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 : الثامنة المجموعة الرئيسية 

 مشّغلو المصانع واآلالت وعاملو التجميع      
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والمحاجر المناجم في العاملون 8111 الوحدات  مجموعة

 تعدين  عامل 811101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  لتعليمات وفقا الحفر عملية  وتنفيذ المناجم  في شاحنة على المركبة   أو المتنقلة  الحفر  آالت تشغيل

  وسياسات  والمعايير  واإلجراءات باألدلة  وااللتزام   العمل، ومعدات أدوات وإدامة صيانة  المشرفين

 .العامة السالمة  وقواعد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
بة   أو المتنقلة  والقطع الحفر  آالت تشغيل   اآلالت، هذه ومراقبة  البناء،  مواقع أو والمحاجر المناجم في  شاحنة   على المركَّ

 .المستخدمة  للمواد الفنية  المواصفات من والتأكد

2 
  تتعلق مشكالت  أي حدوث ومنع الحفر عمليات أثناء  العمل  تقدم  من  والتحقق المشرفين لتعليمات وفقا   الحفر عملية  تنفيذ

 .الثانوية  المعدات تشغيل طريق عن وتصحيحها بالحفر

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن الروتينية  الفحص  عمليات إجراء 3

 .لها األمثل  االستخدام  وضمان العمل ومعدات  اتأدو  وإدامة  صيانة  4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  
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 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التنقيب آلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التعدين  أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 المعادن(  اآلالت)صناعة  تشغيل 4 المثابرة 4

 الحفر 5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والمحاجر المناجم في العاملون 8111 الوحدات  مجموعة

 حجار  811102 المهنة
 

 .وتصليحها الحجرية  الهياكل وصيانة  والجدران، األعمدة  مثل  الحجرية  الهياكل بناء المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التسوية  وميزان القياس وخط  الشاقول  باستخدام  واألفقية الرأسية بالمحاذاة القيام  1

 .األخرى  واألدوات القص ومعدات الكهربائية  المناشير  واستخدام  وقطعه، الحجر  أو الرخام  تشكيل 2

 .والجبس المالط بواسطة وتثبيته   مكانه في  الرخام  أو البناء حجر ضبط  3

 .السطح على من  الزائد  والجص المالط وتنظيف  الحجارة،  بين والثقوب الفراغات لملء المسطرين  باستخدام  المالط فرش 4

 .واستبدالها البالية   أو التالفة  األجزاء وتصليح المطلوبة، التصليحات لتحديد الهياكل فحص 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والتشييد  البناء أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األساسات تقوية  3 الذاتي التطوير 3

 الغرانيت  أعمال 4 المثابرة 4

 األحجار  ترتيب 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والمحاجر المناجم في العاملون 8111 الوحدات  مجموعة

 مناجم  أسقف  تثبيت عامل 811103 المهنة
 

 .بالفعل المثبتة  البراغي شد قوة واختبار  المناجم،  آبار   في األسقف دعامات تثبيت المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  ووضع البراغي، تثبيت جهاز وضع وضبط  البراغي، تثبيت يتم أن إلى المنجم  أسطح لدعم المناسبة  األمان روافع تركيب ضمان

 .الثقب أظرف في الثقب لقم

2 
  اآلالت باستخدام  المجاورة البراغي أو  األضالع  من  معينة  مسافات على المناجم أسطح  في للبراغي ثقوب بحفر القيام 

 .والمعززة الهيدروليكية 

3 
 توسيع رؤوس  وفتح البراغي  لف أجل من  األظرف  وتدوير  الشدادات، باستخدام المثبتة  الجملون  براغي أطراف  ربط إحكام 

 .الصخرية  التكوينات داخل

4 
  آليات باستخدام  المحفورة الثقوب داخل  البراغي ودفع العزم، مفاتيح  باستخدام  المحدد الشد ستوىم من  للتأكد البراغي اختبار 

 .البراغي  تثبيت وآالت  هيدروليكية 

5 
 وحاالت األعطال وتشخيص الوقائية، الصيانة  ضمن تندرج  التي  واألعمال العمل، ألماكن الروتينية  الفحص  عمليات إجراء

 .وتصحيحها خطورة تشكل التي  الحاالت عن واإلبالغ التصحيحية، إلجراءات ا واتخاذ المحتملة، التآكل
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  
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2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المناجم أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الثانوية   األسقف  تركيب 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والمحاجر المناجم في العاملون 8111 الوحدات  مجموعة

 مناجم  آالت مشغل 811104 المهنة
 

 .المواد  إنتاج في والتحكم وصيانتها، ومراقبتها  الوظائف  متعددة التحكم  وحدات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الوظائف  متعددة التحكم وحدات  عبر المناجم ومعدات  آالت تشغيل 1

2 
مات ضمن اإلنتاج  استقرار  وضمان التحكم، لوحات على الموجودة المؤشرات بمراقبة القيام   والمحددة المقبولة  المعلَّ

،  .األمر   لزم  إذا  التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ مسبقا 

 .المعدات  وموثوقية  سالمة  حول التقارير إعداد 3

4 
  اإلجراءات واتخاذ المحتملة، التآكل  وحاالت األعطال وتشخيص الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن الروتينية  الفحص  عمليات إجراء

 .التصحيحية 

5 
 الميكانيكيين  أو الصيانة فنيي وإبالغ  األساسية، الصيانة   أعمال وإجراء ومعايرتها، وتشحيمها الخدمة  معدات تنظيف 

 .باألعطال
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والمواد اإلنتاج مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  إدارة 4 المثابرة 4

 التقارير  إعداد 5  5
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 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والحجر المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8112 الوحدات  مجموعة

 كسارة  مشغل 811201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أدائها  ومراقبة  المطلوبة، األحجام  بحسب المحاجر و المناجم من المستخرجة   الخامات كسارة تشغيل

 .السالمة  على والحفاظ اإلنتاج جودة ،وضمان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التكسير عملية متابعة   و مراقبتها و الكسارة  آالت تشغيل 1

 .فرزها و المحاجر و المناجم من المستخرجة الخامات باستالم القيام  2

 .بالخامات تغذيتها و المطلوب المنتج حجم بحسب الكسارة تجهيز 3

 .حجمه  و الخام  نوع  بحسب الكسارة  سرعة  ضبط  4

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات ،واتباع  تشحيمها و تزييتها و الكسارة تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الصخور  تكسير 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األحجار كتل قطع 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والحجر المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8112 الوحدات  مجموعة

 خام معادن مطحنة  مشغل 811202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اإلنتاج جودة وضمان الخامات،  مطحنة  وخدمة الطحن، عملية  ومراقبة  الخامات مطحنة تشغيل

 .السالمة  على والحفاظ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الطحن  عملية  ومتابعة   ومراقبتها المطحنة  تشغيل 1

 .الخامات كسارة من الخامات باستالم القيام  2

 .بالخامات المطحنة  تغذية  و طحنها، المراد المواد وحجم نوع  بحسب المطحنة  تجهيز 3

 .طحنه  المراد الخام  بحسب المطحنة   سرعة  ضبط  4

5 
  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  واتباع  والتنخيل، الشوائب فصل عملية  ومتابعة  المطحنة،  عن الغبار  فصل نظام  تشغيل

 .والبيئة 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخام  المعادن صخور  طحن 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعادن تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 الخام  المعادن تعويم 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والحجر المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8112 الوحدات  مجموعة

 غربلة آلة  مشغل 811203 المهنة
 

 .السالمة على  والحفاظ اإلنتاج جودة وضمان العمليات، ومراقبة الغربلة  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحصمة  حجم وتفقد  العمليات ومتابعة  التحكم لوحة  ومراقبة  الغربلة،  آلة  تشغيل 1

2 
  ببدء إشعارا الخطر إنذار وإطالق الحصمة، لحجم الغرابيل قياس  مالئمة  وتفقد والغرابيل، الناقلة   األقشطة  بتفقد القيام 

 .العمل

 .الحصمة  نوعية  بحسب المحددة  بالسرعة  الغربلة  خطوط تشغيل 3

 الناقلة  األقشطة  و الغرابيل  تنظيف . 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآللي( الحاسب  باستخدام  رقمي تحكم )آلة  الجرش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخام للحجر الخشن السحق 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 والحجر المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8112 الوحدات  مجموعة

 أحجار  معالجة  آلة  مشغل 811204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والحفاظ اإلنتاج جودة وضمان المطلوبة، المواد إلنتاج المعالجة  بغرض الحجارة،  معالجة   آالت تشغيل

 .السالمة على
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من والتأكد محددة،  مواد وإنتاج للمعالجة  المعمل، داخل  والخالطات والفرازات الكسارات مثل الحجارة،  معالجة   آالت تشغيل

 .الفنية  بالمواصفات المواد  التزام 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية،  الصيانة  أعمال ضمن الروتينية  الفحص  عمليات بإجراء القيام  2

 .األساسية  الصيانة  أعمال  وإجراء ومعايرتها، وتشحيمها المعدات تنظيف  3

 تنفيذها  تم التي األعمال بسجل واالحتفاظ باألعطال، الميكانيكيين  أو الصيانة   فنيي  إبالغ . 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 العينات  أخذ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجيوفيزيائي التفسير 3 الذاتي التطوير 3

 الموارد تقدير 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 بحرية آبار  حفار  811301 المهنة
 

 .المهنية  السالمة  تعليمات و إجراءات وتطبيق تجهيزها، و  البحرية  اآلبار  حفر المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الحفر كمية  وتحديد المناسب الحفارة  رأس تركيب. 1

 .الحفر فني قبل من المحدد بالعمق اآلبار بحفر القيام  2

 .العالقة  ذات األطراف  جميع مع  التنسيق  و اآلبار، تبطين نوع  تحديد 3

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات وفقا الحفارة تنظيف  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المياه آبار  حفر 3 الذاتي التطوير 3

 اآلبار حفر 4 المثابرة 4

 النفطية التسربات  إزالة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 وغاز  نفط  إنتاج آالت مشغل 811302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  النفط   وضغط  تدفق وتنظيم والضغط، التجميع  أنظمة  في والتحكم وغاز،  نفط  إنتاج  آالت تشغيل

 .المكررة والمنتجات النفط  واختبار  األنابيب، خطوط في المكررة والمنتجات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المضخات وتشغيل الغاز،  استخراج أو استخالص ومعدات والضغط  التسييل  معدات وتشغيل ، المعدات تشغيل في التحكم

 .الغاز لنقل واألنابيب والصمامات

2 
  الالزمة  التعديالت وتحديد  األخرى، والمتغيرات  والتدفق والمستوى الحرارة درجة  ومراقبة  الوظيفي، المعدات  عمل مراقبة 

 . المشاكل حول التقارير ورفع

 .بالمصفاة فيهما والتحكم للعمليات، وإيقاف  بداية  إعداد 3

 .المنتجات وأصناف  صفات من للتحقق االختبارات إجراء عملية  وترتيب المكررة، والمنتجات النفط  عينات جمع في الدعم تقديم 4

5 
  وضمان المحطة  معدات لصيانة الالزمة  الترتيبات واتخاذ التفقد  عمليات وأداء المحطة، في  الصيانة  أعمال في المساعدة

 .وتخزينها الخطرة، المنتجات نقل ومراقبة والبيئة، والسالمة   الصحة  وإجراءات  بسياسات االلتزام 
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الوثوقية  هندسة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تشغيل(  النفط  خزانات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 برية آبار  حفار  811303 المهنة
 

 .المهنية السالمة   تعليمات و إجراءات وتطبيق الحفارة، وخدمة تجهيزها، و البرية اآلبار  حفر المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المناسب  الحفارة رأس  وتركيب الحفر، سوائل كمية  تحديد. 1

 .الحفر فني قبل من المحدد بالعمق اآلبار بحفر القيام  2

 .العالقة  ذات األطراف  جميع مع  التنسيق  و اآلبار، تبطين نوع  تحديد 3

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات وفقا الحفارة تنظيف  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآلبار حفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحفر 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 وغاز نفط  آبار  حفر آالت مشغل 811304 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وجمع القياس أجهزة مراقبة  ذلك في بما الحفر، مهام وأداء   والغاز  للنفط  الحفر  منصات تشغيل

 .الطوارئ إجراءات  وتنفيذ السالمة، وضمان العينات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  وتشغيل الحفر سائل وتحضير  البئر، وخارج  داخل الحفر أنابيب  وغطاء األنابيب  وإنزال لرفع الحفر منصات في  الحفارات تشغيل

 .األخرى  والمعدات المضخات

 .ونقلها وتفكيكها الفرعية، والمعدات الحفر منصة بتجميع القيام  2

3 
  المقدمة  والخدمات المستخدمة واألدوات والمواد المخترقة  الطبقات وطبيعة وموقع المحفورة لألعماق بسجالت االحتفاظ

 .المطلوب والوقت

 .المخبرية  للتحليالت الحفر أثناء المخترقة   األعماق من عينات جمع 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة   بإجراءات اللتزام   و ليحهاوتص األخرى، واآلالت والروافع والمضخات الحفر  منصة  صيانة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المياه آبار  حفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحفر 3 الذاتي التطوير 3

 النفط آبار  حفر 4 المثابرة 4

 النفطية التسربات  إزالة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 مياه  آبار  حفر آالت مشغل 811305 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 العينات، وجمع القياس أجهزة مراقبة  ذلك  في بما الحفر، مهام   وأداء البحري الحفر  منصات تشغيل

 .السالمة  وضمان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األخرى  والمعدات  المضخات وتشغيل الحفر سائل  وتحضير  الضغط  قياس أجهزة  ومراقبة  الدوارة  الحفارات تشغيل 1

 .ونقلها وتفكيكها الفرعية، والمعدات الحفر منصة بتجميع القيام  2

3 
  المقدمة  والخدمات المستخدمة واألدوات والمواد المخترقة  الطبقات وطبيعة وموقع المحفورة لألعماق بسجالت االحتفاظ

 .المطلوب والوقت

 .المخبرية  للتحليالت الحفر أثناء المخترقة   األعماق من عينات جمع 4

 .والبيئة  والسالمة   الصحة  بإجراءات اللتزام و وتصليحها األخرى،  واآلالت افع والرو والمضخات المياه  حفر منصة  صيانة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المتعدد الحفر 3 الذاتي التطوير 3

 المياه آبار  حفر 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 وغاز  نفط  آبار   تبطين عامل 811306 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مهام  وأداء والطين، والماء الهواء  طرد مضخات  مثل الغاز،  و النفط   آبار   تبطين ومعدات  اآلت تشغيل

 .الحفر منصة  نظافة  على والحفاظ البسيطة، الصيانة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختبري للتحليل العينات وجمع  اآلالت تشغيل 1

 .الحفر  عامل توجيهات حسب العمليات أثناء الحفر  منصة  أرضية  بتحضير القيام  2

3 
  وأماكن والمكاتب  الحفر  منصة  مكونات تنظيف مهام   وأداء الحفر، منصة  معدات   في البسيطة  واإلصالح الصيانة  أعمال  أداء

 .اإلقامة

4 
  لتدابيرا واتخاذ الطوارئ، إجراءات وتنفيذ بشأنها، التقارير وإعداد المخاطر وتحديد والبيئة،  والسالمة  الصحة  بإجراءات االلتزام 

 .التصحيحية 

 .وتفريغها البضائع  وتحميل وإليه، العمل موقع من والمعدات المواد نقل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المتعدد الحفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 النفط آبار  حفر 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 مياه  آبار   تبطين عامل 811307 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الصيانة  مهام وأداء  والطين، والماء الهواء طرد مضخات مثل  المياه، آبار  تبطين اآلت تشغيل

 .الحفر منصة  نظافة  على والحفاظ البسيطة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .  وغيرهم الحفر عمال لمساعدة المضخات تشغيل  بعمليات القيام  1

 .الحفر  عامل توجيهات حسب العمليات أثناء الحفر  منصة  أرضية  بتحضير القيام  2

3 
  وأماكن والمكاتب  الحفر  منصة  مكونات تنظيف مهام   وأداء الحفر، منصة  معدات   في البسيطة  واإلصالح الصيانة  أعمال  أداء

 .اإلقامة

4 
  التدابير واتخاذ الطوارئ، إجراءات وتنفيذ بشأنها، التقارير وإعداد المخاطر وتحديد والبيئة،  والسالمة  الصحة  بإجراءات االلتزام 

 .التصحيحية 

 .وتفريغها البضائع  وتحميل وإليه، العمل موقع من والمعدات المواد نقل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المتعدد الحفر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المياه آبار  حفر 3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  4 المثابرة 4

 المواد مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن والتنقيب اآلبار  حفر عاملو 8113 الوحدات  مجموعة

 آبار مضخة  مشغل 811308 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أداء ومراقبة  والمخرج المدخل صمامات وفتح وتشغيلها للعمل وجاهزيتها ااآلبار  مضخة  تفقد

 .للمضخة  الوقائية  الصيانة إجراءات وتنفيذ المضخة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .للعمل جاهزيتها من  والتأكد اآلبار مضخة  تفقد 1

 .والمخرج المدخل صمامات وفتح المضخة  تشغيل 2

 .مشكلة  بوجود االشتباه عند  الصيانة  وإبالغ  المضخة   أداء مراقبة  3

 .العمل ساعات وتوثيق تسجيل 4

 .الصانعة الشركة  تعليمات حسب للمضخة  الوقائية  الصيانة   برامج تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 صحي  وصرف مياه مضخة تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المضخات تقنية  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 األخرى  المعدنية والمنتجات والحجرية  اإلسمنتية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8114 الوحدات  مجموعة

 إسمنت  إنتاج آلة  مشغل 811401 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان اإلسمنت، لصنع وصيانتها ومراقبتها اإلسمنت، إنتاج  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من التحقق 1

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  2

 التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المشاكل تحديد. 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  ت وإجراءا سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخامات(  اآلالت)معالجة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإلسمنت  تصنيع 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 األخرى  المعدنية والمنتجات والحجرية  اإلسمنتية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8114 الوحدات  مجموعة

