التصنيف السعودي الموحد للمهن

المجموعة الرئيسية التاسعة:
المهن األولية

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

911

منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ

مجموعة الوحدات

9111

منظفو المنازل والمساعدون
ّ

المهنة

911101

عامل تنظيف وخدمة منزلي

القيام بمهام التنظيف في األسر المعيشية الخاصة ،وتنظيف الغرف وغسل المالبس وتطهير

ملخص وصف المهنة

األغراض والتخلص من القمامة وشراء اللوازم المنزلية وتوفير الرعاية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف الغرف واألثاث والتجهيزات في األسر المعيشية الخاصة.

2

القيام بمهام غسل المالبس وكيها وإصالحها وتنظيفها في األسر المعيشية الخاصة.

3

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف األطباق وأواني الطبخ وغيرها من أدوات المطبخ في األسر المعيشية الخاصة.

4

القيام بمهام التقاط القمامة وتفريغ حاويات القمامة والتخلص من القمامة في األسر المعيشية الخاصة.

5

القيام بمهام شراء الطعام واللوازم المنزلية المختلفة ،ومراقبة المخزون.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنظيف (منازل خاصة)

2

المبادرة

2

أساسيات التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف األثاث

5

التنظيف بالمكنسة الكهربائية لألماكن الرطبة و الجافة

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

911

منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ

مجموعة الوحدات

9112

منظفو المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى والمساعدون
ّ

المهنة

911201

خادم مسجد

تحديد األدوات واألجهزة والمواد الالزمة لتنظيف المسجد ،وتنظيف المسجد ومرافقه وسجاده
بشكل يومي وفتح المسجد واغالقه في األوقات المحددة واالبالغ عن األعطال الكهربائية والمائية

ملخص وصف المهنة

ومتابعة معاينتها وإصالحها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحديد األدوات واألجهزة والمواد الالزمة للقيام بمختلف أعمال تنظيف المسجد وتحديد ما ينقص منها وضمان المحافظة
عليها واستخدامها بالشكل المطلوب وإخبار المسؤول المباشر عما ينقص منها بهدف تأمينها.

2

تنظيف المسجد ومرافقه وسجاده بشكل يومي وااللتزام باألدلة اإلجرائية فيما يتعلق بطرق استخدام المواد.

3

فتح المسجد وإغالقه في األوقات المحددة والمتفق عليها وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة ألعمال المساجد.

4

اإلبالغ عن األعطال الكهربائية والمائية التي قد تحصل في المسجد والتواصل مع المعنيين بهدف معاينتها وإصالحها.

5

تنفيذ المهام والواجبات التي يوكلها إليه اإلمام ضمن إطار المسجد.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المساجد

2

المبادرة

2

التنظيف بالمكنسة الكهربائية لألماكن الرطبة و الجافة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

استخدام أدوات التنظيف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

911

منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ

مجموعة الوحدات

9112

منظفو المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى والمساعدون
ّ

المهنة

911202

عامل تدبير فندقي

المحافظة على غرف النزالء واألماكن المشتركة مرتبة ونظيفة ،وإدارة إمدادات الغرف واالستجابة

ملخص وصف المهنة

لطلبات النزالء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

الحفاظ على غرف النزالء واألماكن المشتركة مرتبة ونظيفة.

2

الرد على استفسارات النزالء بسرعة ،واالستجابة للطلبات الخاصة بالتدبير المنزلي.

3

حماية ممتلكات النزالء واإلبالغ عن األغراض التالفة والمفقودة.

4

تنسيق أنشطة الصيانة والتصليح وأداء أنشطة الصيانة األساسية.

5

نقل أمتعة النزالء من صالة اإلستقبال إلى الغرف و المحافظة عليها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنظيف (قطاع الضيافة)

2

المبادرة

2

خدمات التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

فحص أعمال التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

مواد التنظيف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

911

منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ

مجموعة الوحدات

9112

منظفو المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى والمساعدون
ّ

المهنة

911203

عامل تنظيف مكاتب ومنشآت

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف الغرف واألثاث والتجهيزات في المكاتب

ملخص وصف المهنة

والمنشآت حسب المهام الموجهة إليه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

أداء مهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل على األماكن التي يجب عليه تنظيفها بما يكفل نظافتها التامة.

3

التقاط القمامة وتفريغ حأوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

4

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف الطاوالت في المكاتب و المنشآت التي يتولى تنظيفها.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

تنظيف األثاث

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تنظيف المكاتب

4

التطوير الذاتي

4

المواد الصحية المعقمة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

911

منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ

مجموعة الوحدات

9112

منظفو المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى والمساعدون
ّ

المهنة

911204

عامل تنظيف مستشفيات

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف الغرف واألثاث والتجهيزات في

ملخص وصف المهنة

المستشفيات حسب المهام الموجهة إليه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

أداء مهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل على األماكن التي يجب عليه تنظيفها داخل المستشفى.

3

التقاط القمامة وتفريغ حأوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

4

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف الغرف و ترتيب السرير داخل الغرف في المستشفى.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

تنظيف األثاث

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تنظيف المستشفيات

4

التطوير الذاتي

4

المواد الصحية المعقمة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9121

عمال غسيل المالبس والكي اليدوي
ّ

المهنة

912101

عامل غسيل مالبس

استالم المالبس وفرزها حسب النوع واللون ،وإزالة البقع ،و استخدام اآلالت المخصصة للتنظيف

ملخص وصف المهنة

الجاف وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

استالم المالبس والقيام بفرزها حسب ألوانها وأنواعها تمهيدا لغسلها وتنظيفها.
القيام بتنقيع المالبس بالوقت الكافي المالئم ،وثم شطفها ،واألخذ بعين االعتبار حرارة الماء المناسبة لكل نوع قماش ولكل
لون ،و استخدام المنظفات ومواد إزالة البقع لمعالجة األغراض المناسبة لها.

3

استخدام اآلالت المخصصة للتنظيف الجاف ،كالمالبس والقماش والجلود والفراء والبطانيات والستائر والبياضات.

4

االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بمراعاة أنواع األلبسة وألوانها.

5

ي قطعة من الثياب عند التسليم للزبون.
إعادة تنظيم المالبس و
التأكد من عدم نقص أ ّ
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

المغسلة األوتوماتيكية

2

المبادرة

2

مسؤولية الغسيل والتنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

التنظيف الجاف

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف السجاد

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9121

عمال غسيل المالبس والكي اليدوي
ّ

المهنة

912102

عامل كي

بطيها و ترتيبها باإلضافة إلى االلتزام التام
استخدام اآلالت
لكي المالبس والقماش و القيام ّ
ّ

ملخص وصف المهنة

باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

كيها و ترتيبها.
استالم المالبس و األغراض وفحصها من أجل ّ

2

الكي.
عملية
جيدة و المحافظة على المالبس و عدم حرقها خالل
ّ
ّ
كي المالبس و القماش بطريقة ّ
القيام بعملية ّ

3

كيها ،و وضعها في مكانها المناسب.
القيام
بطي و ترتيب المالبس بعد اإلنتهاء من ّ
ّ

4

االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بمراعاة أنواع األلبسة وألوانها.

5

ي قطعة من الثياب عند التسليم للزبون.
إعادة تنظيم المالبس و
التأكد من عدم نقص أ ّ
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الكي
ّ

2

المبادرة

2

التنظيف الجاف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

طي المالبس

4

التطوير الذاتي

4

المنسوجات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9121

عمال غسيل المالبس والكي اليدوي
ّ

المهنة

912103

عامل غسيل سجاد وموكيت

السجاد و الموكيت وفرزها حسب النوع واللون ،وإزالة البقع ،و استخدام اآلالت المخصصة
استالم
ّ

ملخص وصف المهنة

للتنظيف وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

لعملية غسلها وتنظيفها.
السجاد و الموكيت والقيام بفرزها تمهيدا
استالم
ّ
ّ

2

السجاد و الموكيت و إزالة البقع الصعبة.
استخدام اآلالت المخصصة لتنظيف
ّ

3

بطي و ترتيب السجاد و الموكيت بعد اإلنتهاء من تنظيفها ،و وضعها في مكانها المناسب.
القيام
ّ

4

االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بمراعاة أنواع السجاد و الموكيت.

5

ي قطعة عند التسليم للزبون.
إعادة تنظيم السجاد و الموكيت و
التأكد من عدم نقص أ ّ
ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف السجاد

2

المبادرة

2

مسؤولية الغسيل والتنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أساسيات التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

مواد التنظيف

5

استخدام أدوات التنظيف

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9121

عمال غسيل المالبس والكي اليدوي
ّ

المهنة

912104

عامل غسيل ستائر

استالم الستائر وفرزها حسب النوع واللون ،وإزالة البقع ،و استخدام اآلالت المخصصة للتنظيف

ملخص وصف المهنة

وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم الستائر والقيام بفرزها حسب ألوانها وأنواعها تمهيدا لغسلها وتنظيفها.

2

استخدام اآلالت المخصصة لتنظيف الستائر و إزالة البقع الصعبة.

3

بطي و ترتيب الستائر بعد اإلنتهاء من تنظيفها ،و وضعها في مكانها المناسب.
القيام
ّ

4

االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة فيما يتعلق بمراعاة أنواع الستائر وألوانها.

5

ي قطعة عند التسليم للزبون.
كد من عدم نقص أ ّ
إعادة تنظيم الستائر و التأ ّ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مسؤولية الغسيل والتنظيف

2

المبادرة

2

المنسوجات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أساسيات التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

مواد التنظيف

5

استخدام أدوات التنظيف

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9122

عمال تنظيف المركبات

المهنة

912201

عامل تنظيف مركبات

رفع المركبة وتأمينها ،وتنظيف المركبة من الداخل وغسيل المركبة من الخارج وتجفيفها ،وغسيل

ملخص وصف المهنة

ارضيات المركبة وتجفيفها وغسل المحرك باستخدام المنظفات الخاصة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

رفع المركبة باستخدام الروافع وتأمينها.

