصفات المطلوبة.

3

القيام بعمليات تخزين و نقل التبغ بالطرق السليمة.

4

المهنية.
تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة
ّ

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

منتجات التبغ

2

التنظيم

2

التحقق من سالمة المنتج

3

المثابرة

3

نظافة األغذية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية
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معالجو األخشاب وصانعو الخزائن ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7521

معالجو األخشاب

المهنة

752101

ُمعالج أخشاب

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إضافة الخلطات على األخشاب وحفظها ومعالجتها يدويا أو باستخدام معدات معالجة الخشب مثل

ملخص وصف المهنة

أفران الحرق والخزانات.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4

إضافة الخلطات يدويا على األخشاب واأللواح الخشبية وحفظها ومعالجتها.
تشغيل األفران وخزانات المعالجة والمعدات األخرى لتجفيف الخشب ،وتجهيز األخشاب وإضافة الخلطات عليها ،وتشريب
المنتجات الخشبية مع المواد الحافظة.
مراقبة تشغيل اآلالت ومقاييس الضغط ومصابيح األلواح للكشف عن العيوب في أجزائها أو أعطال فيها ،وضبط اآلالت عند
الضرورة.
تنظيف المعدات وأداء الصيانة األساسية ،واإلبالغ عن األعطال لفنيي الصيانة أو الميكانيكيين ،واالحتفاظ بسجل لألعمال
المنجزة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

معالجة األسطح الخشبية

2

التنظيم

2

المعرفة بالخشب

3

المثابرة

3

فرز الخشب

4

التطوير الذاتي

4

تجفيف الخشب

5

مراقبة الجودة (أخشاب)

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

752

معالجو األخشاب وصانعو الخزائن ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7522

صانعو الخزائن ومن يرتبط بهم

المهنة

752201

نجار حفر وصدفيات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

صنع الحفر و الصدفيات وتزيينها وتصليحها ،و تشغيل آالت النجارة باإلضافة إلى ضمان جودة

ملخص وصف المهنة

اإلنتاج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية ،وتحديد المواد الالزمة وجودة الحفر و الصدفيات.

2

تشغيل آالت النجارة مثل المناشير الكهربائية والموصالت والمشكّالت لقطع األجزاء والمكونات وتشكيلها.

3

تجميع المنتجات الخشبية لصنع الحفر و الصدفيات و فحص الحفر و الصدفيات والحفاظ عليها وتصليح األجزاء أو استبدالها.

4

اختبار الحفر و الصدفيات ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الرسم الزخرفي

2

التنظيم

2

تطعيم الخشب

3

المثابرة

3

النحت على الخشب

4

التطوير الذاتي

4

النقش على الخشب

5

الزخارف (األعمال الخشبية)

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

752

معالجو األخشاب وصانعو الخزائن ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7522

صانعو الخزائن ومن يرتبط بهم

المهنة

752202

نجار اثاث

ملخص وصف المهنة

صنع األثاث الخشبي وتزيينه وتصليحه ،و تشغيل آالت النجارة باإلضافة إلى ضمان جودة اإلنتاج.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراجعة الرسومات والمواصفات الفنية ،وتحديد المواد الالزمة وجودة قطع األثاث.

2

تشغيل آالت النجارة مثل المناشير الكهربائية والموصالت والمشكّالت لقطع األجزاء والمكونات وتشكيلها.

3

تجميع المنتجات الخشبية لصنع األثاث و فحص األثاث الخشبي والحفاظ عليه وتصليح األجزاء أو استبدالها.

4

اختبار األثاث بعد تركيبه ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات.

5

تشطيب أسطح األثاث ،وتزيينه عن طريق تطعيم الخشب أو تغطيته بالقشرة ونحت التصاميم.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال خشبية

2

التنظيم

2

صنع الخزائن

3

المثابرة

3

تصميم األثاث

4

التطوير الذاتي

4

إصالح األثاث

5

طالء األسطح الخشبية باللون الذهبي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

752

معالجو األخشاب وصانعو الخزائن ومن يرتبط بهم من الحرفيين

مجموعة الوحدات

7523

ومشغلو أدوات مكائن النجارة
ّ
عدو
ُم ّ

المهنة

752301

ومشغل أدوات وآالت النجارة
ّ
عد
ُم ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

ضبط آالت النجارة وتشغيلها ومراقبتها وصيانتها لصنع المواد الخشبية وتصلحيها ،وضمان جودة

ملخص وصف المهنة

وسالمة المنتج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

ضبط و إعداد آالت النجارة األوتوماتيكية أو شبه األوتوماتيكية.
تشغيل آالت و أدوات النجارة مثل المناشير الدقيقة وآالت التشكيل ،والحفر والتخطيط ،والضغط ،والقلب والصقل بالرمل
والنحت.

