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التصنيف السعودي الموحد للمهن

مقدمة

مقدمة
تعتبر الهيئة العامة لإلحصاء المرجع الرئيسي للبيانات والمعلومات بالمملكة العربية السعودية ،ولما شهدت المملكة عدة
مبادرات إلعداد تصنيفات مهنية ووظيفية بجهات مختلفة من المملكة ،وكذلك معايير مهنية متخصصة تؤثر بصورة مباشرة
على تصنيف المهن والوظائف بعدة جهات حكو مية وخاصة ،أصبح من الهام توحيد جميع تلك المبادرات والخروج بتصنيف
شامل يتم العمل به في جميع الجهات الحكومية والخاصة ويكون المرجع األساسي لجميع العمليات اإلحصائية ذات العالقة.

وفي هذا اإلطار كلفت الهيئة العامة لإلحصاء بإعداد دليل لتصنيف جميع المهن والوظائف في المملكة العربية السعودية
بما يغطي جميع األنشطة االقتصادية في المملكة بقطاعيها الحكومي والخاص بما يضمن وجود مرجع تصنيفي موحد
ً
ً
ودوليا يتم استخدامه بشكل متسق من قبل جميع الجهات المعنية بالتصنيفات المهنية في المملكة العربية
محليا
ومتوائم
السعودية ،وذلك كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ( )540بتاريخ 1440 /9 /16هـ ،البند الثاني:
.1

تشكيل فريق فني في الهيئة العامة لإلحصاء ،يشارك فيه ممثلون من الهيئة ،ومن وزارة الخدمة المدنية ،ووزارة
العمل والتنمية االجتماعية ،وأمانة مجلس الخدمة العسكرية ،ومركز المعلومات الوطني ،وصندوق تنمية الموارد
البشرية ،وللفريق دعوة أي جهة أخرى يرى أهمية مشاركتها في أي من الموضوعات التي يبحثها ويدرسها.

.2

يعمل الفريق الفني على إعداد تصنيف سعودي موحد للمهن ،يراعي فيه ما يأتي:


ً
موائما للتصنيف الدولي  ،2008والتحديثات الالحقة له.
أن يكون



أن يحتوي على أوصاف مهنية منطلقة من أوصاف التصنيف المهني المعياري العربي ،وأوصاف التصنيف لدى
الجهات ذات العالقة.



على الفريق الفني االنتهاء من إعداد التصنيف خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار ،ويرفع ما يتم
التوصل إليه ،الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة.

وبناء عليه ،تم تشكيل فريق فني في الهيئة العامة لإلحصاء برئاسة الهيئة وعضوية عدد من الجهات الحكومية بالتعاون مع
ً
بيت خبرة متخصص بهدف مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( )540بتاريخ /9 /16
1440هـ ،بما يتواءم مع التوجهات االسترا تيجية والتطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية والتي بدورها تطلبت
القيام بعدد من التعديالت في بعض النواحي التصنيفية مع األخذ بعين االعتبار أفضل المستجدات والممارسات العالمية
الحديثة في مجاالت تصنيف المهن.
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مقدمة

األهداف العامة لمشروع مراجعة التصنيف السعودي الموحد
للمهن
يهدف هذا المشروع إلى مراجعة جميع أدلة التصنيفات المهنية الحالية ومقارنتها بالممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال
مما يضمن الوصول إلى نظام عصري ومتكامل لتصنيف المهن يلبي تطلعات الهيئة العامة لإلحصاء .وبشكل عام سيشمل
هذا المشروع على المراحل الرئيسية التالية:
.1

مراجعة التصنيفات الحالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية و يشمل تصنيف الهيئة العامة لإلحصاء ،التصنيف
المهني المعياري العربي المعتمد لدى وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وتصنيف الوظائف الحكومية المعتمد لدى
وزارة الخدمة المدنية.

.2

مراجعة عمليات الربط والمقارنة بين التصنيفات الثالثة وتقديم التوصيات الالزمة لضمان المواءمة بينها.

.3

إعداد دليل تصنيف المهن الموحد بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العالقة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.

.4

إعداد األوصاف المهنية لجميع المهن المتفق عليها بالحد التصنيفي المعتمد في دليل التصنيف الجديد.

.5

تقديم الدعم الفني في مرحلة التطبيق بعد اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.

وتهدف هذه المنهجية إلى عرض عملية مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن ،مع مراعاة المواءمة مع التصنيف
ً
متضمنا:
المعياري الدولي للمهن (،)ISCO-08
.1

منهجية التصنيف

.2

مراعيا المواءمة مع التصنيف المعياري الدولي للمهن ()ISCO-08
هيكلية التصنيف
ً

.3

معايير إعداد قوائم المهن وقواعد التسميات للمهن

.4

ً
موضحا المجموعات الرئيسية والحدود التصنيفية
دليل المهن

.5

األوصاف المهنية للمهن المدرجة بالدليل

وفي هذا الصدد ،يهدف هذا التقرير إلى عرض المعايير العامة للهيكلية المقترحة لنظام التصنيف المهني بما يشمل
منهجية التصنيف والعناصر التي يتضمنها كالمؤهالت التعليمية وغيرها ،باإلضافة إلى منهجية عملية الترميز.

الجزء األول :منهجية التصنيف
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الجزء األول

منهجية التصنيف
تعرف عملية تصنيف المهن بأنها عملية شاملة ومتكاملة تهدف إلى تقسيم األعمال لمهن مختلفة يتحدد في ضوئها نوع
العمل وطريقة القيام بالمهام الموكلة ومتطلبات التأهيل ،مما ينتج عن ذلك تقسيم المهن وفرزها بطريقة هرمية في
مجموعات رئيسية تتفرع منها مجموعات فرعية ثم إلى مجموعات أصغر إلى أن يتم الوصول إلى المهن والتي تعتبر أدنى
تقسيم مهني في قوائم المهن.

وترتبط أهمية وجود نظام منهجي وعلمي لتصنيف المهن بمجموعة من األهداف التي يمكن تلخيصها بما يلي:


تجميع البيانات اإلحصائية عن توافر المهن في سوق العمل بسهولة ودرجة عالية من الدقة والتفصيل



مطابقة احتياجات سوق العمل مع المهن المتاحة والتعرف على الفجوات



وضع خطط لسد فجوة العرض والطلب لسوق العمل السعودية من خالل العمل مع الجهات المؤهلة للمهن مثل
وزارة التعليم وغيرها



توفير لغة مشتركة لكافة إدارات الموارد البشرية بالقطاعين الحكومي والخاص على صعيد كافة القطاعات
االقتصادية بالمملكة

ويتبنى التصنيف السعودي الموحد للمهن اإلطار األساسي للتصنيف المعياري الدولي للمهن  ISCO-2008والذي طورته
منظما يتكون من أربعة حدود تصنيفية حسب
تصنيفا
ً
منظمة العمل الدولية .ويعد التصنيف المعياري الدولي للمهن
ً
التسلسل المهني ويسمح بتصنيف جميع المهن في العالم إلى  436مجموعة موحدة.

وقد تبنى التصنيف السعودي الموحد للمهن أيضا تعريف المهنة كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي للمهن كما يلي:
تشير المهنة الى نوع العمل المؤدى في الوظيفة .وعليه تُ عرف المهنة على أنها" :مجموعة من الوظائف التي تتصف
مهامها وواجباتها الرئيسية بدرجة عالية من التشابه".

ويفرق التصنيف الدولي بين المهن والوظائف بحيث يقتصر التصنيف على المهن لتحقيق المعايير المتبعة في إعداد
التصنيف .ويعرف التصنيف المعياري الدولي للمهن  ISCO-08الوظائف بأنها" :مجموعة المهام والواجبات التي يؤديها أو
المفترض أن يؤديها ،شخص واحد لصاحب عمل معين ،بما في ذلك العمل الحر".

كما يتبنى التصنيف السعودي الموحد للمهن مجموعة من المعايير العالمية التي تتوخاها الدول عند تطوير أنظمة تصنيف
المهن الموحدة على المستوى الوطني والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
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الجزء األول

ً
ً
ومتوافقا مع أنظمة التصنيف الدولية وأفضل الممارسات
متوائما
المواءمة :وهو أن يكون نظام التصنيف المتبع
العالمية في هذا المجال.



ً
وفقا للغرض الذي تخدمه.
المنطقية :وهو أن يتم بناء عملية الفرز أو التجميع على أسس منطقية



تطبق قواعده بسهولة دون الحاجة لتطبيق قواعد
االتساق :وهو أن يكون األسلوب المستخدم عام ومتسق بحيث
َّ
خاصة لتجميع أو تقسيم بعض المهن.



الشمولية :وهو أن يكون األسلوب المستخدم شامل بشكل يتسع لجميع أنواع المهن وإتاحة الفرصة لتفصيلها
على وظائف.



الدقة والوضوح :وهو أن يشتمل نظام التصنيف على تعريفات وصفية واضحة لجميع المهن.



سهولة االستخدام :وهو أن يشتمل نظام التصنيف على أدلة إرشادية واضحة تسهل عملية استخدامه وتحديثه
بصفة مستمرة.

وتعتمد عملية مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن على المنهجية التالية:


اتباع معايير ومحددات التصنيف المعياري الدولي للمهن ))ISCO-08



اتباع األسلوب المهاري لتصنيف المهن ( 4مستويات مهارة وتعريفاتها)



مطابقة الحدود التصنيفية (أربعة حدود تصنيفية حيث يضع الحد التصنيفي األعلى مستوى المهارة لجميع الحدود
التالية)



استخدام مسميات الحدود التصنيفية كما ورد بالتصنيف الدولي  ISCO-08وأعدادها (وتشمل  10مجموعات رئيسية
ً
وصوال للحد الرابع وهو الوحدة التي يتم عليها حصر المهن)
نوعيا
تتفرع
ً



استخدام طريقة الترميز المتبعة بالتصنيف الدولي  ISCO-08ومطابقتها

وفيما يلي عرض األسلوب المتبع لهيكلة التصنيف السعودي الموحد للمهن بما يحقق المواءمة مع التصنيف المعياري
الدولي للمهن ): )ISCO-08
.1

تحديد المجموعات الرئيسية
تعتبر عملية تحديد المجموعات لقوائم المهن هي الحجر األساس لعملية التصنيف والذي تعتمد عليه جميع عمليات
الفرز والتجميع الالحقة.
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الجزء األول

تحديد المجموعات الرئيسية عن طريق مستوى المهارة

ويعنى مستوى المهارة بقياس مدى
تعرف المهارة بأنها القدرة على القيام بالمهام والواجبات المرتبطة بعمل معينُ ،
تعقيد ونطاق المهام والواجبات التي يتعين القيام بها .ومن خالل تحديد مستوى المهارة الالزم للقيام بالعمل ،يتم
ابتداء من الوظائف اإلشرافية والتخصصية التي تتطلب درجة تأهيل علمي مرتفعة ويتدرج
تحديد المجموعات العامة
ً
ً
تنازليا لمستويات المهارة األخرى حتى الوصول إلى المستوى األدنى من المهارة في األعمال اليدوية التي ال تتطلب
العملية.
مستوى تعليمي متقدم ،والتي يتطلب إنجازها توفر قد ٍر محدود من المهارات
ّ
يتم االعتماد على
ومن الجدير بالذكر أنه وبعد تحديد المجموعات الرئيسة في التصنيف على أساس مستوى المهارة ّ
أسلوب التخصص المهاري (التقسيم النوعي) في تحديد وتبويب المجموعات الفرعية داخل المجموعات الرئيسية .ومن
يتم اتباع أسلوب التخصص المهاري (التقسيم النوعي) في تحديد
الشائع أيض ًا في العديد من أنظمة التصنيف أن َّ
بعض المجموعات الرئيسية ألغراض موازنة وتبسيط عملية التصنيف على أن ال ُيخِ َّل ذلك بالمبدأ الرئيسي الذي يشترط
أن تتضمن هذه المجموعات مهن بنفس المستوى المهاري المطلوب.



مستويات المهارة

ُحددت مستويات المهارة المعتمدة في التصنيف المعياري الدولي للمهن ( )ISCO-08الذي تبنّ ى بدوره التصنيف
الدولي المعياري للتعليم ( .)ISCED-11وفيما يلي إيضاح مختصر حول مستويات المهارة األربعة المعتمدة في
التصنيف المعياري الدولي للمهن:
أ-

مستوى المهارة األول
يرتبط هذا المستوى المهاري بالمهن التي يتطلب إنجازها القيام بمهام بدنيةأويدوية بسيطة وروتينية ،وقد تتطلب
استخدام أدوات يدوية ،مثل المجارف ،أو المعدات الكهربائية البسيطة مثل المكانس الكهربائية .ويمكن اشتراط
إتمام التعليم االبتدائي أو المرحلة األولى من التعليم األساسي لتحقيق مستوى الكفاءة المطلوبة في أداء بعض
الوظائف والمهن المندرجة ضمن هذا المستوى .وقد ُيشترط الخضوع إلى فترة قصيرة من التدريب على رأس
العمل لبعض الوظائف في هذا المستوى.

ب-

مستوى المهارة الثاني
يرتبط هذا المستوى المهاري بالمهن التي يتطلب إنجاز ها القيام بمهام إجرائية بسيطة كتشغيل اآلالت والمعدات
اإللكترونية وقيادة المركبات وصيانة المعدات الكهربائية والميكانيكية وإصالحها ،إضافةً إلى معالجة المعلومات
المدرجة ضمن هذا المستوى
ويشترط مستوى الكفاءة في األداء المطلوب في المهن ُ
وتنظيمها وتخزينهاُ .
كحد أدنى .وقد ُيشترط الخضوع إلى فترة من التدريب على رأس العمل لبعض
الحصول على التعليم المتوسط
ٍّ
تحل الخبرة والتدريب على رأس العمل محل التدريب المطلوب.
المهن في هذا المستوى ،وفي بعض الحاالت ،قد ُّ

ت-

مستوى المهارة الثالث
يرتبط هذا المستوى المهاري بالمهن التي يتطلب إنجازها القيام بمهام فنية وعملية معقدة تتطلب قدر ًا كبير ًا من
معين من المجاالت المتخصصة .وتتحقق عادةً كفاءة األداء في
المعرفة التجريبية والتقنية واإلجرائية في مجال
ّ
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الجزء األول

المهن على هذا المستوى نتيجة الدراسات في إحدى مؤسسات التعليم العالي لمدة تتراوح ما بين السنة والثالث
سنوات بعد االنتهاء من التعليم الثانوي ،وهو ما يفضي عادة إلى شهادة ال تعادل الشهادة الجامعية األولى.
ث-

مستوى المهارة الرابع
يرتبط هذا المستوى المهاري بالمهن التي يتطلب إنجازها توفر مهارات معقدة في حل المشكالت واتخاذ القرار
والتفكير التحليلي مع تطبيق مج موعة واسعة من المعارف النظرية والواقعية في مجال متخصص .وتتحقق الكفاءة
في األداء في هذا المستوى نتيجة الدراسات في إحدى مؤسسات التعليم العالي لمدة تتراوح ما بين ثالث إلى
ست سنوات ،وهو ما يفضي إلى منح الشهادة الجامعية األولى أو درجة أعلى منها .وفي بعض األحيان قد
تشترط باإلضافة إلى التعليم الرسمي ،الخبرة الواسعة في مهنة ذات صلة والتدريب على رأس العمل.

.2

تحديد الحدود التصنيفية (المجموعات التصنيفية)


تحديد المجموعات الرئيسية والمجموعات التي تليها

تمت مطابقة الحدود التصنيفية األربعة األولى للتصنيف السعودي الموحد للمهن على الحدود التصنيفية للتصنيف
الم عياري الدولي للمهن ،وذلك باتباع نفس آلية تجميع المهن إلى مجموعات نوعية (تجميع حسب نوع العمل ومجاالته)
بناء على
لجميع الحدود التصنيفي التالية للحد األعلى للتصنيف وهو المجموعة الرئيسية ،والتي كما تم إيضاحه تحددت ً
مستوى المهارة.
ويتميز التصنيف السعودي الموحد للمهن بإضافة الحد الخامس واألخير للتصنيف وهو حد المهنة.

.3

أسلوب الترميز


تحديد عدد أرقام الرمز التصنيفي للحدود التصنيفية

تم ترميز األربع حدود التصنيفية للتصنيف السعودي الموحد للمهن باالعتماد على نفس طريقة الترميز المتبعة
بالتصنيف المعياري الدولي للمهن والتي تعين رقم واحد فقط لكل حد تصنيفي ،ثم تم تعيين رقمين للحد الخامس
(حد المهن) ليستوعب أعداد المهن المدرجة تحت الحد الرابع للتصنيف الدولي.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

هيكلية التصنيف
ً
وفقا لمعايير ومحددات
ً
عاما حول هيكلية وحدود التصنيف والترميز والتي تأسست
يقدم هذا الجزء من المنهجيةملخص ًا
أيضا على توضيح كيفية ربط مستويات المهارة بالمتطليات
ً
التصنيف المعياري الدولي للمهن .كما يشتمل هذا الجزء
التعليمية ،وكذلك نبذة عن الجدارات السلوكية والفنية المستخدمة في تحديد المهارات المطلوبة لمهن التصنيف السعودي
الموحد للمهن.

وتتضمن هيكلية التصنيف على المواضيع الرئيسية التالية:
 .1المجموعات الرئيسية
 .2المجموعات التصنيفية (الحدود التصنيفية)
 .3اسم المهنة
 .4الترميز
 .5ربط المهن بالمؤهالت األكاديمية (حسب مستوى المهارة ونوع العمل)


مستويات التعليم



مجاالت التعليم

 .6الجدارات السلوكية والفنية

 .1المجموعات الرئيسية
تم تحديد المجموعات الرئيسية بقائمة مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن ،حسب مستويات المهارة األربعة المعتمدة
ّ
ً
عالميا لدى التصنيف المعياري الدولي للمهن ( .) ISCO-08ويوضح الجدول التالي المجموعات الرئيسية ومستويات المهارة
المحددة حسب التصنيف المعياري الدولي للمهن:

اسم المجموعة الرئيسية

رمز المجموعة

مستوى المهارة
3-4

1

المديرون

2

االختصاصيون

4

3

واالختصاصيون المساعدون
الفنيون
ّ
ّ

3

4

عاملو الدعم المكتبي

2

5

عاملو الخدمات والمبيعات

2

6

العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع األسماك

2

التصنيف السعودي الموحد للمهن

رمز المجموعة

الجزء األول

مستوى المهارة

اسم المجموعة الرئيسية

7

عاملو الحرف ومن يرتبط بهم

2

8

مشغلو المصانع واآلالت وعاملو التجميع
ّ

2

9

المهن األولية

1

0

العاملون في القوات المسلحة

1-2-4

 .2المجموعات التصنيفية (الحدود التصنيفية)
يعتمد التصنيف السعودي الموحد للمهن في تحديد الحدود التصنيفية للمجموعات التالية للمجموعة الرئيسية على أساس
نوع العمل (تخصص المهارة) في المجموعات الفرعية حيث أن التقسيم النوعي يبدأ من الحد الثاني للمجموعات وحتى الحد
األدنى (أي من المجموعة الفرعية وحتى حد الوحدة) .كما أنه من الممكن تحديد مجموعات رئيسية نوعية ألغراض خلق التوازن
والتناسق والتبسيط في عمليات التجميع ولكن بشرط أن ال تتعدد مستويات المهارة داخل المجموعة الرئيسية (لكل مجموعة
مستوى مهارة واحد فقط باستثناء مجموعة فرعية واحدة بمجموعة المديرين الرئيسية وكذلك مجموعة العاملون في القوات
المسلحة ،وذلك بما يتوافق مع التصنيف المعياري الدولي للمهن.

ويوضح الجدول التالي توزيع مجموعات المهن في خمسة حدود تصنيفية بحسب تدرجها الهرمي:

الترتيب

اسم الحد التصنيفي

1

المجموعة الرئيسية

2

المجموعة الفرعية

3

المجموعة الثانوية

4

الوحدة

5

المهنة

التعريف
تمثل الحد األعلى وتتفرع إلى مجموعات فرعية ،مثال :مجموعة
االختصاصيون
االختصاصيون في
تمثل الحد الثاني وتتفرع إلى مجموعات ثانوية ،مثال:
ّ
العلوم والهندسة
االختصاصيون في الفيزياء
تمثل الحد الثالث وتتفرع إلى وحدات ،مثال:
ّ
وعلوم األرض
تمثل الحد الرابع وتتفرع إلى مهن ،مثال :الفيزيائيون والفلكيون
تمثل الحد الخامس وتُ عد الوحدة اإلحصائية األساسية في التصنيف ،مثال:
فيزيائي

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

خصائص الحد التصنيفي الخامس الخاص بالتصنيف السعودي الموحد:
وتعرف المهنة بأنها مجموعة من الوظائف التي تتصف مهامها وواجباتها الرئيسية بدرجة عالية من التشابه ،ويكون وصف
ّ
شامال بحيث يمكن أن يشمل الوظائف التفصيلية التي سوف تُ درج تحتها من قبل الجهات المختلفة بجميع القطاعات.
المهام
ً
ويحدد وصف المهنة الحدود الدنيا من المتطلبات التي يجب توافرها في أصحاب المهن (من حيث مستوى التعليم وأمثلة
لمجاالت التعليم والمهارات الفنية والسلوكية).

وتتشابه المهن في طبيعة العمل ومستوى ونوع التعليم األكاديمي ،ولكنها تختلف باختالف طبيعة المهام والواجبات
المطلوبة:


في حال تشابهت بعض المهن في طبيعة العمل وال مهام والواجبات بشكل عام ومستوى ونوع التعليم ،تم دمج
المهن في مهنة عامة واحدة.



تم اتباع مبدأ النطاق الواسع الذي يتسع لعدد من المهن المتماثلة ،ويتم االتجاه نحو مبدأ النطاق الضيق كلما زادت
الحاجة للتخصيص وظهرت اختالفات في طريقة القيام بالعمل بين المهن.



ال ينظر للمستويات عند تصنيف المهن ،أو المراتب الوظيفية أو الهياكل التنظيمية المختلفة بأي من الجهات

 .3اسم المهنة


وتستخدم مسميات للمهن تنطلق من نوع العمل للداللة الواضحة على ماهية المهنة وبحيث تستطيع جميع
الجهات المستخدمة من االستدالل على المهن المناسبة لوظائفها.

 .4الترميز
يجب أن تحقق عملية الترميزالمعايير التالية:


تتوافق نوع األنظمة اإللكترونية المستخدمة.



يفي بالغرض من الرمز والمراد إبرازه من معلومات.



مناسبة عدد الخانات سواء كانت رقمية أو َحرفية داخل الرمز.



درجة السهولة في الترميز إلى جانب درجة السهولة في فهم داللة الرمز.

وبناء على ما تم استعراضه بمنهجية الترميز  ،سوف يتكون رمز المهنة من خمس حدود تشتمل على ست خانات رقمية كما
ً
يلي:


الحد األول :خانة واحدة ( )9-1وهي الخانة األولى من اليسار.



الحد الثاني :خانة واحدة من ( )9-1وهي الخانة الثانية من اليسار.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول



الحد الثالث :خانة واحدة ( )9-1وهي الخانة الثالثة من اليسار.



الحد الرابع :خانة واحدة ( )9-1وهي الخانة الرابعة من اليسار.



الحد الخامس :خانتان (( )99-01ألن هناك امكانية أن يصل عدد المهن في المجموعة المهنية الواحدة أكثر من تسع
مهن) وهما الخانتان الخامسة والسادسة من اليسار.

 .5ربط المهن بالمؤهالت األكاديمية (حسب مستوى المهارة ونوع العمل)


مستويات التعليم

ترتبط المجموعات الرئيسية مباشرة بمستويات التعليم المطلوبة للمهن داخل المجموعة وذلك حسب المستويات
التعليمية المحددة في اإلطار الدولي للتعليم  ISCED-11والذي قام التصنيف المعياري الدولي للمهن بربط مستويات
المهارة عليه.

ويوضح الجدول التالي الربط بين مستويات المهارة وبين مستويات المؤهالت المعتمدة لدى التصنيف المعياري
الدولي للمهن ،باإلضافة إلى مستويات التعليم المعتمدة لدى التصنيف الدولي المعياري للتعليم .ISCED-11
مستوى المهارة

4

مستويات التعليم

وصف المستوى التعليمي

وصف المستوى التعليمي

كما في ISCED-11

ISCED-11

التصنيف السعودي الموحد للمهن

8

دكتوراه أو ما يعادلها

دكتوراه

7

ماجستير أو ما يعادله

ماجستير (يشمل التقني)

6

بكالوريوس أو ما يعادله

بكالوريوس (يشمل التقني)

5
3
4

2

1

تعليم عالي قصير ال يصل
بكالوريوس
تعليم بعد الثانوي ال يصل

دبلوم

للتعليم العالي

3

تعليم ثانوي أعلى (ثانوي)

ثانوية عامة

2

تعليم ثانوي أدنى (متوسط)

شهادة متوسطة

1

تعليم ابتدائي

شهادة ابتدائية

0

تعليم اقل من االبتدائي

تعليم اقل من االبتدائي

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء األول

مجاالت التعليم

اعتمادا على المعايير الدولية كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي لمجاالت
تم إعداد قوائم مجاالت التعليم وفروعها
ً
التعليم .ISCED-13

ويستخدم التصنيف المعياري الدولي لمجاالت التعليم ثالث حدود تصنيفية تبدأ بالحد األعلي للمجال الواسع للتعليم،
ثم النطاق الضيق ،والذي يتفرع إلى المجال التفصيلي للتعليم .ولتلبية احتياجات سوق العمل السعودية تم االعتماد
على الحد الثالث التفصيلي لمجاالت التعليم عند إعداد المتطلبات األكاديمية للمهن.