2

تشغيل ضاغطة الهواء وتنظيف المركبة من الداخل باستخدام الهواء المضغوط وأجهزة شفط الغبار.

3

تشغيل مضخات المياه وغسل المركبة من الخارج باستخدام المنظفات الخاصة والماء.

4

غسيل محرك المركبة باستخدام المنظفات الخاصة.

5

نزع أرضيات المركبة وغسلها وتجفيفها وتجفيف جسم المركبة من الخارج وتنظيف أدوات العمل وتخزينها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أساسيات التنظيف

2

المبادرة

2

مواد التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

استخدام أدوات التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

تلميع الزجاج

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9122

عمال تنظيف المركبات

المهنة

912202

عامل تنظيف طائرات

ملخص وصف المهنة

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف المقاعد و النوافذ في الطائرة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

أداء مهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل على الممرات و المقاعد والنوافذ في الطائرة بما يكفل نظافتها التامة.

3

التقاط القمامة وتفريغ حاوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

4

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف األطباق وأواني الطعام وغيرها من األدوات المستخدمة على متن الطائرة.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

تنظيف األثاث

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

المواد الصحية المعقمة

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف النوافذ

5

التنظيف الصحي التعقيمي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9122

عمال تنظيف المركبات

المهنة

912203

عامل تنظيف سفن

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف األثاث والتجهيزات على متن السفينة

ملخص وصف المهنة

حسب المهام الموجهة إليه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

أداء مهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل على جميع مرافق السفينة والمحافظة على نظافتها التامة.

3

التقاط القمامة وتفريغ حاوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

4

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف األطباق وأواني الطبخ وغيرها من األدوات المستخدمة على متن السفينة.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

تنظيف األثاث

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

المواد الصحية المعقمة

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف النوافذ

5

التنظيف الصحي التعقيمي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9122

عمال تنظيف المركبات

المهنة

912204

عامل تنظيف قطارات

القيام بمهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل ،وتنظيف المقاعد و الممرات في القطار حسب

ملخص وصف المهنة

المهام الموجهة إليه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

أداء مهام الكنس والتعقيم والمسح والغسل على جميع مرافق القطار و المحافظة على نظافتها.

3

التقاط القمامة وتفريغ حاوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا للسياسات واإلجراءات المتبعة.

4

القيام بمهام التطهير وتعطير الجو وتنظيف األدوات المستخدمة على متن القطار.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

تنظيف األثاث

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

المواد الصحية المعقمة

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف النوافذ

5

التنظيف الصحي التعقيمي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9123

عمال تنظيف النوافذ

المهنة

912301

نظف نوافذ
ُم ّ

ملخص وصف المهنة

الحفاظ على نظافة نوافذ المباني والهياكل األخرى من الداخل والخارج.

المهام الرئيسية للمهنة
1

غسل النوافذ وغيرها من األسطح الزجاجية وتجفيفها باستخدام المياه والمحاليل المختلفة.

2

استخدام مجموعة متنوعة من األدوات والمعدات الخاصة بالتنظيف.

3

تشحيم معدات التنظيف وتنظيفها وتصليحها.

4

توفرها بشكل دائم.
مواد التنظيف و التأكد من ّ
مراقبة كميات
ّ

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تشغيل الرافعة الرأسية

2

المبادرة

2

تنظيف واجهات المباني بالتنعيم

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

خدمات التنظيف

5

استخدام أدوات التنظيف

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9129

عمال التنظيف اآلخرون
ّ

المهنة

912901

نظف مسابح
ُم ّ

ملخص وصف المهنة

الحفاظ على حمامات السباحة والمسابح و إبقاؤها نظيفة ،و الئقة ،وجاهزة للسباحة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد حمامات السباحة بشكل يومي والمحافظة على نظافتها وصرفها بشكل صحي.

2

مراقبة مخزون تجهيزات إمدادات التنظيف والمعدات واإلمدادات األخرى ،والحفاظ عليه.

3

مراقبة معدات حمام السباحة وأجهزة القياس.

4

تنسيق أنشطة الصيانة والتصليح وأداء أنشطة الصيانة األساسية.

5

تنظيف مرافق حمامات السباحة كغرف تبديل المالبس و إبقاؤها نظيفة في كل األوقات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حمامات السباحة (رعاية)

2

المبادرة

2

التنظيف بالمكنسة الكهربائية لألماكن الرطبة و الجافة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أعمال الصيانة (المياه/الصرف الصحي/الشوارع)

4

التطوير الذاتي

4

مواد التنظيف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9129

عمال التنظيف اآلخرون
ّ

المهنة

912902

عامل تنظيف خزانات مياه

ملخص وصف المهنة

تحديد مستلزمات تنظيف خزانات المياه وتنظيف خزانات المياه وتطهير شبكات المياه المنزلية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

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

2

تنظيف خزانات المياه باستخدام األساليب والطرق الالزمة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

3

مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة عند اختيار مواد التنظيف.

4

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

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

المواد الصحية المعقمة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تنظيف الخزانات

4

التطوير الذاتي

4

المواد الكيميائية (تشغيل خزانات)

5

التنظيف الصحي التعقيمي

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

91

المنظفون والمساعدون
ّ

المجموعة الثانوية

912

عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون

مجموعة الوحدات

9129

عمال التنظيف اآلخرون
ّ

المهنة

912903

عامل صرف صحي

تفقد وخدمة وتجهيز معدات تسليك شبكات الصرف الصحي المنزلية وفتح االنسدادات في

ملخص وصف المهنة

المجاري وتجهيز معدات تسليك شبكات الصرف الصحي العامة وفتح االنسدادات فيها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد وتجهيز معدات تسليك شبكات الصرف الصحي المنزلية.

2

فتح االنسدادات في شبكات الصرف الصحي المنزلية باستخدام معدات التسليك.

3

تجهيز معدات تسليك شبكات الصرف الصحي العامة.

4

فتح االنسدادات في شبكات الصرف الصحي العامة.

5

تنظيف أدوات ومعدات تسليك شبكات الصرف الصحي وحفظها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال الصيانة (المياه/الصرف الصحي/الشوارع)

2

المبادرة

2

التنظيف الصحي التعقيمي

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

سباكة المواسير

4

التطوير الذاتي

4

الحفر والطمر والتصريف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9211

عمال مزارع المحاصيل
ّ

المهنة

921101

عامل زراعي

أداء واجبات بسيطة وروتينية في المزارع لدعم إنتاج المحاصيل باإلضافة إلى اتباع سياسات

ملخص وصف المهنة

وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء األعمال اليدوية ،مثل حفر التربة وتحريكها ،وتصنيف المنتجات أو فرزها أو تعبئتها وتغليفها.

2

وخفها.
ّ
العناية بالمحاصيل يدويا أو باستخدام األدوات اليدوية ،وري النباتات

3

القيام بأعمال التحميل والتفريغ ونقل المواد ،و قطف المحاصيل و تعبئتها.

4

تنظيف المباني والمرافق والمعدات ،و إجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة عليها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستخدام األدوات الزراعية

2

المبادرة

2

خدمات المساندة للمزارعين

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

استخدام األدوات الزراعية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9211

عمال مزارع المحاصيل
ّ

المهنة

921102

عامل زراعي معالجة آفات

المعدات و
المعدات و األساليب المناسبة و تجهيز
القيام بالقضاء على اآلفات الزراعية باستخدام
ّ
ّ
المبيدات الالزمة للقضاء على هذه اآلفات باإلضافة إلى اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة

ملخص وصف المهنة

والبيئة والصحة العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تهيئة لمعالجتها و القضاء عليها.
تحديد مكان اآلفات في المزرعة ّ

2

توفرها عند الحاجة.
المعدات و المبيدات الالزمة للقضاء على هذه اآلفات و التأكّد من ّ
تجهيز
ّ

3

المعدات و األساليب المناسبة.
القيام بالقضاء على اآلفات الزراعية باستخدام
ّ

4

مراقبة المزارع بانتظام و مالحظة اآلفات بشكل مبكّر للقضاء عليها بأسرع وقت.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

إستخدام األدوات الزراعية

2

المبادرة

2

خدمات المساندة للمزارعين

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

رش المبيدات الحشرية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9212

عمال مزارع الماشية
ّ

المهنة

921201

عامل مزرعة حيوانات

أداء الواجبات البسيطة والرتيبة في المزارع المتعلقة بدعم إنتاج الحيوانات ،بما في ذلك الدواجن

ملخص وصف المهنة

والطيور.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

أداء األعمال اليدوية مثل حفر التربة وتحريكها ،وأعمال التحميل والتفريغ ونقل المواد ،وتصنيف المنتجات أو فرزها أو تعبئتها
وتغليفها.
العناية بالحيوانات وتقديم الغذاء والماء لها والحفاظ على بيئتها ،والمساعدة في رعي قطعان الحيوانات ،ونقلها ومتابعة
حالتها الصحية.