3

مراقبة تشغيل اآلالت للكشف عن العيوب في أجزائها أو أعطال فيها ،وضبط المعدات عند الضرورة.

4

فحص المنتجات بعد اإلنتاج ،وضمان التقيد بالمخططات والمواصفات ،وإعادة المنتجات المعيبة.

5

تنظيف المعدات وأداء الصيانة األساسية ،واإلبالغ عن األعطال لفنيي الصيانة أو الميكانيكيين ،واالحتفاظ بسجل لألعمال
المنجزة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تشغيل اآلالت(صناعة الورق واألخشاب)

2

التنظيم

2

المعرفة بالخشب

3

المثابرة

3

قياس الخشب

4

التطوير الذاتي

4

معالجة األسطح الخشبية

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7531

الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات

المهنة

753101

خياط مالبس نسائية
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

أخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات المالبس النسائية و تحضير القماش وتفصيله وتجهيز

ملخص وصف المهنة

آالت الخياطة وتشغيلها وخدمتها وخياطة المالبس وتشطيبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية للعميل وتسجيلها ورسم المخططات األساسية للمالبس النسائية وتحويلها إلى مخططات نهائية
وفقا للتصميم ورغبة العميل ووضع إرشادات وعالمات الخياطة.

2

اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره وفرده ونقل عالمات الخياطة من المخططات إلى القماش وقص القماش.

3

تجهيز آالت الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتنظيفها وتزييتها وتشغيلها.

4
5

تنفيذ الخياطة التمهيدية لقطع المالبس النسائية إلجراء التجربة الالزمة وإدخال التعديالت المطلوبة وخياطة قطع المالبس
وتركيب وخياطة اإلكسسوارات الالزمة كالبطائن واألزرار والعراوي.
كي قطع المالبس وتعليقها أو تغليفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مالبس السيدات

2

التنظيم

2

الخياطة والتفصيل (المالبس النسائية)

3

المثابرة

3

أساسيات الخياطة

4

التطوير الذاتي

4

المنسوجات

5

أعمال التعديل (خياطة)

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7531

الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات

المهنة

753102

خياط مالبس رجالية
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

أخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات المالبس الرجالية و تحضير القماش وتفصيله وتجهيز

ملخص وصف المهنة

آالت الخياطة وتشغيلها وخدمتها وخياطة المالبس وتشطيبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية للعميل وتسجيلها ورسم المخططات األساسية للمالبس الرجالية وتحويلها إلى مخططات نهائية
وفقا للتصميم ورغبة العميل ووضع إرشادات وعالمات الخياطة.

2

اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره وفرده ونقل عالمات الخياطة من المخططات إلى القماش وقص القماش.

3

تجهيز آالت الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتنظيفها وتزييتها وتشغيلها.

4
5

تنفيذ الخياطة التمهيدية لقطع المالبس الرجالية إلجراء التجربة الالزمة وإدخال التعديالت المطلوبة وخياطة قطع المالبس
وتركيب وخياطة اإلكسسوارات الالزمة كالبطائن واألزرار والعراوي.
كي قطع المالبس وتعليقها أو تغليفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المالبس الرجالية

2

التنظيم

2

الخياطة والتفصيل (المالبس الرجالية)

3

المثابرة

3

أساسيات الخياطة

4

التطوير الذاتي

4

المنسوجات

5

أعمال التعديل (خياطة)

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7531

الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات

المهنة

753103

خياط مالبس فرائية ومشالح
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

أخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات المالبس الفرائية و المشالح و تحضير القماش وتفصيله

ملخص وصف المهنة

وتجهيز آالت الخياطة وتشغيلها وخدمتها وخياطة المالبس وتشطيبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية للعميل وتسجيلها ورسم المخططات األساسية للمالبس الفرائية و المشالح وتحويلها إلى
مخططات نهائية وفقا للتصميم ورغبة العميل ووضع إرشادات وعالمات الخياطة.

2

اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره وفرده ونقل عالمات الخياطة من المخططات إلى القماش وقص القماش.