 الخرسانة  إنتاج آلة  مشغل 811402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وصيانتها ومراقبتها األخرى والمكونات والمياه  والخرسانة  والحصى، الرمل ومزج وزن  آالت تشغيل

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان الصناعي، الطوب إنتاج آالت وتشغيل الصناعي، الطوب لصنع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، الخرسانة  إنتاج  آالت تشغيل 1

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  2

 التصحيحية   اإلجراءات واتخاذ المشاكل تحديد. 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخرسانة تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخرسانة  صب 3 الذاتي التطوير 3

 الخرسانة مضخة  4 المثابرة 4

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 األخرى  المعدنية والمنتجات والحجرية  اإلسمنتية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8114 الوحدات  مجموعة

 ومعدنية  حجرية  منتجات  إنتاج آلة  مشغل 811403 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها والمعدنية  الحجرية المنتجات إنتاج  آالت تشغيل

 .المتعلقة العمليات  كافة  تنفيذ أثناء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  اإلنتاج لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة   واإلجراءات للسياسات  وفقا   والمعدنية  الحجرية  المنتجات  إلنتاج الصناعية   اآلالت تشغيل

 .المعتمدة

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي الاألعط عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآلالت  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  4 المثابرة 4

 واألحجار البالط 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن  معالجة  ومصانع المناجم مشّغلو 811 الثانوية  المجموعة

 األخرى  المعدنية والمنتجات والحجرية  اإلسمنتية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8114 الوحدات  مجموعة

 إسمنتي  طوب إنتاج آلة  مشغل 811404 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أثناء  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها اإلسمنتي الطوب إنتاج  آالت تشغيل

 .المتعلقة العمليات كافة  تنفيذ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعتمدة  اإلنتاج لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة  واإلجراءات  للسياسات  وفقا   الصناعي الطوب  إلنتاج الصناعية   اآلالت تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن إلبالغ وا  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآلالت  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  4 المثابرة 4

 واألحجار البالط 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 خام معادن مصهر مشغل 812101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان صبها، قبل المعادن وصقل لصهر وصيانتها ومراقبتها والمصاهر األفران تشغيل

 .والسالمة اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .صبها قبل المعادن وصقل لصهر ومراقبتها والمصاهر األفران تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من التحقق 2

3 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الفرن 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اإللكترونية الفوالذ  محرقة  3 الذاتي التطوير 3

 التكرير 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 المعادن صب آلة  مشغل 812102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أو  لتشكيل وصيانتها ومراقبتها المعدنية  الحشوات صنع وآالت المعادن وصب تشكيل  آالت تشغيل

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان المعدنية، المنتجات صّب 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، المعادن صب معدات تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  ة والسالم الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالقوالب  المعادن صب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعادن صهر 3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع( القولبة  لب 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 معادن  درفلة  آلة  مشغل 812103 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان المعدنية، المنتجات نشر أو لثني المعادن درفلة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق المعادن، بثق آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي عطالاأل عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الباردة   الدرفلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرباعية  الدرفلة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 )تصنيع( التثقيب  أدوات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 معادن بثق آلة  مشغل 812104 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان المعدنية، المنتجات نشر  أو لثقب المعادن بثق آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق المعادن، درفلة   آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالثبق التشكيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البثق 3 الذاتي التطوير 3

 المعادن نشر 4 المثابرة 4

 )تصنيع( التثقيب  أدوات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 للمعادن حرارية معالجة  آلة  مشغل 812105 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها للمعادن الحرارية  المعالجة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الحرارية  للمعالجة   الشروط موافقة من والتحقق للمعادن، الحرارية  المعالجة   آالت تشغيل 1

 .التعليمات بحسب المعادن مكوث  وزمن الفرن حرارة درجة  ضبط  2

 .منها المخلفات وفرز  المعادن  ومعاينة   العملية  سير  مراقبة  3

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحرارية المعالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات ضبط  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن معالجة مصانع مشّغلو 8121 الوحدات  مجموعة

 معادن طرق آلة  مشغل 812106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وفقا عليها والمحافظة  صيانتها وضمان لذلك المنظمة   لإلجراءات وفقا المعادة  طرق آلة  تشغيل

 .لذلك المنظمة  واإلجراءات للسياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .العمل متطلبات حسب المعادن طرق آالت  وخدمة  وتجهيز تشغيل 1

 .اإلنتاج  أثناء اآللة   أداء مراقبة  2

 .التعليمات حسب اآللة  وتزييت تنظيف  3

 .لها األمثل  االستخدام  وضمان العمل ومعدات  أدوات وإدامة  صيانة  4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحدادة أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بالكبس التشكيل 3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية المعالجة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن وتغطية  وطالء تشطيب آالت مشّغلو 8122 الوحدات  مجموعة

 معادن  تشطيب آلة  مشغل 812201 المهنة
 

 .اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها المعادن تشطيب آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من التحقق الصقل،  أو الغلفنة أو بالكهرباء الطالء لعملية  المعادن  لتجهيز ومراقبتها المعدنية  المواد تنظيف  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   فنييل األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المعادن تلميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األسطح  تجليخ 3 الذاتي التطوير 3

 المعدنية للمنتجات البصري الفحص 4 المثابرة 4

 المعدنية( )األلواح والتثقيب التقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن وتغطية  وطالء تشطيب آالت مشّغلو 8122 الوحدات  مجموعة

 معادن طالء آلة  مشغل 812202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان الزينة، ألغراض  أو التآكل من للحماية  المعادن  وغلفنة  طالء  آالت ومراقبة تشغيل

 .والسالمة اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  األخرى، المعادن أو  والنيكل أو  الكادميوم  أو النحاس أو الزنك  أو بالكروم  المعادن غلفنة   أو  لطالء ومراقبتها  األجهزة تشغيل

 .الفنية  لمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالكروم التغليف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزنك  بصفائح التغليف  3 الذاتي التطوير 3

 النيكل  بصفائح التغليف  4 المثابرة 4

 بالقصدير الطالء 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن وتغطية  وطالء تشطيب آالت مشّغلو 8122 الوحدات  مجموعة

 المعادن  جلفنة  آلة  مشغل 812203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المعدات وتفقد جلفنتها، المطلوب المعادن قطع وتجهيز ومراقبتها، المعادن جلفنة آالت تشغيل

 .وتحضيرها المعادن  لجلفنة  الالزمة  المواد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التعليمات بحسب األحواض  إلى وإضافتها للعمل الالزمة  الكيميائية  المحاليل تحضير 1

 .الكهربائية  المحوالت جهد  فرق  و الكهربائي التيار  شدة مراقبة  2

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلفنة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بالقصدير الطالء 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن وتغطية  وطالء تشطيب آالت مشّغلو 8122 الوحدات  مجموعة

 معادن  وتلميع صقل معدات مشغل 812204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  صقلها المطلوب المعادن قطع وتجهيز  ومراقبتها، المعادن  تلميع و صقل معدات تشغيل

 .وتحضيرها المعادن  وتلميع لصقل الالزمة  المواد المعدات وتفقد وتلميعها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعادن  تلميع و صقل معدات تفقد 1

 .الدوارة اآللة   على المعدن أقراص بتركيب القيام  2

 .تلميعها و المعادن لصقل السنفرة ورق استعمال 3

 .األساسية   الصيانة  وإجراء المعدات تنظيف  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )تشغيل(  الصقل آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعادن تلميع 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 المعادن وتشطيب معالجة مصانع مشّغلو 812 الثانوية  المجموعة

 المعادن وتغطية  وطالء تشطيب آالت مشّغلو 8122 الوحدات  مجموعة

 معادن  تجويف  آلة  مشغل 812205 المهنة
 

 .اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها المعادن تجويف  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق المعادن،  لتجهيز ومراقبتها المعدنية  المواد تجويف  آالت تشغيل 1

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  2

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشاكل تحديد 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المعدنية( )األلواح والتثقيب التقطيع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعدنية الصفائح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 المعادن تلميع 4 المثابرة 4

 األسطح  تجليخ 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 كيميائية صناعات آلة  مشغل 813101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتغليفها، ومعالجتها وخلطها  الكيميائية  الصناعات  لمزج ومراقبتها الكيميائية  الصناعات  اآلت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج  مطابقة  من والتحقق وتلقيمها، ووزنها المكونات  وقياس ومراقبتها، الكيميائية  المنتجات  آالت تشغيل

 .الفنية 

 .التعليمات بحسب األحواض  إلى وإضافتها للعمل الالزمة  الكيميائية  الخلطات تحضير 2

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الفنية  الكيميائية  المنتجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكيميائية(  اآلالت)الهندسة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 صيدالنية  مستحضرات  إنتاج آلة  مشغل 813102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومعالجتها وخلطها الصيدالنية  المنتجات لمزج ومراقبتها الصيدالنية  المنتجات إنتاج  اآلت تشغيل

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وتغليفها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج  مطابقة  من والتحقق تلقيمها، ووزنها الصيدالنية  المكونات وقياس ومراقبتها،  الصيدالنية  المنتجات  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من التحقق 2

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة عماللأل بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الدوائية(  المستحضرات  )إعداد الجالينوسية  الصيدلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الدوائية  المستحضرات قطاع  3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 المميكنة التعبئة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 تجميل مستحضرات  إنتاج آلة  مشغل 813103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وخلطها التجميلية  المستحضرات لمزج ومراقبتها التجميلية   المستحضرات إنتاج  اآلت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة   جودة وضمان وتغليفها، ومعالجتها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 المنتج  مطابقة من والتحقق تلقيمها، ووزنها المكونات  وقياس ومراقبتها، التجميلية  المستحضرات  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالشعر  العناية  منتجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الدوائية  المستحضرات قطاع  3 الذاتي التطوير 3

 التجميل  وأدوات العطور  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 دهانات  إنتاج آلة  مشغل 813104 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان ومراقبتها، الدهانات إنتاج  اآلت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق تلقيمها، ووزنها المكونات وقياس ومراقبتها، الدهانات إنتاج  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكيميائية  والمنتجات والطالء الحائط  ورق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 أسمدة  إنتاج آلة  مشغل 813105 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان ومراقبتها، األسمدة إنتاج  اآلت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق تلقيمها، ووزنها المكونات وقياس ومراقبتها، األسمدة إنتاج  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

 .جزةالمن لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكيميائية(  اآلالت)الهندسة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 كيميائية مواد  خلط  آلة  مشغل 813106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الكيميائية  المواد وتفقد الكيميائية، بالمواد وتغذيتها ومراقبتها،  الكيميائية  المواد خلط  آالت تشغيل

 .والمضافة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها  الكيميائية, المواد خلط  معدات وتجهيز الكيميائية، المواد خلط  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

 .لها المخصصة  األماكن في وتخزينها لمنتجة،ا الخلطة معاينة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكميات خلط  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 كيميائية معالجة  آلة  مشغل 813107 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت  هذه ومراقبة  الكيميائية  المعالجة   اآلت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها الكيميائية, المواد معالجة   معدات وتجهيز الكيميائية، المواد  معالجة   آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

 .لها المخصصة  األماكن في وتخزينها الكيميائية، الخلطات معالجة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الصناعية المعالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خزانات(  )تشغيل الكيميائية  المواد 3 الذاتي التطوير 3

 الخطرة المواد  مع والتعامل التخزين 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 كيميائية منتجات تعبئة آلة  مشغل 813108 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  للتعبئة، الالزمة  والعبوات بالمواد وتغذيتها ومراقبتها، الكيميائية  المنتجات  تعبئة  آالت تشغيل

 .السالمة وتعليمات إجراءات  وتطبيق العمل موقع وخدمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التعليمات بحسب وتعقيمها الكيميائية  المنتجات تعبئة  آالت وتفقد تشغيل 1

 .تعبئته المطلوب بالمنتج التعبئة   آالت تغذية  2

 .التعليمات بحسب للمنتج المناسبة  والمواد التعبئة  بعبوات التعبئة  آلة  تغذية  3

 .المستهلكة  التغليف  مواد كميات و وأصنافها، المنتجة  المواد كميات تسجيل 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكيميائية(  اآلالت)الهندسة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو 8131 الوحدات  مجموعة

 متفجرات   إنتاج آلة  مشغل 813109 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  كافة  تنفيذ أثناء  والسالمة  اإلنتاج  جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها المتفجرات إنتاج  آالت تشغيل

 .المتعلقة  العمليات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعتمدة اإلنتاج لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة  واإلجراءات للسياسات  وفقا   المتفجرات  إلنتاج الصناعية   اآلالت تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآلالت  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 813 الثانوية  المجموعة
  التصوير ومنتجات الكيميائية  المنتجات تصنيع وآالت  مصانع مشّغلو

 الفوتوغرافي

 الفوتوغرافي التصوير منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8132 الوحدات  مجموعة

 فوتوغرافي  تصوير مستلزمات  إنتاج آلة  مشغل 813201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المطبوعة، الفوتوغرافية  الصور  وتحميض الفوتوغرافية  األفالم  تنتج  التي  اآلالت تشغيل

 .ومراقبتها 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها  الفوتوغرافية، الصور  وطباعة  تحميض معدات تشغيل 1

 .مظلمة  غرف في لتحميضها األفالم  بتجهيز القيام  2

، أو  يدويا   األفالم  تحميض عملية  تنفيذ 3  .الكيميائية  المحاليل في )النيجاتيف( الخام  الصور  ومادة األفالم  غمر مثل  أوتوماتيكيا 

 .السوائل وإضافة  التنظيف مثل للمعدات، البسيطة  والتصليحات الصيانة  أعمال  إجراء 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الفوتوغرافية والمواد الكاميرا 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصور(  وطباعة  )تظهير مصغر مختبر 3 الذاتي التطوير 3

 فيلم  ميكرو 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 مطاط  تصنيع آلة  مشغل 814101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 قوالب مثل المكونات وإنتاج المطاط مركبات  وثني  وخلط  لعجن وصيانتها ومراقبتها  اآلالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان اإلطارات، أو األحذية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من  والتحقق ومراقبتها، المطاطية المنتجات معدات تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  ياساتس اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 أخرى  بمادة أو بالكبريت المطاط تصليد 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 مطاطية منتجات تصنيع آلة  مشغل 814102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان المطاطية، المنتجات على للحصول وصيانتها المطاطية  المنتجات تصنيع آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 جودة وضمان  المنتجة، القطع ومعاينة  بالمواد التصنيع آالت  وتغذية  ومراقبتها المطاطية  المنتجات تصنيع آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ يكيين،الميكان أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 أخرى  بمادة أو بالكبريت المطاط تصليد 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 المطاط تصفيح آلة  مشغل 814103 المهنة
 

 .المطلوب المنتج على للحصول وصيانتها المطاط, تصفيح  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من والتحقق المطاط، تصفيح ومعدات  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التصفيح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 أخرى  بمادة أو بالكبريت المطاط تصليد 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 مطاط  تشكيل آلة  مشغل 814104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المطاط قطع  ومعاينة  بالمواد التشكيل آالت  وتغذية  ومراقبتها المطاط تشكيل  آالت تشغيل

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان المنتجة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التعليمات بحسب مراقبتها  و المطاط تشكيل آالت وتجهيز تشغيل 1

 .لها المخصصة  األماكن في وتجهيزها المطاط، صناعة  في المستعملة  المواد بتفقد القيام  2

 .اإلنتاج خطط  بحسب التشكيل قوالب وتركيب فك 3

 .منها للمواصفات  المخالف  وعزل المنتجة  القطع معاينة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المطاط لف  3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية المعالجة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 مطاطية إطارات تصنيع آلة  مشغل 814105 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان المطاطية،  اإلطارات لتصنيع وصيانتها ومراقبتها  اآلالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطاطية  اإلطارات  تصنيع ومعدات  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالمطاط اإلطار  تلبيس 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات(  إطارات  )مطاط قص 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8141 الوحدات  مجموعة

 مستعملة إطارات  بناء  إعادة عامل 814106 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان المستعملة، اإلطارات بناء إعادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من  والتحقق ومراقبتها، المستعملة  اإلطارات بناء إلعادة المعدات تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بالمطاط اإلطار  تلبيس 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات(  إطارات  )مطاط قص 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 البالستيكية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8142 الوحدات  مجموعة

 بالستيكية  مواد  تصنيع آالت مشغل 814201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 جودة وضمان ، البالستيكية  المواد على للحصول وصيانتها ومراقبتها والثني العجن  آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، المعدات تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البالستيك تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 )تصنيع(  البالستيكية   األدوات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 البالستيكية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8142 الوحدات  مجموعة

 بالستيكية  منتجات  تصنيع آالت مشغل 814202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المواد وتفقد البالستيكية، بالمواد وتغذيتها ومراقبتها،  البالستيكية  المنتجات تصنيع آالت تشغيل

 .والمضافة األولية  البالستيكية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها البالستيكية,  المواد معدات وتجهيز االنتاج،  آالت تشغيل 1

 .المضافة  والمواد إيثلين، والبولي بروبين البولي  مثل األولية  البالستيكية  المواد بتفقد القيام  2

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو  الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  المعدات، تفقد 4

 .لها المخصصة  األماكن في وتخزينها المنتجة، الخلطة معاينة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تصنيع(  البالستيكية   األدوات 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 البالستيكية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8142 الوحدات  مجموعة

 بالستيكية مواد  خلط  آالت مشغل 814203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المواد وتفقد البالستيكية، بالمواد وتغذيتها ومراقبتها، البالستيكية  المواد خلط  آالت تشغيل

 .والمضافة األولية  البالستيكية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .ومراقبتها البالستيكية, المواد خلط معدات وتجهيز البالستيكية، المواد خلط  آالت تشغيل 1

 .المضافة  والمواد إيثلين، والبولي بروبين البولي  مثل األولية  البالستيكية  المواد بتفقد القيام  2

 .وزنها بحسب التركيبة في  الداخلة  المواد كميات وتحديد الخلطات، تركيبة  قراءة 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال  عن واإلبالغ  البالستيكية، المواد  خلط  معدات تفقد