3

تنظيف المباني والمرافق والمعدات ،وإجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة عليها.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

5

توفير المطاعيم لحماية الحيوانات من األمراض.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تزويج الحيوانات (زراعة)

2

المبادرة

2

منتجات األلبان

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

رعاية حيوانات المزرعة

4

التطوير الذاتي

4

تربية الماشية

5

إنتاج الماشية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9212

عمال مزارع الماشية
ّ

المهنة

921202

عامل مزرعة دواجن وطيور

تنظيف حظائر تربية الدواجن والطيور وفرش األرضيات بالنشارة وتنظيف المشارب والمعالف

ملخص وصف المهنة

وتجهيز الخلطات العلفية وتقديمها وجمع وتنظيف البيض وفرزه وتدريجه وتعبئته في عبوات خاصة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف حظائر تربية الدواجن والطيور وتطهيرها وفرش االرضيات بالنشارة بحسب التعليمات.

2

تنظيف المعالف والمشارب من بقايا العلف والمياه غير الصالحة.

3

تجهيز الخلطات العلفية وتقديمها للدواجن والطيور بحسب الجدول الزمني وتعبئة المشارب بماء الشرب النظيف والصحي.

4

جمع الدجاج والطير الالحم وفرزه ووضعه في أقفاص التسويق.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

رعاية حيوانات المزرعة

2

المبادرة

2

تغذية الحيوانات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

نقل الحيوانات

4

التطوير الذاتي

4

جمع البيض

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9212

عمال مزارع الماشية
ّ

المهنة

921203

عامل اسطبل

ملخص وصف المهنة

أداء الواجبات البسيطة والرتيبة في المزارع لتوفير الرعاية للخيول والبغال.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء الواجبات البسيطة الروتينية في رعاية الخيول ،وخلط األعالف وتحضيرها وتقديمها ،وغسل الحيوانات وتنظيفها.

2

مالحظة سلوك وأداء الخيول واإلبالغ عن أي مشاكل صحية.

3

تنظيف المباني والمرافق والمعدات ،مثل االسطبالت والسروج واأللجمة ،وإجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة
عليها ،وتنظيف المرابط وإزالة الروث منها.

4

أداء األعمال اليدوية مثل تحميل المواد وتفريغها ونقلها وتوجيه الخيول إلى المراعي وأماكن التدريب.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

حماية الحيوانات

2

المبادرة

2

استخدام أدوات التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

حماية الحيوانات

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9212

عمال مزارع الماشية
ّ

المهنة

921204

عامل تفريخ بيض

تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام المتصلة بتفريخ الدواجن والطيور األخرى ،مثل جمع البيض وفرزه

ملخص وصف المهنة

وتحضيره.

المهام الرئيسية للمهنة
التحكم في عملية تفريخ البيض ،والحفاظ على ظروف التفريخ الصحيحة ،ومراقبة تقدم عملية تفقيس البيض ،ونقل الكتاكيت
1

إلى أماكن أخرى ،ومراقبة ظروف التدفئة واإلضاءة والرطوبة والتهوية والنظافة الصحية في حضانات التفريخ وحظائر
الدواجن ،وضبطها

2

مناولة البيض ،بما في ذلك فرزه ووضعه في صوان خاصة ،وتحضيره للتفريخ ،ونقل أوعية البيض من آلة التفريخ إلى
المفقس.

3

مناولة الكتاكيت ،بما في ذلك نقلها من األوعية إلى الصناديق الخاصة بها ،وجمع الكتاكيت لتحديد جنسها وتصنيفها.

4

اختيار البيض ووزنه وتعبئته وتغليفه للشحن ،وتسجيل معلومات الشحن أو التخزين.

5

فحص البيض ضوئيا أثناء التفريخ

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تحديد جنس الكتاكيت

2

المبادرة

2

تربية الدواجن

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

جمع البيض

4

التطوير الذاتي

4

الرعاية البيطرية

5

األنشطة البيطرية

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9213

عمال المزارع المختلطة للمحاصيل وتربية الماشية
ّ

المهنة

921301

عامل مزرعة انتاج زراعي وحيواني

ملخص وصف المهنة

أداء الواجبات البسيطة والرتيبة في مزارع الماشية والمحاصيل المختلطة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

أداء األعمال اليدوية مثل حفر التربة وتحريكها ،وأعمال تحميل المواد وتفريغها ونقلها ،وتصنيف المنتجات أو فرزها أو تعبئتها
وتغليفها.
وخفها وإزالة األعشاب الضارة ،وقطف ثمار الفواكه
ّ
العناية بالمحاصيل يدويا أو باستخدام األدوات اليدوية ،ري النباتات
والجوز والمحاصيل األخرى.
العناية بالماشية والدواجن وغيرها من الحيوانات ،وتقديم الغذاء والماء للحيوانات والحفاظ على بيئتها ،وتقديم المساعدة
في رعي الحيوانات ونقلها وشؤونها الصحية.

4

تنظيف المباني والمرافق والمعدات ،وإجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة عليها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التربة والنباتات

2

المبادرة

2

تشغيل اآلالت الزراعية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

الحصاد

4

التطوير الذاتي

4

رعاية حيوانات المزرعة

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9214

عمال المشاتل والحدائق
ّ

المهنة

921401

عامل مسطحات خضراء

ملخص وصف المهنة

الحفاظ على المسطحات والمساحات الخضراء وتنظيمها وصيانتها وتطبيق لوائح الصحة والسالمة

المهام الرئيسية للمهنة
1

إضافة األسمدة العضوية و الكيماوية بحسب الحاجة إلي كافة عناصر المسطح

2

قطع وتخصيب المساحات الخضراء

3

ري المسطحات الخضراء بشكل دوري و منتظم

4
5

تفقد المسطحات بشكل دوري و بشكل خاص أثناء مواسم اإلصابة المعتادة على حسب دورات حياة الحشرات أو تغيرات
المناخ و درجة الحرارة والقيام بالرش الوقائي
االلتزام بلوائح الصحة والسالمة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنظيف (الشوارع/المساحات الخارجية)

2

المبادرة

2

صيانة المساحات الخضراء

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مكافحة الحشرات

4

التطوير الذاتي

4

التربة والنباتات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9214

عمال المشاتل والحدائق
ّ

المهنة

921402

عامل مشتل

مراقبة صحة األشجار والزهور الموسمية وغيرها من النباتات والحفاظ عليها وضمان صحة النبات و

ملخص وصف المهنة

سقايتها و تغذيتها وتنظيمها وتقليم الشجيرات وتنقية التربة

المهام الرئيسية للمهنة
1

ري النباتات والتسميد وذلك خالل موعد التسميد

2

التقليم وإزالة األفرع اليابسة

3

رش المبيدات لمكافحة اآلفات الحشرية والمرضية

4
5

القيام على الفور بأعمال المكافحة الالزمة إذا ُلحظ ظهور إصابة حشرية أو مرضية على حسب نوع اإلصابة باستخدام المبيدات
والوسائل المناسبة
االلتزام بلوائح الصحة والسالمة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التربة والنباتات

2

المبادرة

2

مشتل النباتات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مكافحة الحشرات

4

التطوير الذاتي

4

رعاية النباتات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9215

عمال الغابات
ّ

المهنة

921501

عامل غابات

ملخص وصف المهنة

تجهيز خطوط الزراعة وحفر الجور وزراعة اشتال الغابات وخدمتها وحمايتها ومكافحة الحرائق البسيطة

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز خطوط المناسيب (الكنتور) والجدران االستنادية بحسب االرشادات وتجهيز وإعداد خطوط الحماية من الحرائق وادامتها

2

تجهيز المساطب وحفر الجور لزراعة أشجار الغابات وزراعة أشتال االشجار الحرجية

3

ري أشتال األشجار بعد زراعتها بحسب الحاجة وعزق األرض والتجوير حول األشتال لجمع األمطار وإزالة األعشاب الجافة عن
أطراف الغابات.

4

تقليم وقص النموات واألفرع المصابة وغير المرغوب فيها.

5

جمع مخلفات التقليم والتخلص منها بحسب األصول ،ومكافحة الحرائق البسيطة في الغابات باألدوات اليدوية.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف الغابات

2

المبادرة

2

الحفاظ على الغابات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

حماية الحيوانات في الغابات

4

التطوير الذاتي

4

سلف التربة (غابات)

5

مشتل النباتات

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9215

عمال الغابات
ّ

المهنة

921502

عامل مراعي

تجهيز وزراعة بذور وأشتال النباتات الرعوية وتقليم النموات واألفرع المصابة وحش النباتات الرعوية

ملخص وصف المهنة

وتجفيفها ومراقبة وتنظيم عمليات الرعي.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع بذور نباتات المراعي بحسب اإلرشادات وإعداد خطوط زراعة نباتات المراعي.

2

نثر وزراعة بذور النباتات الرعوية وزارعة أشتال النباتات الرعوية المختلفة بحسب اإلرشادات.

3

تفقد غراس المراعي غير الناجحة وإعادة زراعتها.

4

تقليم األفرع والنموات غير المرغوبة ،وحش النباتات الرعوية وتجفيفها وجمع المخلفات والتخلص منها.

5

مراقبة وتنظيم رعي الحيوانات للنباتات المراعي في األوقات المحددة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التربة والنباتات

2

المبادرة

2

زراعة المراعي

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9215

عمال الغابات
ّ

المهنة

921503

عامل مكافحة حرائق غابات

التعامل مع حاالت الطوارئ وحماية الغابات من جميع انواع حوادث الحريق و زيادة مستوى الوعي
بالسالمة من الحرائق وتطبيق إجراءات منع الحوادث وتعزيز معايير السالمة في األماكن المختلفة

ملخص وصف المهنة

وحماية الممتلكات من الحرائق.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تجهيز وصيانة معدات مكافحة الحرائق

2

المراقبة المستمرة الكتشاف حرائق الغابات والمشاركة في عمليات مكافحة حرائق الغابات

3

إعداد تقرير عن مكافحة حرائق الغابات

4

إتخاذ اإلجراءات الضرورية لحماية الغابات من الحرائق

5

االلتزام بلوائح الصحة والسالمة العامة ومنع الحوادث

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مكافحة الحرائق

2

المبادرة

2

تنظيف األضرار الناتجة عن الحريق

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تنظيف األضرار الناتجة عن الحريق

4

التطوير الذاتي

4

تنظيف الغابات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9216

عمال مزارع األسماك واألحياء المائية
ّ

المهنة

921601

عامل مزرعة سمكية

تنظيف وتعقيم أحواض وبرك تربية األحياء المائية ومراقبة وضع بيض األسماك والتفريخ ومتابعة
نمو صغار األسماك ،وتغذية األسماك المائية وتربيتها ورعايتها ومراقبة حالة المياه وتبديلها بشكل

ملخص وصف المهنة

دوري.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف وتعقيم برك واحواض تربية السمك واألحياء المائية.