3

تجهيز آالت الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتنظيفها وتزييتها وتشغيلها.

4
5

تنفيذ الخياطة التمهيدية لقطع المالبس الفرائية و المشالح إلجراء التجربة الالزمة وإدخال التعديالت المطلوبة وخياطة قطع
المالبس وتركيب وخياطة اإلكسسوارات الالزمة.
كي قطع المالبس وتعليقها أو تغليفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خياطة الفرو

2

التنظيم

2

أعمال إصالح الفرو

3

المثابرة

3

أساسيات الخياطة

4

التطوير الذاتي

4

المنسوجات

5

أعمال التعديل (الفرو)

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7531

الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات

المهنة

753104

مفصل عقال

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إستخدام آالت و أدوات صنع العقال ومراقبتها وصيانتها ،و القيام بعملية تفصيل و صنع العقال

ملخص وصف المهنة

وضمان جودة اإلنتاج والسالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية و تسجيلها و تفصيل العقال وفقا لهذه المقاسات.

2

يتم إستخدامه في عملية صنع العقال.
اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره كي ّ

3

تشغيل آالت صنع العقال والتحقق من مطابقة المنتج للمواصفات الفنية.

4

المنفذة.
َّ
تنظيف المعدات وإجراء أعمال الصيانة األساسية ،واالحتفاظ بسجل األعمال

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المنسوجات

2

التنظيم

2

جدل الحبال (يدوي)

3

المثابرة

3

حياكة األنسجة السلكية

4

التطوير الذاتي

4

الرفو التفصيلي

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7531

الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات

المهنة

753105

خياط مالبس عسكرية
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

أخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات المالبس العسكرية و تحضير القماش وتفصيله وتجهيز

ملخص وصف المهنة

آالت الخياطة وتشغيلها وخدمتها وخياطة المالبس العسكرية وتشطيبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية و تسجيلها ورسم المخططات األساسية للمالبس العسكرية وتحويلها إلى مخططات نهائية وفقا
للتصميم و وضع إرشادات وعالمات الخياطة.

2

اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره وفرده ونقل عالمات الخياطة من المخططات إلى القماش وقص القماش.

3

تجهيز آالت الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتنظيفها وتزييتها وتشغيلها.

4
5

تنفيذ الخياطة التمهيدية لقطع المالبس العسكرية إلجراء التجربة الالزمة وإدخال التعديالت المطلوبة وخياطة قطع المالبس
العسكرية وتركيب وخياطة اإلكسسوارات الالزمة كالبطائن واألزرار والعراوي.
كي قطع المالبس وتعليقها أو تغليفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الخياطة والتفصيل

2

التنظيم

2

قص (المنسوجات)

3

المثابرة

3

التطريز الزخرفي (المنسوجات)

4

التطوير الذاتي

4

آالت الخياطة

5

صناعة القبعات

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7532

صانعو نماذج المالبس وعاملو القص ومن يرتبط بهم

المهنة

753201

صانع نماذج مالبس

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

رسم و تصميم مجموعة من النماذج واألشكال المتقنة للمالبس ،و تحديد الكميات واألشكال

ملخص وصف المهنة

واألحجام وأفضل مخطط ألجزاء النماذج.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

فحص رسومات ومواصفات التصاميم وعينات المواد وتفسيرها ،وتحديد الكميات واألشكال واألحجام وأفضل مخطط ألجزاء
النماذج.
رسم خطوط عريضة ألجزاء النماذج من خالل اعتماد أو نسخ النماذج الحالية ،أو تصميم نماذج جديدة ،ورسم التفاصيل على
األجزاء الموضحة إلظهار نقاط االلتقاء والطيات والجيوب والعراوي.
حساب أبعاد النموذج وتدريجه لعمل أحجام المالبس المطلوبة ،وتحديد النماذج الرئيسية وقصها ،ووضع عالمات على
النماذج الجاهزة عليها المعلومات ذات الصلة مثل الحجم والتعريف وتعليمات الخياطة.
تتبع الخطوط المحددة على الورقة ونسخها على نماذج من الورق المقوى ،وقص النماذج إلى أجزاء إلنشاء نماذج مصغرة
باإلضافة إلى وضع أجزاء النماذج فوق المواد الخام (األقمشة).
التحقق من دقة ومالءمة نموذج العينة عن طريق مقارنتها مع التصميم األصلي ،وإجراء التعديالت حيثما يلزم لتلبية
مواصفات التصنيع.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المنسوجات