ويوضح الملحق رقم ( )1مجاالت التعليم حسب التصنيف المعياري الدولي للتعليم  .ISCED-13وفيما يلي مثال
لتصنيف مجاالت التعليم الدولي:
الرمز

المجال الواسع

الرمز

المجال التفصيلي

الرمز

0811

إنتاج المحاصيل واإلنتاج الحيواني

0812

البستنة

082

علم الغابات

0821

علم الغابات

083

مزارع األسماك

0831

مزارع األسماك

084

الطب البيطري

0841

الطب البيطري

081

المجال الضيق
الزراعة

الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك
والطب البيطري

 .6الجدارات الفنية والسلوكية


الجدارات السلوكية

ً
اتباعا
تم في هذه المرحلة تحديد الجدارات السلوكية والفنية العامة للمهنة بحيث تم الرجوع إلى إطار الجدارات السلوكية
ألفضل الممارسات العالمية.



الجدارات الفنية

ً
اتباعا ألفضل الممارسات العالمية عند تعيين جدارات فنية لتصنيفات المهن الوطنية ،فقد تم االسترشاد بدليل
التصنيف األوروبي للمهارات والكفاءات والمؤهالت المطلوبة للمهن ( European Skills/Competences,
) )qualifications and Occupations (ESCOوالذي يعتبر من أفضل المصادر العالمية التي يمكن االعتماد عليها في
بناء الجدارات الفنية العامة على مستوى المهن ،مع األخذ بعي ن االعتبار أن هذا الدليل األوروبي يتسم بالكلية
والعمومية.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

ويعد الملخص التالي بمثابة خارطة عامة عن المواءمة بين التصنيف المعياري الدولي للمهن والتصنيف السعودي الموحد
ُ
للمهن:


( )10مجموعات رئيسية (كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي للمهن )ISCO-08
جدا من العمل ،وليس أنواع معينة من العمل المنجز .وهناك عشرة
المجموعة الرئيسية وتمثل مجاالت واسعة ً
مجموعات رئيسة كل منها محدد برقم واحد من 9-0



( )43مجموعة فرعية (كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي للمهن )ISCO-08
المجموعات الفرعية هي أقسام فرعية ضمن المجموعات الرئيسية مقسمة حسب المجاالت العامة للعمل.



( ) 130مجموعة ثانوية (كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي للمهن )ISCO-08
المجموعات الثانوية هي أقسام فرعية ضمن المجموعات الفرعية مقسمة حسب المجاالت الفرعية ألنواع العمل.



( )432وحدة (كما جاء بالتصنيف المعياري الدولي للمهن )ISCO-08
تفصيال من تلك المندرجة ضمن
هي أقسام فرعية من المجموعات الثانوية .ويكون تصنيفها بشكل أدق وأكثر
ً
المجموعات الثانوية ،وتدل مباشرة على أنواع العمل المتخصصة.



( ) 2013مهنة (المستوى الخامس الخاص بالتصنيف السعودي الموحد للمهن)
يال في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
هي تقسيمات فرعية للوحدات وتعد األكثر تفص ً

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

ويوضح الجدول التالي إحصاءات الحدود التصنيفية وأعداد المهن المشمولة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن :
المجموعة

المجموعة

رمز المجموعة

الفرعية

الثانوية

1

المديرون

4

11

31

2

االختصاصيون
ّ

6

27

92

627

5

20

84

370

4

عاملو الدعم المكتبي

4

8

27

52

5

عاملو الخدمات والمبيعات

4

13

39

109

3

9

18

53

5

14

66

178

3

14

40

218

6

11

32

77

3

3

3

18

43

130

432

2013

الرئيسية

3

6

7

8

9

0

المجموعة الرئيسية

واالختصاصيون
الفنيون
ّ
ّ
المساعدون

العاملون المهرة في الزراعة
والغابات ومزارع األسماك
عاملو الحرف ومن يرتبط بهم
مشغلو المصانع واآلالت
ّ
وعاملو التجميع
المهن األولية
العاملون في القوات
المسلحة
المجموع

الوحدة

المهنة
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الجزء األول

معايير وخطوات مراجعة التصنيف
 .1معايير مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن
ً
عددا من المهن التي تتميز بدرجة عالية من العموم
تم إعداد قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن والذي يضم
ً
سابقا.
والشمولية بما يعكس طبيعة المهن كما تم تعريفها

ً
تماشيا مع أفضل
وتم بناء قوائم مهن التصنيف بطريقة ممنهجة ومتسقة حيث تم وضع بعض المعايير والمبادئ العامة
الممارسات العالمية وبما يناسب أهداف التصنيف السعودي الموحد للمهن:


مراجعة التصنيفات الحالية المعتمدة في المملكة بما يشمل  :التصنيف السعودي للمهن النسخة الصادرة بقرار
مجلس الوزراء ،والتصنيف المهني المعتمد لدى وزارة العمل ،وتصنيف الوظائف الحكومية المعتمد لدى وزارة
الخدمة المدنية ،والتصنيف المهني المعياري العربي المعتمد لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.



إعداد دليل التصنيف السعودي الموحد للمهن بمشاركة الجهات الحكومية ذات العالقة المحددة بقرار مجلس الوزراء.



اتباع المعايير العامة للتصنيف المعياري الدولي للمهن  ISCO-08عند تحديد المهن حسب مستوى المهارة ونوع
العمل المؤدى



إعادة ترتيب المهن بدقة على المجموعات الرئيسية و/أو الوحدات للتصنيف المعياري الدولي للمهن

ومن خالل عملية تقييم الوضع الراهن ،والتي تم فيها دراسة نسخة التصنيف السعودي الموحد للمهن الصادرة بموجب قرار
مجلس الوزراء ،تم تحديد مجموعة من المعايير األخرى الواجب اتباعها عند إعداد قوائم مهن التصنيف:


حذف التكرار في المهن سواء المتشابه أسماءها أو عند اختالفها



حذف المهن المندثرة



حذف المسميات التي ال يمكن تعريفها بالمهن ،أي التي ال تدل على نوع عمل دائم ،أو تلك التي تتم باإلنتخاب
أو اإلنابة أو تتسم بالموسمية أو مهام التكليف



تحديث أسماء المهن بما يواكب التطورات والمستجدات في سوق العمل



مراعاة االتساق في مستوى التفاصيل ومراعاة طبيعتها مع مراعاة احتياجات الجهات المطبقة لتصانيف خاصة.



عدم إدراج وظائف بقوائم المهن وعلى األخص تلك الدالة على هياكل تنظيمية معينة



دقة المطابقة على المجموعات الرئيسية للتصنيف المعياري الدولي للمهن



دقة المطابقة على الوحدة المناسبة بالتصنيف المعياري الدولي للمهن



وضع أسلوب موحد للتسميات المهنية:

التصنيف السعودي الموحد للمهن

أ-

الجزء األول

أن يكون المسمى المهني ذا مضمون دال على مستوى المهارة (إشرافية أو مساهمة فردية) للمهنة بما
يتالءم مع الوصف المهني وطبيعة المهام المناطة بها ،وبما يضمن سهولة فهم المهنة من خالل االسم
مباشرة.

ب-

أن ال يكون هناك المسمى دال على مسمى وظيفي أو مستوى وظيفي أو مرتبة وظيفية أو محدد على
جهة معينة أو هيكل وظيفي.

ت-

عدم استخدام نفس المسمى المهني ألكثر من مهنة.

ث-

أن يكون المسمى المهني ً
داال على الطبيعة النوعية للمهنة (بحيث يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر
بالمجموعة الثانوية أو الوحدة التي تندرج ضمنها المهنة) وبما يسهل فهم المجال التخصصي والفني للمهنة.

ج-

ً
شائعا ومتداول االستخدام لدى الهيئات والمؤسسات الشبيهة في القطاعين
أن يكون المسمى المهني
العام والخاص وخاصة بين ممارسي المهنة والمتخصصين بها.

ح-


مالئمة اسم المهنة للثقافة العامة المحلية.
استخدام أسماء الحدود التصنيفية للتصنيف ال معياري الدولي للمهن بترجمة دقيقة لعدم إيجاد لبس في تصنيف
المهن تحتها



حذف «المجموعات» من الحد التصنيفي للمهن ،حيث يقتصر حد المهنة على أسماء لمهن محددة فقط



عدم استخدام المسميات الدالة على مستويات أو مسارات وظيفية (باحث ،خبير ،مستشار ،إلخ)



إلغاء التفاصيل الدقيقة التي ال تعتبر مهن وإنما تجزئة لوظائف ومهام المهن



إضافة المهن الجديدة التي استحدثت في سوق العمل السعودية والدولية

 .2خطوات مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن
ً
اتباعا للمعايير السابق عرضها إلعداد قوائم المهن ،تمت دراسة وتحليل العديد من الوثائق والبيانات للوقوف على أقرب
صورة لالحتياجات الفعلية لجميع الجهات المطبقة لتصنيفات خاصة أو الجهات المنظمة لمهن معينة أو لسوق العمل
السعودية بصفة عامة ،ثم الخروج بتصور مبدئي عن المهن التي يجب أن تشملها قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد
للمهن .ولذلك كان من الضروري الق يام بإعداد قوائم المهن على عدة مراحل ووضع آلية كفء للعمل ،يمكن إجمالها فيما
يلي:
.1

بتشكيل فريق للمراجعة ممثل من ( :وزارة الخدمة المدنية  ،وزارة العمل والتنمية االجتماعية  ،صندوق تنمية الموارد
البشرية ،الهيئة السعودية للتخصصات الصحية  ،مكتب الخطة الوطنية للتوظيف ،الهيئة العامة لإلحصاء) يقوم
بمراجعة قوائم المهن واألوصاف المهنية الواردة من قبل بيت الخبرة  ،ويرفع لرئاسة الفريق الفني تقرير عن كل
مهمة منجزة.
وقت الحق انضم لفريق المراجعة كل من هيئة األمن السيبراني ،وزارة االتصاالت والمعلومات ،وزارة الصحة.
ٍ
وفي

 .2ارسال قائمة المهن واألوصاف المهنية من قبل فريق عمل المشروع إلى فريق المراجعة حسب جدول تواريخ محددة

التصنيف السعودي الموحد للمهن

.3

الجزء األول

يقوم أعضاء فريق المراجعة بالتحضير والمراجعة األولية لقائمة المهن المرسلة ،وتحديد المالحظات والمرئيات قبل
اجتماع فريق المراجعة.

 .4يعقد فريق المراجعة اجتماع في اليوم بعد الثاني من تاريخ إرسال القائمة يتم فيها مراجعة القائمة واعتمادها ،وتزويد
بيت الخبرة بالمالحظات لعكسها على التصنيف .وفي حال وجود مالحظات لم يتم البت فيها ترفع للفريق الفني
التخاذ القرار المناسب
 .5يتم ارسال القائمة المعتمدة من فريق المراجعة الى رؤساء الفرق وممثلي الجهات لالعتماد النهائي خالل يومي عمل
.6

يلتزم فريق عمل المشروع فقط بالقائمة المعتمدة من قبل فريق المراجعة ويتم البدء في إعداد األوصاف المهنية
لها.

.7

يقوم الفريق الفني بإرسال المالحظات على األوصاف المهنية بالبريد اإللكتروني لبيت الخبرة ليتم دراستها وعكس
المناسب منها

.8

يقوم الفريق الفني باعتماد قوائم المهن واألوصاف المهنية بعد عكس المالحظات أو الرد عليها من قبل فريق عمل
الشركة.

وبناء على ما سبق ،تم إعداد قائمة المهن للتصنيف السعودي الموحد للمهن في صورتها النهائية كما يوضح الجزء الثاني
ً
«قائمة مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن».

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

إ عداد األوصاف المهنية للتصنيف السعودي الموحد للمهن
 .1معايير كتابة ا ألوصاف المهنية المدرجة بالتصنيف السعودي الموحد للمهن
تعد االوصاف المهنية جزء ال يتجزأ من بناء أي نظام تصنيف مهني أو وظبفي ،حيث ال يكتمل مفهوم المهنة إال بوصف
نوع العمل المؤدى والمهام الرئيسية لها لالستدالل على ما يمكن أن يندرج تحتها من وظائف أو واجبات محددة حسب الجهات
المستخدمة .وبالرغم من المسميات المهنية تعطي فكرة واضحة عن ماهية المهنة ،إال أن تفاصيل الوصف المهني يعطي
التفاصيل الدقيقة عن المتطلبات التي يجب توافرها في أصحاب المهن.

بناء على ما تقدم تم إعداد قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن والذي يضم عدد ًا من المهن التي تتميز بدرجة
ً
ً
سابقا.
عالية من العموم والشمولية بما يعكس طبيعة المهن كما تم تعريفها

ً
تماشيا
وكما تم بناء قوائم مهن التصنيف بطريقة ممنهجة ومتسقة ،تم ات باع معايير ومبادئ عامة لكتابة األوصاف المهنية
مع أفضل الممار سات العالمية ،كما جاء بالدليل المعتمد لكتابة األوصاف المهنية للتصنيف السعودي الموحد للمهن
المعد قبل البدء في إعداد األوصاف المهنية لقوائم المهن:


المعدة بالعمومية والب عد عن التخصيص لتتمكن الجهات من تخصيصها وفقا الحتياجاتها
تتسم األوصاف المهنية ُ
المتباينة.



استخدام لغةعربية صحيحة وسليمة وال سيما عند صياغة الحقول التالية  :ملخص المهنة والمهام والواجبات
الرئيسية.



يجب أن تبدأ الجملة بمصدر فعل يتناسب مع طبيعة المهنة المراد وصفها.



تجنب استخدام أية مصطلحات فنية أو تقنية أو عبارات قد تحمل أكثر من معنى ،وكذلك تجنب االختصارات اللفظية
لضمان سهولة الفهم من قبل كافة األطراف المعنية.



تجنب اإلشارة إلى الجنس عند الوصف وعند استخدام الضمائر إال في الحاالت الخاصة التي تستوجب ذلك (مهن
خاصة بالنساء).

كما تم وضع بعض المحددات لتصميم بطاقة الوصف المهني والحقول المطلوبة لتحديد المتطلبات الواجب توافرها في
وفقا للجدول التالي الذي يوضح تعريفات حقول بطاقة الوصف المهني والمصادر التي تم اعتمادها لتعبئة
ً
أصحاب المهن
تلك الحقول:


البيانات التصنيفية



اسم المهنة



رمز المهنة

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء األول

قادرا
ملخص وصف المهنة :وصف المهنة في جملتين أو ثالث جمل على األكثر وينبغي أن يكون المستخدم
ً
على فهم ماهية المهنة (ما الغرض منها ،وما الذي تفعله) من خالل قراءة هذا الحقل فقط



المهام الرئيسية للمهنة :يتم توضيح حتى خمسة مهام تفصيلية .ينبغي أن يتبع وصف هذه المهام الرئيسية
التعليمات الواردة بدليل إعداد األوصاف المهنية



المستوى التعليمي



المجال التعليمي :حتى ثالث مجاالت تعليمية مناسبة لمجال المهنة



الجدارات السلوكية :حتى خمسة جدارات



الجدارات الفنية :حتى خمسة جدارات

ويوضح الجدول التالي تعريفات حقول بطاقة الوصف المهني والمصادر التي تم اعتمادها لتعبئة تلك الحقول:
رقم

الحقل

1

البيانات التصنيفية

2

اسم المهنة

3

رمز المهنة

4

ملخص المهنة

5

التعريف
موقع المهنة في التصنيف بمعنى ترتيبها على مجموعة الوحدات
المنتمية لها

هو المسمى المهني الذي يصف نوع وطبيعة العمل المؤدى

هو المحدد الرقمي أو الرمز المحدد للمهنة في اإلطار العام
للتصنيف السعودي الموحد للمهن

المصدر

قوائم المهن

قوائم المهن

قوائم المهن

وصف عام وموجز حول مجموعة من المهام التي تصف الهدف

كتابة النص حسب

الرئيسي للمهنة واألسباب الرئيسية من وراء وجودها ،ويمتاز ملخص

التعليمات بدليل

وصف المهنة باالختصار والشمولية بما يمكن تعميمه على

إعداد األوصاف

استخدامات الجهات المختلفة

المهنية

مجموعة من المهام التي تصف المهنة بشكل شامل وعام وبما

كتابة النص حسب

المهام الرئيسية

يغطي جملة األنشطة الرئيسية التي تناط بها في أغلب الحاالت،

التعليمات بدليل

للمهنة

وتمتاز الواجبات العامة للمهنة بالعمومية كما هو الحال في الملخص

إعداد األوصاف

لكن بشيء من التفصيل

المهنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

رقم

6

الحقل

المستوى
التعليمي

7

المجال التعليمي

8

الجدارات السلوكية

9

الجدارات الفنية

الجزء األول

المصدر

التعريف
الحد األدنى من المؤهل التعليمي الذي يجب توافره لدى صاحب

جدول مستويات

المهنة ليكون قادر على تنفيذ العمل بمستوى مقبول من الكفاءة

التعليم حسب

والفعالية وترتبط مباشرة بالتبعية التصنيفية للمهنة

ISCED-11

مجال المؤهل التعليمي الذي من الممكن لحامله االيفاء بمتطلبات
المهنة بشكل مقبول

جدول مجاالت
التعليم حسب
ISCED-13

مجموعة المهارات والقدرات والمعارف السلوكية التي يمكن

قائمة الجدارات

مالحظتها وقياسها وتطويرها لدى صاحب المهنة ،وتساعد الجدارات

السلوكية (ملحق

متميز
السلوكية صاحب المهنة في تأدية مهامه بشكل
ّ

رقم )2

مجموعة المهارات والقدرات والمعارف الفنية التي يمكن مالحظتها

قائمة الجدارات

وقياسها وتطويرها لدى صاحب المهنة ،وتساعد الجدارات الفنية

الفنية (ملحق رقم

صاحب المهنة في تأدية الوظيفة بشكل فعال ودقيق

)3

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

آل ية وإجراءات تحديث التصنيف السعودي الموحد للمهن
 .1آلية تحديث التصنيف السعودي الموحد للمهن
يحدد هذا الجزء ما ُيطلق عليه ’دواعي التحديث’ للتصنيف السعودي الموحد للمهن .وسوف يقوم فريق إدارة التصنيف
بدراسة التحديثات المطلوبة وصيانة التصنيف حسب اإلجراءات الموضحة في هذا الجزء من التقرير .كما ستقوم الجهة الراعية
للتصنيف (الهيئة العامة لإلحصاء) بتطوير ب وابة إلكترونية ونظام قاعدة بيانات آلي يتم عليه تحديث وإدامة التصنيف
السعودي الموحد للمهن ،وذلك من أجل تسهيل ومتابعة هذه المهمة بالغة األهمية.

وتحدد القائمة أدناه ’دواعي التحديث’:


وفقا لفترة متفق عليها.
ً
المراجعات المخططة للتصنيف السعودي الموحد للمهن



طلبات المستخدمين أو استفساراتهم التي تؤدي إلى الحاجة للموافقة على التغيير



وضع مجاالت مهنية (جديدة) أو مهن (جديدة) يترتب عليها الحاجة إلى الموافقة على التغيير



مراجعة التصنيف المعياري الدولي للمهن ) (ISCO-08وتقييم أثره على التصنيف السعودي الموحد للمهن

سوف تطبق إدارة التصنيف نموذج حوكمة واضح إلعداد واتخاذ القرارات المتعلقة بصيانة التصنيف السعودي الموحد للمهن
وفقا لما هو موضح
ً
والتغييرات عليه .وسوف يقع على عاتق إدارة التصنيف مسؤولية اعتماد أي تغييرات في التصنيف
أدناه.

وفقا للفترة المتفق عليها (صيانة دليل التصنيف)
ً
 .1المراجعات المخططة للتصنيف السعودي الموحد للمهن
يتم تحديث تصنيفات المهن بصفة عامة على فترات بعيدة تكون في األغلب كل عشر سنوات أو عشرون ،ودول قليلة
تقوم بتحديث نظم التصنيف لديها كل خمس سنوات .وحيث أن هذه الفترة القصيرة تتماشى مع الوتيرة المتزايدة
للتطو يرات الحادثة على جميع األنشطة االقتصادية في المملكة وما يتبعها من متطلبات في المهن ،فمن المفضل
ويتبع
تحديد فترة ثابتة لمراجعة وتقييم قوائم المهن كل خمس سنواتُ .يطلق على هذه العملية ’المراجعة الدورية’.
ِ
مختصي التصنيف الخطوات التالية إلجراء المراجعة الدورية:


يتم جمعها عبر فترة خمس سنوات (ولم تُ عالج في التغيير
تقييم جميع طلبات التغيير والمعلومات اإلضافية التي ُّ
المدفوع بطلب الجهات الحكومية) ،والموجودة في قاعدة البيانات.



استشارة خبراء التصنيف والشركاء االستراتيجيين والجهات المعنية وعرض توصيات المراجعة.



استنادا إلى المدخالت المستلمة.
إصدار التوصيات الخاصة بمراجعة التصنيف
ً



معالجة دليل التصنيف واجراء المراجعة على النظام اإللكتروني وتعديل األدلة والتقارير ذات العالقة والمواد
الداعمة إذا استلزم األمر ذلك.

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء األول

إصدار النسخ المنقحة على البوابة اإللكترونية من خالل قسم ت قنية المعلومات واإلعالن عنها ليتم تطبيقها من
قبل الجهات ذات العالقة.

 .2طلبات المستخدمين أو استفساراتهم التي تؤدي إلى الحاجة للموافقة على التغيير
يقوم مستخدمو التصنيف السعودي الموحد للمهن بإرسال طلبات التغيير إلى إدارة التصنيف ،ويتم تجميع طلبات
التغيير والبي انات الواردة بها ألغراض مراجعة دليل التصنيف .ومن األمثلة على طلبات التغيير:


إضافة مهنة (جديدة) إلى قائمة المهن (الحد التصنيفي الخامس)



تغيير أو تعديل وصف المهنة



حذف مهنة



المسميات للوحدات المختلفة للتصنيف
إعادة تحديد تفاصيل المهن و/أو ُ

وخصوصا إذا طلبت الجهات المطبقة للتصانيف وأن تكون معززة
يمكن إجراء تغييرات طفيفة على دليل تصنيف المهن،
ً
بأسباب منطقية ،ومن المتوقع أن تأتي تلك الطلبات خالل الفترات األولى من التطبيق ،وفي هذه االثناء تقع مسؤولية
عملية التدقيق المالئمة على مختصي التصنيف لضمان الحفاظ على اتساق وتوحيد منهجية التصنيف السعودي
الموحد للمهن .وتشمل التغييرات الطفيفة (على سبيل المثال ال الحصر) إزالة األخطاء المطبعية في أسماء المهن أو
األوصاف ،إجراء تغييرات نصية طفيفة في وصف المهنة بحيث ال تؤثر في تحديد التفاصيل ذاتها ،وما إلى ذلك.

 .3وضع مجاالت مهنية (جديدة ) أو مهن (جديدة) يترتب عليها الحاجة إلى الموافقة على التغيير
سوف يتم إدخال التغييرات المتعلقة بالتطورات التقنية أو التطورات األخرى من خالل المراجعة الدورية لقائمة مهن
التصنيف في الفترة المحددة كما هو موضح أعاله .وإذا تطلب األمر سرعة التطبيق فإنه يمكن اقتراح تغييرات طارئة
قبل فترة المراجعة الدورية.

وبالرغم أنه من المتوقع أن معظم التغييرات في دليل التصنيف سوف يتم رفعها من قبل مستخدمي التصنيف من
الجهات ذات العالقة،إال إذا تطلبت تسهيل فع الية سوق العمل السعودي ذلك ،فيمكن اقتراح تغييرات بين مراجعات
التصنيف السعودي الموحد للمهن في الفترات المخططة.