2

مراقبة وضع بيض األسماك ،والتفريخ ومتابعة نمو صغار األسماك واألحياء المائية األخرى.

3

تغذية األسماك واألحياء المائية وتربيتها ورعايتها ،والمحافظة على بيئتها.

4

مراقبة حالة األسماك واألحياء المائية الصحية وطلب الرعاية الطبية عند حدوث مضاعفات وتقديم األدوية الموصوفة لها.

5

تفقد حالة المياه وتغييرها بشكل دوري.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تخلية السمك

2

المبادرة

2

صيد السمك بالشبكات الحلقية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

خدمات المساندة للمزارعين

4

التطوير الذاتي

4

األسماك

5

تربية األسماك

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

92

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

المجموعة الثانوية

921

عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ

مجموعة الوحدات

9216

عمال مزارع األسماك واألحياء المائية
ّ

المهنة

921602

عامل صيد أسماك

ملخص وصف المهنة

أداء الواجبات البسيطة والرتيبة لدعم أعمال زراعة وصيد األسماك والمأكوالت البحرية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

أداء األعمال اليدوية مثل أعمال تحميل المواد وتفريغها ونقلها ،والتعامل مع حبال المرسى ،وتغذية األسماك وتنظيفها
وتعبئتها وتغليفها.

2

تشغيل معدات الصيد لصيد األسماك ،وجمع األعشاب البحرية والمحار واألحياء المائية.

3

تنظيف السفن والمرافق والمعدات ،وإجراء أعمال الصيانة والتصليحات البسيطة عليها.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

5

فحص األسماك والتأكد من سالمتها وكونها صالحة لإلستهالك

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تربية األسماك

2

المبادرة

2

علم األحياء السمكية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

صيد األسماك بالشبكة

4

التطوير الذاتي

4

تربية بلح البحر

5

تربية األعشاب البحرية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9311

عمال المناجم والمحاجر
ّ

المهنة

931101

عامل منجم

تشغيل اآلالت ومراقبتها وصيانتها ،مثل آالت القص والمحاريث وآالت القطع لتسهيل استخراج

ملخص وصف المهنة

المعادن ،وضمان جودة اإلنتاج والحفاظ على السالمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشغيل آالت الحفر أو القطع المتنقلة أو المركَّبة على الشاحنة في المناجم والمحاجر أو مواقع البناء ،ومراقبة هذه اآلالت،
والتأكد من المواصفات الفنية للمواد المستخدمة.

2

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

3

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

4
5

تنظيف المعدات وتشحيمها ومعايرتها ،وإجراء أعمال الصيانة األساسية ،وإبالغ فنيي الصيانة أو الميكانيكيين باألعطال،
واالحتفاظ بسجل األعمال التي تم تنفيذها.
استخراج المعادن من باطن األرض بالتعدين السطحي او التعدين الباطني

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال المناجم

2

المبادرة

2

الحفر والطمر والتصريف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9311

عمال المناجم والمحاجر
ّ

المهنة

931102

عامل محجر

ملخص وصف المهنة

تنفيذ المهام الروتينية المطلوبة أثناء عمليات المحاجر.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استخراج الموارد الباطنية من المحجر ومتابعة مخرجات العمل بالمقارنة مع أحجام اإلنتاج المقررة ،وتطبيق معايير السالمة
والموازنات.

2

فرز األدوات والمواد واللوازم المستخدمة من قبل عمال المحاجر ،وتحميلها وتفريغها ورصها وتخزينها.

3

تنفيذ السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية الفنية الخاصة بأنشطة المحاجر

4

تركيب المعدات تحت إشراف الفنين وصيانة اآلالت والمعدات وتركيبات المحاجر

5

تسجيل القراءات والقياسات وتسجيل المعلومات للتاكد من موقع وطبيعة الرواسب المعدنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحفر والطمر والتصريف

2

المبادرة

2

أعمال الحفر

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تنظيف مواقع البناء

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931201

عامل إنشاءات

كيل عناصر الخلطة الخرسانية ووضعها في الخالطة ونقل ومناولة الخلطة الخرسانية ،ونقل ومناولة

ملخص وصف المهنة

مواد البناء واإلنشاء.

المهام الرئيسية للمهنة
1

كيل عناصر الخلطة الخرسانية مثل الحصا واإلسمنت والماء ونقلها ووضعها في خالطة الخرسانة.

2

نقل ومنأولة الخلطة الخرسانية باستخدام أوعية النقل وعربات النقل والمنأولة.

3

منأولة مواد البناء مثل حجارة البناء والطابوق وأكياس اإلسمنت والبالط إلى موقع العمل.

4

رفع مواد البناء باستخدام الرافعة المتنقلة والعربات.

5

تنظيف وتزييت عربات النقل والمنأولة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف مواقع اإلنشاءات

2

المبادرة

2

الحفر والطمر والتصريف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

السقاالت

4

التطوير الذاتي

4

أعمال البناء/األعمال الشاقة

5

أعمال الحفر

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931202

عامل صيانة الطرق

تفقد الطريق وتحديد طبيعة وحجم الصيانة الالزمة ،وتقدير كمية وكلفة المواد والمستلزمات،
وتنفيذ مختلف أعمال الصيانة الالزمة على الطرق باستخدام األساليب الالزمة وفقا لتعليمات

ملخص وصف المهنة

وتوجيهات الرئيس المباشر وبما يتوافق مع اإلجراءات والسياسات المنظمة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

جمع المعلومات والبيانات الالزمة عن حالة الطرق باستخدام الطرق واألساليب المتقدمة في فحصها و تحليلها وتلخيص
نتائجها تمهيدا لصيانتها.
تحديد األدوات والمواد والمستلزمات المطلوبة للقيام بأعمال وعمليات الحفاظ على الطرق وصيانتها ،وتحديد ما ينقص منها
ورفع التقارير إلى الرئيس المباشر بشأنها من أجل تأمينه.
تنفيذ مختلف أعمال الصيانة على الطرق وضمان االلتزام التام باألدلة اإلجرائية وأدلة المواصفات والمعايير المعتمدة في
وحدة العمل.
التعاون والتنسيق مع ورش الصيانة األخرى بهدف تبادل المعلومات وتنفيذ وتنسيق أعمال الصيانة والسالمة العامة للطرق
حسب اختصاصات الورش واحتياجات الطرق.
إعداد تقارير العمل وتقديمها وتوثيقها وحفظها.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

1

المهارات الشخصية والتنمية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

بناء الطرق

2

المبادرة

2

تقنية الطرق

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

التغليف باألسفلت

4

التطوير الذاتي

4

أعمال البناء والتشييد (تصليح)

5

5

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931203

عامل سفلتة

ملخص وصف المهنة

تنفيذ أعمال الحفر والردم وإعادة السفلتة للطرق والشوارع طبقا للمواصفات الفنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3
4
5

إتباع الشروط والتعليمات واألنظمة المتعلقة بالسالمة المرورية للمحافظة على أمن وسالمة مستخدمي الطرق والعاملين
في مشاريع تنفيذ الخدمات العامة.
تجهيز المعدات واآلالت والمواد المطلوبة لعمليات الحفر والردم وإعادة السفلتة
تحديد جودة تنفيذ األعمال من خالل الفحص البصري ومن خالل نتائج االختبارات الحقلية واختبار ات تحديد سماكة الطبقات
وغيرها من االختبارات الضـرورية التي البد من التقيد بها
اإللتزام بنظام حماية المرافق العامة واألنظمة والتعليمات الصادرة من البلديات.
إزالة جميع نواتج الحفر واألسفلت وكل ما من شأنه التسبب في اإلضرار بالسالمة  ،ونقلها إلى المقالب العمومية
المخصصة لذلك حسب تعليمات البلديات

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األسطح الخرسانية  /االسفلتية

2

المبادرة

2

تهشيم األسفلت

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تمهيد الطرق

4

التطوير الذاتي

4
5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931204

جامع عينات تربة

جمع البيانات والمعلومات الالزمة عن موقع أخذ العينات وجمع عينات التربة وصيانة وإدامة أدوات

ملخص وصف المهنة

ومعدات العمل وااللتزام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة ورفع التقارير.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع البيانات والمعلومات الالزمة عن موقع أخذ العينات وفقا لتعليمات الرئيس المباشر.

2

جمع عينات التربة الالزمة باستخدام طرق وأساليب متقدمة وتقديمها إلى الرئيس المباشر.

3

صيانة وإدامة أدوات ومعدات العمل وضمان االستخدام األمثل لها.

4

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

5

رفع النماذج الفنية لإلدارة اإلشرافية عن عينات التربة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جمع العينات

2

المبادرة

2

الحفر والطمر والتصريف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

رش المبيدات الحشرية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931205

قائس سيول

ملخص وصف المهنة

قياس منسوب مياه األمطار في السيول وقياس كمية تدفق المياه.