2

التنظيم

2

التصميم النمطي (مالبس)

3

المثابرة

3

تصميم األنماط

4

التطوير الذاتي

4

رسم المالبس

5

خياطة النماذج

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7533

العاملون في الخياطة والتطريز ومن يرتبط بهم

المهنة

753301

خياط

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

أخذ المقاسات الشخصية وتجهيز مخططات المالبس و تحضير القماش وتفصيله وتجهيز آالت

ملخص وصف المهنة

الخياطة وتشغيلها وخدمتها وخياطة المالبس وتشطيبها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات الشخصية للعميل وتسجيلها ورسم المخططات األساسية للمالبس وتحويلها إلى مخططات نهائية وفقا
للتصميم ورغبة العميل ووضع إرشادات وعالمات الخياطة.

2

اختيار القماش بالتنسيق مع العميل وتحضيره وفرده ونقل عالمات الخياطة من المخططات إلى القماش وقص القماش.

3

تجهيز آالت الحبكة والدرزة وضبط منظماتها وتنظيفها وتزييتها وتشغيلها.

4
5

تنفيذ الخياطة التمهيدية لقطع المالبس إلجراء التجربة الالزمة وإدخال التعديالت المطلوبة وخياطة قطع المالبس وتركيب
وخياطة اإلكسسوارات الالزمة كالبطائن واألزرار والعراوي.
كي قطع المالبس وتعليقها أو تغليفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الخياطة والتفصيل

2

التنظيم

2

قص (المنسوجات)

3

المثابرة

3

التطريز الزخرفي (المنسوجات)

4

التطوير الذاتي

4

أساسيات الخياطة

5

أعمال التعديل (خياطة)

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7533

العاملون في الخياطة والتطريز ومن يرتبط بهم

المهنة

753302

عامل تطريز

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تطبيق األساليب المتعارف عليها لتصاميم المطرزات المطبوعة ونماذج الخياطة اآللية للتطريز على

ملخص وصف المهنة

األقمشة والمالبس.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فرز األلياف وتصنيفها لضمان استخدام المواد المناسبة.

2

تحديد نوع الخيط والكمية المطلوبة استنادا إلى مواصفات الطلبات.

3

إعداد وتشغيل آلة الخياطة أو استخدام التصاميم المطبوعة لتطريز األسماء واألحرف والتصاميم الزخرفية على المالبس،
ودرز شرائط الزينة وقطع األقمشة المجدلة  -للزخرفة -والرسومات على األلبسة.

4

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في الخياطة والتطريز وإصالحها.

5

إجراء أعمال الصيانة األساسية للمعدات مثل استبدال اإلبر أو تنظيف وتشحيم ماكينات الخياطة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التطريز

2

التنظيم

2

التطريز الزخرفي (المنسوجات)

3

المثابرة

3

آلة تطريز

4

التطوير الذاتي

4

الرسم الزخرفي

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7534

المنجدون ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

753401

نجد
ُم ِّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تحديد مواد العمل ومواصفاتها وتقدير كمياتها وكلفتها وتجهيز أدوات وآالت التنجيد الثابتة

ملخص وصف المهنة

والمحمولة وتجهيز وتركيب حشوات التنجيد وتجهيز وخياطة وتركيب طبقة التغطية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أخذ المقاسات من الواقع الفعلي وتحديد مواد العمل الالزمة ومواصفاتها بالتنسيق مع العميل وتقدير كمياتها وكلفتها
ومتابعة توفيرها.

2

تجهيز و تشغيل آالت التنجيد الثابتة والمحمولة وتخطيط المشغوالت وإعداد الطبعات ونقلها إلى المشغوالت.

3

تركيب أقشطة التنجيد والنوابض وتربيطها وتركيب أرضيات الخيش وطبقة الحشو.

4

تفصيل وقص أقمشة التنجيد وخياطتها باستخدام آالت الخياطة وتركيب طبقة التغطية وتثبيتها واختيار وتركيب المكمالت.

5

تفقد مشغوالت التنجيد وتحديد التلف وإجراء الصيانة الالزمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنجيد األثاث

2

التنظيم

2

أساسيات الخياطة

3

المثابرة

3

خياطة الستائر

4

التطوير الذاتي

4

المنسوجات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7534

المنجدون ومن يرتبط بهم
ّ

المهنة

753402

صانع مراتب

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تحديد نوع المواد والكمية المطلوبة استنادا إلى مواصفات الطلبات و تطبيق أساليب صنع المراتب
و استخدام اآلالت المخصصة لصنع و انتاج المراتب باإلضافة إلى تطبيق إجراءات و تعليمات

ملخص وصف المهنة

السالمة و الصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

بحث مسألة نوع النسيج المستخدم في صنع المراتب واللون والموديل مع الزبائن ،وتقديم التقديرات بشأن التكلفة
والوقت.