 .المنجزة

 .لها المخصصة  األماكن في اوتخزينه المنتجة، الخلطة معاينة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المواد مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 البالستيكية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8142 الوحدات  مجموعة

 بالستيك  تشكيل آالت مشغل 814204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  البالستيك  قطع ومعاينة  بالمواد التشكيل  آالت وتغذية ومراقبتها البالستيك تشكيل  آالت تشغيل

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان المنتجة،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التعليمات بحسب مراقبتها و البالستيك تشكيل آالت وتجهيز تشغيل 1

 .لها المخصصة  األماكن في وتجهيزها البالستيك، صناعة  في المستعملة  المواد بتفقد القيام  2

 .اإلنتاج خطط  بحسب التشكيل قوالب وتركيب فك 3

 .منها للمواصفات  المخالف  وعزل المنتجة  القطع معاينة  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البالستيك تقوية  3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية المعالجة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 البالستيكية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8142 الوحدات  مجموعة

 بالستيكية  منتجات تشطيب آلة  مشغل 814205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان البالستيكية، المواد على للحصول وصيانتها البالستيك تشطيب آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، البالستيكية  المنتجات تشطيب آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .لذلك المنظمة  لإلجراءات  وفقا   األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 .المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  اإلبالغ  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 البالستيك تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكميات خلط  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  البالستيكية   األدوات 4 المثابرة 4

 المميكنة التعبئة  5  5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورقية منتجات تصنيع آلة  مشغل 814301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وصيانتها، اآلالت  هذه ومراقبة  األخرى، الورقية والمنتجات الورقية  المنتجات تصنيع آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، الورقية  المنتجات معدات تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  أكدوالت االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والمطبعية( الورقية   اآلالت)الصناعات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورقية المنتجات 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورق  عجينة  آلة  مشغل 814302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  األخرى، الورقية  والمنتجات الورق عجينة  آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، الورق عجينة  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .البيئة و والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والمطبعية( الورقية   اآلالت)الصناعات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق  عجينة  صنع آلة  3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورق  تجفيف  آلة  مشغل 814303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  األخرى، الورقية  والمنتجات الورق تجفيف آالت تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، الورق تجفيف آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل ظواالحتفا الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الورق  وعجينة  الورق تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق  عجينة  تبييض 3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 مقوى  ورق تصنيع آلة  مشغل 814304 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  المقوى، الورق تصنيع آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها،  المقوى الورق تصنيع آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5 
  أثناء األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من والتأكد  االختبار  إجراءات  تنفيذ و والطلبات المقاسات بحسب المنتجات تخزين

 .اإلنتاج
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألخشاب( الورق  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المقوى الكتب ورق صناعة  3 الذاتي التطوير 3

 الكميات خلط  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورق  تبطين آلة  مشغل 814305 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  الورق، تبطين آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، الورق تبطين آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من لتأكدا و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألخشاب( الورق  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق لف  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورق  قص آلة  مشغل 814306 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه  ومراقبة  الورق، قص  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج مطابقة   من والتحقق  اآلالت، هذه ومراقبة   المطلوبة  األحجام  حسب القص عملية  لتنفيذ الورق قص  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  لسالمة وا الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5 
  أثناء األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من والتأكد  االختبار  إجراءات  تنفيذ و والطلبات المقاسات بحسب المنتجات تخزين

 .اإلنتاج
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والمطبعية( الورقية   اآلالت)الصناعات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 واألخشاب(  )الورق قص 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والورقية والبالستيكية  المطاطية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 814 الثانوية  المجموعة

 الورقية المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8143 الوحدات  مجموعة

 ورق  تشكيل آلة  مشغل 814307 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  الورق، تشكيل  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مطابقة من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة  المطلوبة  المواصفات حسب التشكيل عملية  لتنفيذ الورق تشكيل  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

5 
  أثناء األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من والتأكد  االختبار  إجراءات  تنفيذ و والطلبات المقاسات بحسب المنتجات تخزين

 .اإلنتاج
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والمطبعية( الورقية   اآلالت)الصناعات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق لف  3 الذاتي التطوير 3

 واألخشاب(  )الورق قص 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 خيوط غزل آلة  مشغل 815101 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة   جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة  الخيوط، غزل آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج  مطابقة  من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة المطلوبة  الكمّيات حسب الغزل  عملية  إلكمال الخيوط غزل آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   اتإجراء تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الغزل   قبل  ما / الغزل إعداد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المفتوح(   الطرف )غزل  الغزل 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الخيوط  تقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 خيوط جدل آلة  مشغل 815102 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة   جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه ومراقبة الخيوط، جدل  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج  مطابقة  من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة المطلوبة  الكمّيات حسب الجدل عملية  إلكمال الخيوط جدل  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  اساتسي اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجدل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المفتوح(   الطرف )غزل  الغزل 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الخيوط  تقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 اصطناعية ألياف  تصنيع آلة  مشغل 815103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت  هذه ومراقبة  اإلصطناعية،  األلياف تصنيع آلة  تشغيل

 .اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مطابقة من والتحقق  اآلالت، هذه ومراقبة  المطلوبة  المواصفات و للكمّيات وفقا   اإلصطناعّية   األلياف تصنيع آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن إلبالغ وا  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والنسيج  الغزل صناعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  واألقمشة  المنسوجات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 قطن  حلج آلة  مشغل 815104 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها،  ومراقبتها القطن حلج  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج مطابقة   من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة  بسهولة  بذوره عن القطن ألياف لفصل القطن حلج  آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد ساسية،األ الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والنسيج  الغزل صناعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المفتوح(   الطرف )غزل  الغزل 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الخيوط  تقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 ألياف  تجهيز آلة  مشغل 815105 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه  ومراقبة  األلياف، تجهيز  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة المطلوبة  للكمّيات وفقا   األلياف تجهيز  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  أكدوالت االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المفتوح(   الطرف )غزل  الغزل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الصناعية  واألقمشة  المنسوجات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الخيوط  تقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والجدل  والغزل األلياف  تحضير آالت مشّغلو 8151 الوحدات  مجموعة

 شالئل  لف  آلة  مشغل 815106 المهنة
 

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، اآلالت هذه  ومراقبة  الشالئل، لف آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق اآلالت، هذه ومراقبة  المطلوبة  للكمّيات وفقا   الشالئل لّف  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .البيئة و والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والخياطة الغزل  مواد 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات(   اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 الخيوط  تقطيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والحياكة  النسيج آالت مشّغلو 8152 الوحدات  مجموعة

 نسيج  آلة  مشغل 815201 المهنة
 

 .السجاد أو  المخامل أو األقمشة   نسج آالت  إحدى تشغيل و مراقبة  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .السداء خيوط من وعينات اللحمة  بخيوط النسيج آلة  تجهيز 1

 .جاهزيتها من والتأكد النسيج  آلة  تشغيل 2

 .أنواعها بمختلف  المقطوعة  الخيوط ووصل النسيج عملية  تنفيذ 3

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات وفقا   اإلنتاج  أثناء النسيج عيوب إصالح 4

 .وتزييتها النسيج  آلة  تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات(   اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 النسج 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 المنسوجات  تقنية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والحياكة  النسيج آالت مشّغلو 8152 الوحدات  مجموعة

 آلي  نول مشغل 815202 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وإصالحه، ومراقبته  اآللي النول تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مطابقة من والتحقق منسوجة   وغير منسوجة  منتجات إلى وتحويلها واألنسجة  الخيوط لمعالجة  ومراقبته  اآللي النول تشغيل

 .التقنية  للمواصفات المنتج

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 واالحتفاظ الصيانة،  تقنيي أو لفنيي  ورفعها باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء اآللي النول تنظيف 

ذة األعمال بسجل  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  راءات وإج سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكية  األنوال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  تصميم 3 الذاتي التطوير 3

 المواد مراقبة  4 المثابرة 4

 النسج 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والحياكة  النسيج آالت مشّغلو 8152 الوحدات  مجموعة

 مبرمجة حياكة  آلة  مشغل 815203 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وإصالحها، ومراقبتها المبرمجة الحياكة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مثل منسوجة   وغير منسوجة  منتجات إلى وتحويلها واألنسجة  الخيوط لمعالجة  ومراقبتها المبرمجة الحياكة   آالت تشغيل

 .التقنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق والسجاد، بأنواعها واألربطة  القماش

2 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، ة الصيان أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحياكة آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 المنسوجات  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والحياكة  النسيج آالت مشّغلو 8152 الوحدات  مجموعة

 حياكة آلة  مشغل 815204 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وإصالحها، ومراقبتها الحياكة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واألربطة  القماش مثل منسوجة  وغير منسوجة  منتجات إلى وتحويلها واألنسجة  الخيوط لمعالجة  ومراقبتها  اآلالت تشغيل

 .التقنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق والسجاد، بأنواعها

2 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  حوالن على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحياكة آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 المنسوجات  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 خياطة  آلة  مشغل 815301 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الخياطة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من  والتحقق المالبس، على  الزينة  تصاميم  تطريز أو رتقها أو  إصالحها أو المالبس وصناعة  ومراقبتها، الخياطة   آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 

2 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   راءاتإج تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخياطة آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 السرفلة آلة  مشغل 815302 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها  السرفلة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من والتحقق ،  إغالقها  و األقمشة  تطويق أو بعض مع القماش  من  قطعتين لصق و  ومراقبتها،  السرفلة   آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 

2 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و جاتالمنت تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السرفلة آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 أزرار تركيب آلة  مشغل 815303 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها األزرار  تركيب آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ، المالبس قطع  مختلف   في األزرار  تركيب و ومراقبتها، األزرار  تركيب آالت تشغيل

 .الفنية 

2 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات خزينت 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األزرار خياطة  آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 عراوي  آلة  مشغل 815304 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها العراوي  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها،  الخارجية  و  المنزلية  المالبس لبعض العراوي لتنفيذ العراوي  آلة  تشغيل

 .الفنية 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 القفل  الثنائية  الخياطة  آالت 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السرفلة آالت 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 كي  مكبس آلة  مشغل 815305 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها،  ومراقبتها الكّي  مكبس  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، األقمشة و المالبس  لكّي  الكّي  مكبس  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآللي  الكي 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 قماش  قص آلة  مشغل 815306 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها القماش قص  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، والقماش والخيوط  األلياف قطع  آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )المنسوجات(  قص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 الخياطة آالت مشّغلو 8153 الوحدات  مجموعة

 تطريز  آلة  مشغل 815307 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها التطريز  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، والقماش الخيوط تطريز آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  جهزةاأل أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 تطريز  آلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 منسوجات  تبييض آلة  مشغل 815401 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وإصالحها، ومراقبتها المنسوجات تبيض  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، والقماش كالخيوط المنسوجات تبييض آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  تبييض 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 المنسوجات صباغة  آلة  مشغل 815402 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها المنسوجات  صبغ آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، والقماش والخيوط األلياف  صبغ آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .لبيئة وا والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  صباغة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 خيوط تشطيب آلة  مشغل 815403 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الخيوط تشطيب آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج  مطابقة  من  والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكميات و المواصفات حسب الخيوط تشطيب آالت تشغيل

 .الفنية 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  جراءات وإ سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخيوط  تقطيع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والنسيج  الغزل صناعة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 غزل  خيوط معالجة  آلة  مشغل 815404 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها  الغزل خيوط معالجة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب الغزل خيوط معالجة   آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والنسيج  الغزل صناعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الغزل   قبل  ما / الغزل إعداد 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 خيوط صباغة  آلة  مشغل 815405 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلى  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الخيوط صباغة آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات  حسب الخيوط صباغة آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال قاريرت وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 والنسيج  الغزل صناعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  صباغة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 األقمشة لف  آلة  مشغل 815406 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  إلى  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها  األقمشة  لّف  آالت تشغيل

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب األقمشة  لّف  آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )المنسوجات(  قص 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 األقمشة غسيل آلة  مشغل 815407 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلى باإلضافة والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها األقمشة غسيل آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكميات حسب األقمشة غسيل آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  جراءات وإ سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األوتوماتيكية المغسلة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 أقمشة  تعتيق آلة  مشغل 815408 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلى باإلضافة والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها األقمشة  تعتيق آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب األقمشة  تعتيق آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  تبييض 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  صباغة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 منسوجات  تجفيف  أفران مشغل 815409 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باإلضافة  والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها المنسوجات تجفيف  أفران تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب للتجفيف  المناسبة  الحرارة إختيار  و المنسوجات تجفيف  أفران تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفرن 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 النسيج  وتنظيف  والصباغة   التبييض آالت مشّغلو 8154 الوحدات  مجموعة

 منسوجات تشطيب آلة  مشغل 815410 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باإلضافة  والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها المنسوجات تشطيب آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب المنسوجات تشطيب آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات ع اتبا 4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  طباعة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 وفرو  جلود معالجة  آلة  مشغل 815501 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها والفرو الجلود  معالجة   آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  من والتحقق المعالج، والفرو الجلود وإنتاج ومراقبتها للصوف( )الحاملة  الطبيعية  الجلود  أو الفرو  معالجة   آالت تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ ة،الصيان تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء األمثل  النحو على تعمل  األجهزة أن من  والتأكد االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 الجلود  تنظيف  أحواض مشغل 815502 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الجلود تنظيف  أحواض تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب الجلود تنظيف  بعملية  القيام  و الجلود تنظيف  أحواض تشغيل

 .الفنية  للمواصفات المنتج

 .السليمة  الطرق حسب الجلود  تنظيف  عملية  إلتمام   الالزمة  التنظيف  مواد  توّفر ضمان 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير عدادوإ األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .التنظيف   عملية  من  اإلنتهاء بعد الجلود تنظيم و ترتيب 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود تنظيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المواد مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 الجلود  حالقة  آلة  مشغل 815503 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  إلى  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها،  ومراقبتها الجلود حالقة  آلة  تشغيل

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب الجلود  حالقة  بعملية  القيام و الجلود حالقة  آلة  تشغيل

 .الفنية  للمواصفات

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، صيانة ال أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلود تنظيف  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 والتلحيم  األدمة   تنظيف  آلة  مشغل 815504 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها، ومراقبتها التلحيم  و األدمة تنظيف  آلة  تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب التلحيم  و األدمة تنظيف  آلة  تشغيل

 .الفنية 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلود تنظيف  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 الجلود  وشد سحب آلة  مشغل 815505 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلى باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، مراقبتها و الجلود  شدّ  و سحب  آلة  تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  المواصفات حسب الجلود  شدّ  و سحب  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخام  الجلود تهذيب 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 جلود  دباغة  آلة  مشغل 815506 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  إلى  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها،  مراقبتها و الجلود دباغة  آلة  تشغيل

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق  ومراقبتها، الجلود دباغة  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ انة،الصي تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  كيمياء 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 وفرو  جلود صباغة  آلة  مشغل 815507 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  باإلضافة والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، مراقبتها  و الفرو و الجلود  صباغة  آلة  تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق مراقبتها،  و الفرو و الجلود  صباغة  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل ألجهزةا  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلد  تنعيم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 جلود  تجفيف  أفران مشغل 815508 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إلى باإلضافة والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، مراقبتها و الجلود تجفيف  أفران تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق للتجفيف، المناسبة  الحرارة إختيار  و الجلود تجفيف  أفران تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  جراءات وإ سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفرن 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 والفراء  الجلود  تحضير آالت مشّغلو 8155 الوحدات  مجموعة

 جلود صقل آلة  مشغل 815509 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  إلى  باإلضافة  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، مراقبتها و الجلود  صقل آلة  تشغيل

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق مراقبتها، و الجلود  صقل آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلود(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلد  تنعيم أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن األحذية   تصنيع آالت مشّغلو 8156 الوحدات  مجموعة

 أحذية   إنتاج آلة  مشغل 815601 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها األحذية  إنتاج  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، األحذية  إنتاج  آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األحذية  صنع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن األحذية   تصنيع آالت مشّغلو 8156 الوحدات  مجموعة

 أحذية تشطيب آلة  مشغل 815602 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها األحذية  تشطيب آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، األحذية  تشطيب آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األحذية تلميع أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمواد اإلنتاج مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 المواد اختبار  4 المثابرة 4

 العمليات ضبط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن األحذية   تصنيع آالت مشّغلو 8156 الوحدات  مجموعة

 حقائب إنتاج آلة  مشغل 815603 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الحقائب إنتاج  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكمّيات و المواصفات حسب الحقائب إنتاج  آالت تشغيل

 .الفنية 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ انة،الصي تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )جلود(  وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلدية  المنتجات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن األحذية   تصنيع آالت مشّغلو 8156 الوحدات  مجموعة

 حقائب تشطيب آلة  مشغل 815604 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الحقائب تشطيب آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من  والتحقق مراقبتها، و الحقائب تشطيب آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجلد  تنعيم أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجلدية  المنتجات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 المغاسل  آالت مشّغلو 8157 الوحدات  مجموعة

 وبياضات  مالبس غسيل آلة  مشغل 815701 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها البياضات  و المالبس غسيل آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى باإلضافة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكميات حسب البياضات  و المالبس غسيل آالت تشغيل

 .الفنية 

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األوتوماتيكية المغسلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  3 الذاتي التطوير 3

 الجاف  التنظيف  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 المغاسل  آالت مشّغلو 8157 الوحدات  مجموعة

 وموكيت  سجاد غسيل آلة  مشغل 815702 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الموكيت و السجاد غسيل آالت تشغيل

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  إلى باإلضافة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكميات حسب الموكيت و السجاد غسيل آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  جراءات وإ سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األوتوماتيكية المغسلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السجاد تنظيف  3 الذاتي التطوير 3