وقد يتم تحديد التطويرات من قبل الجهة الراعية ذاتها .ورغم أنه سيتم اتباع نفس الخطوات العملية الموصوفة بهذا
التقرير ،وباإلضافة إلى استشارة الجهات أصحاب العالقة فيما يخص التوصيات ،فإن قسم إدارة التصنيف سوف يجري
ً
ً
مستقال عن المجاالت المهنية الجديدة أو المهن المستحدثة .وسوف يتضمن هذا البحث ،على سبيل المثال ال
بحثا
الحصر ،ما يلي:

التصنيف السعودي الموحد للمهن



أبحاث عن أسواق العمل السعودية



تنظيم لجان فنية إلجراء مناقشات حول المهن وتطوراتها.



استشارة الجهات الوطنية المنظمة للمهن.



استشارة الشركات المهنية الدولية وشركات استشارات الموارد البشرية.



استشارة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية فيما يخص مدخالتهم

الجزء األول

 .4مراجعة التصنيف المعياري الدولي للمهن ) (ISCO-08وتقييم أثره على التصنيف السعودي الموحد للمهن
تم هيكلة التصنيف السعودي الموحد للمهن في مستوياته األربعة األولى مع التصنيف المعياري الدولي للمهن .
عاما ،فإن أي
وحيث أن التصنيف الدولي ذاته يخضع للمراجعات المخططة على أساس فترة تقديرية تقدر بعشرين ً
مراجعة للتصنيف الدولي  ISCO-08سوف يتر تب عليها مراجعة التصنيف السعودي الموحد للمهن ،على الرغم من أن
تلقائيا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
تغييرا
ذلك قد ال يترتب عليه
ً
ً

تراعي منظمة العمل الدولية الحاجة إلى إجراء مراجعات على التصنيف المعياري الدولي للمهن كل  5أعوام ،إال أن
المراجعات تستغرق فتر ة زمنية أطول .يتعين على قسم إدارة التصنيف ،مع كل مراجعة تتم للتصنيف المعياري الدولي
للمهن ،مراجعة أثر هذه التغييرات عليه وإجراء مراجعة محتملة له للحفاظ على االتساق مع التصنيف المعياري الدولي
للمهن.

 .2إجراءات تحديث التصنيف السعودي الموحد للمهن
ً
مدفوعا من طلبات المستخدمين أو من
عند وجود مهن إلدراجها في قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن ،سواء
خالل مراجعة مختصي التصنيف بالجهة الراعية ،ينبغي اتباع الخطوات التالية لضمان التحديد الدقيق للمجموعة المنتمية لها
المهنة ومدى مناسبتها بقائمة المهن بالتصنيف:

 .1تحديد المجموعة الرئيسية المالئمة (مستوى المهارة):
يمكن تقسيم المهن إلى ثالثة مجموعات افتراضية من شأنها تسهيل تحديد المجموعات الرئيسية المطابقة في قائمة
مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن:


مجموعة المديرين؛ تتناول جميع مستويات اإلشراف حتى كبار المسؤولين رفيعي المستوى .ويتطلب هذا
المستوى أن تشمل المهام والواجبات الرئيسية إدارة الموظفين .كما يتم تحديد تفاصيل هذا المستوى للمجموعة
الرئيسية رقم " "1بالتصنيف السعودي الموحد للمهن.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء األول

مجموعة المتخصصين؛ تتناول الجوانب الفنية للمهن والتي تمثل المتخصصين .ويتطلب هذا المستوى تخصص



أكاديمي .كما يتم تحديد تفاصيل هذا المستوى للمجموعة الرئيسية رقم " "2بالتصنيف السعودي الموحد للمهن.
مجموعة الدعم ،تتناول جميع المستويات المتبقية في سوق العمل والتي ال تتطلب درجة عالية من التعليم



األكاديمي .ويتم تحديد تفاصيل هذه المستويات للمجموعات الرئيسية من " "3إلى " "9بدليل تصنيف المهن.

يتم تحديد مستوى المهارة والحد األدنى للمؤهل المطلوب للمهنة بشكل سهل.
ومما سبق ّ

 .2تحديد المجموعة الفرعية و/أو الثانوية و/أو الوحدة المالئمة:
يتم تقسيم المجموعات الرئيسية من خالل تخصص المهارة أو طبيعة عمل المهنة ،بمعنى آخر ،مجال الواجبات التي
ً
أمرا بالغ األهمية في هذه الخطوة،
يتم تأديتها من خالل هذه المهنة .ولهذا ،يعتبر التعريف الواضح للمهنة ووصفها
ولهذا يجب أن تعزز جميع طلبات ومقترحات إضافة مهنة بوصف لمجال العمل المنوط بها والمهام العامة لتأدية ذلك
العمل.

نزوال للوحدة التي تنتمي لها
بيسر تخصص المهارة والمجموعات االدنى داخل المجموعة الرئيسية
ً
ومما سبق يتحدد ُ
المهنة.

ويمكن تلخيص جميع التغيرات الممكن إحداثها على التصنيف السعودي الموحد للمهن فيما يلي:
أ-

إضافة مهنة إلى قوائم مهن التصنيف

ب-

تغيير مهنة (تحديد تفاصيلها) في قوائم التصنيف

ت-

حذف مهنة من قوائم التصنيف

أ-

إضافة مهنة على قوائم مهن التصنيف
ً
ً
دقيقا ،وسوف يتطلب ذلك اتباع
أمرا
يعتبر إضافة مهنة إلى قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن
الخطوات التالية:


تقييم طلبات التغيير ومدى ضرورة تنفيذها قبل فترة المراجعة الدورية القادمة .نموذج رقم ()1



استشارة الجهة الطالبة فيما يخص سبب الطلب وتوصياتها بخصوصه ،ويمكن القيام بذلك من خالل
المراسالت أو االجتماع بمختصي الجهة.



طلب مدخالت من الشركاء االستراتيجيين ذوي العالقة فيما يخص التوصيات بشأن آثار الطلب (الطلبات).



معالجة المدخالت وإعداد التوصيات فيما يخص التغيير (قبول أو رفض الطلب).

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء األول

مراجعة الطلب وتوصيات مختصي التصنيف من قبل مسؤول االعتماد بإدارة التصنيف والقيام باالعتماد
(سواء القبول أو الرفض).



معالجة قوائم المهن وإجراء المراجعة على النظا م اإللكتروني وتعديل األدلة والتقارير ذات العالقة والمواد
الداعمة إذا استلزم األمر ذلك.



إرسال التغييرات إلى الشركاء االستراتيجيين ذوي العالقة وإعالن التغييرات من خالل البوابة اإللكترونية
للتصنيف.

يجب أن يشمل طلب إضافة مهنة إلى قوائم مهن التصنيف على المعلومات التالية:


أنواع أصحاب المصلحة من الجهات المعنية .في أي مجاالت الصناعة أو الخدمات توجد هذه المهنة؟ بأي
قطاع من قطاعات األنشطة االقتصادية؟ هذه المعلومات مفيدة لفهم طبيعة العمل الذي يتم أداءه،
وكذلك لتقييم القدرة على جمع البيانات بشأن هذه المهنة.



التعليم والتدريب .ما هو مستوى التعليم والتدريب المطلوب عادةً للعاملين حتى يكونوا قادرين على أداء
هذه المهنة؟ ما هو مجال التعليم األساسي المتوقع في العادة للعاملين في هذه المهنة؟ ما هي أنواع
يقدمون هذا التعليم أو التدريب؟ ما هي المدة التي يستغرقها التعليم
المدارس أو مقدمي التدريب الذين ِّ
أو التدريب؟ ما هي الدرجات أو الشهادات المعتمدة األخرى المطلوبة بوجهٍ عام ،إن وجدت؟ يعتبر توفر
ً
مهما.
برامج تعليم وتدريب معينة أمر ًا



الجهات المهنية المنظمة .هل مطلوب تراخيص مهنية أو شهادات احترافية؟ يعتبر تحديد توفر جهات
ً
مهما.
منظمة للمهن المنتمي لها المهنة أمر ًا

تغيير مهنة (تحديد تفاصيلها) في قوائم التصنيف

ب-

ينبغي أن تقتصر التعديالت الحادثة على قوائم التصنيف على فترة المراجعة الدورية ما لم يتحقق سبب
االمتثال للقانون أوأية أسباب استثنائيةأخرى .ويمكن أن تكون طلبات التعديل (نموذج رقم ( ))3التي يرسلها
مختصو التصنيف في المجاالت التالية:


طلبات أو متطلبات لتغيير محتوى مهنة ما (من المحتمل أن تؤثر على تحديد تفاصيل المهنة).



أو طلبات إلعادة تحديد تفاصيل المهنة المدرجة بقوائم مهن التصنيف.



أو طلبات لتغيير اسم مهنة لتعبر عنها بشكل أفضل.

ويتم التعامل مع هذه التغييرات كما يلي:
أوال :ينبغي أن تُ ضيف إدارة التصنيف بالجهة الراعية طلبات التعديل الواردة من مستخدمي التصنيف إلى
ً
ً
ضروريا معالجته خارج عملية المراجعة الدورية .كما يستند
قاعدة البيانات .يتم مراجعة كل طلب لتحديد ما إذا كان
هذا التقييم إلى معيارين أساسيين:

التصنيف السعودي الموحد للمهن

أ-

الجزء األول

هل يوجد سبب قانوني يتطلب هذا التغيير (إذا كانت اإلجابة باإليجاب :سيتم أخذ الطلب في االعتبار؛
وإذا كانت اإلجابة بالنفي ،انتقل إلى المعيار "ب")

ب -هل يوجد سبب ملح يتعلق بسوق العمل بصفة عامة لمعالجة هذا الطلب (إذا كانت اإلجابة باإليجاب:
يتم أخذ الطلب في االعتبار؛ وإذا كانت اإلجابة بالنفي ،سيتم إدراج الطلب في قاعدة البيانات الخاصة
بتحديث قوائم التصنيف في أول فترة مراجعة دورية قادمة).
ً
ثانيا :يتم إبالغ الجهة الطالبة بشأن حالة طلبهم والقرار الخاص بمعالجته (أو عدم معالجته).
ً
ثالثا :تتم دراسة الط لبات المقبولة والتحقق من صحة وقوة األساس المنطقي للطلب فيما يخص التعديل.
ومن الضروري أن يحافظ مختصو التصنيف على حالة السالمة ونزاهة قوائم مهن التصنيف السعودي الموحد
للمهن ،وعدم معالجة الطلبات ما لم يتم تبريرها وإيضاحها من وجهة نظر فنية.
ً
رابعا :إذا أدت التغييرات إلى إعادة تحديد مجموعات تصنيف المهن (المطابقة على حد تصنيفي مختلف) ،فمن
المهم نقل جميع البيانات التي تم جمعها والمتعلقة بالمهنة إلى المجموعة التي تم تحديد تفاصيلها.
ً
مطلوبا مراجعة وصف المهنة بما في ذلك متطلبات المؤهل والمجال التعليمي والجدارات ومستوى
وسيكون
السيما إذا تغيرت المجموعة الرئيسية .ويمكن تشبيه تلك العملية بعملية حذف مهنة ثم استحداث
المهارة
ّ
وتطوير أخرى في موضع آخر.

حذف مهنة من قوائم مهن التصنيف

ت-

لن تتبع إدارة التصنيف مقترحات أو طلبات لحذف مهن من التصنيف السعودي الموحد للمهن خارج فترات
ا لمراجعة الدورية المخططة ،ما لم تتطلب أسباب االمتثال للقانون ذلك .وقد يحدث أن يتم إرسال طلبات حذف
مهن إلى إدارة التصنيف (انظر طلب الحذف النموذج رقم ( .))2وفي تلك الحالة ،تُ طبق الخطوات والضوابط
التالية:


لن يتم قبول مقترحات الحذف المقدمة من الجهات الحكومية إذا كانت ال تزال تُ ستخدم من قبل جهات
أخرى .وسيتم إعالم المطالبون بأنه لن ُينظر في مثل هذه الطلبات،



ينبغي أن تدعم اإلحصاءات التي يمكن أن تُ ثبت عدم استخدام وظيفة محددة والمقترحات الخاصة بالحذف
التي تقدمها الجهات الحكومية.

ينبغي أن تضم الطلبات مراجع ووثائق تدعم وتبرر األسباب الكامنة وراء اقتراح الحذف .قد تضم هذه األسباب،
على سبيل المثال ال الحصر:


المهنة غدت مهملة.



المهنة تم اعتبارها مهنة بالخطأ ،إال أن الوصف األنسب لها أنها من ضمن مهام تابعة لمهنة أخرى.

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء األول

التكرار :طبيعة المهام التي تتناولها المهنة تتطابق أو تت شابه بدرجة عالية مع مهام مهنة أخرى في قائمة
مهن التصنيف السعودي الموحد للمهن.



عدم مالءمة المهنة للثقافة الوطنية.

 .3توثيق ونشر معلومات التغييرات والتحديثات


تم توثيق جميع تحديثات التصنيف السعودي الموحد للمهن في شكل "تقرير تحديث وصيانة التصنيف السعودي
الموحد للمهن" والذي يستعرض التغييرات التي تُ جرى على التصنيف واألساس المنطقي للتغيير والمنهجية
المستخدمة لتطبيق هذا التغيير .ويجب أن يشتمل التوثيق على جداول مقارنة تحدد التغييرات الحادثة مقارنة
دليال سريع ًا للمستخدمين إن أمكن.
بالنسخة السابقة لدليل التصنيف ،وتوفر
ً



ويفضل إبالغ أصحاب العالقة الرئيسيين بها
يتم إصدار هذه التقارير ونشرها على البوابة اإللكترونية للتصنيفُ ،
مباشرةً عن طريق خطابات رسمية و/أو االجتماعات.

الجزء الثاني :قائمة المهن

التصنيف السعودي الموحد للمهن

قائمة المهن
 1المديرون
 11الرؤساء التنفيذيون وكبار المسؤولين والمشرعون
 111المشرعون وكبار المسؤولين
 1111المشرعون
 111101وزير
 111102عضو مجلس شورى
 111103المفتي العام
 111104عضو المجلس األعلى للقضاء
 111105النائب العام
 111106أمير منطقة
 111107محافظ
 111108نائب وزير
 1112كبار المسؤولين الحكوميين
 111201وكيل وزارة
 111202أمين منطقة
 111203وكيل أمين
 111204وكيل إمارة منطقة
 111205وكيل محافظة
 111206أمير فوج
 111207سفير
 111208قنصل
 111209سكرتير دبلوماسي
 111210ملحق فني
 111211مندوب دائم للمملكة
 1113الرؤساء التقليديون ورؤساء القرى
 111301رئيس قرية
 1114كبار المسؤولين في المنظمات ذات االهتمامات الخاصة
 111401رئيس منظمة غير ربحية
 111402رئيس غرفة تجارة وصناعة
 111403رئيس اتحاد

الجزء الثاني
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 111404أمين عام منظمة ذات اهتمامات خاصة
 112المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون
 1120المديرون العامون والرؤساء التنفيذيون
 112001رئيس تنفيذي
 112002رئيس مجلس إدارة
 112003مدير إقليمي
 112004مدير عام
 112005رئيس هيئة عامة
 112006رئيس شركة
 112007مدير شريك
 112008مدير فرع
 112009مستثمر
 112010رئيس تنفيذي أمن سيبراني
 12المديرون اإلداريون والتجاريون
 121مديرو خدمات األعمال واإلدارة
الماليون
 1211المديرون
ّ
 121101مدير مالي
 121102مدير حسابات
 121103مدير حسابات تعريفة
 121104مدير خزينة
 121105مدير ميزانية
 121106مدير مراجعة
 121107مدير مراجعة داخلية
 121108مدير تقييم عقاري
 121109مدير خدمات تأمين
 121110مدير استثمار
 121111مدير خدمات بنكية
 121112مدير ائتمان
 121113مدير تحصيل
 121114مدير تداول
 121115مدير وساطة مالية
 121116مدير خزانة
 121117مدير إحصاء

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 121118مدير إكتواري
 1212مديرو الموارد البشرية
 121201مدير عمليات موارد بشرية
 121202مدير تخطيط قوى عاملة
 121203مدير تصنيف مهن
 121204مدير توظيف
 121205مدير تعويضات
 121206مدير مواهب
 121207مدير تطوير موارد بشرية
 121208مدير عالقات األفراد
 121209مدير مكتب استقدام
 121210مدير مكتب عمل
 121211مدير شؤون عمل
 121212مدير مكتب خدمة مدنية
 121213مدير تطوير مؤسسي
 121214مدير تنظيم إداري
 121215مدير تحقيق إداري
 121216مدير موارد بشرية أمن سيبراني
 1213مديرو السياسات والتخطيط
 121301مدير تنمية اقتصادية
 121302مدير إدارة مخاطر
 121303مدير التزام
 121304مدير جودة
 121305مدير رقابة أسواق تجارية
 121306مدير حماية مستهلكين
 121307مدير حماية مستثمر
 121308مدير رقابة خدمات مالية
 121309مدير تراخيص وتصاريح
 121310مدير تخطيط وتطوير
 121311مدير تخطيط استراتيجي
 121312مدير سياسات مؤسسية
 121313مدير متابعة وأداء مؤسسي
 121314مدير إدارة مشاريع

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 121315مدير رقابة ادارية
 1219مديرو خدمات األعمال واإلدارة غير المصنفين تحت بند آخر
 121901مدير مكتب
 121902مدير إداري
 121903أمين مجلس
 121904مدير خدمات مشتركة
 122مديرو المبيعات والتسويق والتطوير
 1221مديرو المبيعات والتسويق
 122101مدير تجاري
 122102مدير خدمة العمالء
 122103مدير تسويق
 122104مدير مبيعات
 122105مدير عقود
 1222مديرو اإلعالن والعالقات العامة
 122201مدير دعاية وإعالن
 122202مدير عالقات دولية
 122203مدير عالقات عامة
 122204مدير حساب عميل
 122205مدير جمع التبرعات
 122206مدير مراسم
 1223مديرو البحث والتطوير
 122301مدير بحث وتطوير
 122302مدير تطوير المنتجات
 122303مدير دراسات أبحاث
 13مديرو اإلنتاج والخدمات المتخصصة
 131مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات والمزارع السمكية
 1311مديرو اإلنتاج في الزراعة والغابات
 131101مدير شؤون زراعية
 131102مدير شؤون ري
 131103مدير شؤون مراعي وغابات
 131104مدير شؤون ثروة حيوانية
 131105مدير مزرعة حيوانات
 131106مدير مسلخ

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 131107مدير منحل
 131108مدير مزرعة محاصيل
 131109مدير مشتل
 1312مديرو اإلنتاج في مزارع األحياء المائية والسمكية
 131201مدير شؤون ثروة سمكية
 131202مدير مزرعة سمكية
 131203مدير مزرعة قشريات
 132مديرو التصنيع والمناجم واإلنشاء والتوزيع
 1321مديرو التصنيع
 132101مدير تصنيع
 132102مدير إنتاج صناعي
 132103مدير مصنع
 132104مدير صيانة
 132105مدير تكرير نفط
 132106مدير محطة تحلية مياه
 132107مدير محطة معالجة مياه
 132108مدير محطة توليد طاقة
 132109مدير عمليات هندسة صناعية
 132110مدير عمليات هندسة كهربائية
 132111مدير عمليات هندسة ميكانيكية
 132112مدير عمليات هندسة إلكترونية
 132113مدير عمليات هندسة كيميائية
 132114مدير عمليات تشغيل
 132115مدير مختبر تصنيع
 1322مديرو المناجم
 132201مدير تعدين
 132202مدير محجر
 132203مدير استكشاف آبار النفط والغاز
 132204مدير منصة حفر
 132205مدير انتاج مقالع ومناجم
 132206مدير إنتاج النفط والغاز
 132207مدير خدمات النفط والغاز
 132208مدير خطوط أنابيب

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 132209مدير عمليات جيولوجية
 132210مدير عمليات هيدرولوجية
 132211مدير مراقبة عمليات نفطية
 1323مديرو العمليات اإلنشائية
 132301مدير عمليات هندسة مدنية
 132302مدير عمليات طرق وجسور
 132303مدير عمليات إنشائية
 132304مدير التخطيط العمراني
 1324مديرو التوريد والتوزيع ومن يرتبط بهم
 132401مدير ميناء
 132402مدير مطار
 132403مدير خطوط حديدية
 132404مدير محطة نقل بري
الجوي
 132405مدير النقل
ّ
البري
 132406مدير النقل ّ
 132407مدير النقل البحري
 132408مدير النقل بالقطارات
 132409مدير عمليات طيران
 132410مدير مراقبة جوية
 132411مدير عمليات تشغيل خطوط حديدية
 132412مدير عمليات محطة نقل بري
 132413مدير عمليات موانئ
 132414مدير أسطول
 132415مدير خدمات لوجستية
 132416مدير سلسلة توريد
 132417مدير مشتريات
 132418مدير مستودع
 132419مدير مكتب بريد
 132420مدير عمليات بريدية
 133مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت
 1330مديرو خدمات تقنية المعلومات واالتصاالت
 133001مدير تقنية معلومات
 133002مدير هندسة تقنية معلومات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 133003مدير اتصاالت
 133004مدير هندسة اتصاالت
 133005مدير شبكات اتصاالت
 133006مدير برمجيات
 133007مدير أنظمة تقنية معلومات
 133008مدير أمن بيانات
 133009مدير دعم فني تقنية معلومات
 133010مدير مركز اتصاالت
 133011مدير قواعد بيانات
 133012مدير أمن سيبراني
 134مديرو الخدمات التخصصية
 1341مديرو خدمات رعاية الطفل
 134101مدير مركز رعاية االطفال
 134102مدير روضة
 1342مديرو الخدمات الصحية
 134201مدير شؤون صحية
 134202مدير رقابة مرافق صحية
 134203مدير صحة عامة
 134204مدير رقابة صحة عامة
 134205مدير مستشفى
 134206مدير مركز صحي
 134207مدير مختبر تحاليل طبية
 134208رئيس األطباء
 134209رئيس التمريض
 134210مدير مستشفى بيطري
 134211مدير صيدلة
 134212مدير رقابة صيدلية
 1343مديرو خدمات رعاية المسنين
 134301مدير مركز رعاية مسنين
 1344مديرو الرعاية االجتماعية
 134401مدير شؤون إسكان
 134402مدير مركز رعاية األيتام
 134403مدير مركز رعاية احداث

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 134404مدير مركز رعاية ذوي االعاقة
 134405مدير مركز رعاية اجتماعية
 134406مدير شؤون اجتماعية
 134407مدير تنمية اجتماعية
 134408مدير ضمان اجتماعي وإعانات
 134409مدير مكتب ضمان اجتماعي
 1345مديرو التعليم
 134501مدير جامعة
 134502وكيل جامعة
 134503عميد كلية
 134504مدير معهد
 134505وكيل معهد
 134506قائد مدرسة
 134507وكيل مدرسة
 134508مدير مركز تدريب
 134509مدير تدريب
 134510مدير تطوير برامج تدريبية
 134511مدير إشراف تعليمي
 134512مدير إشراف وتوجيه تربوي
 134513مدير مركز تدريب فني
 134514مدير مناهج وبرامج تربوية
 134515مدير قياس وتقويم
 134516مدير قبول وتسجيل
 134517مدير شؤون طالب
 134518مدير سكن طالب
 134519مدير شؤون معلمين
 1346مديرو فروع الخدمات المالية والتأمين
 134601مدير بنك
 134602مدير مؤسسة تأمين
 134603مدير مؤسسة وساطة مالية
 134604مدير مؤسسة تمويل
 134605مدير مؤسسة تأجير

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 1349مديرو الخدمات التخصصية غير المصنّ فين تحت بند آخر
 134901رئيس مركز شؤون مناطق وإمارات
 134902مدير شؤون بلدية وقروية
 134903رئيس بلدية
 134904مدير أشغال ومرافق عامة
 134905مدير عمليات مياه وصرف صحي
 134906مدير محطة تنبؤات جوية ورصد بيئي
 134907مدير عمليات أرصاد
 134908مدير عمليات حماية بيئة
 134909مدير عمليات سالمة
 134910مدير عمليات أمن
 134911مدير شؤون قانونية
 134912رئيس كتابة عدل
 134913مدير التظلمات
 134914مدير شؤون تحقيق شرعي
 134915مدير هيئة دينية
 134916مدير مكتب دعوة وإرشاد
 134917مدير أوقاف
 134918مدير عمليات المسجد الحرام والمسجد النبوي
 134919مدير عمليات حج وعمرة
 134920مدير خدمات حجاج
 134921مدير شؤون دينية
 134922مدير شؤون ادعاء
 134923مدير شؤون محاماة
 134924رئيس دائرة تحقيق وادعاء
 134925وكيل دائرة تحقيق وادعاء
 134926مدير شؤون ثقافية
 134927مدير مكتبة
 134928مدير متحف
 134929مدير آثار
 134930مدير مكتب أحوال مدنية
 134931مدير معرض فني
 134932مدير محفوظات ووثائق