المهام الرئيسية للمهنة
1

التعرف على أماكن ومواقع السيول المتعلقة بميدان العمل.

2

متابعة نشرة األرصاد الجوية والتعرف على حاالت هطول األمطار.

3

متابعة مياه األمطار في السيول وتحديد ارتفاع منسوبها.

4

قياس كمية التدفق في السيول.

5

اقتراح مواقع حفر الحصاد المائي لالستفادة من مياه السيول.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة الطقس

2

المبادرة

2

قياس التدفق

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

حفر آبار المياه

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931206

عامل حفر

أداء مهام الحفر ،بما في ذلك مراقبة أجهزة القياس وجمع العينات ،وضمان السالمة ،وتنفيذ

ملخص وصف المهنة

إجراءات الطوارئ واإلشراف على العمال

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع بيانات تقييم التكوينات األرضية خالل أعمال الحفر للمساعدة في تحديد مواقع اآلبار وتوفير البيانات لتخطيط إدارة
وتطوير عمليات المسح

2

نقل أجهزة ومعدات الحفر واإلشراف عليها

3

فحص واعتماد جهاز الحفر وفقا للمتطلبات المطلوبة

4

العمل على جهاز الحفر اثناء عملية الحفر

5

تسجيل القراءات والقياسات لفتات الحفر (كسرات صخور التكوين)

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحفر والطمر والتصريف

2

المبادرة

2

تنظيف مواقع البناء

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أعمال الحفر

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9312

عمال الهندسة المدنية
ّ

المهنة

931207

عامل مقبرة

حفر القبور بطريقة آمنة وحسب المقاسات الصحيحة ،وترك القبور المحفورة محمية ،وتأمين موقف

ملخص وصف المهنة

مالئم خالل مراسم الدفن وردم القبر بعد الجنازة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

حفر القبور بطريقة آمنة وحسب المقاسات الصحيحة واستخدام معدات الحفر الميكانيكية و غيرها ونقل الرمل أو التراب من
وإلى أماكن معينة.
ترك المقابر المحفورة محمية لفترات زمنية معينة من خالل تغطيتها بألواح.
الحفاظ على موقف مالئم خالل مراسم الدفن والحفاظ على عالقات ممتازة مع مديري الجنازات ،وجميع الزوار اآلخرين إلى
المقبرة في جميع األوقات.

4

ردم القبر بعد الجنازة وإزالة جميع المواد الزائدة وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال والعمليات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الحفر

2

المبادرة

2

ترتيب األحجار

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أعمال الحفر

4

التطوير الذاتي

4

الحفر والطمر والتصريف

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9313

عمال إنشاء المباني
ّ

المهنة

931301

عامل بناء

التقيد بالمخططات التنفيذية إلنشاء األبنية وتقدير كميات مواد البناء ومواصفاتها وكلفتها وتهيئة
موقع البناء وتجهيز الخلطات الخرسانية وصبها ودمكها وتسوية سطحها وبناء الجدران الحجرية وبناء

ملخص وصف المهنة

الجدران باستخدام أنواع الطابوق المختلفة وقياس األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

التقيد بالمخططات التنفيذية لمشاريع إنشاء األبنية وتوقيع المبنى بحسبها وتهيئة الموقع للبناء ،وإعداد برنامج وجدول
العمل ،وتحديد أنواع ومواصفات مواد البناء وتقدير كمياتها ومتابعة توفيرها بحسب برنامج العمل.
متابعة تجهيز الخلطات الخرسانية بحسب النسب المحددة من مواد البناء والقوام المناسب وصبها في الهياكل الخشبية أو
المعدنية ودمكها وتسوية سطوحها.

3

بناء الجدران الحجرية ومراعاة نمط البناء األفقي او العمودي

4

بناء الجدران باستخدام األنواع المختلفة من الطابوق (الطوب) ومراعاة الترابط بينها.

5

قياس األعمال المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد عمال البناء

2

المبادرة

2

تركيب األسقف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

صب الخرسانة

4

التطوير الذاتي

4

الهدم

5

5
1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9313

عمال إنشاء المباني
ّ

المهنة

931302

عامل خلطة خرسانية

تحضير المواد واألدوات الالزمة لتجهيز الخلطة الخرسانية وصبها ،ومتابعة تجهيز الخلطات الخرسانية

ملخص وصف المهنة

في الموقع ،وصب العناصر اإلنشائية بالخرسانة وتسويتها.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2
3

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

4

متابعة رش الخرسانة باألسلوب المحدد في المواصفات.

5

قياس كميات أعمال الخرسانة المنجزة وحساب التكلفة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األسطح الخرسانية  /االسفلتية

2

المبادرة

2

خلط الكميات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

صب الخرسانة

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

931

عمال التعدين واإلنشاء
ّ

مجموعة الوحدات

9313

عمال إنشاء المباني
ّ

المهنة

931303

عامل هدم

ملخص وصف المهنة

هدم وإزالة المباني المهجورة وغيرها من الهياكل ،وإزالة المواد الخطرة مثل األسبستوس.

المهام الرئيسية للمهنة
1

هدم الهياكل باستخدام اآلليات واألدوات اليدوية.

2

إزالة مواد اإلنشاءات الناتجة من عملية الهدم والتخلص منها.

3

تحديد المواد القابلة إلعادة االستخدام وجمعها ومعالجتها.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

نقل أجهزة ومعدات الهدم واإلشراف عليها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

الهدم

2

المبادرة

2

تنظيف مواقع البناء

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

932

عمال التصنيع
ّ

مجموعة الوحدات

9321

عمال التغليف اليدوي
ّ

المهنة

932101

عامل تعبئة وتغليف

تعبئة وتغليف المنتجات حسب مواقعها ومراقبة عملية التعبئة والتغليف ورفع التالف من المنتجات

ملخص وصف المهنة

أو مواد التعبئة والتغليف ،وتطبيق أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المهام الرئيسية للمهنة
1

تعبئة المنتجات في العلب المخصصة وتغليفها.

2

وضع الباركود على المنتج و تاريخ اإلنتاج واإلنتهاء على العلبة

3

ترتيب العلب في كراتين ووضعها في المكان المخصص لشحنها.

4

ضمان أن جميع المنتجات معبئة بالتوافق مع معايير الشركة و في الوقت المناسب

5

تطبيق أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التعبئة

2

المبادرة

2

تغليف وحفظ المنتجات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

وضع الالصقات

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

932

عمال التصنيع
ّ

مجموعة الوحدات

9321

عمال التغليف اليدوي
ّ

المهنة

932102

عامل وضع ملصقات

ملخص وصف المهنة

لصق العالمات التجارية والملصقات األخرى على المنتج بإستخدام اليدين

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

وضع الباركود على المنتج و تاريخ اإلنتاج واإلنتهاء على العلبة
وضع الباركود والبيانات المطلوبة بواسطة ملصق غير قابل لإلزالة مع ضرورة التأكد من أن البيانات على الملصق قابلة
للقراءة وغير قابلة للتلف

3

وضع السعر على المنتج مع ضرورة التأكد من أن البيانات على الملصق قابلة للقراءة وغير قابلة للتلف

4

مطابقة البيانات الموجودة في الملصق مع مواصفات المنتج

5

تطبيق أسس وتعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

وضع الالصقات

2

المبادرة

2

التعبئة اليدوية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

932

عمال التصنيع
ّ

مجموعة الوحدات

9329

عمال التصنيع غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

932901

عامل تصنيع

تشغيل آالت اإلنتاج ومراقبتها ومتابعة الحالة التشغيلية لآلالت بهدف الكشف عن مشاكل التشغيل
وتنظيف المعدات وتنفيذ الصيانة األساسية ،وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة باألعمال

ملخص وصف المهنة

المنجزة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تشغيل آالت اإلنتاج ومراقبتها ،والتحقق من مطابقة المنتج للمواصفات الفنية.

2

متابعة الحالة التشغيلية لآلالت بهدف الكشف عن المشاكل وإبالغ ميكانيكيي الصيانة.

3

تنظيف المعدات وتنفيذ إجراءات الصيانة الوقائية.

4

حفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالعمل وباألعمال المنجزة والعمل على تبويبها وترتيبها بناء على الممارسات المعتمدة.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال والعمليات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أدوات اآلالت

2

المبادرة

2

تهيئة أدوات اآلالت

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

التصنيع

4

التطوير الذاتي

4

تعليمات السالمة

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

932

عمال التصنيع
ّ

مجموعة الوحدات

9329

عمال التصنيع غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

932902

عامل فرز منتجات

ملخص وصف المهنة

فرز المواد المختلفة أثناء مراحل اإلنتاج ،وضمان نظافة منطقة العمل.

المهام الرئيسية للمهنة
1

فرز المواد وتوزيعها على المناطق المخصصة وفقا لخصائصها مثل الحجم والنوع والحالة والدرجة ،وتفريغ حاويات المواد
التي تم فرزها أو تغييرها حسب الحاجة.

2

تحميل المواد في خطوط اإلنتاج المالئمة أو األحزمة الناقلة ،وضمان استمرارية عمليات اإلنتاج.

3

الحفاظ على نظافة مناطق العمل ،وتنظيف اآلليات والمعدات واألدوات ،وإزالة البقايا والمخلفات.