 الجاف  التنظيف  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 المغاسل  آالت مشّغلو 8157 الوحدات  مجموعة

 كي  آلة  مشغل 815703 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها الكّي   آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، األقمشة   و المالبس لكّي  الكّي   آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآللي  الكي 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكّي  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين غير والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8159 الوحدات  مجموعة

 المنسوجات  قص نماذج رسم  آلة  مشغل 815901 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها المنسوجات  قص نماذج رسم  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها، المنسوجات  قص نماذج رسم  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  سالمة وال الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )منسوجات(  األنماط تصميم 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات  تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين غير والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8159 الوحدات  مجموعة

 ضفائر صنع آلة  مشغل 815902 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها ضفائر صنع آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق  ومراقبتها، ضفائر صنع آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  ت وإجراءا سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجدل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين غير والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8159 الوحدات  مجموعة

 خيام صنع آلة  مشغل 815903 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها خيام  صنع آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق  مراقبتها،  و  خيام  صنع آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 جدارية  منسوجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المظالت خياطة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 815 الثانوية  المجموعة

 آخر بند تحت المصّنفين غير والجلود والفراء  النسيج منتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8159 الوحدات  مجموعة

 مناطيد  صنع آلة  مشغل 815904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  كافة تنفيذ أثناء والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها المناطيد  صنع آالت تشغيل

 .المتعلقة  العمليات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعتمدة اإلنتاج لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة   واإلجراءات للسياسات  وفقا   المناطيد  إلنتاج الصناعية   اآلالت تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنسوجات  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  اإلنتاج تخطيط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 وحلويات مخابز  إنتاج آلة  مشغل 816001 المهنة
 

 .والسالمة اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها، مراقبتها و حلويات مخباز إنتاج  آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من والتحقق مراقبتها، و المطلوبة  الكميات حسب حلويات مخباز إنتاج  آلة  تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 ألبان  منتجات آلة  مشغل 816002 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومسحوق واللبن والزبدة الجبن مثل  األلبان منتجات وصناعة  الخام  الحليب تصنيع آالت تشغيل

 .الحليب
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التدفق ومعدل والضغط  الحرارة درجة في والتحكم األلبان، منتجات وصناعة  الخام  الحليب تصنيع آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة الاألعم  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األلبان منتجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحليب معالجة  3 الذاتي التطوير 3

 لألغذية  الصحية  المناولة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 أطعمة تجفيف  آلة  مشغل 816003 المهنة
 

 .األطعمة   من  واسعة  مجموعة  وحفظ  تجفيف آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتصنيعها  األطعمة  بتجفيف  الخاصة  األخرى واآلالت المجففات تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  ت وإجراءا سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 وخضراوات فواكه  منتجات آلة  مشغل 816004 المهنة
 

 .بها  المرتبطة  واألطعمة  والخضروات الفواكه  تصنيع آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .بها  المرتبطة  واألطعمة والخضروات، الفواكه  لتصنيع األخرى واآلالت التقطيع  وآالت الخالطات تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل اظواالحتف الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األطعمة تغليف  3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 نباتات  أوراق  منتجات آلة  مشغل 816005 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الصحة   وإجراءات سياسات واتباع  المنتجات جودة ضمان و النباتات  أوراق  منتجات  آالت تشغيل

 .العامة  والصحة  والسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنتجات جودة ضمان و النباتات  أوراق  منتجات  آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 حبوب  منتجات آلة  مشغل 816006 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات واتباع  المنتجات جودة ضمان و الحبوب تصنيع آالت تشغيل

 .العامة  والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنتجات جودة ضمان و الحبوب لتصنيع األخرى  واآلالت  المطاحن تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  عملت األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 طعام زيوت  منتجات آلة  مشغل 816007 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الصحة   وإجراءات سياسات واتباع  المنتجات جودة ضمان و  الطعام  زيوت منتجات  آالت تشغيل

 .العامة  والصحة  والسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنتجات جودة ضمان و الطعام  زيوت إلنتاج  األخرى واآلالت الضاغطات تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .ة العام  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 لحوم تصنيع آلة  مشغل 816008 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات اتباع  و المنتجات جودة ضمان و اللحوم  تصنيع آالت تشغيل

 .العامة  والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المطلوبة   للمواصفات المنتجات مطابقة  ضمان و اللحوم  لتصنيع األخرى واآلالت التشذيب وآالت  المطاحن تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة الاألعم  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 وقشريات أسماك تصنيع آلة  مشغل 816009 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أثناء  والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها  والقشريات األسماع  تصنيع آالت تشغيل

 .المتعلقة العمليات كافة  تنفيذ
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة   واإلجراءات للسياسات  وفقا   والقشريات األسماك تصنيع بهدف الصناعية   اآلالت تشغيل

 .المعتمدة اإلنتاج

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 لألغذية  الصحية  المناولة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 حبوب مطحن  آلة  مشغل 816010 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات اتباع  و المنتجات جودة ضمان و الحبوب  مطحن  آالت تشغيل

 .العامة  والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 مطابقة  ضمان و المطلوبة  المواصفات و الكمّيات حسب الحبوب  لطحن األخرى واآلالت الحبوب  مطحن  آالت تشغيل

 .المطلوبة  للمواصفات المنتجات

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذة األعمال  .المنفَّ

 .العامة  والصحة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و منتجاتال تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 سكر  إنتاج آلة  مشغل 816011 المهنة
 

 .والسالمة  اإلنتاج جودة  وضمان وصيانتها،  ومراقبتها السّكر إنتاج  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، المطلوبة  الكمّيات و المواصفات حسب السّكر إنتاج  آالت تشغيل 1

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 2

3 
 بسجل واالحتفاظ الصيانة، تقنيي  أو لفنيي ورفعها  باألعطال تقارير وإعداد األساسية، الصيانة  أعمال وإجراء المعدات تنظيف 

ذ األعمال  .ةالمنفَّ

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 غذائية مواد تعقيم آلة  مشغل 816012 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وضمان اإلنتاج، عمليات أثناء  وصيانتها اآلالت هذه ومراقبة  الغذائية المواد تعقيم آالت تشغيل

 .والسالمة  اإلنتاج جودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج  مطابقة  من  والتحقق ومراقبتها، الغذائية المواد تعقيم آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  ة،األساسي  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 النواة  فرز  آلة  مشغل 816013 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان اإلنتاج، عمليات أثناء وصيانتها  اآلالت هذه ومراقبة  النواة عن التمور  فرز  آالت تشغيل

 .والسالمة اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، النواة عن التمور  فرز  آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   اتإجراء تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 لألغذية  الصحية  المناولة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 تمور  مبخرة مشغل 816014 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  اتباع  إلى باإلضافة  المبخرة التمور  إنتاج لدعم التمور  مبخرة  في وروتينية   بسيطة  واجبات  أداء

 .العامة  والصحة  والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتغليفها تعبئتها أو  فرزها أو التمور  تصنيف  مثل اليدوية، األعمال  أداء 1

 .اليدوية   األدوات باستخدام  أو يدويا   المبخرة بالتمور  العناية  2

 .المبخرة التمور  ونقل والتفريغ التحميل بأعمال القيام  3

 .عليها البسيطة  والتصليحات الصيانة أعمال إجراء و التمور، مبخرة في والمعدات المرافق  تنظيف  4

 .العامة  والصحة والبيئة  مة والسال الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األطعمة تغليف  3 الذاتي التطوير 3

 األغذية نظافة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 816 الثانوية  المجموعة

 بها  يرتبط وما الغذائية  المنتجات  تصنيع آالت مشّغلو 8160 الوحدات  مجموعة

 تمور انتاج آلة  مشغل 816015 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  كافة  تنفيذ أثناء والسالمة  اإلنتاج جودة وضمان وصيانتها  ومراقبتها  التمور  إنتاج  آالت تشغيل

 .المتعلقة  العمليات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المعتمدة اإلنتاج لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة   واإلجراءات للسياسات  وفقا   التمور   صنع آالت تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتجات مطابقة من التحقق 2

 .األجزاء في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 لألغذية  الصحية  المناولة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

ب مصانع مشّغلو 8171 الوحدات  مجموعة  والورق  اللُّ

 سليلوز  معالجة  آلة  مشغل 817101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وضمان السليلوز، إنتاج عمليات أثناء وصيانتها اآلالت هذه ومراقبة   سليلوز  معالجة   آالت تشغيل

 .والسالمة  اإلنتاج جودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، السليلوز   معالجة   آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 ""السيليلوز  منتجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األغذية(  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

ب مصانع مشّغلو 8171 الوحدات  مجموعة  والورق  اللُّ

 لب  معالجة  آلة  مشغل 817102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 جودة وضمان اللّب، إنتاج  عمليات أثناء وصيانتها اآلالت هذه  ومراقبة   لب معالجة   آالت تشغيل

 .والسالمة اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، اللّب   معالجة   آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الورق  عجينة  صناعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق  عجينة  هضم 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

ب مصانع مشّغلو 8171 الوحدات  مجموعة  والورق  اللُّ

 ورق  تصنيع آلة  مشغل 817103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان الورق إنتاج  عمليات أثناء وصيانتها اآلالت هذه  ومراقبة  الورق تصنيع آالت تشغيل

 .والسالمة اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، الورق تصنيع آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الورق  صناعة  آلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الورق  عجينة  صناعة  3 الذاتي التطوير 3

 الورق  وعجينة  الورق تقنية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

ب مصانع مشّغلو 8171 الوحدات  مجموعة  والورق  اللُّ

 ورق  تشطيب آلة  مشغل 817104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وضمان الورق، تشطيب عمليات أثناء وصيانتها اآلالت هذه ومراقبة   الورق تشطيب آالت تشغيل

 .والسالمة  اإلنتاج جودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها،  الورق تشطيب آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و لمنتجاتا تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألخشاب(  )الورق قص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والمطبعية( الورقية   اآلالت)الصناعات تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 الورق لف  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 خشب منشار  مشغل 817201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 الخشب ألواح إلى األخشاب لنشر وصيانتها ومراقبتها  األخشاب لمعالجة  الخشب منشار تشغيل

 وضمان األخرى،  لالستخدامات األخشاب  وتجهيز الرقية  الخشبية  األلواح وصنع القشرة، وقطع الخام،

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق  ومراقبتها، األخشاب لمعالجة  الخشب منشار تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

3 
 بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو  الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية، الصيانة  وأداء الخشب منشار تنظيف 

 .المنجزة لألعمال

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 .اإلنتاج  أثناء  األمثل النحو على  تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الشريطي بالمنشار  القص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخشب قياس 3 الذاتي التطوير 3

 بالخشب المعرفة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 أخشاب  أسطح تسوية  آلة  مشغل 817202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  من أجزاء إزالة و الخشبية، األسطح وتسوية  وصقل األخشاب  أسطح تسوية  آله وتشغيل تجهيز

  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق المطلوب السطح على للحصول الخشبي السطح

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وتسويتها  مسحها يراد  التي الخشب طبقة  في التحكم 1

 وصقله  وتلمعيه  لتسويته  الخشب تجهيز 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخشبية األسطح معالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 بالخشب المعرفة  3 الذاتي التطوير 3

 الصقل 4 المثابرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 خشب تشكيل آلة  مشغل 817203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السالمة  وتعليمات  إجراءات  وتطبيق وتشكيله   الخشب ونحت الخشب تشكيل آله وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الخشب لتشكيل الالزمة المواد وتحديد الفنية  والمواصفات الرسومات مراجعة 1

 المعيبة المنتجات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان اإلنتاج، بعد المنتجات فحص 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 خشبية  أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخشبية  المنحوتات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 خشب تزرير  آلة  مشغل 817204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السالمة   وتعليمات إجراءات  وتطبيق المختلفة   التزرير  عمليات واجراء الخشب  تزرير آله وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 وتخزينها  المناسبة  القطع سكاكين  واختيار  اجزائها وضبط  الخشب تزرير آله  تفقد 1

 النشر  سكاكين لتالمس   الخشبية   األلواح ودفع التزرير  آلة  تشغيل 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 ماللألع بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخشبية الثقوب معالجة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 أخشاب  مكبس مشغل 817205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتعليمات إجراءات وتطبيق   المختلفة   الكبس عمليات واجراء اآلليه  الخشب مكابس  وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المختلفة الكبس عمليات واجراء كبسها المراد الطبقات وتنظيم وتجهيزها  األخشاب مكابس تفقد 1

 المطلوبة  الكبس عمليات مع بمايتناسب وتحضيره الغراء واختيار  الالزمين  والزمن الضغط   ومقدار  المكبس حرارة درجة  ضبط  2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

 الميكانيكيين أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألخشاب( الورق  اآلالت)صناعة  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخشب قياس 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 خشبية منتجات تصنيع آلة  مشغل 817206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تطبيق و وتصلحيها، الخشبية   المنتجات لصنع وصيانتها ومراقبتها النجارة آالت   وتشغيل تجهيز

 المنتج  وسالمة  جودة وضمان  المهنية  والصحة  السالمة   وتعليمات إجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  والحفر التشكيل، وآالت  الدقيقة المناشير مثل  األخرى النجارة وآالت األوتوماتيكية   شبه  أو  األوتوماتيكية  النجارة  آالت تشغيل

 والنحت..  بالرمل والصقل والقلب والضغط،  والتخطيط،

 المعيبة المنتجات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان اإلنتاج، بعد المنتجات فحص 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اآلالت  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 خشبية  أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الخشب قياس 4 المثابرة 4

 اآلالت  أدوات تهيئة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 الخشب تجفيف  فرن مشغل 817207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

 المجففة   األخشاب ومعاينة    األخشاب لتجفيف  وصيانتها ومراقبتها  التجفيف  أفران وتشغيل تجهيز

 اإلنتاج جودة وضمان  التشغيل اثناء التحكم عناصر لها،وتفقد المخصصة  االماكن في ووضعها

 المهنية والصحة   السالمة  المهنية  والصحة  ة المهنية  والصحة  السالمة   إجراءات وتطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الهواء ومراوح الحرارة درجة قياس  وأجهزة الحرارة توليد نظام  مثل  به  الملحقة  واألجهزة والمعدات التجفيف  فرن تفقد

 الناقلة واألحزمة والصمامات والخطوط والمضخات

 التعليمات بحسب  األخشاب لتجفيف   والحرارة الزمنية الفترة وضبط   تحديد 2

 الضرورة  عند المعدات  وضبط   األعطال  أو  لعيوبا عن للكشف  التجفيف  فرن تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين،  أو الصيانة   لفنيي األعطال عن  واإلبالغ  األساسية، الصيانة   وأداء األفران تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخشب تجفيف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفرن 3 الذاتي التطوير 3

 الخشب قياس 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 قشرة  تصنيع آلة  مشغل 817208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة السالمة  إجراءات وتطبيق   الجذوع  تقشير عملية  وإجراء القشرة  تصنيع آله   تشغيل و تجهيز

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التالفة او المكسورة التقشير سكاكين  واستبدال الخشبية  القشرة تصنيع آله  تفقد 1

 الخشبية للقشرة الدوراني والقطع  المناسبة  باألطوال وقصها وتنظيفها تقشيرها المراد  الجذوع  استالم 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخشب على النقش 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )خشب(  الحواف تشذيب 3 الذاتي التطوير 3

 الخشب قياس 4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 الورق وتصنيع األخشاب معالجة مصانع مشّغلو 817 الثانوية  المجموعة

 األخشاب  معالجة مصانع مشّغلو 8172 الوحدات  مجموعة

 خشب  قطع آلة  مشغل 817209 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتعليمات إجراءات وتطبيق األخشاب قطع  عملية  وإجراء األخشاب  قطع اآلت وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 األخشاب قطع طريقة  وتحديد  وتجهيزها الخشب قطع اآلت تفقد 1

 التالفة  القطع  سكاكين واستبدال الخشبية  القطعة  سمك بحسب اآلله سكاكين ضبط  2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن الغ واإلب األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 دائري(  )منشار  النشر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخشب قياس 3 الذاتي التطوير 3

 بالخشب المعرفة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 سيراميك  تصنيع آلة  مشغل 818101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  الحرارية  المعالجة  وآالت   والكهربائية  الحرارية  األفران وصيانة  ومراقبة  السيراميك تصنيع آلة  تشغيل

 .اإلنتاج  وسالمة  جودة وضمان  السيراميك، وتزيين تقسية آالت أو
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، السيراميك تصنيع آالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  اتسياس اتباع  4

 .اإلنتاج أثناء األمثل النحو على تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات ترتيب و تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )هندسة(  السيراميك تقنيات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )سيراميك/زجاج( التسقية  3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 زجاج  تصنيع آلة  مشغل 818102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أو  وتقسيته  حراريا   ومعالجته  الزجاج  لصناعة  والكهربائية  الحرارية  األفران وصيانة  ومراقبة تشغيل

 اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان تزيينه،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق ومراقبتها الزجاج تصنيع آالت تشغيل 1

2 
  اإلجراءات  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية 

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ انيكيين،الميك أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

 اإلنتاج.  أثناء األمثل النحو على تعمل األجهزة  أن من التأكد و  االختبار   إجراءات تنفيذ و المنتجات ترتيب و تخزين 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزجاج(  اآلالت)مصانع تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخام(  )الزجاج قص 3 الذاتي التطوير 3

 اآللي الحاسب  باستخدام  الزجاج تقطيع 4 المثابرة 4

 الزجاجية األلياف تصنيع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 زجاج  صهر فرن مشغل 818103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إجراءات وتطبيق للمختبر إلرسالها العينات  واخذ ومراقبتها  وملحقاته  الزجاج صهر فرن وتشغيل تجهيز

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  واألحزمة الحرارة درجة قياس وأجهزة والماء والهواء الوقود تزويد وصمامات وخطوط أنظمة  مثل وملحقاته  الزجاج فرن تفقد