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 134933مدير شؤون ترجمة
 134934مدير شؤون سياسية
 134935مدير إدارة حشود
 134936مدير جمرك
 134937مدير عمليات جمركية
 134938رئيس وحدة اإلطفاء
 134939مدير عمليات إطفاء وإنقاذ
 134940مدير أمن عام
 134941مدير شؤون سجون
 134942مدير جوازات
 134943مدير عمليات جوازات
 134944مدير عمليات إدارة الجنسية
 134945مدير شؤون إقامة
 134946مدير عمليات أحوال مدينة
 14مديرو الضيافة وتجارة التجزئة والخدمات األخرى
 141مديرو الفنادق والمطاعم
 1411مديرو الفنادق
 141101مدير فندق
 141102مدير عمليات فندقة
 141103مدير رقابة فنادق
 141104مدير تصنيف فنادق
 1412مديرو المطاعم
 141201مدير تموين
 141202مدير ضيافة
 141203مدير مطعم
 141204مدير مقهى
 141205مدير خدمات أطعمة ومشروبات
 142مديرو تجارة الجملة والتجزئة
 1420مديرو تجارة الجملة والتجزئة
 142001مدير مبيعات تجزئة
 142002مدير متجر
 142003مدير مبيعات جملة
 142004مدير تجارة إلكترونية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 143مديرو الخدمات األخرى
 1431مديرو المراكز الرياضية والترفيهية والثقافية
 143101مدير نادي ثقافي
 143102مدير نادي ريفي
 143103مدير مركز ترفيهي
 143104مدير نادي صحي
 143105مدير منشأة رياضية
 143106مدير بيت شباب
 143107مدير شؤون رياضية
 143108مدير عمليات رعاية شباب
 143109مدير إنتاج سينمائي
 143110مدير شؤون سياحية
 143111مدير إعالم
 143112مدير شؤون إعالمية
 143113مدير رقابة إعالم ونشر
 143114مدير طباعة ونشر
 143115مدير إعالم مطبوع
 143116مدير إعالم رقمي
 143117مدير إخراج فني للمطبوعات
 143118مدير تحرير
 143119مدير وكالة أنباء
 143120مدير مسرح
 143121مدير إنتاج مسرحي
 143122مدير تلفزيون
 143123مدير إنتاج تلفزيوني
 143124مدير إذاعة
 143125مدير انتاج إذاعي
 143126مدير سينما
 1439مديرو الخدمات غير المصنّ فين تحت بند آخر
 143901مدير مركز تسوق
 143902مدير وكالة سفر
 143903مدير مخيم

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون
2
ّ
االختصاصيون في العلوم والهندسة
21
ّ
االختصاصيون في الفيزياء وعلوم األرض
211
ّ
 2111الفيزيائيون والفلكيون
 211101فيزيائي
 211102أخصائي علوم فلك
 211103أخصائي علوم فيزيائية فلكية
 211104أخصائي فيزياء طبية
 211105أخصائي علوم فيزياء نووية
 2112علماء األرصاد الجوية
 211201أخصائي أرصاد جوية
 211202أخصائي علوم مناخ
 2113الكيميائيون
 211301كيميائي
 211302كيميائي صناعات
 211303أخصائي علوم صيدالنية
 211304كيميائي صناعات بتروكيميائية
الجيولوجيون والجيوفيزيائيون
2114
ّ
 211401جيولوجي
 211402جيوفيزيائي
 211403جيولوجي نفط
 211404هيدرولوجي
 211405جيولوجي تعدين مصادر طبيعية
 211406أخصائي رصد زالزل
 211407أخصائي علوم المحيطات
واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
212
ّ
ّ
واإلحصائيون
االختصاصيون في الرياضيات وخبراء التأمين
2120
ّ
ّ
 212001أخصائي علوم رياضيات
 212002إكتواري
 212003إحصائي
 212004محلل بيانات
 212005إحصائي صحي
 212006ديموجرافي

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في العلوم الحياتية
213
ّ
االختصاصيون في األحياء والنبات والحيوان ومن يرتبط بهم
2131
ّ
 213101أخصائي علوم أحياء
 213102أخصائي علوم كيمياء حيوية
 213103أخصائي علوم فيزياء حيوية
 213104أخصائي تقنية حيوية
 213105أخصائي علوم نبات
 213106أخصائي علوم حيوانات
 213107أخصائي علوم أحياء بحرية
 213108أخصائي علوم حشرات
 213109أخصائي علوم أدوية
 213110أخصائي علوم وراثة
 213111أخصائي علوم أجنة
 213112أخصائي علوم بكتيريا
 213113أخصائي علوم أوبئة
 213114أخصائي علوم أحياء دقيقة
 213115أخصائي مختبرات طبية
 213116أخصائي مختبرات سريرية
 2132المستشارون في الزراعة والغابات ومزارع األسماك
 213201مهندس زراعي
 213202أخصائي زراعي
 213203أخصائي إرشاد زراعي
 213204أخصائي غابات
 213205أخصائي تربية حيوانات
 213206أخصائي مزارع أسماك و قشريات
االختصاصيون في حماية البيئة
2133
ّ
 213301أخصائي بيئي
 213302أخصائي تلوث هواء
 213303أخصائي جودة مياه
 213304أخصائي إعادة تأهيل تربة
 213305أخصائي محميات طبيعية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في الهندسة (عدا تقنية الكهرباء)
214
ّ
الصناعيون ومهندسو اإلنتاج
 2141المهندسون
ّ
 214101مهندس صناعي
 214102مهندس إنتاج
 214103مهندس إنتاج تقني
 214104أخصائي تقنية هندسة إنتاج
 214105مهندس سالمة وصحة مهنية
المدنيون
 2142المهندسون
ّ
 214201مهندس مدني
 214202مهندس مدني تقني
 214203أخصائي تقنية هندسة مدنية
 214204مهندس جيوتقني
 214205مهندس إنشائي
 214206مهندس طرق
 214207مهندس جسور
 2143مهندسو البيئة
 214301مهندس بيئي
 214302مهندس معالجة مياه
 214303مهندس صحي
الميكانيكيون
 2144المهندسون
ّ
 214401مهندس ميكانيكي
 214402مهندس ميكانيكي تقني
 214403أخصائي تقنية هندسة ميكانيكية
 214404مهندس طيران
 214405مهندس بحري
 214406مهندس تدفئة وتهوية وتكييف
 214407مهندس ميكانيكي لحام
 214408مهندس ميكانيكي قطارات
 214409مهندس ميكانيكي آليات ثقيلة
 214410مهندس مركبات
 214411مهندس توربينات
 214412مهندس ميكاترونكس

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الكيميائيون
 2145المهندسون
ّ
 214501مهندس كيميائي
 214502مهندس كيميائي تقني
 214503أخصائي تقنية هندسة كيميائية
 214504مهندس تحلية مياه
وأخصائيو التعدين ومن يرتبط بهم
 2146مهندسو المناجم
ّ
 214601مهندس تعدين
 214602مهندس معادن
 214603مهندس نفط وغاز
اختصاصيو الهندسة غير المصنّ فين تحت بند آخر
2149
ّ
 214901مهندس طب حيوي
 214902مهندس تكاليف
 214903مهندس متفجرات
 214904مهندس مواد
 214905مساح كميات
 214906مهندس ضبط وتحكم في الجودة
 214907مهندس الصحة والسالمة والبيئة
 214908مهندس بحث وتطوير
 214909مهندس إدارة مشاريع
 214910مهندس تقنية معلومات
 214911مهندس نظم تقنية معلومات
 214912مهندس شبكات
 214913أخصائي تقنية هندسة شبكات
 214914مهندس برمجيات
 215مهندسو تقنية الكهرباء
الكهربائيون
 2151المهندسون
ّ
 215101مهندس كهربائي
 215102مهندس كهربائي تقني
 215103أخصائي تقنية هندسة كهرباء
 215104مهندس كهروميكانيكي
 215105مهندس أتمته
 215106مهندس توليد طاقة
 215107مهندس نقل وتوزيع طاقة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 215108مهندس كهربائي تمديدات
اإللكترونيون
 2152المهندسون
ّ
 215201مهندس إلكترونيات
 215202مهندس إلكترونيات تقني
 215203أخصائي تقنية هندسة إلكترونية
 215204مهندس حاسب آلي
 215205مهندس حاسب آلي تقني
 215206أخصائي تقنية هندسة تقنية معلومات
 215207مهندس إلكتروني أجهزة
 215208مهندس أجهزة طبية
 215209مهندس أجهزة طبية تقني
 215210أخصائي تقنية هندسة أجهزة طبية
 2153مهندسو االتصاالت
 215301مهندس اتصاالت
 215302مهندس راديو
 215303مهندس بث
 215304مهندس رادار
والمصممون
ِ
والمساحون
والمخططون
المعماريون
 216المهندسون
ّ
ّ
ّ
المعماريون
 2161المهندسون
ّ
 216101مهندس معماري
 216102مهندس معماري داخلي
 2162معماريو تنسيق المواقع
 216201مهندس تصميم مواقع
مصممو المنتجات والمالبس
2163
ّ
 216301مصمم أزياء
 216302مصمم مالبس
 216303مصمم صناعي
 216304مصمم أثاث
 216305مصمم مجوهرات
 216306مصمم نسيج
مخططو المدن وحركة المرور
2164
ّ
 216401مخطط مدن
 216402مخطط مرور

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 216403مخطط حضري
والمساحون
 2165رسامو الخرائط
ّ
مساح جوي
ّ 216501
 216502رسام خرائط
مساح جيوديسي
ّ 216503
مساح هيدروغرافي
ّ 216504
مساح أراضي
ّ 216505
 216506مساح تعدين
 216507مساح تصويري
 2166مصممو الجرافيك والوسائط المتعددة
 216601مصمم جرافيك
 216602رسام رسوم متحركة
 216603مصمم وسائط متعددة
 216604مصمم إعالن
 216605مصمم ألعاب رقمية
 216606مصمم وثائق وعالمات أمنية
االختصاصيون في الصحة
22
ّ
 221األطباء
العامون
 2211األطباء
ّ
 221101طبيب عام
 221102طبيب أسرة
 221103طبيب صحة عامة
االختصاصيون
 2212األطباء
ّ
 221201طبيب أخصائي
 221202طبيب باطني
 221203طبيب جهاز هضمي
 221204طبيب جهاز تنفسي
 221205طبيب قلب وأوعية دموية
 221206طبيب كلى
 221207طبيب أمراض غدد صماء
 221208طبيب أمراض رثوية
 221209طبيب تخدير
 221210طبيب عناية مركزة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 221211طبيب أمراض الدم
 221212طبيب أمراض حساسية ومناعة
 221213طبيب أمراض جلدية
 221214طبيب أشعة تشخيصية
 221215طبيب طوارئ
 221216طبيب مختبرات
 221217طبيب أمراض وراثية
 221218طبيب جراح
 221219جراح أخصائي
 221220طبيب جراح مخ وأعصاب
 221221طبيب مخ وأعصاب
 221222طبيب نساء ووالدة
 221223طبيب جراح عيون
 221224طبيب جراح عظام
 221225طبيب جراح أنف وأذن وحنجرة ورأس وعنق
 221226طبيب أطفال
 221227طبيب أعصاب األطفال
 221228طبيب جراح تجميل
 221229طبيب عالج إشعاعي
 221230طبيب عالج طبيعي
 221231طبيب جراح قلب وصدر
 221232طبيب جراح مسالك بولية
 221233طبيب نفسي
االختصاصيون في التمريض والقبالة
222
ّ
االختصاصيون في التمريض
2221
ّ
 222101أخصائي تمريض
 222102أخصائي تمريض متخصص
 222103أخصائي تمريض صحة مجتمع
 222104أخصائي تمريض أمومة وطفولة
 222105أخصائي تمريض تخدير
 222106أخصائي تمريض سريري
 222107أخصائي تمريض النساء والوالدة
 222108أخصائي تمريض أطفال

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 222109أخصائي تمريض رعاية حرجة أطفال
 222110أخصائي تمريض حديثي الوالدة
 222111أخصائي تمريض رعاية كبار السن
 222112أخصائي تمريض باطني وجراحي
 222113أخصائي تمريض الرعاية الحرجة
 222114أخصائي تمريض طوارئ
 222115أخصائي تمريض رعاية أولية
 222116أخصائي تمريض صحة نفسية وعقلية
االختصاصيون في القبالة
2222
ّ
 222201أخصائي قبالة
التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
223
ّ
ّ
التكميلي
االختصاصيون في الطب الشعبي والطب
2230
ّ
ّ
 223001أخصائي طب شعبي
 223002أخصائي وخز بإبر صينية
 223003أخصائي أدوية طبيعية
 224االختصاصيون في المساعدات الطبية
 2240االختصاصيون في المساعدات الطبية
 224001أخصائي رعاية طبية طارئة
 224002أخصائي تقنية إشعاعية
البيطريون
 225األطباء
ّ
البيطريون
 2250األطباء
ّ
 225001طبيب بيطري
 225002أخصائي أوبئة بيطرية
االختصاصيون في الصحة اآلخرون
226
ّ
 2261أطباء األسنان
 226101طبيب أسنان عام
 226102طبيب فم ووجه وفكين
 226103جراح فم ووجه وفكين
 226104طبيب معالجة لبية
 226105طبيب صحة عامة أسنان
 226106طبيب أسنان أطفال
 226107طبيب أسنان األسرة
 226108طبيب تقويم أسنان ووجه وفكين

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 226109طبيب تخدير أسنان
 2262الصيادلة
 226201صيدلي
 226202صيدلي رعاية صيدالنية
االختصاصيون في الصحة البيئية والمهنية والصحة العامة
2263
ّ
 226301أخصائي حماية بيئة
 226302أخصائي صحة وسالمة مهنية
 226303أخصائي صحة عامة
 226304اخصائي وقاية إشعاعية
 2264أخصائيو العالج الطبيعي
 226401أخصائي عالج طبيعي
 226402أخصائي عالج قدم
 226403أخصائي عالج وظيفي
 226404أخصائي رعاية تنفسية
 226405أخصائي أطراف صناعية وأجهزة تعويضية
االختصاصيون في الحمية الغذائية والتغذية
2265
ّ
 226501أخصائي تغذية
 226502أخصائي تغذية سريرية
 226503أخصائي تغذية رياضيين
 226504أخصائي حمية غذائية
 2266اختصاصيو عالج السمع والنطق
 226601أخصائي سمعيات
 226602أخصائي اضطرابات تخاطب
 226603أخصائي أمراض نطق وسمع
 2267االختصاصيون في فحص البصر وتركيب النظارات
 226701أخصائي بصريات
االختصاصيون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
2269
ّ
 226901معالج مهني
 226902أخصائي التفويض المسبق للتغطية بالتأمين الطبي
 226903أخصائي ضمان الجودة الطبية
 226904اخصائي عالج بالفنون

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في التدريس
23
ّ
االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
231
ّ
االختصاصيون في التعليم الجامعي والتعليم العالي
2310
ّ
 231001أستاذ تعليم عالي
 231002أستاذ علوم تربوية
 231003أستاذ فنون
 231004أستاذ إدارة وأعمال
 231005أستاذ تقنية معلومات واتصاالت
 231006أستاذ علوم هندسية
 231007أستاذ علوم هندسة معمارية وبناء
 231008أستاذ علوم صحية
 231009أستاذ علوم إنسانية
 231010أستاذ قانون
 231011أستاذ أدب ولغويات
 231012أستاذ علوم اجتماعية وسلوكية
 231013أستاذ صحافة وإعالم
 231014أستاذ علوم حيوية
 231015أستاذ علوم فيزيائية
 231016أستاذ علوم كيميائية
 231017أستاذ رياضيات وإحصاء
 231018أستاذ علوم بيئة
 231019أستاذ علوم زراعية
 231020أستاذ علوم غابات
 231021أستاذ زراعة أحياء مائية
 231022أستاذ علوم بيطرية
 231023أستاذ فندقة وسياحة
 231024أستاذ علوم أمنية
 231025أستاذ علوم لوجستية ونقل
 231026محاضر
 231027معيد

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

مدرسو التعليم المهني
232
ّ
مدرسو التعليم المهني
2320
ّ
 232001مدرب مهني
 232002مدرب أعمال وإدارة
 232003مدرب حرف هندسية
 232004مدرب تكنولوجيا اتصاالت ومعلومات
 232005مدرب علوم تطبيقية
 232006مدرب حرف هندسة معمارية وبناء
 232007مدرب فنون
مدرسو التعليم الثانوي
233
ّ
مدرسو التعليم الثانوي
2330
ّ
 233001معلم ثانوي
 233002معلم ثانوي لغة عربية
 233003معلم ثانوي لغة أجنبية
 233004معلم ثانوي تربية أسرية
 233005معلم ثانوي اجتماعيات
 233006معلم ثانوي اقتصاد
 233007معلم ثانوي إدارة أعمال
 233008معلم ثانوي محاسبة
 233009معلم ثانوي أحياء
 233010معلم ثانوي فيزياء
 233011معلم ثانوي كيمياء
 233012معلم ثانوي رياضيات
 233013معلم ثانوي تربية صحية وبدنية
 233014معلم ثانوي حاسب وبرمجة
 233015معلم ثانوي دراسات إسالمية
 233016معلم ثانوي دراسات سلوكية
 233017معلم ثانوي علوم أرض
 233018معلم ثانوي فنون
 233019معلم ثانوي مكتبات
 233020معلم ثانوي تربية مهنية
 233021معلم ثانوي تربية فنية
 233022معلم ثانوي هندسة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 233023معلم ثانوي قانون
 233024معلم ثانوي علوم صحية
 233025معلم مرحلة متوسطة
 233026معلم مرحلة متوسطة لغة عربية
 233027معلم مرحلة متوسطة لغة أجنبية
 233028معلم مرحلة متوسطة تربية أسرية
 233029معلم مرحلة متوسطة تربية صحية وبدنية
 233030معلم مرحلة متوسطة حاسب آلي
 233031معلم مرحلة متوسطة دراسات سلوكية
 233032معلم مرحلة متوسطة تربية إسالمية
 233033معلم مرحلة متوسطة رياضيات
 233034معلم مرحلة متوسطة علوم
 233035معلم مرحلة متوسطة فنون
 233036معلم مرحلة متوسطة اجتماعيات
 233037معلم مرحلة متوسطة تربية فنية
 234اختصاصيو المدارس االبتدائية والطفولة المبكرة
 2341مدرسو المدارس االبتدائية
 234101معلم ابتدائي
 234102معلم ابتدائي اجتماعيات ولغة عربية وإسالميات
 234103معلم ابتدائي لغة أجنبية
 234104معلم ابتدائي تربية أسرية
 234105معلم ابتدائي تربية صحية وبدنية
 234106معلم ابتدائي تربية فنية
 234107معلم ابتدائي حاسب آلي
 234108معلم ابتدائي علوم ورياضيات
 234109معلم صفوف أولية
 2342معلمو األطفال في سن مبكرة
 234201معلم تمهيدي
 234202معلم رياض أطفال
 234203معلم حضانة
 235االختصاصيون في التدريس اآلخرون
 2351االختصاصيون في أساليب التعليم
 235101أخصائي أساليب تعليم

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 235102أخصائي تطوير مناهج
 235103أخصائي توجيه تربوي
 235104أخصائي إشراف تربوي
 235105أخصائي قياس وتقويم
 235106أخصائي تصميم برامج تدريبية
 235107أخصائي وسائل تعليمية
 235108أخصائي بحث تربوي
درسو ذوي االحتياجات الخاصة
ُ 2352م ّ
 235201معلم برايل
 235202معلم لغة إشارة
 235203معلم صعوبات التعلم
 235204معلم موهوبين
درسو اللغات اآلخرون
ُ 2353م ّ
 235301مدرس لغة أجنبية
درسو الموسيقى اآلخرون
ُ 2354م ّ
 235401مدرب أداء صوتي
 235402معلم آلة موسيقية
درسو الفنون اآلخرون
ُ 2355م ّ
 235501مدرب استعراضات
 235502مدرب تمثيل
 235503مدرب فنون تشكيلية
دربو تقنية المعلومات
ُ 2356م ّ
 235601مدرب برامج وتطبيقات تقنية معلومات
 235602مدرب تقنية معلومات
 235603مطور مناهج تعليمية لألمن سيبراني
 235604مدرب أمن سيبراني
االختصاصيون في التدريس غير المصنّ فين تحت أي بند آخر
2359
ّ
 235901مرشد طالبي
 235902أخصائي إشراف طالبي
 235903أخصائي شؤون طالب
 235904أخصائي قبول وتسجيل
 235905أخصائي أنشطة طالبية
 235906باحث أكاديمي

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في األعمال واإلدارة
24
ّ
الماليون
االختصاصيون
241
ّ
ّ
 2411المحاسبون
 241101محاسب
 241102محاسب تكاليف
 241103مراجع داخلي
 241104أمين صندوق
 241105محاسب قانوني
 241106مراقب مالي
 241107أخصائي موازنة مالية
 241108أخصائي حسابات ضرائب
 241109أخصائي مراقبة مخزون
 241110أخصائي مستودعات
الماليون ومستشارو االستثمار
المستشارون
2412
ّ
ّ
 241201أخصائي استشارات مالية
 241202أخصائي استثمار
 241203أخصائي تخطيط مالي
ّ
الماليون
المحللون
2413
ّ
 241301أخصائي تمويل شركات
 241302أخصائي ائتمان
 241303أخصائي تحليل مالي
 241304محقق مالي
 241305أخصائي تطوير منتجات مالية
 241306أخصائي تأمين
 241307أخصائي خدمات مصرفية
 241308أخصائي خزانة
 241309أخصائي استمرارية األعمال
 241310أخصائي تداول أوراق مالية
 241311أخصائي رقابة مالية
 241312أخصائي إيرادات حكومية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في اإلشراف اإلداري
242
ّ
ّ
محللو اإلدارة والتنظيم
2421
 242101أخصائي التزام
 242102أخصائي إدارة مخاطر
 242103أخصائي تنظيم إداري
 242104أخصائي إدارة التغيير
 242105أخصائي تطوير إداري
 242106أخصائي استشارات أعمال
 242107أخصائي عمليات بريدية
 242108أخصائي إدارة مشاريع
 242109أخصائي إدارة خدمات
 242110أخصائي إدارة الطوارئ
 242111أخصائي إدارة تمريض
 242112أخصائي إدارة صيدالنية
 242113أخصائي شؤون طيران
 242114أخصائي جمركي
 242115أخصائي هندسة قيمية
 242116أخصائي أمني
 242117أخصائي ذكاء أعمال
 242118أخصائي إدارة أزمات
 242119أخصائي أداء مؤسسي
 242120أخصائي جودة
 242121أخصائي إداري
 242122اخصائي مواصفات ومقاييس وجودة
 242123أخصائي مجالس بلدية وانتخابات
 242124أخصائي شؤون مناطق
 242125أخصائي أحوال مدنية
 242126أخصائي استشارات أمن سيبراني
 242127أخصائي مخاطر أمن سيبراني
 242128أخصائي إلتزام في أمن سيبراني
قيم ضوابط أمن سيبراني
ُ 242129م ّ
 242130مدقق أمن سيبراني

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

االختصاصيون في إدارة السياسات
2422
ّ
 242201أخصائي رقابة عمليات
 242202أخصائي رقابة أنظمة عمل
 242203أخصائي رقابة إدارية
 242204محقق إداري
 242205أخصائي استراتيجيات
 242206أخصائي سياسات
 242207أخصائي سياسات أمن سيبراني
 242208أخصائي خصوصية وحماية بيانات
االختصاصيون في إدارة شؤون األفراد والمهن
2423
ّ
 242301أخصائي ارتباط وظيفي
 242302أخصائي عمليات موارد بشرية
 242303أخصائي تصنيف وظيفي ومهني
 242304أخصائي توظيف
 242305أخصائي تعويضات
 242306أخصائي توجيه مهني
 242307محقق عمالي
 242308عضو هيئة عمالية
 242309أخصائي تخطيط قوى عاملة
 242310أخصائي مراقبة موارد بشرية
 242311أخصائي استقدام
االختصاصيون في تدريب وتطوير الموظفين
2424
ّ
 242401أخصائي تدريب وتطوير موارد بشرية
 242402أخصائي إدارة اداء
 242403أخصائي تعاقب وظيفي
 242404أخصائي مسار وظيفي
االختصاصيون في البيع والتسويق والعالقات العامة
243
ّ
االختصاصيون في اإلعالن والتسويق
2431
ّ
 243101أخصائي دعاية وإعالن
 243102أخصائي مشتريات
 243103أخصائي عقود
 243104أخصائي مناقصات
 243105أخصائي خدمة عمالء