4
5

تحميل حاويات المنتجات المصنعة وتفريغها ،و وضع المادة غير المرغوب فيها على األحزمة الناقلة المخصصة إلزالة
النفايات.
اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة والصحة العامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحميل

2

المبادرة

2

التنظيف الموقعي

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواصفات المنتج

4

التطوير الذاتي

4

التعبئة اليدوية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

932

عمال التصنيع
ّ

مجموعة الوحدات

9329

عمال التصنيع غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ

المهنة

932903

عامل ورشة

تشغيل االآلت في الورشة وفقا لتعليمات المشرفين وصيانة وإدامة أدوات ومعدات العمل،

ملخص وصف المهنة

وااللتزام باألدلة واإلجراءات والمعايير وسياسات وقواعد السالمة العامة

المهام الرئيسية للمهنة
1

متابعة أنشطة التصنيع في الورشة وتنسيقها.

2

ومعدات الورشة وتقديم المساعدة في ذلك وتقليل وقت التعطل عن العمل.
صيانة آالت
ّ

3

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

4

صيانة وإدامة أدوات ومعدات العمل وضمان االستخدام األمثل لها.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال المعادن (ورش العمل)

2

المبادرة

2

التصنيع

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تشغيل اآلالت(صناعة المعادن)

4

التطوير الذاتي

4

أدوات اآلالت

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9331

العاملون في جر العربات اليدوية ودراجات النقل

المهنة

933101

عامل جر عربة يدوية

ملخص وصف المهنة

تجهيز عربة النقل ودفعها أو سحبها يدويا ،وتحميل ونقل وتنزيل البضائع للمخزن

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد العربة وعجالتها وحالة صندوق العربة

2

تثبيت أغطية العربات ودفع وسحب العربة

3

التاكد من سالمة البضائع المنقولة

4

تفريغ وترتيب البضائع بحسب نوعها على الرفوف وفي األماكن المخصصة لها حسب نوعها

5

تطبيق إجراءات تعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التحميل

2

المبادرة

2

النقل بالعربات على مراحل

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

لوائح الطرق

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9331

العاملون في جر العربات اليدوية ودراجات النقل

المهنة

933102

عامل دراجة نقل

ملخص وصف المهنة

تجهيز دراجة النقل ،وتحميل السلع والمواد في العربة وقيادة الدراجة وتوصيل الحمولة

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد دراجة النقل وعجالتها ومتابعة صيانتها

2

قيادة الدراجة وتوصيل الحمولة لجهة المقصد

3

التاكد من سالمة البضائع المنقولة

4

تفريغ وترتيب البضائع بحسب نوعها على الرفوف وفي األماكن المخصصة لها حسب نوعها

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التوصيل بالدراجة الهوائية

2

المبادرة

2

التوصيل بالدراجة ذات المحرك الصغير

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

لوائح الطرق

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9332

عمال قيادة العربات التي تجرها الحيوانات

المهنة

933201

عامل قيادة عربة جر بالحيوان

ملخص وصف المهنة

وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تفقد جاهزية العربة ،وتنظيف المحاور وتشحيمها ،وتفقد حال العجالت.

2

ربط الحيوان بالعربة و تحميل الحمولة بالعربة بحدود الحمل

3

توجيه الحيوان وقيادته نحو المقصد وتنزيل الحمولة وتسليمها.

4

قيادة الدراجة الهوائية ،وتوصيل الحمولة ،وتنزيل الحمولة وتسليمها لجهة المقصد

5

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

لوائح الطرق

2

المبادرة

2

قيادة العربات الصغيرة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تغذية الحيوانات

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9333

عمال الشحن
ّ

المهنة

933301

عامل تحميل وتنزيل

حمل البضائع ونقلها إلى وجهتها وتنزيل البضائع من وسائط النقل ووضعها في األماكن المحددة

ملخص وصف المهنة

ومراعاة طبيعة المواد والمقتنيات المحمولة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

المناسب لقدرة الحيوان .توجيه الحيوان وقيادته نحو المقصد .تنزيل الحمولة وتسليمها .العناية بالحيوان وتقديم الغذاء
والماء

2

تنزيل/تحميل البضائع والمقتنيات من وسائط النقل ووضعها في األماكن المحددة وفق توجيهات الرئيس المباشر.

3

مراعاة طبيعة المواد والمقتنيات المحمولة والحفاظ عليها من الكسر أو من التلف.

4

تحديد األدوات والمعدات التي يحتاج إليها ألداء عمليات الحمل والتنزيل دون أن يؤثر ذلك على المقتنيات المحمولة.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مراقبة المواد

2

المبادرة

2

أعمال التحميل

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تشغيل آالت قياس الوزن

4

التطوير الذاتي

4

التفتيش

5

الصحة والسالمة المهنية

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9334

عمال تعبئة الرفوف
ّ

المهنة

933401

عامل تعبئة رفوف

تعبئة الرفوف وأماكن العرض بالبضائع ،والحفاظ على البضائع نظيفة ومرتبة في متاجر التجزئة

ملخص وصف المهنة

والجملة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

بحسب الحاجة .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.

2

الحفاظ على مستويات البضائع المتوافرة خالل ساعات العمل ،وإزالة المنتجات منتهية الصالحية عن الرفوف.

3

إرشاد العمالء إلى أماكن السلع

4

ضبط درجات الحرارة المناسبة للسلع ،وبخاصة السلع التي تحتاج إلى تبريد أو تجميد.

5

وضع الملصقات على المنتجات ،والتأكد من صحة الملصقات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التصميم (تخطيط)

2

المبادرة

2

مراقبة المواد

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

التعبئة

4

التطوير الذاتي

4

المشتريات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

93

عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ

المجموعة الثانوية

933

عمال النقل والتخزين
ّ

مجموعة الوحدات

9334

عمال تعبئة الرفوف
ّ

المهنة

933402

عامل مخزن

شحن وتفريغ البضاعة تحت اشراف امين المخزن والقيام باعمال تنظيف ونقل االصناف داخل

ملخص وصف المهنة

المخزن

المهام الرئيسية للمهنة
1

المحافظة على المظهر العام للمخازن بترتيب المخزون حسب المساحات المخزنية المتاحة

2

المحافظة على المخزون من التلف أو الضياع

3

تحديد االحتياجات من السلع والمواد عند وصول المخزون حد الطلب وحفظ معامالت اإلدخاالت واإلخراجات المتعلقة بالمخزن

4

المحافظة على التخطيط الداخلي للمخازن وعدم التخزين بالممرات

5

إتباع تعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أعمال المخازن

2

المبادرة

2

تعليمات السالمة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

التحميل /التفريغ

4

التطوير الذاتي

4

حفظ المخزون

5

مراقبة المواد

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

94

مساعدو تحضير األطعمة

المجموعة الثانوية

941

مساعدو تحضير األطعمة

مجموعة الوحدات

9411

محضرو الوجبات السريعة

المهنة

941101

معد وجبات سريعة

ملخص وصف المهنة

إعداد األطعمة وطهيها ،مثل الوجبات السريعة والشطائر والمرطبات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تحضير األطعمة والوجبات للزوار حسب قائمة األطعمة المخصصة

2

استخدام أدوات المطبخ مثل الشوايات والمقالي العميقة وغيرها.

3

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والصحة العامة.

4

متابعة صيانة واصالح جميع المعدات المستخدمة في التحـضير والتجهيز

5

توفير المكونات الالزمة لتحضير الوجبات.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

طهي المأكوالت السريعة

2

المبادرة

2

تغليف األطعمة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

إعداد الشطائر

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

94

مساعدو تحضير األطعمة

المجموعة الثانوية

941

مساعدو تحضير األطعمة

مجموعة الوحدات

9411

محضرو الوجبات السريعة

المهنة

941102

معد وجبات عربة طعام

ملخص وصف المهنة

إعداد األطعمة البسيطة وطهيها ،مثل الوجبات السريعة والشطائر والمرطبات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف األسطح ومعدات الطهي واألطباق

2

طهي الطعام والتأكد من التقديم في الوقت المناسب.

3

مراقبة مخزون المواد الغذائية و اإلبالغ عن االحتياجات بشكل دوري.

4

حساب تكلفة الوجبات

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مطبخ الكانتين (تحضير المأكوالت الباردة)

2

المبادرة

2

تقديم األطعمة

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

طهي المأكوالت السريعة

4

التطوير الذاتي

4

المناولة الصحية لألغذية

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

94

مساعدو تحضير األطعمة

المجموعة الثانوية

941

مساعدو تحضير األطعمة

مجموعة الوحدات

9412

عمال المطابخ
ّ

المهنة

941201

عامل تنظيف أدوات مطبخ

تنظيف وتطهير أدوات إعداد وخدمة الطعام والشراب ،وتنظيف وتطهير أرضيات وجوانب المطبخ،

ملخص وصف المهنة

وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

تنظيف األسطح ومعدات الطهي واألطباق بانتظام
غسل وتنظيف أدوات وأواني وأفران الطبخ وتنظيف وإزالة القمامة ووضعها في حاويات مخصصة والحفاظ على نظافة
المطبخ .

3

الحفاظ على نظافة المطبخ وآالت الطبخ والقيام بمسح أرض المطبخ وإزالة الغبار عنه يوميا

4

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

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مواد التنظيف

2

المبادرة

2

غسيل أطباق عام

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

أساسيات التنظيف

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

94

مساعدو تحضير األطعمة

المجموعة الثانوية

941

مساعدو تحضير األطعمة

مجموعة الوحدات

9412

عمال المطابخ
ّ

المهنة

941202

عامل مطبخ

غسل وتنظيف أدوات وأواني وأفران الطبخ وتنظيف وإزالة القمامة ووضعها في حاويات مخصصة

ملخص وصف المهنة

وتخزين المأكوالت والمشروبات في المطابخ والحفاظ على نظافة المطبخ وأرضيته.

المهام الرئيسية للمهنة
1

تنظيف أواني وأفران الطبخ باستعمال أدوات التنظيف المناسبة.

2

تنظيف وإزالة القمامة ووضعها في حاويات مخصصة وتنظيف حاويات القمامة.