 الناقلة

 المنصهر الزجاج مستوى وتفقد والماء بالهواء الفرن تزويد تنظيم 2

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  3

4 
  اإلجراءات وتنفيذ   الفرن من  الزجاج مصهور   خروج ومراقبة  الفرن جدران وتبريد  للمختبر إلرسالها الزجاج مصهور   من عينات أخذ

 التعليمات بحسب الالزمة  التصحيحية 

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزجاجية( المخلفات )صهر الصهر 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحرارية المعالجة  3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 الزجاج  ألواح تشكيل آلة  مشغل 818104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتطبيق ألواح إلى المصهور  الزجاج بتسطيح الخاصة   واآلالت الزجاج ألواح تشكيل آلة وتشغيل تجهيز

 المهنية   والصحة  السالمة وتعليمات أسس
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 االليه الرافعة  باستخدام  التليين وفرن الصهر فرن بين الزجاج تسطيح آلة  وضع 1

 االسطوانات سرعة وتثبيت الزجاج سمك  وتنظيم الماء بخط  التبريد وأنابيب باالسطوانات الحركة سالسل توصيل 2

 السطوح والتحامات )البثرات( كالنفطات النواقص من للتأكد الزجاج مراقبة  3

4 
 لألعمال بسجل فاظواالحت الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األسطح  تجليخ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزجاج تجليخ 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 زجاج نفخ آلة  مشغل 818105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 المنتجات وتبريد المنتجات في ظاهرة عيوب وجود وتفقد ومراقبتها الزجاج نفخ آله وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق تدرجيا
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 النفخ  وفوهات الهواء توزيع ونظام الهواء وضاغطة  النفخ أنبوبة   مثل  واآللية  اليدوية   الزجاج مصهور  نفخ معدات تفقد 1

 النفخ أنبوبة  باستخدام الزجاج ونفخ المطلوبة  المنتجات مواصفات  قراءة 2

 ومراقبتها التعليمات حسب آليا  او يدويا الزجاج نفخ آله  تشغيل 3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ لميكانيكيين،ا أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزجاج  نفخ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزجاجية( المخلفات )صهر الصهر 3 الذاتي التطوير 3

 الحرارية المعالجة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 زجاج  تشطيب آلة  مشغل 818106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وغسله  وتزيينه  حوافه  وتشطيب بالرمل وصقله  ونقشه   الزجاج لطحن التشطيب  آله  تشغيل

 .المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات أسس  وتطبيق اإلنتاج جودة وضمان وتلميعه،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التشغيلية للعمليات  الالزمة  الزجاجية  والمعدات  المواد إعداد 1

2 
  باستخدام النماذج حول أو الخطوط طول على الزجاج وقطع القطع، خطوط على عالمات ووضع الزجاج على النماذج وضع

 .الزجاج قطع أدوات

 .التلميع عجالت أو  الرملي الحزام  باستخدام  الخشنة  الحواف  وصقل وتنعيم العيوب، لتصحيح وصقلها الزجاجية  المواد طحن 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو لصيانة ا لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

5 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الزجاج(  اآلالت)مصانع تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 العمليات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 ورخام حجر مخرطة  مشغل 818107 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المراد المشغوالت دوران عملية  واتمام  وتشغيلها وعرضيا طوليا استواءها وضبط  المخرطة  تجهيز

 المرغوب الشكل وإعطائها تشكيلها
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 والشحذ والحفر والثقب والتخطيط  والطحن  الخراطة  آالت مثل المعدنية   المعدات تشغيل 1

 المطلوبة االقطار  حسب مختلفة  بأحجام  المشغوالت عمل 2

3 
 والقوالب المعايرة أدوات  باستخدام  والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان اإلنتاج، عملية  انتهاء بعد المنتجات فحص

 المعيبة المنتجات وإعادة القياس،  وأدوات

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

5 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية.  اإلجراءات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألحجار البالط 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 تشغيلية مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 التثقيب 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 رخام تشطيب آلة  مشغل 818108 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أسس وتطبيق الرخام  وجلي  وتنعيم  وصقل المتفتفة  األجزاء  وابعادء الرخام  تشطيب آلة  تشغيل

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الحديدية  األلماس أقراص بواسطة  الرخام  تسوية  1

 للرخــام الطبيعية  اللمعة  إضفاء و الخدوش  إزالة  2

3 
 آلية  أو يدوية  إما  تلميع فراشة  خالل  من  الرخام  تلميع و المتفتتة،  لألجزاء الالزمة الترميمات  إجراء

 

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األسطح  تجليخ 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تشغيل(  الصقل آالت 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 بالط  تصنيع آلة  مشغل 818109 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  والصحة  السالمة  وتعليمات  إجراءات وتطبيق العمل  نماذج وتعبئة  البالط تصنيع آله وتشغيل تجهيز

 المهنية 

 .المهنية  والصحة  السالمة   إجراءات تطبيق 

 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للعمل  الالزمة والتجهيزات االدوات وتحضير وتجهيزها المطلوبة   البالط وأنواع  كميات حصر 1

 األولية المخططات على  اعتمادا   الالزمة  والمعدات المواد كمية  تحديد 2

 والمواصفات  للشروط مطابقتها  من للتأكد  العينات  أو المواد فحص 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 واألحجار البالط 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )سيراميك/بورسلين( القوالب صب 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

 تشغيلية مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 وبالط طوب فرن مشغل 818110 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السالمة   وتعليمات إجراءات وتطبيق   ومراقبتها وملحقاته  والبالط الطوب  فرن وتشغيل تجهيز

 المهنية والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 والهواء الوقود تزويد وصمامات وخطوط أنظمة  مثل  وملحقاته  والبالط الطوب فرن تفقد 1

 الفرن جدران وتبريد والماء بالهواء الفرن تزويد تنظيم 2

 والمواصفات  للشروط مطابقتها  من للتأكد  العينات  أو المواد فحص 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

5 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية.  راءاتاإلج
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 االآلت  تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الفرن 3 الذاتي التطوير 3

 الطوب مصانع أعمال 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والسيراميك  الزجاج مصانع مشّغلو 8181 الوحدات  مجموعة

 بالط تشطيب آلة  مشغل 818111 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان وتلميعه،  وغسله  وتزيينه  حوافه  وتشطيب  لصقله  البالط  التشطيب  آله  تشغيل

 المهنية والصحة السالمة  وتعليمات أسس وتطبيق اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للعمل  الالزمة  والتجهيزات  االدوات  تحضير 1

 والماء  اإلسفنج  باستخدام البالط  بين المالط من الزائد  ومسح والشقوق الفراغات  ملء 2

 والمواصفات  للشروط مطابقتها  من للتأكد  العينات  أو المواد فحص 3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )سيراميك/بورسلين(  التشكيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )سيراميك/زجاج( التسقية  3 الذاتي التطوير 3

 الصقل 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والمراجل  البخارية  المحركات مشّغلو 8182 الوحدات  مجموعة

 بخار مراجل مشغل 818201 المهنة
 

 المهنية والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق ومراقبتها  وملحقاته  البخاري المرجل تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  الهواء  ومراوح المياه وخزانات الوقود  تزويد وأنظمة  اإلبتدائي اإلشعال ونظام الحارقات مثل   وملحقاته  البخاري المرجل تفقد

 والوقود الهواء تسجين وأنظمة 

 التعليمات  بحسب ومراقبتها  وملحقاته  البخاري المرجل تشغيل 2

 الالزمة التصحيحية  اتاإلجراء  وتنفيذ والمعدات األجهزة  وعزل البخاري المرجل إيقاف 3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 البخاري  المحرك  مراجل تعبئة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والمراجل  البخارية  المحركات مشّغلو 8182 الوحدات  مجموعة

 مياه  غاليات مشغل 818202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وبما لها األمثل   االستخدام  يضمن بما الموضوعة  العمل إلجراءات وفقا   المياه غاليات تشغيل

 .المهنية  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات تطبيق يضمن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .تشغيلها من المنشودة للغاية  ووفقا لها الموضوعة  العمل لخطط  وفقا المياه غاليات تشغيل 1

 .ضغطها ومراجعة  المياه غاليات استخدام   سالمة  من التأكد 2

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 3

 الميكانيكيين.  أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  4

 اإلنتاج.  أثناء األمثل النحو على تعمل المياه غاليات أن  من التأكد  و  االختبار إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )صيانة(  الزيتية  المراجل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 صحي  وصرف مياه مضخة تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والمراجل  البخارية  المحركات مشّغلو 8182 الوحدات  مجموعة

 توربين  مشغل 818203 المهنة
 

 المهنية والصحة  السالمة  وتعليمات  إجراءات وتطبيق ومراقبتها وملحقاته  التوربين تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 والضغط  الكهربائي  والتيار  الحرارة درجة قياس وأجهزة  الحرارية  والمبادالت الكهرباء ومولد  البخار  صمامات مثل  التروبين تفقد 1

 التعليمات حسب ومراقبته  التوربين تشغيل 2

 الالزمة  التصحيحية  اإلجراءات  وتنفيذ والمعدات األجهزة  وعزل التوربين إيقاف 3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

5 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التوربينات  تقنية  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 تشغيلية مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 والمراجل  البخارية  المحركات مشّغلو 8182 الوحدات  مجموعة

 بخار مولد مشغل 818204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 وضمان المعّدات  واختبار  وصيانتها، ومراقبتها بها المحلقة  والمعدات البخارية  المولدات تشغيل

 السالمة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المراجل  مياه وفحص البخار  لتوليد والضغط االزمة  الحرارة درجة  تحديد 1

2 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 والبيئة.  والسالمة   الصحة  وإجراءات سياسات  اتباع  3

4 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية.  اإلجراءات

 اإلنتاج.  أثناء  األمثل النحو على تعمل البخار  مولد أن  من التأكد  و  االختبار إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 البخاري  المحرك  مراجل تعبئة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )صيانة(  الزيتية  المراجل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 العمليات  مراقبة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 الملصقات وطباعة  والتعبئة  التغليف  آالت مشّغلو 8183 الوحدات  مجموعة

 العالمات  طباعة  آالت مشغل 818301 المهنة
 

 .اإلنتاج وسالمة  جودة وضمان وصيانتها، ومراقبتها العالمات   طباعة  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الفنية  للمواصفات  المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها، العالمات   طباعة  آالت تشغيل 1

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  2

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

4 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

 .اإلنتاج أثناء األمثل النحو على تعمل  اآلالت أن  من التأكد  و  االختبار جراءاتإ تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الالصقات وضع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآلالت  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 الملصقات وطباعة  والتعبئة  التغليف  آالت مشّغلو 8183 الوحدات  مجموعة

 تعبئة آلة  مشغل 818302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان المعدنية، المنتجات صّب  أو لتشكيل وصيانتها ومراقبتها التعبئة  آالت تشغيل

 اإلنتاج   وسالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الفنية للمواصفات المنتج مطابقة من والتحقق ومراقبتها، التعبئة  آالت تشغيل 1

2 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن اإلبالغ و  األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

4 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

 اإلنتاج.  أثناء األمثل النحو على تعمل  اآلالت أن  من التأكد  و  باراالخت إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التعبئة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوزن قياس  آالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 المميكنة التعبئة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 الملصقات وطباعة  والتعبئة  التغليف  آالت مشّغلو 8183 الوحدات  مجموعة

 تغليف آلة  مشغل 818303 المهنة
 

 .المنتجات جودة ضمان  و  مراقبتها و التغليف  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 ومراقبتها  العالمات  وطباعة  والتعبئة  التغليف  آالت تشغيل 1

2 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن اإلبالغ و  األساسية   الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة

 والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  3

4 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات

 اإلنتاج.  أثناء األمثل النحو على تعمل  اآلالت أن  من التأكد  و  االختبار إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األطعمة تغليف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الالصقات وضع 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت  تشغيل 4 المثابرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 الملصقات وطباعة  والتعبئة  التغليف  آالت مشّغلو 8183 الوحدات  مجموعة

 إنتاج  بطاقات لصق آلة  مشغل 818304 المهنة
 

 اإلنتاج   وسالمة  جودة وضمان وصيانتها،  ومراقبتها  اإلنتاج بطاقات لصق  آالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق ومراقبتها،  اإلنتاج بطاقات لصق  آالت تشغيل 1

2 
  مختلف في  والمستخدمة  اإلسطواني  الشكل ذات العبوات أنواع لمختلف   المناسبة  اإلنتاج بطاقات لصق آلة وتشغيل تجهيز

 والتجميلية الكيمائية  و الدوائية   و الغذائية  الصناعات مجاالت

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 الضرورة   عند المعدات وضبط   فيها، أعطال  أو  أجزائها في العيوب عن للكشف  اآلالت تشغيل  مراقبة  4

 والبيئة.  والسالمة  الصحة  ءات وإجرا سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الالصقات وضع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 االآلت  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الثابتة والمعامل اآلالت مشّغلو 8189 الوحدات  مجموعة

 السيليكون رقائق  إنتاج آلة  مشغل 818901 المهنة
 

 اإلنتاج   وسالمة  جودة وضمان السيليكون، رقائق وافرات لصنع ومراقبتها  اآلالت تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة  من والتحقق السيليكون، رقائق  وافرات لتصنيع نظيفة  غرف  في  ومراقبتها  اآلالت تشغيل 1

2 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية.  اإلجراءات

3 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 والبيئة.  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 اإلنتاج.  أثناء األمثل النحو على تعمل  اآلالت نأ   من التأكد  و  االختبار إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المعقمة الصاالت  في العمل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المعقمة الصاالت تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 الروبوت  أنظمة برمجة  4 المثابرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الثابتة والمعامل اآلالت مشّغلو 8189 الوحدات  مجموعة

 حبال  جدل آلة  مشغل 818902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المنتج مطابقة   من والتحقق اإلنتاج عملية  ومراقبة العمل  خطة  بحسب الحبال جدل  آلة  تشغيل

 .الحبال جدل آالت  وإدامة  وخدمة  للمواصفات،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة   العمل لخطط  وفقا   الحبال جدل  آالت تشغيل 1

 .الفنية  للمواصفات المنتج مطابقة   من والتحقق اإلنتاج عمليات مراقبة  2

 .التصحيحية  اإلجراءات واتخاذ المشكالت وتحديد الوقائية، الصيانة  أعمال تحت تندرج  روتينية  فحص  عمليات أداء 3

 .لها األمثل  االستخدام  وضمان العمل ومعدات  أدوات وإدامة  صيانة  4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السلكية األنسجة  حياكة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الجدل 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 الثابتة واآلالت المصانع مشّغلو 81 الفرعية  المجموعة

 األخرى الثابتة  والمصانع اآلالت مشّغلو 818 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير الثابتة والمعامل اآلالت مشّغلو 8189 الوحدات  مجموعة

 مياه  مضخة  مشغل 818903 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  حريق أي نشوب عند وتشغيلها المضخة  جاهزية  وتفقد دوري  بشكل الحرائق إطفاء مياه مضخة  تفقد

  الوقائية  الصيانة   برامج وتنفيذ بالمضخة  المياه خراطيم وربط  ومخارجها المياه مداخل  صمامات وفتح

 .الحريق لمضخة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الزمني الجدول وبحسب دوري بشكل الحريق مياه مضخة  تفقد 1

 .والمخرج المدخل صمامات وفتح المياه وتوافر المضخة  جاهزية  تفقد 2

 .السليم وبالشكل المضخة  بمخرج اإلطفاء  مياه خراطيم ربط  3

 .أدائها ومراقبة  عليها المتفق العمل   لخطط  وفقا المضخة  تشغيل 4

 .الحريق إطفاء مياه لمضخة  الوقائية   الصيانة  برنامج تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 صحي  وصرف مياه مضخة تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المضخات تقنية  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 تبريد أجهزة ُمجمع 821101 المهنة
 

 المهنية والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق والتكييف  والتجميد التبريد أجهزة عناصر تجميع المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التكييف  وأجهزة الثالجات مثل التبريد أجهزة أجزاء  و عناصر وتركيب تجميع 1

 التجميع.  تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 2

 العمل  مكان وتنظيف  واستخدامها  ومناولتها التبريد أجهزة لتركيب الالزمة  األدوات  تحضير 3

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  4

 المهنية.  والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات قتطبي 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنتج مواصفات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 القطع وتركيب تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 اآلالت تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 محركات  ُمجمع 821102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 التعليمات حسب وأجسامها المحركات  وتجميع والحركة  القدرة نقل ومجموعة  المحركات تجميع

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الخلفية  المحاور   أو أوالقوابض التروس صناديق أو الداخلي  االحتراق لمحركات الميكانيكية  العناصر وتثبيت وتركيب تجميع 1

 المركبات  إلنتاج الرئيسية  المجموعات وتثبيت وتركيب تجميع 2

 المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنتجات. وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المحركات تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي التصليح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الميكانيكي  الفحص 4 المثابرة 4

 القطع وتركيب تجميع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 حركة ناقالت ُمجمع 821103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  إجراءات  وتطبيق التعليمات حسب ستبترونيك و  واالتوماتيكية  اليدوية    الحركة  ناقالت وتركيب تجميع

 المهنية والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 والمواصفات.  بالجودة االلتزام  لضمان التجميع والمكتملة  جزئيا   والمجمعة  المفردة األجزاء  فحص 2

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنتجات. وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنتج مواصفات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التروس  علب تصليح 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 سيارات  ُمجمع 821104 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتطبيق التعليمات حسب للسيارات والكهربائية  الميكانيكية   والمعدات المحركات وتركيب تجميع

 اإلنتاج جودة وضمان المهنية   والصحة  السالمة  إجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 والمواصفات.  بالجودة االلتزام  لضمان التجميع والمكتملة  جزئيا   والمجمعة  المفردة األجزاء  فحص 2

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 نتجات.الم وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المركبات  غيار  قطع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المركبات تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 طائرات ُمجمع 821105 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة  السالمة  وتعليمات أسس وتطبيق التعليمات حسب الطائرات  ومعدات عناصر تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 والمواصفات.  بالجودة االلتزام  لضمان التجميع والمكتملة  جزئيا   والمجمعة  المفردة األجزاء  فحص 2

 المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  لفنيي األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 المنجزة.