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 243106أخصائي تجاري
 243107أخصائي تجارة الكترونية
 243108أخصائي أبحاث أسواق
 243109أخصائي مبيعات
 243110أخصائي تسويق
االختصاصيون في العالقات العامة
2432
ّ
 243201أخصائي عالقات مستثمرين
 243202أخصائي عالقات عامة
 243203أخصائي تعاون دولي
 243204أخصائي تواصل داخلي
 243205أخصائي توعية جمهور
 243206أخصائي تنظيم مؤتمرات وفعاليات
 243207أخصائي مراسم
االختصاصيون في المبيعات التقنية والطبية (عدا تقنية المعلومات واالتصاالت)
2433
ّ
 243301أخصائي مبيعات مستلزمات طبية
 243302أخصائي مبيعات منتجات صيدالنية
 243303أخصائي مبيعات منتجات صناعية
االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
2434
ّ
 243401أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات واالتصاالت
 243402أخصائي مبيعات نظم تقنية المعلومات واالتصاالت
االختصاصيون في مبيعات تقنية المعلومات واالتصاالت
25
ّ
ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات
مطورو
251
ّ
ّ
محللو النظم
2511
 251101أخصائي علوم حاسب آلي
 251102محلل نظم المعلومات
 251103مصمم نظم
 251104مطور امن نظم
 251105محلل أمن نظم
 251106أخصائي أمن سيبراني
 251107اخصائي تقييم ثغرات
 251108مصمم حلول أعمال
 251109أخصائي حوسبة سحابية
 251110أخصائي حوسبة سحابية آمنة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 251111أخصائي اختبار اختراقات
مطورو البرمجيات
2512
ّ
 251201مطور برامج
 251202مهندس برامج
 251203مصمم برامج
 251204محلل مبرمج
 251205مطور تطبيقات
 251206مطور أمن سيبراني
مطورو المواقع اإللكترونية والوسائط المتعددة
2513
ّ
 251301مطور مواقع الكترونية
 251302مطور العاب رقمية
 2514مبرمجو التطبيقات
 251401مبرمج تطبيقات
ّ
ومحللو البرمجيات والتطبيقات غير المصنّ فين تحت بند آخر
مطورو
2519
ّ
 251901مقيم برمجيات آمنة
 251902مختبر نظم
 251903مختبر برامج
 251904باحث أمن سيبراني
 251905أخصائي هندسة برمجيات ضارة
االختصاصيون في قواعد البيانات والشبكات
252
ّ
 2521مصممو وإداريو قواعد البيانات
 252101مصمم قاعدة بيانات
 252102أخصائي إدارة قواعد بيانات
 252103محلل قاعدة بيانات
 252104مبرمج قاعدة بيانات
 252105أخصائي أمن بيانات
 2522إداريو األنظمة
 252201مسؤول نظم
 252202أخصائي إدارة شبكات
 252203محلل بنية تحتية
 252204مصمم بنية أمن سيبراني
 252205أخصائي خوادم
 252206اختصاصي مركز بيانات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 252207أخصائي دفاع سيبراني بنية تحتية
االختصاصيون في شبكات الحاسب اآللي
2523
ّ
 252301محلل شبكات
 252302محلل اتصاالت
االختصاصيون في قواعد البيانات وشبكات المعلومات غير المصنّ فين تحت بند آخر
2529
ّ
 252901أخصائي تحليل جنائي رقمي
 252902اخصائي ذكاء اصطناعي
 252903أخصائي استجابة لحوادث سيبرانية
 252904محلل دفاع أمن سيبراني
 252905أخصائي ذكاء اصطناعي أمن سيبراني
 252906أخصائي علوم بيانات أمن سيبراني
 252907أخصائي تنقيب بيانات
 252908أخصائي بيانات ضخمة
 252909أخصائي علوم بيانات
 252910أخصائي إدارة عقود تقنية
 252911أخصائي تحول رقمي
 252912اخصائي دعم فني
 252913أخصائي تشفير
 252914أخصائي إدارة هوية وصالحيات
 252915محلل معلومات تهديدات سيبرانية
 252916أخصائي اكتشاف تهديدات سيبرانية
 252917مهندس أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية
 252918مصمم بنية أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية
 252919محلل دفاع أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية
 252920أخصائي مخاطر أمن سيبراني أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية
 252921أخصائي استجابة لحوادث سيبرانية أنظمة تحكم صناعي وتقنيات تشغيلية
 252922محقق جرائم سيبرانية
االختصاصيون في القانون وعلم االجتماع والثقافة
26
ّ
االختصاصيون في القانون
261
ّ
 2611المحامون
 261101محامي
 261102محقق نظامي
 261103ممثل ادعاء

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 261104أخصائي بحث قضايا
 261105محكّم
 261106أخصائي قانوني
 261107أخصائي قانوني أمن سيبراني
 2612القضاة
 261201قاضي
االختصاصيون في القانون غير المصنّ فين تحت بند آخر
2619
ّ
 261901طبيب شرعي
 261902كاتب عدل
 261903كاتب ضبط
 261904مأمور تنفيذ
 262أمناء المكتبات واألرشيف والمتاحف
 2621أمناء األرشيف والمتاحف
 262101أمين محفوظات
 262102أخصائي وثائق ومخطوطات
 262103أمين متحف
 262104مصنّ ف متحف
 262105أخصائي متاحف
 262106أمين معرض
 262107أخصائي معلوماتية صحية
واالختصاصيون في المعلومات المرتبطة بها
 2622أمناء المكتبات
ّ
 262201أمين مكتبة
 262202مفهرس
 262203أخصائي مكتبات
والدينيون
االجتماعيون
االختصاصيون
263
ّ
ّ
ّ
االقتصاديون
2631
ّ
 263101أخصائي اقتصاد
 263102أخصائي اقتصاد قياسي
االختصاصيون في علم االجتماع واإلنسان ومن يرتبط بهم
2632
ّ
 263201أخصائي آثار
 263202أخصائي جغرافيا
 263203أخصائي رقابة آثار
 263204أخصائي علم اجتماع

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 263205أخصائي علوم انسان
 263206أخصائي تنقيب اثار
 263207أخصائي تطوير سياحي
 263208أخصائي إرشاد سياحي
 263209أخصائي إرشاد آثار
 263210أخصائي فندقة
 263211أخصائي سياحة
 263212أخصائي رقابة فندقية
 263213أخصائي رقابة سياحية
 263214أخصائي أنشطة ثقافية
االختصاصيون في الفلسفة والتاريخ والسياسة
2633
ّ
 263301أخصائي أنساب
 263302مؤرخ
 263303أخصائي علوم سياسية
 263304أخصائي فلسفة
 263305أخصائي تاريخ
 263306ملحق دبلوماسي
االختصاصيون في علم النفس
2634
ّ
 263401أخصائي نفسي
 263402أخصائي إرشاد نفسي
االختصاصيون في العمل االجتماعي وتقديم المشورة
2635
ّ
 263501أخصائي خدمة اجتماعية
 263502أخصائي أسرة وطفولة
 263503أخصائي ضمان اجتماعي
 263504أخصائي رعاية أحداث
االختصاصيون في الشؤون الدينية
2636
ّ
 263601داعية
 263602أخصائي بحث فتاوى
 263603إمام مسجد
 263604خطيب جمعة
 263605أخصائي حج وعمرة
 263606مراقب خدمات حج وعمرة
 263607مفوض إفتاء

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 263608أخصائي بحث ديني
 263609عضو هيئة دينية
ّ
واللغويون
المؤلفون والصحفيون
264
ّ
ّ
المؤلفون ومن يرتبط بهم من الكُتّ اب
2641
 264101مؤلف
 264102شاعر
 264103كاتب سيناريو
 264104كاتب مواصفات فنية
 264105محرر أدبي
 264106ناقد ادبي
الصحفيون
2642
ّ
 264201صحفي
 264202كاتب صحفي
 264203محرر صحفي
 264204أخصائي إعالمي
 264205رئيس تحرير
 264206ناقد إعالمي
 264207سكرتير تحرير
 264208مراسل صحفي
 264209أخصائي رقابة إعالمية
الفوريون وغيرهم من اللغويين
 2643المترجمون والمترجمون
ّ
 264301مترجم
 264302مترجم فوري
 264303مصحح لغوي
 264304مترجم لغة إشارة
 264305أخصائي لغوي
 265فنّ انو اإلبداع واألداء
التشكيليون
 2651الفنّ انون
ّ
 265101رسام كاريكاتير
نحات
ّ 265102
 265103رسام تشكيلي
 265104ناقد فنون تشكيلية
 265105أخصائي ترميم وثائق ومخطوطات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 265106أخصائي ترميم ولوحات فنية
 265107أخصائي ترميم آثار
والملحنون
الموسيقيون والمغنّ ون
2652
ّ
ّ
 265201مغني
 265202ملحن
 265203أخصائي آالت موسيقية
 265204ناقد موسيقي
 265205مؤلف موسيقي
 265206قائد فرقة موسيقية
 265207قائد فرقة غنائية
ومصممو الرقص
ِ
 2653الراقصون
 265301راقص استعراضي
 265302مصمم رقصات
 2654مخرجو ومنتجو األفالم والمسرح ومن يرتبط بهم
 265401مخرج أفالم
 265402منتج أفالم
 265403مصمم إضاءة
 265404مخرج مسرحي
 265405منتج مسرحي
 265406مخرج تليفزيوني وإذاعي
 265407منتج تليفزيوني وإذاعي
 265408ناقد فني
 265409مخرج تصوير
 265410أخصائي تركيب صوتي
 265411أخصائي مونتاج
 265412أخصائي مؤثرات
ّ
الممثلون
2655
 265501ممثل مسرحي
 265502ممثل سينمائي وتلفزيوني
 265503ممثل إذاعي

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 2656مقدمو برامج اإلذاعة والتلفزيون ووسائل اإلعالم األخرى
 265601مذيع
 265602معلق رياضي
 265603مقدم برامج
 2659فنّ انو اإلبداع واألداء غير المصنفين تحت بند آخر
 265901محرك عرائس مسرحية
 265902مهرج أطفال
 265903العب سيرك
 265904فنان تعبير صامت

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

واالختصاصيون المساعدون
الفنيون
3
ّ
ّ
االختصاصيون المساعدون في العلوم والهندسة
31
ّ
فنيو العلوم الفيزيائية والهندسية
ّ 311
فنيو العلوم الكيميائية والفيزيائية
ّ 3111
 311101فني فلكي
 311102فني رصد جوي
 311103مشرف أرصاد جوية
 311104فني كيميائي
 311105فني جيولوجي
 311106فني فيزيائي
 311107فني هيدرولوجي
فنيو الهندسة المدنية
ّ 3112
 311201فني هندسة مدنية
 311202مفتش حرائق
 311203فني مواد إنشائية
 311204فني إنشاءات
 311205فني صيانة انشاءات
 311206فني عزل مباني
 311207فني صيانة مباني
 311208فني تدعيم حفريات
 311209فني طرق
 311210فني صيانة طرق
 311211فني مساحة
 311212فني تفجير
 311213فني اطفاء
 311214فني إنقاذ
فنيو الهندسة الكهربائية
ّ 3113
 311301فني هندسة كهربائية
 311302فني كهربائي شبكات توزيع هوائية
 311303فني كهربائي شبكات توزيع أرضية
 311304فني كهربائي تمديدات كهربائية
 311305فني صيانة آالت كهربائية
 311306فني صيانة أجهزة كهربائية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 311307فني صيانة شبكات كهربائية
 311308فني كهروميكانيك
 311309فني كهربائي أنظمة حماية كهربائية
فنيو الهندسة اإللكترونية
ّ 3114
 311401فني إلكتروني أجهزة بث وإرسال إذاعي
 311402فني إلكتروني أجهزة بث وإرسال تلفزيوني
 311403فني أجهزة إلكترونية
 311404فني صيانة أجهزة إلكترونية
 311405فني أجهزة دقيقة
 311406فني أجهزة رقمية
 311407فني أوتوترونيكس
 311408فني أجهزة طبية
 311409فني هندسة إلكترونية
فنيو الهندسة الميكانيكية
ّ 3115
 311501فني هندسة ميكانيكية
 311502فني تدفئة وتهوية وتكييف
مساح بحري
ّ 311503
 311504فني بحري
 311505فني ميكانيكي هياكل
 311506فني ميكانيكي محركات
 311507فني ميكانيكي مركبات
 311508فني ميكانيكي معدات ثقيلة
 311509فني ميكانيكي معدات زراعية
 311510فني ميكانيكي تمديدات صحية وتدفئة وغاز
 311511فني صيانة ميكانيكية
 311512فني ميكانيكي قطارات
 311513فني ميكانيكي طائرات مروحية
 311514فني ميكانيكي طائرات نفاثة
فنيو الهندسة الكيميائية
ّ 3116
 311601فني هندسة كيميائية
 311602فني مصانع كيميائية
فنيو المناجم والتعدين
ّ 3117
 311701فني معادن

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 311702مفتش تعدين
 311703فني هندسة تعدين
 311704فني آبار نفط وغاز
 311705مشغل وحدات تحكم مناجم ومحاجر
(الهندسيون)
الرسامون
3118
ّ
ّ
 311801رسام هندسي
 311802رسام مخططات طرق
 311803رسام فني مواصفات
 311804فني مجسمات معمارية
 311805رسام معماري
فنيو العلوم الفيزيائية والهندسية غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ 3119
 311901فني علوم جنائية
 311902فني ميكاترونيكس
 311903فني جودة
 311904فني حساب كميات
 311905فني كفاءة إنتاجية
 311906فني هندسة إنتاج
 311907محضر مختبر علوم
 312مشرفو المناجم والتصنيع واإلنشاء
 3121مشرفو المناجم
 312101مشرف تعدين
 312102مشرف محجر
 3122مشرفو التصنيع
 312201مشرف تصنيع
 312202مشرف إنتاج
 312203مشرف صيانة
 3123مشرفو اإلنشاء
 312301مشرف إنشاء مباني
 312302مشرف إنشاء طرق
 312303مشرف موقع إنشائي
 312304مشرف صيانة إنشاءات
فنيو ضبط العمليات
ّ 313
مشغلو محطة توليد الطاقة
ّ
3131

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 313101مشغل محطة توليد طاقة
 313102فني لوحات تحكم محطة طاقة
 313103فني توزيع طاقة كهربائية
 313104فني نقل طاقة كهربائية
مشغلو المحرقة ومحطة معالجة المياه
ّ
3132
 313201مشغل محطة تحلية مياه
 313202مشغل محرقة مخلفات
 313203مشغل محطة معالجة مياه صرف صحي
 313204مراقب تعديات وتسريبات مياه
 313205مراقب عمليات مياه
 313206مراقب وحدة معالجة مياه صرف صناعي
 313207فني تنقية مجاري صرف صحي
 313208فني لوحات تحكم محطة مياه وصرف صحي
 3133مراقبو محطة المعالجة الكيميائية
 313301فني عمليات كيميائية
 313302فني تشغيل مفاعل كيميائي
 313303فني لوحات تحكم عمليات كيميائية
مشغلو وحدات تكرير البترول والغاز الطبيعي
ّ
3134
 313401فني تشغيل محطة غاز
 313402فني تكرير نفط
 313403فني انتاج مشتقات نفطية
 313404فني لوحة تحكم عمليات تكرير نفط
 3135مراقبو عمليات اإلنتاج المعدني
 313501مراقب عملية إنتاج المعادن
 313502فني فرن صهر معادن
 313503فني تشغيل لوحة تحكم درفلة المعادن
 313504فني تشغيل وحدة سبك معادن
فنيو ضبط العمليات غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ 3139
 313901مراقب حركة مركبات
 313902فني تشغيل خط تجميع آلي
 313903ناظر محطة سكك حديدية
 313904مراقب حركة قطارات
 313905فني ضبط جودة منتجات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 313906مفتش مقاييس ومواصفات
 313907أمين مستودع فني
فنيو العلوم الحياتية ومن يرتبط بهم من المساعدين االختصاصين
ّ 314
فنيو العلوم الحياتية (عدا الطبية)
ّ 3141
 314101فني أحياء
 314102فني علوم صيدالنية
 314103فني علوم نباتات
 314104فني علوم حشرات
 314105فني علوم حيوانية
 314106فني علوم أغذية
فنيو الزراعة
ّ 3142
 314201فني زراعي
 314202فني زراعي أحياء مائية
 314203فني ري
 314204فني تربية ماشية
 314205فني تربية دواجن
 314206فني مكافحة آفات
 314207فني زراعي تربية حشرات نافعة
 314208فني إرشاد زراعي
فنيو الغابات
ّ 3143
 314301فني غابات
 314302فني مراعي
 314303فني زراعة محمية
فنيو ومراقبو السفن والطائرات
ّ 315
 3151مهندسو السفن
 315101فني هندسة سفن
 315102فني سالمة سفن
ّ
والمالحون
 3152مسؤولو متن السفن
 315201مرشد حركة السفن
 315202مالح بحري
 315203ربان سفينة
 315204ربان قاطرة مراكب
 315205ربان ناقلة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 315206ربان عبارة
 315207مراقب موانئ
 315208مراقب بحري
 3153الطيارون ومن يرتبط بهم من االختصاصيين المساعدين
 315301مالح جوي
 315302مدرب طيران
 315303طيار هليكوبتر
 315304طيار جناح ثابت
 315305مساعد طيار
 315306مفتش عمليات طيران
 3154مراقبو الحركة الجوية
 315401مراقب جوي
 315402منسق حركة أرضية
فنيو إلكترونيات سالمة المالحة الجوية
ّ 3155
 315501فني سالمة طيران
 315502مفتش صالحية طيران
االختصاصيون المساعدون في الصحة
32
ّ
فنيو الطب والصيدلة
ّ 321
معدات التصوير والعالج الطبي
فنيو
ّ
ّ 3211
 321101فني أشعة عالجية
 321102فني أشعة
 321103فني تصوير قلب
 321104فني تخطيط قلب
 321105فني تخطيط أعصاب
 321106فني تخطيط سمع
فنيو المختبرات الطبية وعلم األمراض
ّ 3212
 321201فني مختبر طبي
 321202فني سحب دم
 321203فني فيزياء طبية
 321204فني وراثة جزيئية
فنيو ومساعدو الصيادلة
ّ 3213
 321301فني صيدلة
فنيو أعضاء اصطناعية طبية وأسنان
ّ 3214
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 321401فني معمل أسنان
 321402مساعد طبيب أسنان
 321403فني أطراف صناعية
االختصاصيون المساعدون في التمريض والقبالة
322
ّ
االختصاصيون المساعدون في التمريض
3221
ّ
 322101فني تمريض
االختصاصيون المساعدون في القبالة
3222
ّ
 322201فني قبالة
االختصاصيون المساعدون في الطب الشعبي والطب التكميلي
323
ّ
االختصاصيون المساعدون في الطب الشعبي والطب التكميلي
3230
ّ
 323001فني تجبير
 323002فني حجامة
 323003فني وخز باإلبر الصينية
فنيو ومساعدو الطب البيطري
ّ 324
فنيو ومساعدو الطب البيطري
ّ 3240
 324001مساعد طب بيطري
االختصاصيون المساعدون في الصحة اآلخرون
325
ّ
 3251المساعدون والمعالجون في طب األسنان
 325101معالج صحة فم وأسنان
فنيو السجالت الطبية والمعلومات الصحية
ّ 3252
 325201فني معلوماتية صحية
 325202فني ترميز طبي
 325203فني إدارة خدمات صحية ومستشفيات
 3253العاملون في صحة المجتمع
 325301مراقب وبائيات
 3254مركبو عدسات النظارات
 325401فني بصريات طبية
 325402فني عيون
 325403فني نظارات
فنيو ومساعدو العالج الطبيعي
ّ 3255
 325501فني عالج طبيعي
 325502فني عالج وظيفي
 325503فني عالج تنفسي
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 3256المساعدون الطبيون
 325601مساعد صحي
المفتِ شون والمساعدون في الصحة البيئية والمهنية
ُ 3257
 325701مشرف صحة وسالمة مهنية
 325702مفتش حماية بيئية
 325703فني صحة عامة
 325704فني تثقيف صحي
 3258عاملو سيارات اإلسعاف
 325801فني إسعاف
 325802فني خدمات طبية طارئة
االختصاصيون المساعدون في الصحة غير المصنّ فين تحت بند آخر
3259
ّ
 325901فني تخدير
 325902فني غرفة عمليات
 325903فني تقنية قلب
 325904فني قسطرة قلب
 325905فني تروية قلب
 325906فني غسيل كُلى
 325907فني تفتيت حصى
 325908فني تغذية
 325909فني علم غذاء غير سريري
 325910فني تعقيم
 325911فني فسيلوجيا عصبية
االختصاصيون المساعدون في شؤون األعمال واإلدارة
33
ّ
االختصاصيون المساعدون في العمليات المالية والرياضيات
331
ّ
 3311تجار ووسطاء األوراق المالية والتمويل
 331101تاجر عمالت أجنبية
 331102وسيط أوراق مالية
 3312مسؤولو االئتمان والقروض
 331201مسؤول طلبات قروض
 331202مسؤول طلبات تمويل عقاري
 331203مسؤول طلبات التأجير التمويلي
االختصاصيون المساعدون في المحاسبة
3313
ّ
 331301مساعد حسابات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 331302مراقب مخزون
االختصاصيون المساعدون في اإلحصاء والرياضيات ومن يرتبط بهم
3314
ّ
 331401مراقب إحصائي
 331402مساعد إكتوارية
 331403مساعد رياضيات
 331404مساعد إحصاء
 331405مساح إحصائي
 331406فني إحصاء طبي
 3315المقيمون ومقدرو الخسائر
مقيم معتمد
331501
ّ
مقيم مطالبات التأمين
331502
ِّ
 331503فني تأمين طبي
مقيم عقاري
331504
ِّ
 331505مقيم أضرار
 331506مقيم آالت ومعدات
 331507مقيم مصوغات ومعادن نفيسة
 332وكالء ووسطاء البيع والشراء
 3321مندوبو التأمين
 332101وكيل تأمين
 332102وسيط تأمين
 332103مسؤول طلبات التأمين
 3322مندوبو المبيعات التجارية
 332201مندوب مبيعات
 332202وكيل تجاري
 3323المشترون
 332301أخصائي توريد للعالمات التجارية الخاصة
 332302مندوب مشتريات
التجاريون
 3324الوسطاء
ّ
 332401وسيط سلع مستقبلية
 332402وسيط سلع
 332403وسيط شحن
 333وكالء خدمات األعمال
 3331وكالء التخليص والشحن
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 333101وكيل شحن
 333102وكيل جمركي
 333103مخلص جمركي
 3332مخططو المؤتمرات والفعاليات
 333201مسؤول تموين
 333202منسق فعاليات
 333203منسق معارض ومؤتمرات
 333204منسق مراسم
 3333وكالء ومقاولو التوظيف
 333301وكيل توظيف
 333302مقاول عمال
 3334وكالء ومديرو العقارات والملكيات
 333401مشرف عقار
 333402وكيل عقاري
 333403وسيط عقاري
 3339وكالء خدمات األعمال غير المصنّ فين تحت بند آخر
 333901وكيل دعاية وإعالن
 333902منظم مزادات
 333903وكيل رياضي
 333904وكيل سياحي
 333905منظم سياحي
 333906وكيل تأجير مركبات
 333907ناشر أدبي
 333908وكيل فنانين
 334السكرتارية اإلدارية والمتخصصة
 3341مشرفو المكاتب
 334101مشرف مدخلي البيانات
 334102منسق لجان
 334103أمين سر لجنة
 334104مشرف مكتب
القانونيون
السكرتاريون
3342
ّ
ّ
 334201سكرتير قانوني
 334202أمين سر دائرة قضائية
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والتنفيذيون
اإلداريون
السكرتاريون
3343
ّ
ّ
ّ
 334301سكرتير تنفيذي
الطبيون
السكرتاريون
3344
ّ
ّ
 334401سكرتير طبي
االختصاصيون المساعدون في الوكاالت الحكومية التنظيمية
335
ّ
ُ 3351مفتِ شو الجمارك والحدود
 335101مفتش منافذ
 335102مراقب جمركي
 3352مسؤولو الرسوم والضرائب الحكومية
 335201مسؤول رسوم جمركية
 335202مسؤول ضرائب
 3353مسؤولو اإلعانات االجتماعية الحكومية
 335301مسؤول إعانات اجتماعية
 3354مسؤولو الترخيص الحكومي
 335401مسؤول تراخيص وتصاريح
 335402مسؤول إجراءات جوازات
 335403مسؤول إجراءات أحوال مدنية
 3355مفتشو ومخبرو الشرطة
 335501مفتش شرطة
 335502شرطي تحري
 335503رئيس فرقة
 335504رئيس دورية
االختصاصيون المساعدون في الوكاالت الحكومية التنظيمية غير المصنّ فين تحت بند آخر
3359
ّ
 335901فني تحقيق شخصية
 335902فني كشف تزوير
 335903مراقب حماية المستهلك والمستثمر
 335904مراقب فنادق
 335905مراقب تجاري
 335906مراقب تموين
 335907مراقب خدمات عامة
 335908فني مصوغات ودمغة
االختصاصيون المساعدون في القانون وعلم االجتماع والثقافة ومن يرتبط بهم
34
ّ
االختصاصيون المساعدون في القانون وعلم االجتماع والشؤون الدينية
341
ّ
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االختصاصيون المساعدون في القانون ومن يرتبط بهم
3411
ّ
 341101حاجب محكمة
 341102كاتب محكمة
 341103محضر خصوم
 341104موثق سجل
 341105عمدة
االختصاصيون المساعدون في العمل االجتماعي
3412
ّ
 341201مساعد خدمة اجتماعية
 341202مساعد رعاية أحداث
 341203مشرف رعاية شباب
االختصاصيون المساعدون في الشؤون الدينية
3413
ّ
 341301مأذون عقود أنكحة
 341302مؤذن
 341303مراقب مساجد
 341304مقرئ قرآن كريم
 341305محفظ قرآن كريم
 341306مراقب حج وعمرة
 342العاملون في الرياضة واللياقة البدنية
 3421الالعبون الرياضيون المحترفون
 342101العب كرة قدم محترف
 342102العب رياضة بالكرة محترف
 342103العب رياضة دفاع عن النفس محترف
 342104العب رياضة مضرب محترف
 342105العب رياضة مائية محترف
 342106العب رياضة جليدية محترف
 342107العب سباقات مركبات محترف
 342108العب فروسية محترف
 342109العب ألعاب قوى محترف
 342110العب رياضي محترف
الرياضيون
المدربون والمعلمون والمسؤولون
3422
ّ
ّ
 342201مدرب رياضي
 342202حكم رياضي
 342203مدرب كرة قدم محترف
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 342204حكم كرة قدم محترف
 342205مدرب رياضة بالكرة محترف
 342206حكم رياضة بالكرة محترف
 342207مدرب رياضة دفاع عن النفس محترف
 342208حكم رياضة دفاع عن النفس محترف
 342209مدرب رياضة مضرب محترف
 342210حكم رياضة مضرب محترف
 342211مدرب رياضة مائية محترف
 342212حكم رياضة مائية محترف
 342213مدرب رياضة جليدية محترف
 342214حكم رياضة جليدية محترف
 342215مدرب سباقات مركبات محترف
 342216حكم سباقات مركبات محترف
 342217مدرب فروسية محترف
 342218حكم فروسية محترف
 342219مدرب العاب قوى محترف
 342220حكم العاب قوى محترف
 342221مشرف رياضي
 3423معلمو اللياقة والترفيه وقادة البرامج
 342301مدرب لياقة بدنية
االختصاصيون المساعدون في الفنون والثقافة والطهي
343
ّ
المصورون
3431
ّ
 343101مصور فوتوغرافي
 343102مصور جوي
 343103مصور جنائي
 343104مصور صحفي
 3432مصممو ومهندسو العمارة الداخلية
 343201فني تصميم معارض
 343202فني تصميم داخلي
فنيو المعارض والمتاحف والمكتبات
ّ 3433
 343301فني متاحف
 343302فني معارض
 343303فني مكتبات
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 3434رؤساء الطهاة
 343401رئيس طهاه
االختصاصيون المساعدون في الفنون والثقافة اآلخرون
3435
ّ
 343501فني رسم حناء
 343502فني ماكياج
 343503فني موقع التصوير
 343504فني مؤثرات خاصة
 343505فني طوابع
 343506فني عالمات ووثائق أمنية
 343507فني ترميم وثائق ومخطوطات
 343508فني ترميم آثار
 343509رسام تعبيري
 343510عازف آلة موسيقية
 343511ممثل ثانوي
 343512مساعد مخرج
فنيو المعلومات واالتصاالت
ّ 35
فنيو عمليات ودعم مستخدمي تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ 351
فنيو عمليات تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ 3511
 351101فني عمليات تقنية معلومات
 351102فني عمليات اتصاالت
 351103فني طباعة رقمية
فنيو دعم مستخدمي تقنية المعلومات واالتصاالت
ّ 3512
 351201فني دعم تقنية معلومات
 351202فني دعم اتصاالت
 351203فني دعم برامج
 351204فني دعم قواعد بيانات
فنيو شبكات ونظم الحاسب اآللي
ّ 3513
 351301فني شبكات تقنية معلومات
 351302فني شبكات اتصاالت
 351303فني نظم اتصاالت
 351304فني نظم حاسب آلي
فنيو المواقع اإللكترونية
ّ 3514
 351401فني مواقع إلكترونية
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 351402إداري مواقع إلكترونية
 351403فني صيانة مواقع إلكترونية
فنيو االتصاالت السلكية والالسلكية والبث اإلذاعي
ّ 352
فنيو البث اإلذاعي والصوتيات والمرئيات
ّ 3521
 352101فني تحرير صوتيات ومرئيات
 352102فني تسجيل
 352103فني بث اذاعي
 352104فني إرسال تلفزيوني
 352105فني صوت
 352106فني إضاءة
 352107فني تصوير سينمائي
 352108فني تصوير فيديو
 352109فني مونتاج
 352110فني دبلجة
 352111فني ربط فقرات
فنيو الهندسة واالتصاالت السلكية والالسلكية
ّ 3522
 352201فني هندسة اتصاالت سلكية
 352202فني هندسة اتصاالت السلكية
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 4عاملو الدعم المكتبي
العامون والطابعون
 41الكتبة
ّ
العامون
اإلداريون
 411الكتبة
ّ
ّ
العامون
اإلداريون
 4110الكتبة
ّ
ّ
 411001كاتب عالقات حكومية
 411002كاتب سجل
(العامة)
 412السكرتارية
ّ
(العامة)
 4120السكرتارية
ّ
 412001مساعد إداري
 412002سكرتير
 413الطابعون
معدات معالجة النصوص
ومشغلو
ّ
 4131الطابعون
ّ
 413101كاتب اختزال
 413102طباع
 4132مدخلو البيانات
 413201مدخل بيانات
 42كتبة خدمات العمالء
ومحصلو األموال ومن يرتبط بهم من الكتبة
الصرافون
421
ّ
ّ
صرافو البنوك ومن يرتبط بهم من الكتبة
ّ 4211
 421101صراف
 421102كاتب بريدي
 421103صراف عمالت
محصلو الديون ومن يرتبط بهم
4214
ّ
 421401جامع تبرعات
 421402محصل
 422العاملون في معلومات العمالء
 4221استشاريو وكتبة السفر
 422101مضيف أرضي للحجوزات
 422102كاتب استعالمات سياحية
 422103كاتب تذاكر سفر
 4222كتبة االستعالمات بمراكز االتصال
 422201كاتب مركز اتصاالت
 422202كاتب استعالمات مركز خدمة عمالء
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مشغلو مقسم الهاتف
ّ
4223
 422301مأمور سنترال
 422302مشغل مقسم هاتف
 422303كاتب اتصال
موظفو االستقبال في الفنادق
ّ
4224
 422401موظف استقبال فندق
 4225كتبة االستعالمات
 422501كاتب استعالمات
 422502كاتب شكاوى
(العامون)
موظفو االستقبال
ّ
4226
ّ
 422601موظف استقبال
 422602كاتب استقبال مرضى
 4227العاملون في المسح وإجراء مقابالت أبحاث السوق
 422701كاتب مسوحات ميدانية
 422702جامع بيانات
 4229العاملون في معلومات العمالء غير المصنّ فين تحت بند آخر
 422901كاتب إدخال مستشفى
 422902كاتب بيانات عمالء
 43كتبة تسجيل البيانات الرقمية والكمية
 431الكتبة الرقميون
 4311كتبة المحاسبة ومسك الدفاتر
 431101كاتب حسابات
 4312كتبة اإلحصاء والمالية والتأمين
 431201كاتب مالي
 431202كاتب تأمين
 4313كتبة الرواتب
 431301كاتب رواتب
 432كتبة تسجيل المواد والنقل
 4321كتبة المخزون
 432101أمين مخزن
 432102كاتب شحن
 432103كاتب حركة مخزون
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 4322كتبة اإلنتاج
 432201كاتب إنتاج
 4323كتبة النقل
 432301كاتب عمليات نقل
 432302كاتب خدمات طرود بريدية
 44عاملو الدعم المكتبي اآلخرون
 441عاملو الدعم المكتبي اآلخرون
 4411كتبة المكتبات
 441101كاتب مكتبة
 4412كتبة الفرز وساعو البريد
 441201موزع بريد
 441202فارز بريدي
 441203مشرف عمليات بريدية
 4413كتبة الترميز والتدقيق وما يرتبط بهم
 441301مرمز بيانات
 441302كاتب تدقيق بيانات
 441303كاتب شيفرة
 441304مبند جمركي
 4414الناسخون وما يرتبط بهم
 441401ناسخ
 4415كتبة تصوير وحفظ الملفات
 441501كاتب حفظ ملفات
 441502كاتب تصوير مصغرات فيلمية
 4416كتبة شؤون الموظفين
 441601كاتب موارد بشرية
 4419عاملو الدعم المكتبي غير المصنّ فين تحت بند آخر
 441901كاتب مراسالت
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 5عاملو الخدمات والمبيعات
 51عاملو الخدمات الشخصية
 511مضيفو ومراقبو ومرشدو السفر
 5111مضيفو السفر ومراقبو السفر
 511101مضيف طيران
 511102مضيف بحري
 5112مراقبو وسائط النقل
 511201قاطع تذاكر نقل
 511202مفتش تذاكر نقل
 511203مراقب حقائب
ُ 5113مرشدو السفر
 511301مرشد سياحي
 511302مرشد متحف
 511303مرشد موقع
 512الطهاة
 5120الطهاة
 512001طاهي
 512002محضر أطعمة باردة
 512003طاهي وسائل نقل
 512004طاهي مأكوالت منزلية
 513النادلون والسقاة
 5131النادلون
 513101نادل
 5132السقاة
 513201ساقي
 513202قهوجي
صففو الشعر ومتخصصو التجميل ومن يرتبط بهم
ُ 514م ّ
صففو الشعر
ُ 5141م ّ
 514101حالق
 514102مصفف شعر
 5142متخصصو التجميل ومن يرتبط بهم
 514201مختص عناية بشرة
 514202مختص عناية أظافر