2

تحديد نوع المواد والمعدات والكمية المطلوبة استنادا إلى مواصفات الطلبات.

3

تطبيق أساليب صنع المراتب و استخدام اآلالت المخصصة لصنع و انتاج المراتب حسب المواصفات المطلوبة.

4

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في المراتب وإصالحها.

5

تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنجيد األثاث

2

التنظيم

2

أساسيات الخياطة

3

المثابرة

3

المنسوجات

4

التطوير الذاتي

4
5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7535

والدباغون وتجارة الجلد
العاملون في تنظيف الجلود
ّ

المهنة

753501

دباغ جلود

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تحضير الجلود وتنظيفها وتجهيز المواد الالزمة لعملية الدباغة وتجهيز وتشغيل آالت دباغة الجلود

ملخص وصف المهنة

ومراقبة أدائها ،ودبغ الجلود وفحصها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحضير الجلود وتنظيفها في أحواض/براميل التنظيف بالماء والمواد الكيميائية.

2

تجهيز مواد الدباغة بحسب الكميات المحددة لعملية الدباغة المعدنية والنباتية.

3

تغذية آلة الدباغة بالجلود ومواد الدباغة وضبط منظمات درجة الحرارة وحموضة محلول الدباغة وتشغيل اآللة ودبغ الجلود
وفحص تشرب الجلود لمواد الدباغة وفحص حموضتها أثناء الدباغة.

4

إخراج الجلد المدبوغ من اآللة ووضعه في المكان المخصص.

5

إفراغ آلة الدباغة من المحلول وتنظيفها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف الجلود

2

التنظيم

2

أعمال تنعيم الجلد السويدي

3

المثابرة

3

تهذيب الجلود الخام

4

التطوير الذاتي

4

الصبغ بالكروم

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7535

والدباغون وتجارة الجلد
العاملون في تنظيف الجلود
ّ

المهنة

753502

معالج جلود طبيعية

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

جز الفرو وقصه وتنظيفه وصقله ودبغه وصبغه ،ووضع المحاليل الكيميائية على الجلود الطبيعية

ملخص وصف المهنة

لجعلها عازلة للماء إلنتاج مخزون من الجلود الطبيعية الجاهزة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

السمك واللون والحجم.
فحص الجلود الطبيعية وفرزها وتصنيفها حسب ُ

2

تنظيف الجلود الطبيعية من أية زوائد لحمية ودهنية ومن الشعر الطويل الخشن.

3
4

الم َع ّدة من أجل تحضير الجلد
تحسين مظهر الجلد من خالل َف ْرده وصقله وصبغه ،ودهن الجلد بالمحاليل الكيميائية أو الخلطات ُ
قاوما للماء.
وجعله ُم ِ
لوها من العيوب ،كالفراغات أو عيوب الكشط وإصالحها.
تفحص الجلود للتأكد من ُخ ِّ
ُّ

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف الجلود

2

التنظيم

2

تهذيب الجلود الخام

3

المثابرة

3

تجميع وتركيب (جلود)

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7536

صانعو األحذية ومن يرتبط بهم

المهنة

753601

اسكافي

ملخص وصف المهنة

صناعة األحذية العادية واألحذية الطبية لتقويم العظام وغيرها من األحذية وإصالحها.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

فرز المواد وتصنيفها لضمان استخدامها بشكل صحيح باإلضافة إلى تحديد نوع المواد والكمية المطلوبة استنادا إلى
مواصفات الطلبات.
إنتاج األحذية وغيرها من ملبوسات القدمين األخرى عن طريق تجميع األجزاء الجلدية ببعضها ،وصبغ األحذية باللون المطلوب.
إنتاج األحذية الطبية الخاصة بتقويم العظام وغيرها من األحذية وفقا للوصفات الطبية ،وتعديل األحذية الموجودة لتلبية
االحتياجات الخاصة.
فحص األحذية وإصالحها ،وإزالة األجزاء البالية أو التالفة واستبدالها باستخدام اآلالت الخاصة بإصالح األحذية أو األدوات
اليدوية.
مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب وإصالحها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