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي التركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )الطائرات(  الكهربائية  النظم 3 الذاتي التطوير 3

 الطائرات  هندسة  4 المثابرة 4

 الطائرات تكنولوجيا 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 الميكانيكية   اآلالت تجميع في العاملون 8211 الوحدات  مجموعة

 ميكانيكية معدات  ُمجمع 821106 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وربط  والطائرات، والتوربينات اآللية، والمركبات المحركات  مثل الميكانيكية  المعدات مكونات تجميع

 .اإلنتاج جودة وضمان المعّدات، ولحام  لتجميع الوحدات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات ووفقا الموضوعة   العمل لخطط  وفقا   الميكانيكية  المعدات تجميع 2

 .المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 .المنتجات وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الميكانيكي التركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الميكانيكي التصليح أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 الميكانيكي  الفحص 4 المثابرة 4

 القطع وتركيب تجميع 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 كهربائية معدات  ُمجمع 821201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  جودة وضمان المعّدات، ولحام ولصق لتجميع الوحدات وربط   الكهربائية، المعدات مكونات تجميع

 .اإلنتاج
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات ووفقا الموضوعة   العمل لخطط  وفقا   الميكانيكية  المعدات تجميع 2

 .المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 .المنتجات وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية التخطيطات  قراءة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائية السالمة  لوائح 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

 المنتج مواصفات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية معدات  ُمجمع 821202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  معّدات باستخدام  ولحامها ولصقها لتجميعها الوحدات  وربط  اإللكترونية، المعدات مكونات تجميع

 .اإلنتاج جودة وضمان الدقيق، اللحام 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 .لذلك المنظمة   لإلجراءات ووفقا الموضوعة   العمل لخطط  وفقا   الكهربائية  المعدات تجميع 2

 .المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 .منتجاتال وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنتج مواصفات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 القطع وتركيب تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 كهربائية محوالت ُمجمع 821203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة  السالمة   إجراءات وتطبيق التعليمات بحسب الكهربائي والتوحيد التحويل أجهزة عناصر تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الكهربائية  للمحوالت  والميكانيكية  الكهربائية  العناصر وتركيب تجميع 1

 الموضوعة. العمل ولخطط  لإلجراءات وفقا   الموصالت تركيب 2

 التعليمات بحسب الكهربائية   العوازل وتثبيت تركيب 3

 العمل  إنهاء  بعد واألدوات المعدات تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المحوالت  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائية السالمة  لوائح 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

 وصيانة( )تشغيل  الكهربائية  التركيبات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 كهربائية  توزيع لوحات ُمجمع 821204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السالمة وتعليمات إجراءات  وتطبيق التعليمات بحسب الكهربائية  التوزيع لوحات عناصر تجميع

 المهنية والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع.  تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 الكهرباء توزيع للوحات الكهربائية   والمصهرات الدارة وقواطع العمومية  القضبان وتثبيت وتركيب تجميع 2

 التعليمات بحسب الكهرباء توزيع للوحات الميكانيكية  والعناصر الكهربائية  العوازل وتثبيت وتركيب تجميع 3

 العمل  مكان وتنظيف  المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات، ططاتبالمخ التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  4

 المهنية.  والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الكهربائية  اللوحات تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 التوزيع محوالت 3 الذاتي التطوير 3

 الكهربائية السالمة  لوائح 4 المثابرة 4

 وصيانة( )تشغيل  الكهربائية  التركيبات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 كهربائية أجهزة ُمجمع 821205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق التعليمات، حسب الكهربائية  األجهزة مكونات تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع.  تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 فيها.   تحدث مشكالت أية  واكتشاف األنظمة واختبار  وبعده، االستخدام  قبل الكهربائية  األجهزة فحص 2

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 .المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المنزلية  واألجهزة الكهربائية  المعدات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكهربائية السالمة  لوائح 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 طبية أجهزة ُمجمع 821206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات  وتطبيق التعليمات بحسب الطبية  األجهزة مكونات تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 فيها.  تحدث  مشكالت أية  واكتشاف األنظمة  واختبار  وبعده، االستخدام   قبل  الطبية  األجهزة فحص 2

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اإللكترونية األجهزة تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 القطع وتركيب تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية أجهزة ُمجمع 821207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة  السالمة  وتعليمات  إجراءات  وتطبيق  التعليمات بحسب  اإللكترونية  األجهزة مكونات تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 فيها.   تحدث مشكالت أية  واكتشاف األنظمة   واختبار  وبعده، االستخدام   قبل  اإللكترونية  األجهزة فحص 2

 عيبة. الم المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اإللكترونية األجهزة تركيب 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 القطع وتركيب تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 واإللكترونية الكهربائية   المعّدات تجميع في العاملون 8212 الوحدات  مجموعة

 إلكترونية مقاسم ُمجمع 821208 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتعليمات إجراءات وتطبيق التعليمات حسب والميكانيكية  والكهربائية  اإللكترونية  العناصر تجميع

 المهنية والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 والمقاومات  المتكاملة  والدارات  الترانزستورات مثل  اإللكترونية العناصر  او اإللكترونية  اللوحات وتوصيل وتثبيت تركيب

 والمكثفات 

 المعتمدة.  العمل لخطط  ووفقا   المعدة المواصفات حسب المحلية  او الفرعية  أو المركزية  المقاسم عناصر تجميع 2

 المعيبة.  المكونات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت ف تنظي 4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )كهرباء/هواتف( وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تجميع( النقالة  الهواتف  3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 أثاث  تجميع عامل 821901 المهنة
 

 .اإلنتاج جودة وضمان وتصنيعه، األثاث تجميع المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 .المعتمدة العمل لخطط  ووفقا   لذلك المنظمة  لإلجراءات وفقا   وتصنيعه األثاث تجميع 2

 .والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان تركيبه، بعد األثاث جودة من التأكد 3

 .المنتجات وأعداد  أحجام مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 .العامة  السالمة  قواعد اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األثاث تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )أخشاب( وتركيب تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 األثاث تنجيد 4 المثابرة 4

 خشبية  أعمال 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 ومعدنية بالستيكية  منتجات تجميع عامل 821902 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 ولصقها لتجميعها الوحدات وربط  وتصنيعها، والمعدنية  البالستيكية  والمنتجات المعّدات تجميع

 .اإلنتاج جودة وضمان ولحامها،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 .وتصنيعها والمعدنية  البالستيكية  المنتجات أو المعدات تجميع 2

 .المعيبة  المنتجات وإعادة والمواصفات، بالمخططات التقيد ضمان تجميعها، بعد المنتجات جودة من التأكد 3

 .المنتجات وأعداد  جامأح مثل التشغيلية  والبيانات اإلنتاج بيانات تسجيل 4

 .العامة  السالمة  قواعد اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 القطع وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البالستيك لحام  3 الذاتي التطوير 3

 )تصنيع(  البالستيكية   األدوات 4 المثابرة 4

 التفتيش 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 مقوى  ورق تجميع عامل 821903 المهنة
 

 المهنية والصحة السالمة   وتعليمات إجراءات وتطبيق المقوى  الورق منتجات وتجميع االآلت تفقد المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المقوى الورق منتجات وتجميع المقوى الورق تجميع اآلت تفقد 1

 المطلوب والقياس الشكل  بحسب المقوى الورق وتشكيل قص 2

 وتخزينها التسليم أماكن   إلى المنتجات ونقل التغليف  صناديق على الملصقات وضع 3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  والتشذيب القص شوائب من المقوى الورق  تجميع وأدوات  اآلالت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الورقية المنتجات 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )تشغيل(  المقوى الورق آالت 3 الذاتي التطوير 3

 الورق لف  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 نسيجية منتجات تجميع عامل 821904 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  عملية  وإتمام  التعليمات حسب تجميعها المراد النسيجية  المنتجات تجميع وأدوات آالت وتجميع تجهيز

 المهنية والصحة السالمة   وتعليمات إجراءات وتطبيق التجميع
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 للمواصفات  المطابقة  غير القطع وعزل للمواصفات مطابقتها  من والتأكد وتفقدها تجميعها المراد النسيجية  المنتجات تجهيز 2

 التعليمات بحسب المنتجات  وتغليف  وتخزين  النسيجية  المنتجات تجميع عملية  إتمام  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )ورق/أنسجة( وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنسوجات(   اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 األلياف   وحزم  تجميع عامل 821905 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  التعليمات حسب األجهزة في األلياف كبالت وتوصيل وتثبيت  وتجهيز التجميع  وأدوات آالت تجهيز

 المهنية  والصحة  السالمة  وتعليمات إجراءات وتطبيق
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 التجميع تعليمات وتنفيذ الالزمة  المواد وتحديد الفنية، والمواصفات العمل  أوامر مراجعة 1

 المعتمدة. العمل لخطط ووفقا   لإلجراءات وفقا   الكهربائية  األلياف توصيل خطط  تنفيذ 2

 المعيبة  المكونات وإعادة والمواصفات بالمخططات التقيد وضمان تجميعها، بعد المكونات اختبار  3

 المنجزة عماللأل بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 القطع وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المنتج مواصفات 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 المطاط  منتجات تجميع عامل 821906 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتطبيق التجميع عملية  وإتمام  تجميعها المطلوب والمواد المطاط منتجات تجميع وأدوات  آالت تفقد

 المهنية والصحة  السالمة   وتعليمات إجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 لذلك. المنظمة  العمل لقواعد وفقا   لها المخصصة  األماكن في المطاطية  المنتجات وضع 1

 وعزلها. المطلوبة  للمواصفات المخالفة  القطع تمييز 2

 التعليمات بحسب المنتجات وتغليف وتخزين المطاطية  المنتجات تجميع عملية  إتمام  3

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األدوات وحفظ  التجميع وأدوات  االآلت تنظيف  4

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )مطاط( وتركيب تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والبالستيك( المطاط  اآلالت)صناعة  تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 القطع وتركيب تجميع 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 التجميع في العاملون 82 الفرعية  المجموعة

 التجميع في العاملون 821 الثانوية  المجموعة

 آخر  بند تحت المصّنفين غير التجميع في العاملون 8219 الوحدات  مجموعة

 هوائية دراجات  تجميع عامل 821907 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  والصحة السالمة  وتعليمات إجراءات تطبيق و التعليمات حسب الهوائية    الدراجة  عناصر تجميع

 المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 المطلوبة. المواصفات حسب الفرامل   أو العجالت   أو التوجيه  جهاز  مثل  الهوائية   للدراجة  األساسية  العناصر وتثبيت تركيب 1

 سليمة بصورة المضغوط  بالهواء العاملة  أو واآللية  اليدوية   العمل أدوات استخدام 2

 المنجزة لألعمال بسجل واالحتفاظ األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف  3

 المهنية والصحة   السالمة وتعليمات إجراءات تطبيق 4

 األمثل.  النحو على تعمل الهوائية  الدراجة  أن من  التأّكد و  اإلختبار   بإجراء القيام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المركبات تجميع 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآلالت تجميع 3 الذاتي التطوير 3

 المنتج مواصفات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 المحرك  ذات القاطرات سائقو 8311 الوحدات  مجموعة

 قاطرة سائق 831101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

ا القطارات قيادة الديزل وقاطرات  الكهربائية  القاطرات قيادة   وإعداد ولوائحه  النقل لقوانين وفق 

  على السير وتعليمات وقواعد إجراءات تطبيق و  الركاب او البضائع بنقل الخاصة   القطارات وتجهيز

 العامة والسالمة  الحديدية  السكك
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للرحلة الزمني والجدول  التوقف  ومحطات المقصد ونقطة  االنطالق مواعيد تحديد 1

2 
  العامة  والحالة  والفرامل المحرك وفحص القاطرة وتحويل الوقود وكمية  والفرامل  الهواء خراطيم مثل القاطرة معدات تفقد

 للصيانة  رحلة  كل انطالق  قبل للقطار 

3 
 المسؤولية  وتحمل الرحلة،  طوال منتظمة  اتصاالت  على والحفاظ ة،الرحل  انطالق  قبل القطار  لطاقم الفحص نتيجة  تلخيص

 الطاقم أفراد  ومهام  الركاب سالمة  عن

 والتصليح.  للصيانة  والكهربائيين الميكانيكيين مع والتنسيق القطار، نظافة  على الحفاظ 4

5 
  على النقل  وإشارات وتعليمات وقواعد مة السال إجراءات وتطبيق الرحلة  إنهاء  بعد القاطرات وتفقد وتحميلهم و الركاب  إنزال

 الحديدية  السكك
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  



 
 الموحد للمهن التصنيف السعودي  

2 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 القطارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 اآلالت  قاطرة قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 الحديدية  السكك قطاع  في العمل سالمة   إجراء 4 المثابرة 4

 بالمركبات العناية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 المحرك  ذات القاطرات سائقو 8311 الوحدات  مجموعة

 قطار سائق 831102 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  قبل  القطار   معدات وتفقد الرحلة خالل التوقف   ومحطات القطار  انطالق مواعيد جدول استالم

  الرحلة   أثناء  أعطال اي  عن والتبليغ التعليمات حسب سرعته  وضبط  القطار  أجهزة  وتشغيل االنطالق،

 .الرحلة   انتهاء بعد القطار  وتفقد الوصول موعد وعن
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  داخل الجدول عن اإلعالن عمليات تنفيذ بتوكيد والقيام  الرحلة،  خالل التوقف   ومحطات القطار  انطالق مواعيد جدول استالم

 .دوري بشكل القطار 

 .االنطالق قبل الوقود وكفاية  سالمتها  من والتأكد والفرامل الهواء خراطيم مثل  القطار  معدات تفقد 2

 .المقررة المحطات  في وقف والت التعليمات حسب سرعته وضبط   القطار  أجهزة تشغيل 3

4 
  موعد وعن الرحلة  أثناء  أعطال أي  عن والتبليغ الالسلكي  بواسطة  والمحطات القطارات  سير  حركة  مراقبي من  التعليمات تلقي

 .التالية  للمحطة  المتوقع الوصول

 .المنظمة   اءاتواإلجر للسياسات وفقا   فيه  الموجودة األعطال  عن واإلبالغ  الرحلة   انتهاء بعد القطار  تفقد 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األنفاق  مترو  قطارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الديزل  قاطرات قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 المكوكي القطار  قيادة 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 المحرك  ذات القاطرات سائقو 8311 الوحدات  مجموعة

 مترو  سائق 831103 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
ا المترو قيادة   وقواعد إجراءات  تطبيق و الركاب المترولنقل وتجهيز  وإعداد ولوائحه  النقل لقوانين وفق 

 العامة  والسالمة  الحديدية  السكك  على السير وتعليمات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 للرحلة الزمني والجدول  التوقف  ومحطات المقصد ونقطة  االنطالق مواعيد تحديد 1

2 
  العامة  والحالة  والفرامل المحرك وفحص المترو وتحويل الوقود  وكمية  والفرامل  الهواء خراطيم مثل  المترو معدات تفقد

 للصيانة  رحلة  كل انطالق قبل للمترو

3 
 المسؤولية  وتحمل  الرحلة، طوال منتظمة  اتصاالت على والحفاظ الرحلة، انطالق  قبل المترو لطاقم الفحص نتيجة  تلخيص

 الطاقم أفراد  ومهام  الركاب سالمة  عن

 والتصليح.  للصيانة  نوالكهربائيي الميكانيكيين مع والتنسيق المترو نظافة  على الحفاظ 4

 النقل وإشارات وتعليمات وقواعد السالمة  إجراءات  وتطبيق الرحلة إنهاء بعد المترو وتفقد وتحميلهم و الركاب  إنزال 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 األنفاق  مترو  قطارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الحديدية  السكك قطاع  في العمل سالمة   إجراء 3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 الحديدية  السكك  وتبديل واإلشارات الفرملة  عمال 8312 الوحدات  مجموعة

 قطارات  فرامل مشغل 831201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وتعليمات إجراءات وتطبيق واإليقاف والتشغيل  التحذير إشارات   واعطاء القطارات  فرامل تفقد

 المهنية والصحة السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 لذلك. المنظمة  واإلجراءات  للسياسات ووفقا عليها المتفق  العمل لجداول وفقا   وفرملتها السكك عن  العربات تحويل 1

 االخرى  القطارات لتحذير المفاجىء  التوقف  عند التحذير إشارات  وإعطاء  القطارات  وايقاف بالفرامل التحكم 2

 الالزم إلجراء  لصيانةا فريق إلى المطلوبة  المهمة  باإلصالحات تقرير ورفع الطفيفة  اإلصالحات  إجراء 3

 العامة.   السالمة  وقواعد وسياسات والمعايير المواصفات وأدلة  اإلجراءات و باألدلة التام   االلتزام  4

5 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 التصحيحية اإلجراءات
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 وصيانة( )تركيب المكابح أنظمة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السالمة تعليمات 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات ضبط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 الحديدية  السكك  وتبديل واإلشارات الفرملة  عمال 8312 الوحدات  مجموعة

 قطارات  تحويلة  مشغل 831202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المتعلقة  لألوامر طبقا   الجانبية  والخطوط  الحديد سكك محطات فناءات  في القاطرات تحويل

 . عرباتها او الحديد سكك قاطرات  وفصل وربط   ، القطارات وتنظيم وتفريغ بتحميل
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 معين   موقع عند ايقافها او  العربة  سرعة  على للسيطرة يدوية  عجلة  وادارة  تحويلها المراد  العربات تركيب 1

 لها المخصصة   األفنية  إلى والنقل الشحن عربات وتوجيه  لها، المخصصة  األفنية  إلى  القطارات  إرشاد 2