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 514203ممكيج
 514204مضيف نادي صحي
 515مشرفو المباني والتدبير المنزلي
 5151مشرفو التنظيف والتدبير المنزلي في المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى
 515101مشرف تنظيف وتدبير
 515102مشرف مسكن
 5152مدبرو المنازل المحليون
 515201عامل تدبير منزلي
 515202كبير الخدم
 515203مدبر بيت ضيافة
 5153حراس المباني
 515301بواب
 516عاملو الخدمات الشخصية اآلخرون
 5162المرافقون والخادمون
 516201مرافق
والمحنِ طون
غسلو الموتى
ُ
ُ 5163م ِّ
 516301مجهز موتى
 516302محضر جنازة
 516303محنط حيوانات
مزينو الحيوانات األليفة والعاملون في العناية بالحيوان
ّ 5164
 516401سائس حيوانات
 516402مدرب حيوانات
 516403سائس خيل
هجان
ّ 516404
 516405مدرب طيور
 516406مدرب صقور
 516407حارس حديقة حيوان
 516408راعي حيوانات محمية

 5165معلمو القيادة
 516501مدرب قيادة
 516502مدرب قيادة مركبات ثقيلة

 5169عاملو الخدمات الشخصية غير المصنّ فين تحت بند آخر
 516901مرشد صحراء
 516902مستشار خاص للموضة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 52عاملو المبيعات
 521بائعو الشوارع واألسواق
 5211بائعو األكشاك واألسواق
 521101بائع كشك
 5212بائعو األطعمة المتجولون
 521201بائع طعام متجول
 522بائعو المتاجر
 5221أمناء المتاجر
 522101أمين متجر
 522102بقال
 522103تاجر رقمي
 5222المشرفون على المتاجر
 522201مراقب متجر
 5223مساعدو البائعين في المتاجر
 522301بائع
 522302بائع مأكوالت ومشروبات
 522303عطار
 522304بائع مالبس جاهزة
 522305بائعة مالبس داخلية نسائية
 522306بائع احذية وحقائب
 522307بائع عطور
 522308بائع مستحضرات وادوات تجميل
 522309بائع لوازم خياطة وحياكة
 522310بائع اثاث
 522311بائع منسوجات
 522312بائع ادوات واجهزة منزلية
 522313بائع مجوهرات
 522314بائع ساعات
 522315بائع ادوات موسيقية
 522316بائع زهور ونباتات
 522317بائع لوازم زراعية
 522318بائع مواد انشائية
 522319بائع مركبات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 522320بائع قطع غيار مركبات
 522321بائع لوازم مركبات
 523عاملو الكاشير وبائعو التذاكر
 5230عاملو الكاشير وبائعو التذاكر
 523001موظف صندوق محاسبة
 523002بائع تذاكر
 524عاملو المبيعات اآلخرون
 5241عارضو األزياء والعارضون اآلخرون
 524101عارض أزياء
 524102عارض
 5242عارضو المبيعات
 524201منسق منتجات
 5243عاملو المبيعات من الباب للباب
 524301بائع مباشر
 5244بائعو مراكز االتصاالت
 524401بائع هاتفي
 5245عاملو محطات الخدمة
 524501عامل محطة وقود
 524502عامل مرفأ
 5246عاملو واجهات بيع األطعمة
 524601عامل كاونتر مأكوالت ومشروبات
 5249عاملو المبيعات غير المصنفون تحت بند آخر
 524901مؤجر مركبات
 524902بائع أسطوانات غاز
 524903بائع فحم وخشب ووقود
 524904بائع خضار وفاكهة متجول
 524905بائع أسواق
 53عاملو الرعاية الشخصية
 531العاملون في رعاية الطفل ومساعدو المدرسين
 5311العاملون في رعاية الطفل
 531101مسؤول رعاية أطفال
ُ 531102مربية أطفال
 531103حاضنة أطفال

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

المدرسين
 5312مساعدو
ّ
 531201مساعد معلم
 532عاملو الرعاية الشخصية في الخدمات الصحية
 5321مساعدو الرعاية الصحية
 532101مساعد رعاية مرضى
 532102مساعد رعاية مسنين
 532103مساعد رعاية ذوي إعاقة
 5322عاملو الرعاية الشخصية بالمنازل
 532201مساعد رعاية مرضى منزلي
 532202عامل عناية شخصية
 5329عاملو الرعاية الشخصية في الخدمات الصحية غير المصنّ فين تحت بند آخر
فصاد
َّ 532901
 532902مساعد إسعافات أولية
 532903مساعد تصوير طبي
 54عاملو خدمات الحماية
 541عاملو خدمات الحماية
 5411عمال اإلطفاء
 541101إطفائي
 541102منقذ دفاع مدني
ُ 5412
رطيون
الش َ
 541201شرطي
حراس السجون
ّ 5413
 541301حارس سجن
 541302منفذ عقوبات شرعية
 5414حراس األمن
 541401مراقب كاميرات أمنية
 541402حارس أمن
 541403حارس شخصي
 5419عاملو خدمات الحماية غير المصنّ فين تحت بند آخر
 541901منقذ سباحة
 541902خفير السواحل
 541903حارس محمية طبيعية
 541904حارس ممر مشاة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 6العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع األسماك
 61العاملون المهرة في الزراعة لألغراض التجارية
 611العاملون في التشجير ومزارعو المحاصيل
 6111مزارعو المحاصيل الحقلية والخضراوات
 611101مزارع محاصيل
 611102مزارع صوب
 611103مزارع حبوب
 611104مزارع خضراوات
 611105مشرف مزرعة
 6112العاملون في زراعة محاصيل األشجار والشجيرات
 611201مزارع أشجار وشجيرات
 611202مزارع تقليم
 611203مزارع تطعيم أشجار
 611204مزارع نخيل
 6113العاملون في التشجير والبساتين والمشاتل
 611301مزارع بستنة
 611302مزارع مشاتل
 611303مزارع مساحات خضراء
 611304مزارع بذور وتقاوي
 611305مزارع فطر
 611306مزارع نباتات طبية وعطرية
 6114مزارعو المحاصيل الحقلية المتنوعة
 611401مزارع محاصيل مختلطة
 612عاملو اإلنتاج الحيواني
 6121عاملو إنتاج الماشية واأللبان
ُ 612101مربي حيوانات
 612102مربي ماشية
 612103راعي ماشية
ّ 612104
حالب
 612105جزّ از صوف
 612106مربي إبل
 612107مربي خيول

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 6122عاملو إنتاج الدواجن
 612201مربي دواجن
 612202مربي طيور
النحالون ومربو دودة القز
ّ 6123
نحال
ّ 612301
 612302مربي دودة القز
 6129عاملو اإلنتاج الحيواني غير المصنفين تحت بند آخر
 612901مربي نعام
 612902مربي طيور زينة
 612903مربي صقور
 613عاملو اإلنتاج الزراعي والحيواني المختلط
 6130عاملو اإلنتاج الزراعي والحيواني المختلط
 613001مزارع إنتاج نباتي حيواني
 62العاملون المهرة في الغابات ومزارع األسماك وصائدو الطرائد ألغراض تجارية
 621عاملو زراعة الغابات وما يرتبط بها
 6210عاملو زراعة الغابات وما يرتبط بها
 621001مزارع غابات
 621002مزارع مراعي
حطاب
َ 621003
فحام
َ 621004

 622عاملو مزارع األسماك وصائدو الطرائد وناصبو المصائد
 6221العاملون في األحياء المائية
 622101مزارع أسماك
 622102مزارع قشريات
 622103مزارع طحالب
 622104مربي أسماك زينة

 6222عاملو مزارع األسماك بمياه األنهار والبحار
 622201صياد مزرعة مائية
 622202صياد أسماك ساحلي
 622203صياد قشريات
 622204قائد مركب صيد ساحلي

 6223عاملو مزارع األسماك بأعماق البحار
 622301صياد أعالي البحار
 622302قائد سفينة صيد

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 6224صائدو الطرائد وناصبو المصائد
 622401صياد طرائد
 63المزارعون وصيادو األسماك و صائدو الطرائد والجامعون لإلعاشة
 631مزارعو المحاصيل لإلعاشة
 6310مزارعو المحاصيل لإلعاشة
 631001مزارع اكتفاء ذاتي محاصيل
 632مزارعو المواشي لإلعاشة
 6320مزارعو المواشي لإلعاشة
 632001مربي اكتفاء ذاتي حيوانات
 633مزارعو محاصيل متنوعة ومواشي لإلعاشة
 6330مزارعو محاصيل متنوعة ومواشي لإلعاشة
 633001مزارع اكتفاء ذاتي مزرعة محاصيل وحيوانات
 634صيادو األسماك و صائدو الطرائد والجامعون لإلعاشة
 6340صيادو األسماك و صائدو الطرائد والجامعون لإلعاشة
 634001صياد اكتفاء ذاتي أسماك
 634002صياد اكتفاء ذاتي قشريات
 634003صياد اكتفاء ذاتي طرائد
 634004جامع ثمار ونباتات برية لالكتفاء الذاتي

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 7عاملو الحرف ومن يرتبط بهم
 71عاملو البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين عدا الكهربائيين
 711عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين
 7111بنّ اؤو المنازل
 711101بناء
 711102بناء طين
 7112بنّ اؤو الطابوق ومن يرتبط بهم
 711201بنّ اء طوب
 711202بناء مداخن
 7113الحجارون وقاطعوا األحجار والعاملون في نحت ونقش األحجار
 711301بناء حجر
نقاش حجر
ّ 711302
 711303قاطع احجار
صب وتشطيب الخرسانة ومن يرتبط بهم
 7114عاملو
ّ
 711401عامل خرسانة
 711402بناء خرسانة جاهزة
مليس
ّ 711403
 711404عامل تشكيل وصب الموزاييك
النجارون والعاملون في األشغال الخشبية
ّ 7115
نجار
ّ 711501
 711502نجار قوالب انشائية
 711503نجار هياكل خشبية
 711504نجار سفن
 7119عاملو هياكل البناء ومن يرتبط بهم من الحرفيين غير المصنّ فين تحت بند آخر
 711901ناصب سقاالت
 712العاملون في تشطيب المباني ومن يرتبط بهم من الحرفيين
 7121العاملون في بناء السقوف
 712101عامل تسقيف أسفلت ومكونات اصطناعية
 712102عامل تسقيف ألواح معدنية
 712103عامل تسقيف اخشاب وطين
 712104عامل تسقيف اردواز وقرميد
 7122العاملون في تركيب األرضيات والتبليط
 712201مركّب سجاد وموكيت وأرضيات لدائنية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 712202مبلط
 712203عامل تركيب أرضية خشبية
 712204مركب الفسيفساء
 7123المبيضون
 712301مجبس
 7124العاملون في العزل
 712401عامل عزل أنابيب ومراجل
 712402عامل عزل صوتي
 712403عامل عزل حراري
 712404عامل عزل مائي
 7125مركبو الزجاج
 712501مركب زجاج
السباكون ومركِّبو األنابيب
7126
ّ
 712601سباك
 712602مركب أنابيب
ميكانيكيو التكييف والتبريد
7127
ّ
 712701ميكانيكي ضاغطة
 712702ميكانيكي تدفئة وتهوية وتكييف
 712703ميكانيكي برادات
 713العاملون في الدهان وتنظيف الهياكل اإلنشائية ومن يرتبط بهم
 7131العاملون في الدهان ومن يرتبط بهم
دهان
ّ 713101
 713102مركب ورق جدران
 7132العاملون في الدهان بالرش والملمعون
 713201عامل طالء بالرش
 713202عامل طالء بالورنيش
 713203عامل طالء مركبات
 713204عامل طالء مصنوعات
 7133عاملو تنظيف المباني
 713301منظف واجهات مباني
 713302جالء بالط
 713303عامل تنظيف أسطح مباني
 713304عامل تنظيف مداخن

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 72العاملون في تشكيل المعادن واآلالت ومن يرتبط بهم من الحرفيين
واللحامون ومن يرتبط بهم
 721العاملون في أشغال الصفيح والهياكل المعدنية وصانعو القوالب
ّ
 7211العاملون في سبك المعادن وصنع القوالب المعدنية
 721101سابك معادن
 721102صانع قوالب معدنية
اللحامون وعاملو القطع باللهب
ّ 7212
لحام
ّ 721201
لحام تحت الماء
ّ 721202
 721203قاطع لهب
 7213العاملون في أشغال الصفيح
حداد مراجل
ّ 721301
ّ 721302
حداد نحاس
ّ 721303
حداد صفيح
 721304سمكري مركبات
 7214العاملون في إعداد وتركيب الهياكل المعدنية
 721401عامل برشمة
محضر ومركّب هياكل معدنية
ّ
721402
 7215العاملون في تركيب وربط الحبال واألسالك
 721501عامل وصل الحبال والسالسل المعدنية بالجدل
 721502عامل رافعات
الحدادون وصانعو األدوات ومن يرتبط بهم من الحرفيين
722
ّ
ومشغلو مكابس التشكيل
ّ
وحدادو المطرقة
الحدادون
7221
ّ
ّ
حداد
ّ 722101
حداد مكبس تشكيلي
ّ 722102
حداد مطرقة آلية
ّ 722103
حداد نصال
ّ 722104
 7222صانعو األدوات ومن يرتبط بهم
 722201صانع أسلحة
 722202صانع أقفال
 722203صانع أدوات و عدة
 7223العاملون في تشغيل وإعداد مخرطة المعادن اآللية
 722301مشغل مخرطة

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 7224العاملون في تلميع المعادن وجلخ العجالت وشحذ األدوات القاطعة
شطب معادن
ُ 722401م ِّ
ّ
ومجلخ أدوات معدنية
 722402سنّ ان
ّ
ومصلحو اآلالت
ميكانيكيو
723
ّ
ّ
ومصلحو المركبات
ميكانيكيو
7231
ّ
 723101ميكانيكي سيارات
 723102ميكانيكي حافالت
 723103ميكانيكي دراجة نارية
ُ 723104مركِّب إطارات
ُ 723105مصلِ ح زجاج مركبات
 723106مشحم ومزيت مركبات
ّ
ومصلحو محركات الطائرات
ميكانيكيو
7232
ّ
 723201ميكانيكي طائرات
 723202ميكانيكي إصالح هيكل الطائرة
 723203ميكانيكي محرك طائرة
ّ
ومصلحو اآلالت الزراعية والصناعية
ميكانيكيو
7233
ّ
 723301ميكانيكي معدات زراعية
 723302ميكانيكي معدات ثقيلة
 723303ميكانيكي معدات خفيفة
 723304ميكانيكي قطارات
 723305ميكانيكي معدات تعدين
 723306ميكانيكي منصة حفر
 723307ميكانيكي سفن

الدراجات ومن يرتبط بهم
تصليح
ّ
 7234العاملون في ّ
 723401مصلح عربات من غير محرك
 723402مصلح كرسي متحرك
 723403مصلح دراجة هوائية

رفيون وعاملو الطباعة
 73العاملون الحِ ّ
رفيون
 731العاملون ِ
الح ّ
 7311العاملون في تصنيع وتصليح األجهزة الدقيقة
ُ 731101م ّ
صلح أجهزة قياس
ُ 731102م ّ
صلح أجهزة دقيقة
ُ 731103م ّ
صلح ساعات
ُ 731104م ّ
صلح أجهزة بصرية