صنع األحذية

2

التنظيم

2

تصميم األحذية

3

المثابرة

3

أعمال تلميع األحذية

4

التطوير الذاتي

4

تركيب النعال

5

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

753

الحرفيين
العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ

مجموعة الوحدات

7536

صانعو األحذية ومن يرتبط بهم

المهنة

753602

صانع منتجات جلدية

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

دراسة تصميم المنتجات الجلدية و تجهيز أدوات و قوالب تفصيل و قص الجلد باإلضافة إلى درز و

ملخص وصف المهنة

خياطة الجلد و لصق أجزاء الجلد و تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

دراسة تصميم المنتجات الجلدية ،و تحديد قياساتها و أجزائها و أنواع صالتها باإلضافة إلى إختيار نوع الجلد و قياساته و
ألوانه.

2

تجهيز أدوات و قوالب تفصيل و قص الجلد و تخطيط أجزاء المنتجات على الجلد ،و تفصيل و قص المنتج.

3

خياطة الجلد يدويا بالمخرز و اإلبرة ،و تجهيز آلة خياطة الدرزة على الجلد ،و درز و خياطة الجلد و لصق أجزاء الجلد.

4

تركيب الخردوات الالزمة للمنتج و تشطيب المنتج و إنهائه باإلضافة إلى تخزين المنتج.

5

تطبيق إجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خياطة الجلود

2

التنظيم

2

قص (الجلود)

3

المثابرة

3

المنتجات الجلدية

4

التطوير الذاتي

4

درز الجلود

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7541

الغواصون
ّ

المهنة

754101

غواص محار

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات استخراج المحار تحت سطح الماء ودراسة ومتابعة الظروف
البحرية والتواصل باستخدام حركات اإلشارة ،وإجراء الصيانة ألجهزة ومعدات الغوص واستخدام

ملخص وصف المهنة

وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات استخراج المحار على أعماق مختلفة من البحار.

2

دراسة ومتابعة الظروف البحرية ،والتواصل مع المعنيين باستخدام حركات اإلشارة أو أجهزة اإلتصال المتعددة.

3

إجراء الصيانة الوقائية ألجهزة ومعدات الغوص و التأكد من أنها تعمل بالشكل المطلوب.

4

استخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص ،والمحافظة عليها نظيفة ومرتبة في األماكن المخصصة لها.

5

التقيد بإجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الغوص

2

التنظيم

2

الغوص (تخصص بحري)

3

المثابرة

3

تربية المحار

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7541

الغواصون
ّ

المهنة

754102

غواص
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات اإلنقاذ أو استخراج أو تركيب المواد تحت سطح الماء ودراسة
ومتابعة الظروف البحرية والتواصل باستخدام حركات اإلشارة ،وإجراء الصيانة ألجهزة ومعدات

ملخص وصف المهنة

الغوص واستخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات اإلنقاذ واستخراج أو تركيب المواد واألجهزة المختلفة على أعماق مختلفة من البحار.

2

دراسة ومتابعة الظروف البحرية ،والتواصل مع المعنيين باستخدام حركات اإلشارة أو أجهزة اإلتصال المتعددة.

3
4
5

إجراء الصيانة الوقائية ألجهزة ومعدات الغوص ،وتنفيذ أعمال الصيانة للهياكل تحت الماء ،مثل السفن ودعائم الجسر وأجهزة
الحفر.
التعاون والتواصل مع العاملين في البحار ومساعدتهم في تنفيذ المهام التي تحتاج ألعمال الغوص ،وتبادل المعلومات
والخبرات وتنسيق وتنفيذ العمليات بما يحقق المصلحة المشتركة.
استخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص ،والمحافظة عليها نظيفة ومرتبة في األماكن المخصصة لها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الغوص

2

التنظيم

2

الغوص (تخصص بحري)

3

المثابرة

3

اإلشراف على الغوص

4

التطوير الذاتي

4
5

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7541

الغواصون
ّ

المهنة

754103

غواص إنشاءات بحرية

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات اإلنشاءات و تركيب المواد تحت سطح الماء ودراسة ومتابعة
الظروف البحرية والتواصل باستخدام حركات اإلشارة ،وإجراء الصيانة ألجهزة ومعدات الغوص

ملخص وصف المهنة

واستخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص.