 لها.  المخصصة  المحطات في القطار  عربات وضع وضمان المحطات، بين القطارات تحويل 3

 الالزم إلجراء  الصيانة فريق إلى المطلوبة  المهمة  باإلصالحات تقرير ورفع  الطفيفة، اإلصالحات  إجراء 4

 العامة.  السالمة  وقواعد  وسياسات والمعايير تالمواصفا وأدلة  اإلجراءات باألدلة التام   االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحديدية  السكك خطوط فحص 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  فحص 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 الحديدية  السكك  وتبديل واإلشارات الفرملة  عمال 8312 الوحدات  مجموعة

 حديدية  سكك إشارات مشغل 831203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  و باألدلة  التام  وااللتزام المسارات تغيير  وإشارات والمتنقلة  الثابتة  الحديدية  السكك  إشارات تشغيل

 .العامة   السالمة   وقواعد وسياسات والمعايير المواصفات وأدلة  اإلجراءات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 االختصاص ذوي المسؤولين من  المسارات،  تغيير وإشارات  طلبات استقبال 1

2 
  قسم او المحطة   فناء  من القاطرات وخروج دخول لوقت والخارج الداخل نحو المرور  وجداول التحويل انظمة   تنفيذ متابعة 

 القاطرات  ستشغلها التي الخطوط او الحركة  وتعاقب الخطوط

 اإلشارات  تشغيل  الى باإلضافة  ( الحديد وسكك الطرق )تقاطع لمستوى التقاطع  حواجز واغالق فتح 3

 العامة.  السالمة  وقواعد  وسياسات والمعايير المواصفات وأدلة  اإلجراءات باألدلة التام   لتزام اال 4

 القطار   حركة  تنظيم إشارات  ومنها المركبات وجود وأماكن الصيانة  أعمال منطقة إلى  المتنقلة  اإلشارات نقل 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 اإلشارات  نظام  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  فحص 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات ضبط  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم يرتبط   ومن المحرك ذات القاطرات سائقو 831 الثانوية  المجموعة

 الحديدية  السكك  وتبديل واإلشارات الفرملة  عمال 8312 الوحدات  مجموعة

 وعربات  قطارات   ساحة  مالحظ  831204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ربط   وصحة  دقة  وتفقد الحاجة  حسب  فكها أو   القطار   عربات وربط   القطارات  لتحريك تعليمات إصدار 

 القطار عربات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 القطار.   عربة  ربط أو  لفصل القطار  وسائق العربات  ساحة  مالحظ  مع التنسيق 1

 الربط.  ألغراض العربة  لتجهيز  القطارات ساحة في للعاملين تعليمات إصدار  2

 الربط.   صحة  من والتأكد القطار  في  العربة  وربط  تحريك إجراءات  متابعة  3

 القطار.  عربات من عربة فصل إجراءات  متابعة  4

 القطارات  ساحة  إلى المفصولة  العربة  يكوتحر فصل إجراءات  متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 بعد  عن التحكم طريق عن القاطرات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الديزل  قاطرات قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 القطارات  سير تنظيم 4 المثابرة 4

 اآللي  التحكم أنظمة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 النارية الدراجات سائقو 8321 الوحدات  مجموعة

 نارية دراجة  سائق 832101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإجراء والسالمة واألمن المرور  بقواعد وااللتزام أخرى إلى  منطقة  من  النارية   الدراجة  قيادة

 .المعنية  الجهة   إلى الصيانة   طلبات ورفع النارية الدراجة  على دورية  فحوصات
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة   العمل خطط  وفق أخرى منطقة  إلى  منطقة  من  النارية   الدراجة  قيادة 1

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد التي البسيطة  والمشكالت األمور   ومعالجة  النارية   الدراجة   على دورية  فحوصات إجراء 3

 .النارية الدراجة قيادة أثناء  خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  الصيانة  طلبات رفع 4

 .العامة   السالمة  وقواعد وسياسات والمعايير المواصفات وأدلة  واإلجراءات  باألدلة التام   االلتزام  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 النارية الدرجات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 سيارة  سائق 832201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 فحوصات وإجراء والسالمة  واألمن المرور  بقواعد وااللتزام  البضائع أو الركاب لنقل السيارة قيادة

 .المعنية  الجهة إلى الصيانة  طلبات ورفع السيارة  على دورية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  تأخير أي وجود حال والتبليغ النقل بمواعيد االلتزام  وضمان أخرى  منطقة   إلى منطقة  من البضائع أو  الركاب لنقل  السيارة قيادة

 .اضطراري 

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة  السيارة  على دورية  فحوصات إجراء 3

 .السيارة قيادة أثناء  خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  انة الصي طلبات رفع 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الليموزين سيارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األجرة  سيارات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 للمركبات  األساسية  الصيانة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 خاص  سيارة سائق 832202 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على دورية  فحوصات  وإجراء  والسالمة واألمن  المرور  بقواعد وااللتزام   الركاب لنقل السيارة قيادة

 . الصيانة   طلبات ورفع السيارة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اضطراري تأخير أي وجود  حال والتبليغ النقل بمواعيد االلتزام  وضمان الركاب لنقل السيارة قيادة 1

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة  السيارة  على دورية  فحوصات إجراء 3

 .السيارة قيادة أثناء  خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  الصيانة  طلبات رفع 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السيارات  قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 أجرة  سيارة سائق 832203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على دورية  فحوصات وإجراء والسالمة  واألمن المرور  بقواعد وااللتزام الركاب لنقل السيارة قيادة

 .المعنية  الجهة   إلى الصيانة   طلبات ورفع السيارة
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 . النقل بمواعيد االلتزام  وضمان أخرى  منطقة  إلى منطقة  من الركاب لنقل السيارة قيادة 1

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة  السيارة  على دورية  فحوصات إجراء 3

 .السيارة قيادة أثناء  خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  الصيانة  طلبات رفع 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الليموزين سيارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األجرة  سيارات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 للمركبات  األساسية  الصيانة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 إسعاف   سيارة سائق 832204 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  أو  المصابين أو المرضى  نقل في اإلسعاف   سيارة سائق  مساعدة أو  اإلسعاف سيارة قيادة

 .المرضى حمل في والمساعدة النقاهة، طور  في المرضى
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .النقاهة  مرحلة  في المرضى أو  الجرحى، أو المرضى،  لنقل اإلسعاف سيارة قيادة 1

 .الطلب عند ومساعدتهم الطبية  الطوارئ وفنيي اإلسعاف سيارات عمال مرافقة 2

 .المرضى  نقل في اآلخرين  العاملين ومساعدة اإلسعاف، سيارات  داخل ووضعهم النقاالت على المرضى وضع 3

 .والبياضات األجهزة وتنظيف  اإلسعاف، سيارة  داخل الصحية   النظافة   شروط على المحافظة  4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المركبات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الطبي التوثيق 3 الذاتي التطوير 3

 المركبات فحص 4 المثابرة 4

 بالمركبات العناية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 صغيرة  شاحنة  سائق 832205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  فحوص وإجراء والسالمة  المرور  بقواعد وااللتزام  العمل  بمسارات والتقييد الشاحنة  وقيادة تشغيل

 المعنية الجهة إلى الصيانة  طلبات ورفع الشاحنة   على دورية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المتبعة  العمل خطط  وفق لها الموضوعة  العمل  بمسارات والتقيد الشاحنة  وقيادة تشغيل 1

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة  الشاحنة   على دورية  فحوصات إجراء 3

 . خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  الصيانة  طلبات رفع 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المركبات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 النارية والدراجات والعربات الخاصة  المركبات سائقو 832 الثانوية  المجموعة

 والعربات  واألجرة الخاصة  المركبات سائقو 8322 الوحدات  مجموعة

 سيارات   صف  خدمة  سائق 832206 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  استالم مثل  السيارات موقف مهام ومباشرة آمنة، بطريقة  الضيوف عن نيابة السيارات صف 

 المدفوعات 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 الطلب عند إليهم وإعادتها المحددة، الوقوف  مناطق إلى  العمالء سيارات  قيادة 1

 به المتصلة   والخدمات األنشطة  ومباشرة وآمنة، نظيفة  حالة   في السيارات  موقف  على الحفاظ 2

 فوري.  بشكل المدفوعات استالم 3

 والبيئة.  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  4

 سليمة.  أصحابها إلى إعادتها و صفها أثناء   السيارة على المحافظة  ضمان 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السيارات  مواقف  مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السيارات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 العمالء  خدمة  4 المثابرة 4

 بالمركبات العناية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 والترام الباصات سائقو 8331 الوحدات  مجموعة

 حافلة سائق 833101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على دورية  فحوصات وإجراء والسالمة  واألمن المرور  بقواعد  وااللتزام   الركاب لنقل الحافلة  قيادة

 .المعنية  الجهة  إلى  الصيانة  طلبات ورفع الحافلة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اضطراري  تأخير أي وجود  حال والتبليغ النقل بمواعيد االلتزام  وضمان أخرى  منطقة  إلى منطقة   من  الركاب لنقل الحافلة  قيادة 1

 .النظامية  المخالفات  ارتكاب لعدم والتنبه  والسالمة   واألمن المرور بقواعد التام   االلتزام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة   الحافلة   على دورية  فحوصات إجراء 3

 .الحافلة  قيادة أثناء  خلل  أي  مالحظة  عند  الخبراء فحص تتطلب التي  الصيانة  طلبات رفع 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الحافالت قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 )قيادة(  العام  النقل 3 الذاتي التطوير 3

 المقطورة العربات قيادة 4 المثابرة 4

 للمركبات  األساسية  الصيانة  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 والترام الباصات سائقو 8331 الوحدات  مجموعة

 ترام سائق 833102 المهنة
 

 .تأخير ودون آمنة  بطريقة  والبضائع الركاب لنقل الترام قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا الترام قيادة 1  .لذلك المنظمة  لإلجراءات ووفقا   ولوائحه  النقل لقوانين وفق 

 .الترام  لحركة  المنظمة  لإلجراءات ووفقا   لذلك المعدة الزمنية  الجداول وفق  أخرى إلى محطة  من انطالقه  وضمان الترام قيادة 2

 .والتصليح  للصيانة  والكهربائيين الميكانيكيين مع والتنسيق الترام، نظافة  على الحفاظ 3

4 
  عن المسؤولية  وتحمل الرحلة، طوال منتظمة  اتصاالت على والحفاظ الرحلة،  انطالق قبل  الترام لطاقم الفحص نتيجة  تلخيص

 .اقمالط  أفراد ومهام  الركاب  سالمة 

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 )قيادة(  العام  النقل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الركاب نقل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 واللوريات الثقيلة  الشاحنات سائقو 8332 الوحدات  مجموعة

 ثقيلة شاحنة  سائق 833201 المهنة
 

 .تأخير  ودون آمنة  بطريقة  الوزن ثقيلة  والمواد البضائع لنقل الشاحنات قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا الشاحنة  قيادة 1  .الموضوعة  العمل لخطط  ووفقا ولوائحه  النقل لقواعد وفق 

 .رحلة كل  بدء قبل  للشاحنة  العامة  والحالة  والفرامل المحرك فحص 2

 .والتصليح  للصيانة  والكهربائيين الميكانيكيين مع والتنسيق الشاحنة  نظافة  على الحفاظ 3

 .المدن في للتنقل المحددة باألوقات اإللتزام  4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التوصيل شاحنة  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األشجار قطع شاحنات قيادة 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 واللوريات الثقيلة  الشاحنات سائقو 8332 الوحدات  مجموعة

 وغاز سوائل خزان شاحنة  سائق 833202 المهنة
 

 .تأخير ودون آمنة  بطريقة  والغاز  السوائل لنقل الشاحنات قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا الشاحنة  قيادة 1  .الموضوعة  العمل لخطط  ووفقا ولوائحه  النقل لقواعد وفق 

 .المحددة لألماكن الغاز نقل و أيضا وللمنشآت الماشية لمربي او األحياء  داخل السكنية  المواقع الى  الماء بنقل القيام  2

 .عليها تقع قد  التي البسيطة  والمشكالت األمور  ومعالجة  السيارة  على دورية  فحوصات إجراء 3

 المناسبة األماكن في افراغها و السوائل أو  الغاز  تفريغ اثناء األنظمة  و بالمواعيد اإللتزام . 4

 والبيئة.  والسالمة  الصحة  ءات وإجرا سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الثقيلة المعدات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الخزانات نقل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 بالمركبات العناية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 واللوريات الثقيلة  الشاحنات سائقو 8332 الوحدات  مجموعة

 بمقطورة شاحنة  سائق 833203 المهنة
 

 .تأخير ودون آمنة  بطريقة  الوزن ثقيلة  والمواد البضائع  لنقل بمقطور  شاحنة  قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا بمقطورة الشاحنة  قيادة 1  .الموضوعة  العمل لخطط  ووفقا   ولوائحه  النقل لقواعد وفق 

 .رحلة  كل بدء قبل  للشاحنة  العامة  والحالة  والفرامل المحرك فحص 2

 .والتصليح  للصيانة  والكهربائيين الميكانيكيين مع والتنسيق والمقطورة الشاحنة  نظافة  على الحفاظ 3

 المناسبة  األوقات  في والتنقل األنظمة  و بالمواعيد اإللتزام . 4

 والبيئة.  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 المركبات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 واللوريات الثقيلة  الشاحنات سائقو 8332 الوحدات  مجموعة

 إسمنت خالط سائق 833204 المهنة
 

 .اإلنتاج جودة وضمان الخلط،  آلية  وتشغيل اإلسمنت  خلط  شاحنة  قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا اإلسمنت  خلط  شاحنة  قيادة 1  ..الموضوعة  العمل  لخطط  ووفقا   ولوائحه  النقل لقواعد وفق 

 .نقلها المراد الكمياد و المواد وضع بعد  اإلسمنت خلط  آلة  تشغيل 2

3 
  واتخاذ المشاكل وتحديد األجزاء، في والتلفيات  األضرار  عن للكشف  الوقائية  للصيانة  روتينية   تفتيش بعمليات القيام 

 .التصحيحية اإلجراءات

4 
 لألعمال بسجل واالحتفاظ الميكانيكيين، أو الصيانة  ييلفن األعطال عن واإلبالغ  األساسية،  الصيانة  وأداء المعدات تنظيف 

 .المنجزة

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الخرسانة خلط  شاحنة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الكميات خلط  3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 بالمركبات العناية  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 والباصات الثقيلة  الشاحنات سائقو 833 الثانوية  المجموعة

 واللوريات الثقيلة  الشاحنات سائقو 8332 الوحدات  مجموعة

 قمامة رفع  شاحنة  سائق 833205 المهنة
 

 .تأخير ودون آمنة  بطريقة  لذلك المخصصة   األماكن في ووضعها القمامة  لرفع الشاحنات قيادة المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا القمامة  رفع شاحنة  قيادة 1  ..الموضوعة  العمل  لخطط  ووفقا   ولوائحه  النقل لقواعد وفق 

 .رحلة كل  بدء قبل  للشاحنة  العامة  والحالة  والفرامل المحرك فحص 2

 .القمامة   رفع  شاحنة  نظافة  على الحفاظ 3

 .والتصليح  للصيانة  والكهربائيين الميكانيكيين مع التنسيق 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 القالبات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 المتنقلة  والغابات المزارع  معامل مشّغلو 8341 الوحدات  مجموعة

 زراعي  جرار سائق 834101 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
 الملحقة   الزراعية  اآلالت وخدمة   تشغيل وتفقد والحقل، العامة  الطرقات  على الزراعي  الجرار  قيادة

 .المهنية  السالمة  قواعد وتطبيق بالجرار،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المروحة  وسير الماء  مستوى حيث من المحرك تبريد دورة وعناصر الجرار  أجهزة تفقد 1

 .والحركة  القدرة نقل أنظمة  في الزيت  مستوى من التأكد 2

 .وخدمتها وضبتها الزراعة   اآلالت تشغيل 3

 .لها العامة  والحالة  اإلطارات  في الهواء ضغط  تفقد 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الجرارات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزراعية  اآلالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 المتنقلة  والغابات المزارع  معامل مشّغلو 8341 الوحدات  مجموعة

 زراعية  معدات مشغل 834102 المهنة
 

 . الخاصة  األغراض ذات المتنقلة  الزراعية  والمعدات  واآلليات المركبات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 وضبط  وتوجيهها،  اآلليات  وتحضير تشغيلها، أو الخاصة، األغراض ذات  المتنقلة  الزراعية  والمعدات واآلليات المركبات قيادة

 .نفاذها عمق أو ارتفاعها أو  المعدات سرعة  مثل  متغيرات

 .وبعده  االستخدام  قبل  وتنظيفها الزراعية المعدات فحص 2

 .الزراعية   للمعدات األساسية  والخدمة  الصيانة  أعمال  إجراء 3

 .خبير أيدي على المعقدة  والتصليحات الصيانة  إجراء ضمان 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المقطورة العربات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزراعية  اآلالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 الجرارات  قيادة 4 المثابرة 4

 الجرارات  قيادة 5  5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 المتنقلة  والغابات المزارع  معامل مشّغلو 8341 الوحدات  مجموعة

 متنقلة آفات  رش  معدات مشغل 834103 المهنة
 

 .المهنية  والصحة  السالمة   إجراءات وتطبيق المختلفة، الرش معدات وضبط  وتفقد تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .اآلفات  من للتخلص المتنقلة  الرش إجراءات تنفيذ 1

 .المساحة  لوحدة الرش محاليل أو  المبيدات كمية  من  كل ضبط  2

 .الرش عملية أثناء الطائرة أو السيارة أو  الجرار  سير سرعة  مراقبة  3

 .الرش وارتفاع  ومقاساتها الرش فاآلت ونوع   المرشات  في  الضغط   مقدار  ضبط  4

 .الرش لعمليات النسبية  والرطوبة  الحرارة درجة و  الرياح سرعة  حيث من الجوية   الظروف  مالئمة  مراعاة 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المركبات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزراعية  اآلالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 الكميات خلط  5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 المتنقلة  والغابات المزارع  معامل مشّغلو 8341 الوحدات  مجموعة