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 7312العاملون في تصنيع وضبط اآلالت الموسيقية
 731201مدوزن بيانو
 731202صانع ومصلح آالت موسيقية نفخية
 731203صانع ومصلح آالت موسيقية وترية
 731204صانع ومصلح آالت موسيقية نقر
 7313العاملون في صناعة المجوهرات والمعادن الثمينة
 731301صائغ
 731302مركب أحجار كريمة
 731303صائغ زخرفة معادن ثمينة وطالء بالمينا
 7314صانعو الفخار ومن يرتبط بهم
 731401صانع الفخار والسيراميك
 731402صانع قوالب الفخار والسيراميك
 7315العاملون في صناعة وقطع وتجليخ وتشطيب الزجاج
 731501مشطب زجاج
زجاج
ّ 731502
والدهانون الزخرفيون والنقاشون والحفارون
الخطاطون
7316
ّ
ّ
دهان زخرفي
ّ 731601
نقاش
ّ 731602
 731603خطاط
 731604ملون زجاج
رفيون في المنتجات الخشبية والسالل وما يرتبط بتلك المواد
 7317العاملون ِ
الح ّ
ِ 731701ح َرفي نسج قصب وخيزران وسعف و خوص
ِ 731702ح َرفي منتجات خشبية
رفيون في المنتجات النسيجية والجلدية وما يرتبط بتلك المواد
 7318العاملون ِ
الح ّ
 731801حائك
 731802غزّ ال
 731803ناسج سجاد يدوي
 731804عامل حرف جلدية
 731805حائك شبك صيد
رفيون غير المصنّ فين تحت بند آخر
 7319العاملون ِ
الح ّ
 731901مرمم وثائق
 731902صانع شمع
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 732العاملون في مهن الطباعة
فنيو تجهيز ما قبل الطباعة
ّ 7321
 732101فني تجهيز طباعة
 732102صانع شاشة طباعة حريرية
 732103صانع لوحات طباعة اوفست
 7322العاملون في الطباعة
شغل آلة طباعة
ُ 732201م ِّ
 7323عاملو تشطيب الطباعة والتجليد
 732301عامل تشطيبات طباعة وتجليد
 732302خياط كتب
 74العاملون في المهن الكهربائية واإللكترونية
 741العاملون في تركيب األجهزة الكهربائية وتصليحها
 7411العاملون في كهرباء المباني ومن يرتبط بهم
 741101كهربائي مباني
الكهربائيون والعاملون في التركيبات
الميكانيكيون
7412
ّ
ّ
 741201كهربائي سيارات
 741202ميكانيكي كهرباء
 741203ميكانيكي مصاعد
 741204كهربائي قطارات
 741205كهربائي سفن
 741206كهربائي منصة حفر
 741207عامل صيانة أجهزة كهربائية
 741208كهربائي طائرات
 7413العاملون في تركيب الخطوط الكهربائية وتصليحها
 741301موصل كابالت كهربائية
 741302عامل خطوط طاقة كهربائية
اإللكترونيات وأجهزة االتصاالت وتصليحها
 742العاملون في تركيب
ّ
اإللكترونيات
الميكانيكيون والعاملون في تصليح
7421
ّ
ّ
 742101إلكتروني طائرات
 742102ميكانيكي معدات إلكترونية
 7422العاملون في تركيب تقنية المعلومات واالتصاالت وتصليحها
 742201عامل خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات
 742202عامل تركيب خطوط االتصاالت وتقنية المعلومات
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الجزء الثاني

رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
 75العاملون في تصنيع المواد الغذائية والخشبية والمالبس والعاملون الحِ ّ
الحرفيين
 751العاملون في تصنيع المواد الغذائية ومن يرتبط بهم من
ّ
محضري الطعام
ّ
والسماكون ومن يرتبط بهم من
 7511الجزّ ارون
ّ
 751101جزّ ار
سماك
ّ 751102
قصاب
ّ 751103
المعجنات والحلويات
الخبازون وصانعو
7512
ّ
ّ
خباز
ّ 751201
خباز حلويات
ّ 751202
 751203صانع حلويات
 7513صانعو منتجات األلبان
 751301صانع منتجات ألبان
 751302صانع سمن
 751303صانع أقط
 7514العاملون في حفظ الفواكه والخضروات ومن يرتبط بهم من عاملي الحفظ
 751401عامل حفظ فواكه وخضروات
 7515متذوقو ومصنّ فو األطعمة والمشروبات
 751501متذوق أطعمة ومشروبات
 751502مصنف أطعمة ومشروبات
معدو منتجات التبغ
 7516محضرو
َ
 751601مصنع منتجات تبغ
 751602معد منتجات تبغ
 752معالجو األخشاب وصانعو الخزائن ومن يرتبط بهم من الحرفيين
 7521معالجو األخشاب
ُ 752101معالج أخشاب
 7522صانعو الخزائن ومن يرتبط بهم
 752201نجار حفر وصدفيات
 752202نجار اثاث
ومشغلو أدوات مكائن النجارة
ّ
عدو
ُ 7523م ّ
ومشغل أدوات وآالت النجارة
ّ
عد
ُ 752301م ّ

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الحرفيين
 753العاملون في صناعة المالبس ومن يرتبط بهم من ِ
 7531الخياطون وصانعو الثياب وصانعو الفراء والقبعات
خياط مالبس نسائية
ّ 753101
خياط مالبس رجالية
ّ 753102
خياط مالبس فرائية ومشالح
ّ 753103
 753104مفصل عقال
خياط مالبس عسكرية
ّ 753105
 7532صانعو نماذج المالبس وعاملو القص ومن يرتبط بهم
 753201صانع نماذج مالبس
 7533العاملون في الخياطة والتطريز ومن يرتبط بهم
 753301خياط
 753302عامل تطريز
المنجدون ومن يرتبط بهم
7534
ّ
نجد
ُ 753401م ِّ
 753402صانع مراتب
والدباغون وتجارة الجلد
 7535العاملون في تنظيف الجلود
ّ
 753501دباغ جلود
 753502معالج جلود طبيعية
 7536صانعو األحذية ومن يرتبط بهم
 753601اسكافي
 753602صانع منتجات جلدية
رفيون اآلخرون ومن يرتبط بهم
 754العاملون ِ
الح ّ
الغواصون
7541
ّ
 754101غواص محار
غواص
ّ 754102
 754103غواص إنشاءات بحرية
 7542العاملون في حقل الطلقات النارية والتفجيرات
 754201عامل متفجرات
 7543العاملون في فحص وتصنيف المنتجات (باستثناء األطعمة والمشروبات)
 754301مراقب الجودة
ومقيم منتجات
 754302فاحص
ّ
 7544العاملون في التبخير ومكافحة اآلفات واألعشاب الضارة اآلخرون
 754401عامل مكافحة آفات
رفيون ومن يرتبط بهم غير المصنّ فين تحت بند آخر
 7549العاملون ِ
الح ّ
 754901صانع زهور اصطناعية
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 754902منسق زهور
 754903صانع بخور وعطور

مشغلو المصانع واآلالت وعاملو التجميع
ّ
8
مشغلو المصانع واآلالت الثابتة
ّ
81
مشغلو المناجم ومصانع معالجة المعادن
ّ
811
 8111العاملون في المناجم والمحاجر
 811101عامل تعدين
 811102حجار
 811103عامل تثبيت أسقف مناجم
 811104مشغل آالت مناجم
مشغلو مصانع معالجة المعادن والحجر
ّ
8112
 811201مشغل كسارة
 811202مشغل مطحنة معادن خام
 811203مشغل آلة غربلة
 811204مشغل آلة معالجة أحجار
 8113عاملو حفر اآلبار والتنقيب ومن يرتبط بهم
 811301حفار آبار بحرية
 811302مشغل آالت إنتاج نفط وغاز
 811303حفار آبار برية
 811304مشغل آالت حفر آبار نفط وغاز
 811305مشغل آالت حفر آبار مياه
 811306عامل تبطين آبار نفط وغاز
 811307عامل تبطين آبار مياه
 811308مشغل مضخة آبار
مشغلو آالت تصنيع المنتجات اإلسمنتية والحجرية والمنتجات المعدنية األخرى
ّ
8114
 811401مشغل آلة إنتاج إسمنت
 811402مشغل آلة إنتاج الخرسانة
 811403مشغل آلة إنتاج منتجات حجرية ومعدنية
 811404مشغل آلة إنتاج طوب إسمنتي
مشغلو مصانع معالجة وتشطيب المعادن
ّ
812
مشغلو مصانع معالجة المعادن
ّ
8121
 812101مشغل مصهر معادن خام
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 812102مشغل آلة صب المعادن
 812103مشغل آلة درفلة معادن
 812104مشغل آلة بثق معادن
 812105مشغل آلة معالجة حرارية للمعادن
 812106مشغل آلة طرق معادن
مشغلو آالت تشطيب وطالء وتغطية المعادن
ّ
8122
 812201مشغل آلة تشطيب معادن
 812202مشغل آلة طالء معادن
 812203مشغل آلة جلفنة المعادن
 812204مشغل معدات صقل وتلميع معادن
 812205مشغل آلة تجويف معادن
مشغلو مصانع وآالت تصنيع المنتجات الكيميائية ومنتجات التصوير الفوتوغرافي
ّ
813
مشغلو مصانع وآالت تصنيع المنتجات الكيميائية
ّ
8131
 813101مشغل آلة صناعات كيميائية
 813102مشغل آلة إنتاج مستحضرات صيدالنية
 813103مشغل آلة إنتاج مستحضرات تجميل
 813104مشغل آلة إنتاج دهانات
 813105مشغل آلة إنتاج أسمدة
 813106مشغل آلة خلط مواد كيميائية
 813107مشغل آلة معالجة كيميائية
 813108مشغل آلة تعبئة منتجات كيميائية
 813109مشغل آلة إنتاج متفجرات
مشغلو آالت تصنيع منتجات التصوير الفوتوغرافي
ّ
8132
 813201مشغل آلة إنتاج مستلزمات تصوير فوتوغرافي
مشغلو آالت تصنيع المنتجات المطاطية والبالستيكية والورقية
ّ
814
مشغلو آالت تصنيع المنتجات المطاطية
ّ
8141
 814101مشغل آلة تصنيع مطاط
 814102مشغل آلة تصنيع منتجات مطاطية
 814103مشغل آلة تصفيح المطاط
 814104مشغل آلة تشكيل مطاط
 814105مشغل آلة تصنيع إطارات مطاطية
 814106عامل إعادة بناء إطارات مستعملة
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مشغلو آالت تصنيع المنتجات البالستيكية
ّ
8142
 814201مشغل آالت تصنيع مواد بالستيكية
 814202مشغل آالت تصنيع منتجات بالستيكية
 814203مشغل آالت خلط مواد بالستيكية
 814204مشغل آالت تشكيل بالستيك
 814205مشغل آلة تشطيب منتجات بالستيكية
مشغلو آالت تصنيع المنتجات الورقية
ّ
8143
 814301مشغل آلة تصنيع منتجات ورقية
 814302مشغل آلة عجينة ورق
 814303مشغل آلة تجفيف ورق
 814304مشغل آلة تصنيع ورق مقوى
 814305مشغل آلة تبطين ورق
 814306مشغل آلة قص ورق
 814307مشغل آلة تشكيل ورق
مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج والفراء والجلود
ّ
815
مشغلو آالت تحضير األلياف والغزل والجدل
ّ
8151
 815101مشغل آلة غزل خيوط
 815102مشغل آلة جدل خيوط
 815103مشغل آلة تصنيع ألياف اصطناعية
 815104مشغل آلة حلج قطن
 815105مشغل آلة تجهيز ألياف
 815106مشغل آله لف شالئل
مشغلو آالت النسيج والحياكة
ّ
8152
 815201مشغل آلة نسيج
 815202مشغل نول آلي
 815203مشغل آلة حياكة مبرمجة
 815204مشغل آلة حياكة
مشغلو آالت الخياطة
ّ
8153
 815301مشغل آلة خياطة
 815302مشغل آلة السرفلة
 815303مشغل آلة تركيب أزرار
 815304مشغل آلة عراوي
 815305مشغل آلة مكبس كي
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 815306مشغل آلة قص قماش
 815307مشغل آلة تطريز
مشغلو آالت التبييض والصباغة وتنظيف النسيج
ّ
8154
 815401مشغل آلة تبييض منسوجات
 815402مشغل آلة صباغة المنسوجات
 815403مشغل آلة تشطيب خيوط
 815404مشغل آلة معالجة خيوط غزل
 815405مشغل آلة صباغة خيوط
 815406مشغل آلة لف األقمشة
 815407مشغل آلة غسيل األقمشة
 815408مشغل آلة تعتيق أقمشة
 815409مشغل أفران تجفيف منسوجات
 815410مشغل آلة تشطيب منسوجات
مشغلو آالت تحضير الجلود والفراء
ّ
8155
 815501مشغل آلة معالجة جلود وفرو
 815502مشغل أحواض تنظيف الجلود
 815503مشغل آلة حالقة الجلود
 815504مشغل آلة تنظيف األدمة والتلحيم
 815505مشغل آلة سحب وشد الجلود
 815506مشغل آلة دباغة جلود
 815507مشغل آلة صباغة جلود وفرو
 815508مشغل أفران تجفيف جلود
 815509مشغل آلة صقل جلود
مشغلو آالت تصنيع األحذية ومن يرتبط بهم
ّ
8156
 815601مشغل آلة إنتاج أحذية
 815602مشغل آلة تشطيب أحذية
 815603مشغل آلة إنتاج حقائب
 815604مشغل آلة تشطيب حقائب
مشغلو آالت المغاسل
ّ
8157
 815701مشغل آلة غسيل مالبس وبياضات
 815702مشغل آلة غسيل سجاد وموكيت
 815703مشغل آلة كي
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مشغلو آالت تصنيع منتجات النسيج والفراء والجلود غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ
8159
 815901مشغل آلة رسم نماذج قص المنسوجات
 815902مشغل آلة صنع ضفائر
 815903مشغل آلة صنع خيام
 815904مشغل آلة صنع مناطيد
مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بها
ّ
816
مشغلو آالت تصنيع المنتجات الغذائية وما يرتبط بها
ّ
8160
 816001مشغل آلة إنتاج مخابز وحلويات
 816002مشغل آلة منتجات ألبان
 816003مشغل آلة تجفيف أطعمة
 816004مشغل آلة منتجات فواكه وخضراوات
 816005مشغل آلة منتجات أوراق نباتات
 816006مشغل آلة منتجات حبوب
 816007مشغل آلة منتجات زيوت طعام
 816008مشغل آلة تصنيع لحوم
 816009مشغل آلة تصنيع أسماك وقشريات
 816010مشغل آلة مطحن حبوب
 816011مشغل آلة إنتاج سكر
 816012مشغل آلة تعقيم مواد غذائية
 816013مشغل آلة فرز النواة
 816014مشغل مبخرة تمور
 816015مشغل آلة انتاج تمور
مشغلو مصانع معالجة األخشاب وتصنيع الورق
ّ
817
مشغلو مصانع ُّ
اللب والورق
ّ
8171
 817101مشغل آلة معالجة سليلوز
 817102مشغل آلة معالجة لب
 817103مشغل آلة تصنيع ورق
 817104مشغل آلة تشطيب ورق
مشغلو مصانع معالجة األخشاب
ّ
8172
 817201مشغل منشار خشب
 817202مشغل آلة تسوية أسطح أخشاب
 817203مشغل آلة تشكيل خشب
 817204مشغل آلة تزرير خشب
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 817205مشغل مكبس أخشاب
 817206مشغل آلة تصنيع منتجات خشبية
 817207مشغل فرن تجفيف الخشب
 817208مشغل آلة تصنيع قشرة
 817209مشغل آلة قطع خشب
مشغلو اآلالت والمصانع الثابتة األخرى
ّ
818
مشغلو مصانع الزجاج والسيراميك
ّ
8181
 818101مشغل آلة تصنيع سيراميك
 818102مشغل آلة تصنيع زجاج
 818103مشغل فرن صهر زجاج
 818104مشغل آلة تشكيل ألواح الزجاج
 818105مشغل آلة نفخ زجاج
 818106مشغل آلة تشطيب زجاج
 818107مشغل مخرطة حجر ورخام
 818108مشغل آلة تشطيب رخام
 818109مشغل آلة تصنيع بالط
 818110مشغل فرن طوب وبالط
 818111مشغل آلة تشطيب بالط
مشغلو المحركات البخارية والمراجل
ّ
8182
 818201مشغل مراجل بخار
 818202مشغل غاليات مياه
 818203مشغل توربين
 818204مشغل مولد بخار
مشغلو آالت التغليف والتعبئة وطباعة الملصقات
ّ
8183
 818301مشغل آالت طباعة العالمات
 818302مشغل آلة تعبئة
 818303مشغل آلة تغليف
 818304مشغل آلة لصق بطاقات إنتاج
مشغلو اآلالت والمعامل الثابتة غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ
8189
 818901مشغل آلة إنتاج رقائق السيليكون
 818902مشغل آلة جدل حبال
 818903مشغل مضخة مياه
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 82العاملون في التجميع
 821العاملون في التجميع
 8211العاملون في تجميع اآلالت الميكانيكية
ُ 821101مجمع أجهزة تبريد
ُ 821102مجمع محركات
ُ 821103مجمع ناقالت حركة
ُ 821104مجمع سيارات
ُ 821105مجمع طائرات
ُ 821106مجمع معدات ميكانيكية
المعدات الكهربائية واإللكترونية
 8212العاملون في تجميع
ّ
ُ 821201مجمع معدات كهربائية
ُ 821202مجمع معدات إلكترونية
ُ 821203مجمع محوالت كهربائية
ُ 821204مجمع لوحات توزيع كهربائية
ُ 821205مجمع أجهزة كهربائية
ُ 821206مجمع أجهزة طبية
ُ 821207مجمع أجهزة إلكترونية
ُ 821208مجمع مقاسم إلكترونية
 8219العاملون في التجميع غير المصنّ فين تحت بند آخر
 821901عامل تجميع أثاث
 821902عامل تجميع منتجات بالستيكية ومعدنية
 821903عامل تجميع ورق مقوى
 821904عامل تجميع منتجات نسيجية
 821905عامل تجميع وحزم األلياف
 821906عامل تجميع منتجات المطاط
 821907عامل تجميع دراجات هوائية
ومشغلو آالت المعامل المتنقلة
ّ
 83السائقون
 831سائقو القاطرات ذات المحرك ومن يرتبط بهم
 8311سائقو القاطرات ذات المحرك
 831101سائق قاطرة
 831102سائق قطار
 831103سائق مترو

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 8312عمال الفرملة واإلشارات وتبديل السكك الحديدية
 831201مشغل فرامل قطارات
 831202مشغل تحويلة قطارات
 831203مشغل إشارات سكك حديدية
 831204مالحظ ساحة قطارات وعربات
 832سائقو المركبات الخاصة والعربات والدراجات النارية
 8321سائقو الدراجات النارية
 832101سائق دراجة نارية
 8322سائقو المركبات الخاصة واألجرة والعربات
 832201سائق سيارة
 832202سائق سيارة خاص
 832203سائق سيارة أجرة
 832204سائق سيارة إسعاف
 832205سائق شاحنة صغيرة
 832206سائق خدمة صف سيارات
 833سائقو الشاحنات الثقيلة والباصات
 8331سائقو الباصات والترام
 833101سائق حافلة
 833102سائق ترام
 8332سائقو الشاحنات الثقيلة واللوريات
 833201سائق شاحنة ثقيلة
 833202سائق شاحنة خزان سوائل وغاز
 833203سائق شاحنة بمقطورة
 833204سائق خالط إسمنت
 833205سائق شاحنة رفع قمامة
 834مشغلو آليات المعامل المتنقلة
مشغلو معامل المزارع والغابات المتنقلة
ّ
8341
 834101سائق جرار زراعي
 834102مشغل معدات زراعية
 834103مشغل معدات رش آفات متنقلة
 834104مشغل معدات ري متنقلة
مشغلو محطات الحفر ومن يرتبط بهم
ّ
8342
 834201مشغل مجرفة تحميل

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 834202مشغل مدحلة طرق
 834203مشغل جرافة
 834204مشغل حفارة
 834205مشغل معدات سفلتة
 834206مشغل آلة تمهيد أراضي
 834207سائق معدات ثقيلة
مشغلو الرافعات واألوناش ومن يرتبط بهم
ّ
8343
 834301مشغل رافعة
 834302مشغل ونش
 834303منسق حركة رافعات
مشغلو شاحنات الرفع
ّ
8344
 834401سائق رافعة شوكية
 834402مشغل رافعة برجية
 835طاقم العاملين على متن السفن ومن يرتبط بهم
 8350طاقم العاملين على متن السفن ومن يرتبط بهم
الدفة
 835001قائد ّ
بحار
ّ 835002
 835003مشغل معدات سفن
 835004عامل فك وربط سفن

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 9المهن األولية
المنظفون والمساعدون
ّ
91
منظفو المنازل والفنادق والمكاتب والمساعدون
ّ
911
منظفو المنازل والمساعدون
ّ
9111
 911101عامل تنظيف وخدمة منزلي
منظفو المكاتب والفنادق والمنشآت األخرى والمساعدون
ّ
9112
 911201خادم مسجد
 911202عامل تدبير فندقي
 911203عامل تنظيف مكاتب ومنشآت
 911204عامل تنظيف مستشفيات
 912عاملو غسيل السيارات والنوافذ والمالبس وعاملو الغسيل اليدوي اآلخرون
عمال غسيل المالبس والكي اليدوي
ّ 9121
 912101عامل غسيل مالبس
 912102عامل كي
 912103عامل غسيل سجاد وموكيت
 912104عامل غسيل ستائر
 9122عمال تنظيف المركبات
 912201عامل تنظيف مركبات
 912202عامل تنظيف طائرات
 912203عامل تنظيف سفن
 912204عامل تنظيف قطارات
 9123عمال تنظيف النوافذ
نظف نوافذ
ُ 912301م ّ
عمال التنظيف اآلخرون
ّ 9129
نظف مسابح
ُ 912901م ّ
 912902عامل تنظيف خزانات مياه
 912903عامل صرف صحي
عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ 92
عمال الزراعة والغابات ومزارع األسماك
ّ 921
عمال مزارع المحاصيل
ّ 9211
 921101عامل زراعي
 921102عامل زراعي معالجة آفات

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

عمال مزارع الماشية
ّ 9212
 921201عامل مزرعة حيوانات
 921202عامل مزرعة دواجن وطيور
 921203عامل اسطبل
 921204عامل تفريخ بيض
عمال المزارع المختلطة للمحاصيل وتربية الماشية
ّ 9213
 921301عامل مزرعة انتاج زراعي وحيواني
عمال المشاتل والحدائق
ّ 9214
 921401عامل مسطحات خضراء
 921402عامل مشتل
عمال الغابات
ّ 9215
 921501عامل غابات
 921502عامل مراعي
 921503عامل مكافحة حرائق غابات
عمال مزارع األسماك واألحياء المائية
ّ 9216
 921601عامل مزرعة سمكية
 921602عامل صيد أسماك
عمال التعدين واإلنشاء والتصنيع والنقل
ّ 93
عمال التعدين واإلنشاء
ّ 931
عمال المناجم والمحاجر
ّ 9311
 931101عامل منجم
 931102عامل محجر
عمال الهندسة المدنية
ّ 9312
 931201عامل إنشاءات
 931202عامل صيانة الطرق
 931203عامل سفلتة
 931204جامع عينات تربة
 931205قائس سيول
 931206عامل حفر
 931207عامل مقبرة

عمال إنشاء المباني
ّ 9313
 931301عامل بناء
 931302عامل خلطة خرسانية
 931303عامل هدم

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

عمال التصنيع
ّ 932
عمال التغليف اليدوي
ّ 9321
 932101عامل تعبئة وتغليف
 932102عامل وضع ملصقات
عمال التصنيع غير المصنّ فين تحت بند آخر
ّ 9329
 932901عامل تصنيع
 932902عامل فرز منتجات
 932903عامل ورشة
عمال النقل والتخزين
ّ 933
 9331العاملون في جر العربات اليدوية ودراجات النقل
 933101عامل جر عربة يدوية
 933102عامل دراجة نقل
 9332عمال قيادة العربات التي تجرها الحيوانات
 933201عامل قيادة عربة جر بالحيوان
عمال الشحن
ّ 9333
 933301عامل تحميل وتنزيل
عمال تعبئة الرفوف
ّ 9334
 933401عامل تعبئة رفوف
 933402عامل مخزن
 94مساعدو تحضير األطعمة
 941مساعدو تحضير األطعمة
 9411محضرو الوجبات السريعة
 941101معد وجبات سريعة
 941102معد وجبات عربة طعام
عمال المطابخ
ّ 9412
 941201عامل تنظيف أدوات مطبخ
 941202عامل مطبخ
 95العاملون المتجولون في مهن مرتبطة بالبيع والخدمات
 951العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم
 9510العاملون المتجولون ومن يرتبط بهم
 951001ملمع أحذية
 951002موزع منشورات
 951003عامل غسيل مركبات متنقل