المهام الرئيسية للمهنة
1

إتقان مهارات الغوص وتنفيذ عمليات اإلنشاءات و تركيب المواد واألجهزة المختلفة على أعماق مختلفة من البحار.

2

دراسة ومتابعة الظروف البحرية ،والتواصل مع المعنيين باستخدام حركات اإلشارة أو أجهزة اإلتصال المتعددة.

3

إجراء الصيانة الوقائية ألجهزة ومعدات الغوص و التأكد من أنها تعمل بالشكل المطلوب.

4

استخدام وضبط األجهزة واألدوات المستعملة في الغوص ،والمحافظة عليها نظيفة ومرتبة في األماكن المخصصة لها.

5

التقيد بإجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الغوص

2

التنظيم

2

الغوص (تخصص بحري)

3

المثابرة

3

البناء والتشييد تحت الماء

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7542

العاملون في حقل الطلقات النارية والتفجيرات

المهنة

754201

عامل متفجرات

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

دراسة أماكن التفجير والظروف المحيطة بها وتحديد كمية ونوع ومواصفات المتفجرات واألجهزة
المراد استخدامها و وضع المتفجرات في ثقوب التفجير وفحص ثقوب التفجير وإزالة المتفجرات

ملخص وصف المهنة

التي لم تنفجر والتأكد من تخزين المتفجرات و نقلها بطريقة امنة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

دراسة المخططات لألماكن المراد تفجيرها ومعرفة جميع التفاصيل المتعلقة بأماكن التفجير والظروف المحيطة بها.
تحديد كمية ونوع ومواصفات المتفجرات واألجهزة المراد استخدامها في التفجير إلتمام المهام المطلوبة ،وتحديد أماكن زرع
المتفجرات.
تنفيذ المسح الميداني واستكشاف المشكالت وحلها ووضع المتفجرات في ثقوب التفجير والتأكد من تثبيتها بالشكل
الصحيح.

4

فحص ثقوب التفجير بعد عملية االنفجار ،وإزالة المتفجرات التي لم تنفجر ،والتأكد من انتهاء العملية بشكل آمن.

5

التأكد من تخزين المتفجرات و نقلها بطريقة آمنة وفقا لقواعد السالمة العامة وللسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التفجير

2

التنظيم

2

التفجير تحت األرض

3

المثابرة

3

التفجير تحت الماء

4

التطوير الذاتي

4

التخزين والتعامل مع المواد الخطرة

5

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7543

العاملون في فحص وتصنيف المنتجات (باستثناء األطعمة والمشروبات)

المهنة

754301

مراقب الجودة

ملخص وصف المهنة

جمع عينات المنتجات وفحصها وتحليلها ،ومراجعة سياسات وإجراءات الجودة ومراقبتها.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

جمع عينات تصنيع من مراحل مختلفة من عملية التصنيع مثل المنتجات تحت التصنيع والمنتجات النهائية.
إجراء فحوصات لعينات من منتجات عملية التصنيع ،والتحقق من االلتزام بمعايير الجودة المطلوبة وتوثيق النتائج التي يتم
التوصل إليها.

3

تحديد مصادر العيوب ،ووضع التوصيات للتخفيف من آثارها ،وتحديث نوعية السياسات واإلجراءات وفقا لذلك.

4

الحفاظ على الخبرات الفنية وتحديث المعرفة حول اتجاهات القطاع واللوائح الحكومية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

توكيد الجودة

2

التنظيم

2

تدقيق الجودة

3

المثابرة

3

مراقبة الجودة

4

التطوير الذاتي

4

إعداد تقارير الجودة

5

تحليل البيانات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7543

العاملون في فحص وتصنيف المنتجات (باستثناء األطعمة والمشروبات)

المهنة

754302

ومقيم منتجات
فاحص
ّ

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

فحص المواد والمكونات واختبارها وفرزها وأخذ العينات ووزنها ،وتصنيف المنتجات ،وضمان

ملخص وصف المهنة

االلتزام بمعايير الجودة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفسير المخططات والكتيبات الفنية لتحديد المواصفات وإجراءات التفتيش واالختبار.

2

فحص المنتجات وقطع الغيار والمواد واختبارها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير.

3

تصنيف المواد وتبويبها بحسب الجودة.