 متنقلة  ري  معدات مشغل 834104 المهنة
 

 .المهنية   والصحة  السالمة  إجراءات وتطبيق المختلفة،  الري معدات وضبط  وتفقد تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .والغاطسة  والعمودية  األفقية  مثل: المختلفة، الري  معدات وتفقد تشغيل 1

 .والسّمادة الكهربائية  والمحركات الداخلي االحتراق كمحركات العاملة  للمضخات القوى وحدات تفقد 2

 .الكهربائية  والكبسات المفاتيح وتشغيل الداخلي االحتراق لمحركات الدورية   الخدمة   إجراء 3

 .الرئيسية الري  خطوط و مواسير و أنابيب وتفقد الري،  لمعدات الوقائية  الصيانة   إجراء 4

 .المهنية  والصحة  السالمة  إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 المركبات قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الزراعية  اآلالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 صحي  وصرف مياه مضخة تشغيل 5  5



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 تحميل  مجرفة  مشغل 834201 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المهنية  والصحة  السالمة  إجراءات  وتطبيق الموضوعة  العمل لخطط وفقا   التحميل مجرفة  تشغيل

 .استخدامها أصناء
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة  العمل لخطط  وفقا   التحميل  مجرفة  وتشغيل قيادة 1

 .لها المخصصة  األماكن في وضعها أو وتحميلها نقلها المراد المواد أو  التربة   لنقل التحميل مجرفة  تشغيل 2

 ,لها األمثل   االستخدام  لضمان للمجرفة  المعدة  الطرق استخدام 3

 .عليها البسيطة   الصيانات وإجراءات المجرفة  فحص 4

 .المهنية  والصحة  السالمة  إجراءات تطبيق 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التحميل أعمال 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 حفارة  تحميل جّرافة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 طرق  مدحلة  مشغل 834202 المهنة
 

 .ضغطها أو تمهيدها أو تسويتها أو األرض  لرصف  المعدات من يماثلها وما الطرق  مدحلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتمهيدها األرض لتسوية  الطرق  مدحلة  تشغيل 1

 .النقل قبل الطريق وتأمين مناسب، بمكان ووضعها اآللية مراقبة  2

 .باآللية  لحقت التي األضرار وتحديد الوقائية، الصيانة   عملية  من  كجزء  الروتينية  التفتيش  عمليات أداء 3

 .وتصليحها اآلليات صيانة   بشأن الدعم تقديم 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 باألسفلت  التغليف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األسفلت تهشيم 3 الذاتي التطوير 3

 الجسور  بناء 4 المثابرة 4

 الخرسانة أعمال 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 جرافة مشغل 834203 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  السالمة   إجراءات وتطبيق الطرق، مسار من والصخور  التراب  وتجريف  وقطع الجرافة،  تشغيل و قيادة

 .المهنية 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الجرافة  على اليومي التفقد و الكشف   إجراء 1

 .الدورة وتنفيس الوقود دورة عناصر تفقد 2

 .والمرابط  الخراطيم  سالمة  و الزيت كفاية  من التأكد 3

 .أعطال بوجود االشتباه  عند للصيانة  الجرافة   تحويل 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 عجالت  ذات جرافة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 كاتربيلر  جرافة  3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

 والتصريف والطمر الحفر 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 حفارة  مشغل 834204 المهنة
 

 . المماثلة  والمواد والصخور  األتربة  وتفريغ  نقل األرض،  لحفر الحفارات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الخرسانة  وصب  الهياكل ونصب األرض  سطح وبسط   التراب  ونقل األرض لحفر والحفارات األمامي التحميل مركبة  تشغيل 1

 .النقل  قبل والحمولة  الطريق وتأمين مناسب، بمكان ووضعها اآللية مراقبة  2

 .باآللية  لحقت التي األضرار وتحديد الوقائية، الصيانة   عملية  من  كجزء  الروتينية  التفتيش  عمليات أداء 3

 .وتصليحها اآلليات صيانة   بشأن الدعم تقديم 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الرافعات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البلدوزر 3 الذاتي التطوير 3

 كاتربيلر  جرافة  4 المثابرة 4

 الميكانيكي التصليح أعمال 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 سفلتة  معدات مشغل 834205 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  على وتفريغها اإلسفلتية الخلطات واستقبال السفلتة، آلية  وقيادة السفلتة  معدات وتفقد تشغيل

 .وكبسها الطريق سطح
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .وتوجيهها السفلتة  آلية  قيادة 1

 .اآللة في المحرك تبريد دورة عناصر وتفقد السفلتة  معدات  على  اليومي والتفقد الكشف   إجراء 2

 .الطريق سطح  على وتفريغها اإلسفلتية  الخلطات استقبال 3

 .المشرف تعليمات بجسب اإلسفلتية  الخلطات كبس 4

 .السالمة   سياسات  واتباع  العمل،  من  االنتهاء عند  اآللية  تنظيف  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الطرق  مدحلة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 باألسفلت  التغليف  3 الذاتي التطوير 3

 األسفلت تهشيم 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 أراضي  تمهيد آلة  مشغل 834206 المهنة
 

 .وتمهيدها األرض لتسوية األراضي تمهيد آلة  تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .التمهيد  معدات  وضبط   األراضي تمهيد آلة  تشغيل 1

 .النقل قبل الطريق وتأمين مناسب، بمكان ووضعها اآللية مراقبة  2

 .باآللية  لحقت التي األضرار وتحديد الوقائية، الصيانة   عملية  من  كجزء  الروتينية  التفتيش  عمليات أداء 3

 .وتصليحها اآلليات صيانة   بشأن الدعم تقديم 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 باألسفلت  التغليف  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 األسفلت تهشيم 3 الذاتي التطوير 3

 الطرق  مدحلة  4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن الحفر محطات مشّغلو 8342 الوحدات  مجموعة

 ثقيلة معدات سائق 834207 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  وإجراءات المرور  قواعد وتطبيق الطرق  آليات إحدى  أو التربة، تحريك آليات  إحدى أداء   ومراقبة  قيادة

 .السالمة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
  التسوية  آلية   مثل الطرق  آليات احدى  أو ، والغرافات والحفارات الجرافات  مثل  التربة  تحريك آليات  إحدى وتشغيل وتجهيز تفقد

 .التحميل وآليات السفلتة  وآليات والحدل

 .المرور وقواعد الطرق على  الثقيلة  اآلليات  سير  وإجراءات قواعد مراعيا   الثقيلة اآللية  قيادة 2

 .الطرق  إنشاء أو  األبنية  إنشاء  مواقع من والصخور  التراب وتجريف  بقطع المتعلق  التربة  تحريك آلية   أداء مراقبة  3

 .والتحميل والسفلتة  والحدل لطريقا بتسوية  المتعلق الطرق آليات إحدى  أداء مراقبة  4

 .المشرف  وتعليمات الصانعة  الشركة  تعليمات بحسب الثقيلة  لآللية  الوقائية   الصيانة  إجراءات تنفيذ 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 الثقيلة المعدات قيادة 1 الجماعي العمل 1

 الطرق   سالمة  لوائح 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 للمركبات  األساسية  الصيانة  3 الذاتي التطوير 3

 بالمركبات العناية  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن واألوناش الرافعات  مشّغلو 8343 الوحدات  مجموعة

 رافعة  مشغل 834301 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  تركيزهم أو وضعهم أو نقلهم أو والمواد والمعدات  العمال لرفع والمتحركة الثابتة   الرافعة  تشغيل

 .أماكنهم في
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .أماكنهم في ووضعهم ونقلهم والمواد، والمعدات  العمال لرفع والمتحركة الثابتة   الرافعة  تشغيل 1

 .النقل  قبل والحمولة  الطريق وتأمين مناسب، بمكان ووضعها اآللية مراقبة  2

 .باآللية  لحقت التي األضرار وتحديد الوقائية، الصيانة   عملية  من  كجزء  الروتينية  التفتيش  عمليات أداء 3

 .وتصليحها اآلليات صيانة   بشأن الدعم تقديم 4

 .ئة والبي والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الرافعات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرافعات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 السعودي الموحد للمهن التصنيف  

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن واألوناش الرافعات  مشّغلو 8343 الوحدات  مجموعة

 ونش  مشغل 834302 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
   السالمة   تعليمات و إجراءات وتطبيق المواد، وتنزيل وتحميل المتحرك، الونش  تشغيل و قيادة

 .المهنية  والصحة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .الموضوعة  العمل  لخطط  ووفقا  والسير المرور  وتعليمات لقواعد وفقا الونش قيادة 1

 .الونش  في الرافعة  وسعة  لحمل ومطابقتها الحمولة  تفقد 2

 .بها المسموح الرفع حدود ومراعاة الرافعة،  محرك تشغيل 3

4 
  وسالمة  المبرد  في الماء  مستوى يثح من المحرك تبريد دورة عناصر وتفقد للونش، اليومي التفقد و الكشف   إجراء

 .الخراطيم

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الرافعات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الوزن قياس  آالت تشغيل 3 الذاتي التطوير 3

 الوزن شاحنات 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 للمهن التصنيف السعودي الموحد 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 بهم يرتبط  ومن واألوناش الرافعات  مشّغلو 8343 الوحدات  مجموعة

 رافعات   حركة  منسق 834303 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  البرجية   الرافعات  مشغلي وتوجيه  فيه، المتوافرة الرافعات وتفقد العمل  موقع معاينة 

 .والمناولة  النقل أعمال  في الحركة  وتنسيق والتلسكوبية،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المواد  تخزين أماكن ومعاينة   للمشروع، العام  الموقع استطالع 1

 .حركتها وطبيعة عملها طريقة  ومعاينة ، الموقع في المتوافرة الرافعات تفقد 2

3 
 القطع  تعليق عملية  في   للبدء الرافعة  لتحريك الالزمة  اإلشارات  وإعطاء الرافعات، مشغلي  مع المناسبة  التوجيه  طريقة  تحديد

 .ومناولتها نقلها المراد واألحمال

 .متانته و لربطا  سالمة  من والتحقق نقلها، المطلوب واألحمال القطع  ربط   متابعة  4

 .والبيئة والسالمة  الصحة  وإجراءات سياسات  واتباع األحمال، تفريغ عملية متابعة  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 التنسيق 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المسارات  مراقبة  3 الذاتي التطوير 3

 العمليات  مراقبة  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 الرفع  شاحنات مشّغلو 8344 الوحدات  مجموعة

 شوكية  رافعة  سائق 834401 المهنة
 

 .وتكديسها وتفريغها البضائع لتحميل الشوكية  الرافعات تشغيل المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المختلفة  المنشآت في وتكديسها ونقلها وتفريغها والمنصات البضائع لتحميل المماثلة  واآلليات الشوكية   الرافعة  تشغيل 1

 .النقل  قبل والحمولة  الطريق وتأمين مناسب، بمكان ووضعها اآللية مراقبة  2

 .باآللية  لحقت التي األضرار وتحديد الوقائية، الصيانة   عملية  من  كجزء  الروتينية  التفتيش  عمليات أداء 3

 .وتصليحها اآلليات صيانة   بشأن الدعم تقديم 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 الشوكية  الرافعات  قيادة 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 المخازن أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 المركبات فحص 4 المثابرة 4

 الميكانيكي التصليح أعمال 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آليات مشغلو 834 الثانوية  المجموعة

 الرفع  شاحنات مشّغلو 8344 الوحدات  مجموعة

 برجية رافعة   مشغل 834402 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  ومنأولة  لرفع الرافعة وتشغيل الفوالذيية، الكايالت وتوصيل البرجية  الرافعة  وتثبيت وتركيب تجميع

 .المواد
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

1 
 الفوالذية  الكابالت وتوصيل األذرع  وتركيب البرج وتجميع الرافعة  ذراع  وطول االرتفاع  ومدى  الرافعة تثبيت موقع تحديد

 .اإلسمنتية  الكتل بوضع البرج قاعدة وتثبيت

 .الحمل  ربط   نقطة  وتنزيل ورفع  التحميل مركز وترجيع وتقديم البرج ذراع  وتدوير الكهربائي المحرك تشغيل 2

 .االرضي  المراقب إشارات حسب البرج  زيلوتن وتحريك رفع 3

 .التشغيل ساعات عدد وتوثيق تسجيل 4

 .الرافعة  في المتحركة  العناصر وتزييت تشحيم 5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 البرجية الرافعة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرافعات  قيادة 3 الذاتي التطوير 3

 الكابالت تركيب 4 المثابرة 4

 السالمة تعليمات 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 835 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 8350 الوحدات  مجموعة

 الّدفة قائد 835001 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  مسار   في المحتملة  المخاطر عن للكشف  والوقوف الدفة، قائد أوامر  على بناء   السفن توجيه 

 .ودعمها السجالت  وحفظ  والتنظيف   الصيانة  أنشطة ومباشرة السفن،
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

ا بالسفن المالحة  1  .القيادة  دفة  وإدارة للتعليمات، وفق 

 .المياه عمق وقياس السفينة  مسار في  العوائق عن للبحث المراقبة  بمهام  االضطالع  2

 .السالمة  معدات وتشغيل األضرار   من والحد اإلنقاذ معدات تشغيل 3

4 
  مهام  من اوغيره والطالء والكشط  التنظيف  أعمال وتنفيذ وصيانتها، آالت من  عليه   وما  السفينة  سطح  على المحافظة 

 .وهيكلها السفينة  سطح من لكل   الالزمة  الصيانة 

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 السفن( )مالحة  البحري اإلرشاد أعمال 1 الجماعي العمل 1

 اإلبحار 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 البحري  القانون 3 الذاتي التطوير 3

 (ARPA) للرادار  اآللي التخطيط  نظام  4 المثابرة 4

 السفن  سجالت 5  5



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 835 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 8350 الوحدات  مجموعة

 بّحار  835002 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص

  السفينة  محتويات مع والتعامل  الرحلة، إتمام  لضمان السفينة  قادة وتوجيهات تعليمات تنفيذ

 وتنفيذ للتعليمات، وفقا وضبطها األجهزة  وتشغيل العدادات  وقراءة  التوجيهات، حسب ومعداتها

 .وهيكلها السفينة   لسطح التنظيف  أعمال
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المنظمة  واإلجراءات للسياسات وفقا   المطلوب بالشكل الرحلة إتمام  يضمن بما السفينة  قادة وتوجيهات تعليمات تنفيذ 1

2 
  األماكن  في ووجودها  توافرها من والتأكد السفن، قيادة توجيهات حسب ومعداتها السفينة  محتويات مع  التعامل

 .لها المخصصة 

 .السفينة  قبطان وتوجيهات لتعليمات وفقا   وضبطها األجهزة  وتشغيل العدادات   قراءة 3

 .وهيكلها السفينة  سطح  من  لكل   الالزمة  التنظيف   أعمال وتنفيذ وصيانتها، آالت من عليه  وما السفينة   بسطح االعتناء 4

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

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السفينة سطح معدات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 والتفريغ  التحميل أعمال 3 الذاتي التطوير 3

 السفن  تنظيف  4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 835 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 8350 الوحدات  مجموعة

 سفن   معدات مشغل 835003 المهنة
 

 . األعطال وتشخيص أنواعها، باختالف السفن معدات   بتشغيل القيام  المهنة  وصف ملخص

 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .األضرار  من للحد اإلنقاذ معدات مثل المختلفة   السفن معدات تشغيل 1

 .مناسب بمكان ووضعها  المعدات مراقبة  2

 .النجاة وسترات النجاة قوارب روافع تفقد 3

 .التالفة  المعدات واستبدال األعطال  عن للكشف  للمعدات، اليومي والتفقد الكشف   إجراء 4

 .والبيئة  والسالمة  الصحة  وإجراءات  سياسات اتباع  5
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السفينة سطح معدات تشغيل 2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 السفن  محركات 3 الذاتي التطوير 3

 السالمة تعليمات 4 المثابرة 4

5  5  



 
 التصنيف السعودي الموحد للمهن 

1 

 للمهنة  التصنيفية   البيانات

 االسم  الرمز  

 التجميع وعاملو واآلالت المصانع مشّغلو 8 الرئيسية  المجموعة

 المتنقلة  المعامل آالت ومشّغلو السائقون 83 الفرعية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 835 الثانوية  المجموعة

 بهم  يرتبط  ومن السفن  متن  على العاملين طاقم 8350 الوحدات  مجموعة

 سفن  وربط  فك عامل 835004 المهنة
 

 المهنة  وصف ملخص
  المهام  في والمساعدة السفن، مسار  في المحتملة  المخاطر  عن للكشف  المراقبة  بمهام  القيام 

 .والتنظيف الصيانة  مثل السفينة  متن  على  العامة 
 

 للمهنة الرئيسية  المهام

 .المياه عمق وقياس السفينة  مسار في العوائق  عن والتحري المراقبة  مهام  تنفيذ 1

ا بالسفن المالحة  2  .القيادة  دفة  وإدارة للتعليمات، وفق 

 .السفن قطر حبال لتجهيز ببعضها، السفن وربط  الميناء، برصيف  السفن شد أجل  من الحبال مناولة  3

 .السفينة   ومرشد الربان ووكيل الربان توجيهات حسب  ومعداتها  السفينة  عتاد مع  التعامل 4

5 
  الصيانة مهام   من  وغيرها والطالء والكشط  التنظيف   أعمال وتنفيذ وصيانتها، آالت من عليه  وما السفينة   بسطح االعتناء

 .وهيكلها السفينة   سطح  من لكل   الالزمة
 

 التعليمية  المتطلبات 

 لمستوى األدنى الحد

 التعليمي
 المتوسطة  المرحلة 

 والتنمية الشخصية  المهارات ( 1) التعليمي المجال

  ( 2) التعليمي المجال

  ( 3) التعليمي المجال  

 

 

 والفنية السلوكية الجدارات

 الفنية  الجدارات # السلوكية  الجدارات #

 اآلالت  تشغيل 1 الجماعي العمل 1

 السفن  مراقبة  2 األهداف/النتائج  تحقيق 2

 الرحالت  سفن 3 الذاتي التطوير 3

  4 المثابرة 4

5  5  