3

تخزين المأكوالت والمشروبات في المطابخ أو في أماكن التخزين المخصصة.

4

الحفاظ على نظافة المطبخ وآالت الطبخ والقيام بمسح أرض المطبخ وإزالة الغبار عنه يوميا.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

مطبخ المطعم (مساعدة)

2

المبادرة

2

الطعام النيء (تحضير)

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

البقالة

4

التطوير الذاتي

4

مواقد

5

مواد التنظيف

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

95

العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات

المجموعة الثانوية

951

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

9510

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

المهنة

951001

ملمع أحذية

ملخص وصف المهنة

تنظيف األحذية من األوساخ واألغبرة ،ودهن األحذية بمادة الورنيش وتلميعها،

المهام الرئيسية للمهنة
1

إزالة األوساخ عن األحذية باستخدام الفرشاة و تنظيف باطن األحذية وإزالة البقع العالقة بها

2

دهن سطح الحذاء بالورنيش المناسب للون الحذاء ،وتلميع الحذاء بالفرشاة اليدوية أو الكهربائية أو بقطعة قماش جافة

3

تلميع األحذية باستعمال األدوات والمواد الخاصة

4

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية العامة

5

تحديد األدوات والمواد والمستلزمات المطلوبة للقيام بتلميع األحذية والمحافظة عليها وضمان توافرها عند الحاجة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

األحذية

2

المبادرة

2

أعمال تلميع األحذية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مواد التنظيف

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

95

العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات

المجموعة الثانوية

951

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

9510

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

المهنة

951002

موزع منشورات

توزيع النشرات الدعائية من كتيبات ومطويات ومنشورات دعائية خاصة بالتخفيضات على السلع

ملخص وصف المهنة

والترويج للمنتجات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع البيانات والمعلومات عن الزبائن والعمالء بهدف توزيع المنشورات عليهم.

2

االلتزام التام بكافة اإلجراءات والسياسات المتبعة أثناء توزيع المنشورات.

3

توزيع المنشورات في الوقت المناسب

4

تحديد مكان توزيع المنشورات

5

إتباع تعليمات السالمة والصحة المهنية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

توزيع المنشورات

2

المبادرة

2

خدمات التوصيل (عام)

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

95

العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات

المجموعة الثانوية

951

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

مجموعة الوحدات

9510

العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم

المهنة

951003

عامل غسيل مركبات متنقل

تنظيف المركبة من الداخل وغسيل المركبة من الخارج وتجفيفها ،وغسيل ارضيات المركبة وتجفيفها

ملخص وصف المهنة

باستخدام المنظفات الخاصة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

نزع أرضيات المركبة وغسلها وتجفيفها وتجفيف جسم المركبة من الخارج وتنظيف أدوات العمل وتخزينها.

2

توفير المواد والمنظفات واألدوات االزمة لتنظيف المركبة

3

تنظيف سجاد المركبة الداخلي وإزالة كافة البقع واألوساخ المتواجدة

4
5

استبدال حصائر األرضية الخاصة بالمركبة والتأكد من إغالق جميع األبواب والنوافذ من أجل بدء التنظيف الخارجي.
تنظيف وتلميع النوافذ وفتحة السقف

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

أساسيات التنظيف

2

المبادرة

2

مواد التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

استخدام أدوات التنظيف

4

التطوير الذاتي

4

تلميع الزجاج

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

95

العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات

المجموعة الثانوية

952

البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)

مجموعة الوحدات

9520

البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)

المهنة

952001

بائع متجول

ملخص وصف المهنة

بيع مجموعة محدودة من المنتجات للزبائن عبر كشك في الشارع ،أو التجول بالبضائع المحمولة باليد.

المهام الرئيسية للمهنة
1

بيع مجموعة من السلع  -باستثناء المواد الغذائية  -للزبائن في الشوارع واألماكن العامة األخرى.

2

التحدث مع المارة في الشارع لعرض الخدمات عليهم.

3

شراء السلع واستالمها بغرض بيعها ،وإنتاج السلع البسيطة ،وتحميل السلع وتفريغها.

4

تحصيل الثمن بشكل فوري.

5

توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات ،واالستخدامات ،واألسعار.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

خبرة في المبيعات (المبيعات المباشرة للمستهلكين)

2

المبادرة

2

حفظ المخزون

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

الدفعات

4

التطوير الذاتي

4

التسويق المباشر (اختيار الكلمات)

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

95

العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات

المجموعة الثانوية

952

البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)

مجموعة الوحدات

9520

البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)

المهنة

952002

بائع جرائد

شراء واستالم الصحف ،وعرضها وجردها ،وتلبية طلبات الزبائن ،ومحاسبتهم ،وتطبيق إجراءات
وتعليمات

ملخص وصف المهنة

السالمة والصحة المهنية والعامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قبض ثمن الصحف وتسجيل ذلك بالدفاتر والفواتير الحسابية.

2

عرض الصحف على عربة متنقلة أو مكان ثابت  ،وبيعها على الزبائن

3

بيع الصحف للزبائن في الشوارع واألماكن العامة األخرى.

4

جرد ما تبقى من صحف وتجهيز المرتجعات

5

المحافظة على العمالء من خالل حسن المعاملة واالستقبال

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

توزيع الصحف

2

المبادرة

2

الحساب

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

961

عاملو النفايات

مجموعة الوحدات

9611

جامعو القمامة ومواد إعادة التدوير

المهنة

961101

جامع نفايات

جمع القمامة وتفريغ المواد الحاويات في الشاحنات وقيادة الشاحنات على خطوط خريطة العمل
لتفريغها في مفارز القمامة وتشغيل معدات ضغط النفايات وتشغيل أجهزة الرفع اآللي لرفع

ملخص وصف المهنة

صناديق القمامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع القمامة وتفريغ المواد في حأويات الشاحنات وقيادة الشاحنات لتفريغها في مفارز القمامة.

2

وإشغال حيز على أرصفة الشوارع ،وبيعها للزبائن.

3

تشغيل معدات ضغط النفايات التي تم جمعها ومراقبة عملها.

4

تشغيل أجهزة الرفع اآللي أو شبه اآللي التي ترفع صناديق القمامة وتفرغ محتوياتها في الشاحنة.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

النفايات الخطرة

2

المبادرة

2

شاحنة النفايات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

جمع النفايات

4

التطوير الذاتي

4

منأولة النفايات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

961

عاملو النفايات

مجموعة الوحدات

9612

عاملو فرز النفايات

المهنة

961201

فارز نفايات

استقبال النفايات القادمة وفرزها حسب نوعها وتحديد المواد القابلة للتدوير واتخاذ اإلجراءات

ملخص وصف المهنة

المناسبة المتعلقة بالمواد الخطرة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استقبال النفايات القادمة من الخارج ومن الداخل وفرزها حسب نوعها واالمتثال للقوانين واللوائح والسياسات المتعلقة بفرز
النفايات.

2

تحديد وتمييز المواد القابلة للتدوير وغير القابلة للتدوير.

3

تفريغ وتغيير وفرز المواد حسب الحاجة والحفاظ على منطقة عمل آمنة.

4

اتخاذ اإلجراءات المناسبة المتعلقة بأي مواد خطرة في مجرى النفايات.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

فرز المهمالت

2

المبادرة

2

شاحنة النفايات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تفريغ النفايات

4

التطوير الذاتي

4

منأولة النفايات

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

961

عاملو النفايات

مجموعة الوحدات

9613

الكناسون ومن يرتبط بهم

المهنة

961301

عامل نظافة شوارع

القيام بجوالت في الشوارع بحسب خطة العمل والجدول الزمني وتحديد أدوات ومستلزمات

ملخص وصف المهنة

تنظيف الشوارع ،وكنس الطرق والتقاط القمامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

القيام بجوالت في الشوارع في األوقات المخصصة حسب جداول العمل والخطط الموضوعة.

2

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

3

كنس الطرق وفقا للسياسات واإلجراءات المنظمة.

4
5

التقاط القمامة الموجودة في الشوارع وتفريغ حأوياتها والتخلص منها ورميها في المكبات المخصصة لذلك وفقا
للسياسات واإلجراءات الموضوعة
ملء النماذج لإلدارة اإلشرافية حول سير العمل واإلنجاز وتوضيح الصعوبات والتحديات التي تعيق سير العمل.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنظيف (الشوارع/المساحات الخارجية)

2

المبادرة

2

مواد التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

جمع النفايات

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

961

عاملو النفايات

مجموعة الوحدات

9613

الكناسون ومن يرتبط بهم

المهنة

961302

عامل نظافة حدائق

القيام بجوالت ميدانية في الحدائق بحسب خطة العمل والجدول الزمني وتحديد أدوات ومستلزمات

ملخص وصف المهنة

تنظيف الحدائق والتقاط القمامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

ُ
والتخلص منها
المتساقطة
إزالة األوراق الذابلة والميتة والثلج المتراكم عن األغصان ،وجمع األوراق ُ

2

العناية بنظافة الحدائق بشكل دائم وتنظيفها من مخلفات الزوار من بقايا األطعمة والعصائر.

3

االلتزام بتعليمات النظافة العامة

4

التخلص من بقايا مخلفات الزوار بوضعها في أكياس محكمة الغلق داخل صناديق النفايات الموجودة بالحديقة.

5

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

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

التنظيف (الشوارع/المساحات الخارجية)

2

المبادرة

2

صيانة المساحات الخضراء

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

جمع النفايات

4

التطوير الذاتي

4

تشغيل معدات الحدائق

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9621

والحمالون
وعمال توصيل الطرود
المراسلون
ّ
ّ

المهنة

962101

مراسل

استالم الرسائل والطرود والملفات والوثائق وتسليمها إلى اإلدارات واألقسام المختلفة في الجهة

ملخص وصف المهنة

المعنية أو لجهة أخرى ذات عالقة بعملها ونقل االثاث والقرطاسية داخل الجهة المعنية.