4

تسجيل بيانات الفحص واالختبار مثل األوزان والدرجات والكميات ،وتوثيق النتائج ورفع التقارير والتوصيات إلى السلطات
المعنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قراءة الرسومات الفنية

2

التنظيم

2

فحص النوع

3

المثابرة

3

التحقق من سالمة المنتج

4

التطوير الذاتي

4

مراقبة المواد

5

اختبار المواد

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7544

العاملون في التبخير ومكافحة اآلفات واألعشاب الضارة اآلخرون

المهنة

754401

عامل مكافحة آفات

ملخص وصف المهنة

خدمة و إستعمال معدات الرش وتحضير المبيدات ورش النباتات بالمبيدات.

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تفقد وتنظيف المعدات واألدوات المستخدمة في الرش والتعفير والتضبيب اليدوية واآللية.
اختيار المبيدات وتفقد صالحيتها وكميتها المطلوبة وخلطها بالماء بحسب النسب المحددة وتجهيزها ووضعها في آالت
الرش.

3

رش النباتات بالمبيدات الحشرية والفطرية باستخدام آالت وأدوات الرش ،والتخلص من بقايا الرش.

4

تعفير النباتات بالمبيدات حسب اإلرشادات.

5

نثر مبيدات الديدان والقوارض.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رش المبيدات الحشرية

2

التنظيم

2

طرق مكافحة الحشرات واآلفات

3

المثابرة

3

رش المبيدات الحشرية

4

التطوير الذاتي

4

التخزين والتعامل مع المواد الخطرة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7549

رفيون ومن يرتبط بهم غير المصنّ فين تحت بند آخر
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

754901

صانع زهور اصطناعية

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تطبيق األساليب والنماذج المتعارف عليها في صنع الزهور اإلصطناعية ،وإنتاج الزهور اإلصطناعية

ملخص وصف المهنة

حسب المواصفات المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مواد صنع الزهور اإلصطناعية و التأكّد من وجودها دائما عند الحاجة.

2

تجهيز معدات صنع الزهور اإلصطناعية وتشغيلها ،واستخدام األدوات اليدوية إلنتاج الزهور اإلصطناعية.

3

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في الزهور اإلصطناعية وإصالحها.

4

التقيد بإجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الزهور والنباتات

2

التنظيم

2

تصنيع القوالب البالستيكية

3

المثابرة

3

لحام البالستيك

4

التطوير الذاتي

4

تنسيق وترتيب الزهور

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7549

رفيون ومن يرتبط بهم غير المصنّ فين تحت بند آخر
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

754902

منسق زهور

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

قصها و تنسيق الزهور داخل الباقة باإلضافة إلى عرض باقات
إختيار و تجميع الزهور المناسبة و ّ

ملخص وصف المهنة

جيد لجذب الزبائن.
الزهور بشكل ّ

المهام الرئيسية للمهنة
1

قصها كي يتم تنسيقها فيما بعد.
القيام بعملية إختيار و تجميع الزهور المناسبة و ّ

2

القيام بعملية تنسيق الزهور داخل الباقة حسب الكميات و المواصفات المطلوبة.

3

جيد لجذب الزبائن.
القيام بعرض باقات الزهور بشكل ّ

4

التقيد بإجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الزهور والنباتات

2

التنظيم

2

إعداد أكاليل الزهور

3

المثابرة

3

تنسيق وترتيب الزهور

4

التطوير الذاتي

4

أعمال العرض في المحالت التجارية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

المجموعة الفرعية

75

المجموعة الثانوية

754

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
العاملون ِ
الح ّ

مجموعة الوحدات

7549

رفيون ومن يرتبط بهم غير المصنّ فين تحت بند آخر
العاملون ِ
الح ّ

المهنة

754903

صانع بخور وعطور

رفيون
العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون ِ
الح ّ
اآلخرون ومن يرتبط بهم

تطبيق األساليب المتعارف عليها في عملية صنع البخور و العطور ،وإنتاج البخور و العطور حسب

ملخص وصف المهنة

المواصفات المطلوبة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد مواد صنع البخور و العطور و التأكّد من وجودها دائما عند الحاجة.

2

تجهيز معدات صنع البخور و العطور وتشغيلها ،واستخدام األدوات اليدوية إلنتاج البخور و العطور.

3

مراقبة العمليات لضمان االلتزام بالمواصفات ،وتحديد أي عيوب في البخور و العطور وإصالحها.

4

التقيد بإجراءات و تعليمات السالمة و الصحة المهنية.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة المتوسطة

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

العطور وأدوات التجميل

2

التنظيم

2

الزهور والنباتات

3

المثابرة

3

صنع الزيوت

4

التطوير الذاتي

4

اختبار المواد

5

5

1