المهام الرئيسية للمهنة
1

استالم الرسائل والطرود والملفات والوثائق من اإلدارات واألقسام المختلفة وتوزيعها على الموظفين.

2

توزيع الرسائل الشخصية على أصحابها.

3

تصوير الوثائق الرسمية وتسليمها للموظف المعني.

4

إيصال الكتب الرسمية والمراسالت إلى الجهات الخارجية وتوثيق عملية تسليمها.

5

نقل األثاث وتأمين القرطاسية لمكاتب الموظفين.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تسليم الوثائق

2

المبادرة

2

توثيق االستالم والتسليم

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

توصيل البريد والطرود

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9621

والحمالون
وعمال توصيل الطرود
المراسلون
ّ
ّ

المهنة

962102

حمال

ملخص وصف المهنة

جمع البضائع وتوزيعها يدويا بطريقة آمنة ودون تأخير ،وأداء غيرها من المهام العامة.

المهام الرئيسية للمهنة
1

حمل األمتعة والمواد األخرى ونقلها من المواقع المحددة لها وإليها.

2

جمع البضائع من العمالء وتوزيعها عليهم ،وتقديم الخدمة على درجة عالية من الجودة

3

القيام باألنشطة العامة األخرى وفقا للحاجة والمتطلبات

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المحافظة على البضائع من التلف والضياع أثناء نقلها

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

توصيل البريد والطرود

2

المبادرة

2

توصيل السلع

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

الصحة والسالمة المهنية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9622

العاملون في المهن الفريدة

المهنة

962201

عامل مهن فريدة

ملخص وصف المهنة

القيام بإصالحات بسيطة في المباني والمرافق وصيانتها وتنظيفها

المهام الرئيسية للمهنة
1

استبدال العناصر التالفة مثل المصابيح الكهربائية

2

إصالح وطالء األسطح الداخلية والخارجية مثل الجدران والسقوف

3

إستبدال غسالة الصنبور

4

تثبيت الدرابزين او إزالته

5

تفريغ الفحم أو الخشب وتوصلية في المنازل أو المؤسسات الخاصة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تشغيل االآلت

2

المبادرة

2

أساسيات التنظيف

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تركيب النوافذ

4

التطوير الذاتي

4

الساللم والجدران

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9623

العدادات ومحصلو آالت البيع النقدية
قراء
ّ
ّ

المهنة

962301

قارئ عدادات

مراقبة عدادات المياه والصرف الصحي للتأكد من سالمتها وقراءة أرقام عدادات استهالك المياه
والصرف المخصصة له وتسجيل أرقام العدادات بالفواتير المخصصة للتحصيل ،وتبليغ الجهات

ملخص وصف المهنة

المختصة عند رصد أي خلل في عمل العدادات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

مراقبة عدادات المياه والصرف الصحي بطريقة دورية للتأكد من جودتها وأداء العمل وفق النظم المعمول بها.

2

قراءة أرقام عدادات المياه والصرف في المناطق المخصصة له للتأكد من صحتها ولتسجيل األرقام الموجودة عليها.

3

تسجيل أرقام العدادات بالفواتير المخصصة للتحصيل والتأكد من تطابق األرقام بين العدادات والفواتير.

4

تبليغ الجهات المختصة بقسم الصيانة عند رصد أي خلل في عمل العدادات.

5

االلتزام التام بسياسات وإجراءات الصحة والسالمة العامة عند القيام بمختلف األعمال.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تركيب العداد

2

المبادرة

2

قراءة العداد

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تسجيل البيانات العددية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9623

العدادات ومحصلو آالت البيع النقدية
قراء
ّ
ّ

المهنة

962302

محصل آالت بيع ذاتي

ملخص وصف المهنة

جمع إيرادات آالت البيع وإعادة تعبئة المخزون بها.

المهام الرئيسية للمهنة
1

اتباع الطرق المقررة لتعبئة مساحات التخزين بآالت البيع و وإعادة تعبئة المخزون

2

جمع إيرادات آالت البيع

3

حصلة.
الم ّ
االحتفاظ بسجالت للبضائع الموزعة واألموال ُ

4

فحص االالت لضمان خلوها من العيوب  ،وإعداد تقارير باألعطال ورفعها لفنيي أو تقنيي الصيانة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

آالت البيع

2

المبادرة

2

حفظ المخزون

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

تسجيل البيانات العددية

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9623

العدادات ومحصلو آالت البيع النقدية
قراء
ّ
ّ

المهنة

962303

موزع فواتير

إيصال الفواتير إلى الجهات المختلفة وتوثيق االستالم ووضع الفواتير في صناديق البريد وترتيب

ملخص وصف المهنة

األولويات في توزيع الفواتير.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

إيصال الفواتير إلى الجهات المختلفة وتوثيق االستالم.
وضع الفواتير في صندوق البريد بطريقة آمنة وتسليم الرسائل مباشرة للجهة المعنية عند المقدرة وفقا للسياسات
واإلجراءات المنظمة.

3

رسم خريطة الطريق وترتيب األولويات في توزيع الفواتير والقيام بالتوصيل بأسرع وقت ممكن.

4

مراعاة قواعد الصحة والسالمة العامة عند اختيار مواد التنظيف.

5

تسجيل جميع اإلجراءات المتبعة في عملية االستالم والتسليم وتسليمها للرئيس المباشر.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تقديم الفواتير

2

المبادرة

2

توثيق االستالم والتسليم

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9624

جامعو المياه والحطب

المهنة

962401

جامع حطب

ملخص وصف المهنة

تقطيع وجمع الحطب وبيعه في السوق او استهالكة

المهام الرئيسية للمهنة
1

حزم الحطب ونقلة في عربة

2

قطع جذوع األشجار وعزل جذوع األشجار المتعفنة

3

إتباع إرشادات البيئة والصحة والسالمة

4

قطع األشجار المصرح بقطعها

5

اتباع السياسات العامة لضمان اإلستدامة البيئية

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

جمع العينات

2

المبادرة

2

تنظيف الغابات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

فرز الخشب

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9624

جامعو المياه والحطب

المهنة

962402

جامع مياه

ملخص وصف المهنة

جمع المياه من اآلبار واألنهار والينابيع لإلستخدام الشخصي او التجاري

المهام الرئيسية للمهنة
1

جمع المياه من اآلبار واألنهار والينابيع في حاوية وتوصيلها إلى منازل العمالء

2

تخزين الماء بطريقة صحية وسليمة

3

تنظيف الخزان بشكل دوري

4

تحديد موقع اآلبار وإستخدام المضخات لسحب مياه اآلبار

5

إتباع إرشادات الصحة العامة

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

تنظيف الخزانات

2

المبادرة

2

الحفاظ على المياه الطبيعية

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

4

التطوير الذاتي

4
5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية
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المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9629

العاملون في المهن األولية غير المصنفين فتحت بند آخر

المهنة

962901

عامل مواقف سيارات

صف السيارات نيابة عن الضيوف بطريقة آمنة ،ومباشرة مهام موقف السيارات مثل استالم

ملخص وصف المهنة

المدفوعات.

المهام الرئيسية للمهنة
1

قيادة سيارات العمالء إلى مناطق الوقوف المحددة ،وإعادتها إليهم عند الطلب.

2

الحفاظ على موقف السيارات في حالة نظيفة وآمنة ،ومباشرة األنشطة والخدمات المتصلة به.

3

استالم المدفوعات بشكل فوري.

4

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

5

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

تعليم أقل من االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

قيادة السيارات

2

المبادرة

2

مراقبة مواقف السيارات

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

الدفعات

4

التطوير الذاتي

4

لوائح سالمة الطرق

5

5

1

التصنيف السعودي الموحد للمهن

البيانات التصنيفية للمهنة
الرمز

االسم

المجموعة الرئيسية

9

المهن األولية

المجموعة الفرعية

96

العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى

المجموعة الثانوية

962

العاملون في المهن األولية اآلخرون

مجموعة الوحدات

9629

العاملون في المهن األولية غير المصنفين فتحت بند آخر

المهنة

962902

مدقق تذاكر

فحص صالحية تذاكر الركاب أثناء سير الرحلة وفي المحطات ،ومراقبة تذاكر السفر وإصدار عقوبات

ملخص وصف المهنة

للمخالفين.

المهام الرئيسية للمهنة
1
2

فحص صالحية التذاكر أثناء الرحلة وفي المحطات.
إرسال إشعارات المخالفات وجمع الغرامات المفروضة ،وتقديم االستشهادات التي تثبت انتهاك القانون واستكمال كل ما
يلزم من تقارير.

3

االتصال بالشرطة في حال رفض المخالفين تقديم وثيقة إلثبات شخصياتهم.

4

تزويد الركاب بالمعلومات حول مواعيد الرحالت.

5

اتباع سياسات وإجراءات الصحة والسالمة والبيئة.

المتطلبات التعليمية
الحد األدنى لمستوى
التعليمي

المجال التعليمي ()1

المرحلة االبتدائية

المهارات الشخصية والتنمية

المجال التعليمي ()2
المجال التعليمي ()3

الجدارات السلوكية والفنية
#

الجدارات السلوكية

#

الجدارات الفنية

1

العمل الجماعي

1

نقل الركاب

2

المبادرة

2

حركة مرور الركاب

3

تحقيق األهداف/النتائج

3

مبيعات التذاكر

4

التطوير الذاتي

4

تعليمات السالمة

5

5

1