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 952البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)
 9520البائعون المتجولون (باستثناء بائعي األطعمة)
 952002بائع جرائد
 96العاملون في جمع النفايات والمهن األولية األخرى
 961عاملو النفايات
 9611جامعو القمامة ومواد إعادة التدوير
 961101جامع نفايات
 9612عاملو فرز النفايات
 961201فارز نفايات
 9613الكناسون ومن يرتبط بهم
 961301عامل نظافة شوارع
 961302عامل نظافة حدائق
 962العاملون في المهن األولية اآلخرون
والحمالون
وعمال توصيل الطرود
 9621المراسلون
ّ
ّ
 962101مراسل
 962102حمال
 9622العاملون في المهن الفريدة
 962201عامل مهن فريدة
العدادات ومحصلو آالت البيع النقدية
قراء
ّ
ّ 9623
 962301قارئ عدادات
 962302محصل آالت بيع ذاتي
 962303موزع فواتير
 9624جامعو المياه والحطب
 962401جامع حطب
 962402جامع مياه
 9629العاملون في المهن األولية غير المصنفين فتحت بند آخر
 962901عامل مواقف سيارات
 962902مدقق تذاكر

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

 0العاملون في القوات المسلحة
 01ضباط القوات المسلحة
 011ضباط القوات المسلحة واألمن
 0110ضباط القوات المسلحة
 011001ضابط دفاع
 011002ضابط استخبارات
 011003ضابط حرس وطني
 011004ضابط حرس ملكي
 011005ضابط أمن داخلي
 011006ضابط أمن
 02ضباط الصف في القوات المسلحة
 021ضباط الصف في القوات المسلحة واألمن
 0210ضباط الصف في القوات المسلحة
 021001ضابط صف دفاع
 021002ضابط صف استخبارات
 021003ضابط صف حرس وطني
 021004ضابط صف حرس ملكي
 021005ضابط صف أمن داخلي
 021006ضابط صف أمن
 03الرتب األخرى في القوات المسلحة
 031الرتب األخرى في القوات المسلحة
 0310الرتب األخرى في القوات المسلحة
 031001جندي دفاع
 031002جندي استخبارات
 031003جندي حرس وطني
 031004جندي حرس ملكي
 031005جندي أمن داخلي
 031006جندي أمن

الجزء الثاني

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء الثاني

الجزء الثالث :منهجية اعداد األوصاف
المهنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء الثالث

الدليل اإلرشادي إلعداد األوصاف المهنية
يهدف الدليل اإلرشادي إلعداد األوصاف المهنية إلى تقديم اإلرشادات التي تم على أساسها تطوير األوصاف المهنية
الخاصة بالمهن الواردة في التصنيف السعودي الموحد للمهن ،وذلك لتحقيق األهداف التالية:


ضمان تبني ممارسات إدارة الموارد البشرية الحديثة في إعداد األوصاف المهنية



تنسيق وتوحيد اإلجراءات والعمليات األساسية المتصلة بالتوصيف المهني عند عمليات التحديث والتطوير
المستقبلية لمهن التصنيف السعودي الموحد للمهن



توحيد الفهم العام للمهنة وعدم تفسير اسم المهنة حسب وجهات النظر المختلفة

وفقا لهذا الدليل بعد اعتماده من قبل الهيئة العامة لإلحصاء عند تطوير األوصاف المهنية:
ً
تم العمل


تعريف الوصف المهني :هو شرح لنوع العمل المؤدى وسماته األساسية باإلضافة إلى مجموعة من االشتراطات،
ً
قادرا على القيام بالعمل بمستوى
تسمى متطلبات مهنية ،والتي يجب توافرها لدى صاحب المهنة حتى يكون
مناسب من الكفاءة والفعالية



تعريف نموذج الوصف المهني :هو الوثيقة التي تبين وتصف أهم الجوانب المتعلقة بالمهنة مثل اسم المهنة
وطبيعة المهام والمسؤوليات ،ومواصفات صاحب المهنة من حيث المؤهالت الالزمة للقيام بمهام المهنة،
باإلضافة إلى الجدارات المطلوبة لألداء الكفء والفعال

 .1ضوابط إعداد األوصاف المهنية
توضح النقاط التالية الجوانب التي يجب مراعاتها أثناء إعداد األوصاف المهنية:


المعدة بالعمومية والبعد عن التخصيص لتتمكن الجهات من تخصيصها وفقا الحتياجاتها
تتسم األوصاف المهنية ُ
المتباينة.



استخدام لغة عربية صحيحة وسليمة وال سيما عند صياغة الحقول التالية  :ملخص المهنة والمهام والواجبات
الرئيسية.



يجب أن تبدأ الجملة بمصدر فعل يتناسب مع طبيعة المهنة المراد وصفها.



تجنب استخدام أية مصطلحات فنية أو تقنية أو عبارات قد تحمل أكثر من معنى ،وكذلك تجنب االختصارات اللفظية
لضمان سهولة الفهم من قبل كافة األطراف المعنية.



تجنب اإلشارة إلى الجنس عند الوصف وعند استخدام الضمائر إال في الحاالت الخاصة التي تستوجب ذلك (وظائف
خاصة بالنساء).

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء الثالث

 .2نموذج الوصف المهني
كما تم وضع بعض المحددات لتصميم بطاقة الوصف المهني والحقول المطلوبة لتحديد المتطلبات الواجب توافرها في
وفقا للجدول التالي الذي يوضح تعريفات حقول بطاقة الوصف المهني والمصادر التي تم اعتمادها لتعبئة
ً
أصحاب المهن
تلك الحقول:


البيانات التصنيفية



المهنة



رمز المهنة



قادرا
ملخص وصف المهنة :وصف المهنة في جملتين أو ثالث جمل على األكثر وينبغي أن يكون المستخدم
ً
على فهم ماهية المهنة (ما الغرض منها ،وما الذي تفعله) من خالل قراءة هذا الحقل فقط



المهام الرئيسية للمهنة :يتم توضيح حتى خمسة مهام تفصيلية .ينبغي أن يتبع وصف هذه المهام الرئيسية
التعليمات الواردة بدليل إعداد األوصاف المهنية



المستوى التعليمي



المجال التعليمي :حتى ثالث مجاالت تعليمية مناسبة لمجال المهنة



الجدارات السلوكية :حتى خمسة جدارات



الجدارات الفنية :حتى خمسة جدارات

ويوضح الجدول التالي تعريفات حقول بطاقة الوصف المهني والمصادر التي تم اعتمادها لتعبئة تلك الحقول:
رقم

الحقل

1

البيانات التصنيفية

2

اسم المهنة

3

رمز المهنة

4

ملخص المهنة

التعريف
موقع المهنة في التصنيف بمعنى ترتيبها على مجموعة الوحدات
المنتمية لها
هو المسمى المهني الذي يصف نوع وطبيعة العمل المؤدى
هو المحدد الرقمي أو الرمز المحدد للمهنة في اإلطار العام
للتصنيف السعودي الموحد للمهن

المصدر
قوائم المهن

قوائم المهن

قوائم المهن

وصف عام وموجز حول مجموعة من المهام التي تصف الهدف

كتابة النص حسب

الرئيسي للمهنة واألسباب الرئيسية من وراء وجودها ،ويمتاز ملخص

التعليمات بدليل

وصف المهنة باالختصار والشمولية بما يمكن تعميمه على

إعداد األوصاف

استخدامات الجهات المختلفة

المهنية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

رقم

5

الحقل

التعريف

المصدر

مجموعة من المهام التي تصف المهنة بشكل شامل وعام وبما

كتابة النص حسب

المهام الرئيسية

يغطي جملة األنشطة الرئيسية التي تناط بها في أغلب الحاالت،

التعليمات بدليل

للمهنة

وتمتاز الواجبات العامة للمهنة بالعمومية كما هو الحال في الملخص

إعداد األوصاف

لكن بشيء من التفصيل

المهنية

الحد األدنى من المؤهل التعليمي الذي يجب توافره لدى صاحب

جدول مستويات

المهنة ليكون قادر على تنفيذ العمل بمستوى مقبول من الكفاءة

التعليم حسب

والفعالية وترتبط مباشرة بالتبعية التصنيفية للمهنة

ISCED-11

المستوى

6

الجزء الثالث

التعليمي

7

المجال التعليمي

8

الجدارات السلوكية

9

الجدارات الفنية

مجال المؤهل التعليمي الذي من الممكن لحامله االيفاء بمتطلبات
المهنة بشكل مقبول

جدول مجاالت
التعليم حسب
ISCED-13

مجموعة المهارات والقدرات والمعارف السلوكية التي يمكن

قائمة الجدارات

مالحظتها وقياسها وتطويرها لدى صاحب المهنة ،وتساعد الجدارات

السلوكية (ملحق

متميز
السلوكية صاحب المهنة في تأدية مهامه بشكل
ّ

رقم )2

مجموعة المهارات والقدرات والمعارف الفنية التي يمكن مالحظتها

قائمة الجدارات

وقياسها وتطويرها لدى صاحب المهنة ،وتساعد الجدارات الفنية

الفنية (ملحق رقم

صاحب المهنة في تأدية الوظيفة بشكل فعال ودقيق

)3

 .3تطوير الوصف المهني
الخطوة األولى :تعبئة الحقول المتعلقة بالتصنيف المهني


يتم في هذه الخطوة تعبئة الحقول المتعلقة بالتصنيف المهني باالستناد إلى المسميات المهنية والبيانات
الرقمية المحددة في التصنيف.



يتم اشتقاق بيانات هذه الحقول باالستناد إلى التصنيف المعد.



تعتبر هذه الحقول بمثابة الجزء التعريفي والمرجعي للمهنة.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجزء الثالث

الخطوة الثانية :تعبئة الحقول المتعلقة بملخص المهنة والمهام والواجبات الخاصة بها


يتم في هذه المرحلة صياغة الحقول المتعلقة بمهام ومسؤوليات المهنة .



يتم االعتماد في هذه المرحلة على المدخالت المقدمة من قبل الفريق الفني وأصحاب العالقة وال سيما
األوصاف الوظيفية والمهنية التي يتم إرسالها.



ً
ً
ومختصرا ويتسم بالعمومية  ،ومن المهم أن يكون سهل الفهم وأن يقدم معلومات
واضحا
يكون ملخص المهنة
متكاملة بما ُيمكن من تكوين فهم عام حول مهام المهنة عند قراءتها.



يتم التركيز فقط على المهام والواجبات العامة للمهنة وال يتم ذكر أية مسؤوليات تأخذ طابع المهام المؤقتة أو
الطارئة.



تتسم المهام المعدة بالعمومية بما يضمن سهولة استخدامها من قبل الجهات المعنية.

الخطوة الثالثة :تعبئة الحقول المتعلقة بمتطلبات شغل المهنة


يتم في هذه المرحلة تعبئة الحقول المتعلقة بمتطلبات شغل المهنة وال سيما مستوى المؤهل والمجال
التعليمي.



يمثل مستوى المؤهل الدرجة العلمية المطلوبة ألداء المهمة بالكفاءة المطلوبة ،ويتم االعتماد في تعبئة هذا
الحقل على تصنيف التعليم الدولي ، ISCED-11والذي يعتبر التصنيف المرجعي لتنظيم برامج التعليم والمؤهالت
حسب مستويات ومجاالت التعليم.



يمثل حقل "المجال التعليمي" الحقل الذي يوضح طبيعة المؤهل التعليمي الذي ينبغي الحصول عليه بما يعكس
طبيعة المهنة ،ويتم االعتماد في تعبئة هذا الحقل على تصنيف التعليم الدولي .ISCED 13

الخطوة الرابعة :تعبئة الحقول المتعلقة بالجدارات السلوكية والفنية


يتم في هذه المرحلة تحديد الجدارات السلوكية والفنية العامة للمهنة باالعتماد على أفضل الممارسات العالمية
في تحديد الجدارات والمهارات في أغلب مجاالت المهن وكذلك بعض المراجع العالمية التي يمكن االعتماد عليها
في بناء الجدارات ومن أهمها دليل التصنيف األوروبي للمهارات والجدارات والمؤهالت المطلوبة للمهن )،(ESCO
مع التركيز على أن هذا الدليل يتسم بالكلية والعمومية مما سيتيح الفرصة للجهات المختلفة تحديد الجدارات التي
تحتاجها سواء كانت فنية أو سلوكية ،وكذلك يفسح المجال للجهات بأنواعها الخاصة والحكومية ببناء األطر التفصيلية
الخاصة بها حسب االحتياج.
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الجزء الثالث

إدامة وتعديل األوصاف المهنية
يتطرق هذا الجزء إلى العمليات واإلجراءات المتبعة من قبل الجهة الراعية للتصنيف الخاصة بمراجعة وتعديل وتحديث
األوصاف المهنية  ،وتوضح كذلك مبررات وأسباب عمليات المراجعة والتحديث وكيفية إدارتها وتنفيذها بصورة مرنة وفعالة.
توضح النقاط التالية عدد من الحاالت التي قد تولد الحاجة إلى إحداث تحديث أو تعديل في وصف المهنة:


وجود مستجدات وتطورات في النشاط أو المجال الرئيسي الذي تنتمي إليه المهنة مما يغير من هدفها وطبيعة
المهام التي تضطلع بها.



وجود تطورات كبيرة في التقنيات واألساليب والمعارف المتعلقة بالمهنة مما يغير طريقة القيام بالعمل
ومواصفات صاحب المهنة.



تقارب مجاالت وأنشطة العمل بما يؤدي إلى اندماج مهنتين أو أكثر في وظيفة واحدة ،أو وجود تطورات تخصصية
تقود إلى الحاجة إلى فصل بعض المهن إلى وظائف دقيقة وتخصصية بشكل أكبر.



وجود تعديالت أو إضافات في مواصفات أو متطلبات المهنة من خالل تغير متطلبات التأهيل العلمي والجدارات
وغيرها.

 .1خطوات تحديث أو تعديل لألوصاف المهنية


الخطوة األولى :تقديم طلب التعديل والحصول على الموافقة
تقوم اإلدارة المعنية بالتصنيف بتقييم الحاجة لتعديل وصف المهنة من خالل االطالع على مسوغات ومبررات
التغيير ،ورفع التوصيات المتعلقة والحصول على موافقة المدير المعني صاحب الصالحية.



الخطوة الثانية :تحليل المعلومات وتعديل الوصف المهني
تقوم اإلدارة المعنية بالتصنيف بتحليل كافة البيانات والمعلومات المتاحة وخاصة المسوغات والمبررات التي
أوجدت الحاجة للتعديل ،ومن ثم العمل على إدراج التوصيات والمقترحات األولية لهذه التعديالت.



الخطوة الثالثة :مناقشة النسخة المعدلة من مسودة الوصف المهني
تقوم اإلدارة المعنية بالتصنيف بالتشاور مع الفريق الفني والجهات ذات العالقة واالختصاص بمجال ونشاط
المهنة قيد التعديل والمراجعة.



الخطوة الرابعة :الموافقة على التعديالت وتحضير النسخة النهائية
بعد التشاور الفريق الفني والجهات ذات العالقة واالتفاق معهم حول التعديالت والتغييرات الجديدة ،تقوم اإلدارة
المعنية بالتصنيف بتحضير النسخة النهائية لوصف المهنة ورفعها لصاحب الصالحية ألغراض الموافقة واالعتماد
النهائي.

التصنيف السعودي الموحد للمهن



الجزء الثالث

الخطوة الخامسة :التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية
تقوم اإلدارة المعنية بالتصنيف بالتواصل مع الفريق الفني والجهات أصحاب العالقة بشأن النسخة النهائية
المعتمدة من وصف المهنة واتخاذ الالزم نحو النشر.
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الملحق األول :التصنيف الدولي المعياري للتعليم ()ISCED-13
رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع
00
00

المجال

المجال الضيق

الضيق
البرامج والمؤهالت
العامة
البرامج والمؤهالت

001

األساسية

0011

البرامج والمؤهالت
األساسية

0021
0031

المهارات الشخصية والتنمية

01

التعليم

011

التعليم

0111

علوم التربية والتعليم

01

التعليم

011

التعليم

0112

01

التعليم

011

التعليم

0113

01

التعليم

011

التعليم

0114

021

الفنون

0211

021

الفنون

0212

021

الفنون

0213

الفنون الجميلة

021

الفنون

0214

الحرف اليدوية

021

الفنون

0215

الموسيقى وفنون األداء

0221

الدين والعقيدة

0222

التاريخ وعلم اآلثار

00

02
02
02
02
02
02
02

البرامج والمؤهالت
العامة

الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية

003

022
022

القراءة والكتابة والحساب

التفصيلي

المجال التفصيلي

القراءة والكتابة والحساب

العامة

002

البرامج والمؤهالت

رمز المجال

المهارات الشخصية
والتنمية

العلوم اإلنسانية (فيما
عدا اللغات)
العلوم اإلنسانية (فيما
عدا اللغات)

123

التدريب لمعلمي المرحلة
التمهيدية
التدريب للمعلمين بدون
تخصص
التدريب للمدرسين
بالتخصص حسب الموضوع
تقنيات الصوتيات والمرئيات
واإلنتاج اإلعالمي
تصميم األزياء والتصميم
الداخلي والتصميم الصناعي
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رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع
02
02
02
03
03
03
03
03

المجال

المجال الضيق

الضيق
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
الفنون والعلوم
اإلنسانية
العلوم االجتماعية،
الصحافة واإلعالم
العلوم االجتماعية،
الصحافة واإلعالم
العلوم االجتماعية،
الصحافة واإلعالم
العلوم االجتماعية،
الصحافة واإلعالم
العلوم االجتماعية،

022

العلوم اإلنسانية (فيما

المالحق

رمز المجال
التفصيلي

المجال التفصيلي

0223

الفلسفة واألخالق

023

اللغات

0231

تعلم اللغات

023

اللغات

0232

اآلداب وعلم اللغة

0311

االقتصاد

031
031
031
031

عدا اللغات)

العلوم االجتماعية وعلوم
السلوك
العلوم االجتماعية وعلوم
السلوك
العلوم االجتماعية وعلوم
السلوك
العلوم االجتماعية وعلوم
السلوك

0312
0313
0314

العلوم السياسية والتربية
المدنية
علم النفس
علم االجتماع والدراسات
الثقافية

032

الصحافة والمعلومات

0321

032

الصحافة والمعلومات

0322

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0411

المحاسبة والضرائب

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0412

التمويل والبنوك والتأمين

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0413

اإلدارة والتنظيم

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0414

التسويق واإلعالن

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0415

السكرتارية واألعمال المكتبية

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0416

تجارة الجملة والتجزئة

04

إدارة األعمال والقانون

041

األعمال واإلدارة

0417

مهارات العمل

04

إدارة األعمال والقانون

042

القانون

0421

القانون

03

الصحافة واإلعالم
العلوم االجتماعية،
الصحافة واإلعالم

124

الصحافة التقارير الصحفية
دراسات المكتبات
والمعلومات واألرشفة
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رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع
05
05
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
07
07
07

المجال الضيق

المجال
الضيق

العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
العلوم الطبيعية،
الرياضيات واإلحصاء
تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء

051

األحياء وما يرتبط بها من

المالحق

رمز المجال
التفصيلي

المجال التفصيلي

0511

األحياء

0512

الكيمياء الحيوية

052

البيئة

0521

علوم البيئة

052

البيئة

0522

البيئة الطبيعية والحياة البرية

053

العلوم الفيزيائية

0531

الكيمياء

053

العلوم الفيزيائية

0532

علوم االرض

053

العلوم الفيزيائية

0533

الفيزياء

054

الرياضيات واإلحصاء

0541

الرياضيات

054

الرياضيات واإلحصاء

0542

اإلحصاء

0611

استخدام الحاسب اآللي

051

061
061
061
071
071
071

العلوم
األحياء وما يرتبط بها من
العلوم

تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
تقنية المعلومات
واالتصاالت ()ICT
الهندسة والحرف
الهندسية
الهندسة والحرف
الهندسية
الهندسة والحرف
الهندسية
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0612
0613
0711

قواعد البيانات وتصميم
الشبكات وإدارتها
تطوير التطبيقات والبرامج
وتحليلها
الهندسة والعمليات
الكيميائية

0712

تكنولوجيا حماية البيئة

0713

الكهرباء والطاقة
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رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع
07
07
07
07
07
07
07
07
07

المجال

المجال الضيق

الضيق
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء
الهندسة والتصنيع
والبناء

071

الهندسة والحرف

المالحق

رمز المجال
التفصيلي
0714

اإللكترونيات واألتمته

0715

الميكانيكا والحرف المعدنية

0716

سيارات وسفن وطائرات

072

التصنيع والمعالجات

0721

تصنيع األغذية

072

التصنيع والمعالجات

0722

072

التصنيع والمعالجات

0723

072

التصنيع والمعالجات

0724

073

العمارة والبناء

0731

073

العمارة والبناء

0732

071
071

الهندسية
الهندسة والحرف
الهندسية
الهندسة والحرف
الهندسية

الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك والطب

المجال التفصيلي

081

0811

الزراعة

البيطري

المواد (زجاج ،ورق،
بالستيك ،خشب)
المنسوجات (مالبس ،أحذية،
جلود)
التعدين واستخراج المعادن
الهندسة المعمارية وتخطيط
المدن
البناء والهندسة المدنية
إنتاج المحاصيل واإلنتاج
الحيواني

الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك والطب

081

0812

الزراعة

البستنة

البيطري
الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك والطب

082

علم الغابات

0821

علم الغابات

البيطري
الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك والطب

083

مزارع األسماك

البيطري
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0831

مزارع األسماك
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رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع

المجال

المجال الضيق

الضيق

المالحق

رمز المجال
التفصيلي

المجال التفصيلي

الزراعة وعلم الغابات
08

ومزارع األسماك والطب

084

الطب البيطري

0841

الطب البيطري

البيطري
09

الصحة والرعاية

091

الصحة

0911

دراسات طب األسنان

091

الصحة

0912

الطب

091

الصحة

0913

التمريض والقبالة

091

الصحة

0914

091

الصحة

0915

العالج وإعادة التأهيل

091

الصحة

0916

الصيدلة

091

الصحة

0917

092

الرعاية االجتماعية

0921

092

الرعاية االجتماعية

0922

092

الرعاية االجتماعية

0923

الخدمة االجتماعية واإلرشاد

10

الخدمات

101

الخدمات الشخصية

1011

الخدمات المنزلية

10

الخدمات

101

الخدمات الشخصية

1012

10

الخدمات

101

الخدمات الشخصية

1013

الفندقة والمطاعم والتموين

10

الخدمات

101

الخدمات الشخصية

1014

الرياضة

10

الخدمات

101

الخدمات الشخصية

1015

السفر والسياحة والترفيه

09
09
09
09
09
09
09
09
09

االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية
الصحة والرعاية
االجتماعية

127

التشخيص الطبي وتقنية
العالج

العالج والطب التقليدي
والتكميلي
رعاية المسنين والبالغين
ذوي اإلعاقة
رعاية الطفل وخدمات
الشباب

خدمات التجميل والعناية
بالشعر
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رمز
المجال

رمز
المجال الواسع

الواسع

المجال

المجال الضيق

الضيق
خدمات الصحة المجتمعية

المالحق

رمز المجال
التفصيلي

10

الخدمات

102

10

الخدمات

102

10

الخدمات

103

خدمات األمن

10

الخدمات

103

خدمات األمن

1032

10

الخدمات

104

خدمات النقل

1041

والمهنية
خدمات الصحة المجتمعية
والمهنية

128

المجال التفصيلي

1021

الصحة المجتمعية

1022

السالمة والصحة المهنية

1031

الجيش والدفاع
حماية األفراد والممتلكات
خدمات النقل

التصنيف السعودي الموحد للمهن

المالحق

الملحق الثاني :قائمة الجدارات السلوكية
الجدارات السلوكية

الرمز

الجدارات السلوكية

الرمز

01

حل المشاكل

13

القدرة على بناء العالقات

02

العمل الجماعي

14

المثابرة

03

القيادة

15

اتخاذ القرار

04

التواصل مع األفراد و القيادات

16

التفكير النقدي

05

االتصال الفعال

17

التنظيم

06

تحقيق األهداف/النتائج

18

التفكير اإلستراتيجي

07

المبادرة

19

حل المشاكل
ّ

08

إدارة األشخاص

20

االهتمام بالتفاصيل

09

التفكير اإلستراتيجي

21

الجودة

10

التركيز على جودة الخدمة

22

الوعي الذاتي

11

التطوير الذاتي

23

البحث عن المعلومات

12

التفكير التحليلي

24

العمل بروح الفريق
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المالحق

الملحق الثالث :قائمة الجدارات الفنية
الجدارات الفنية

الرمز

الجدارات الفنية

الرمز

0001

اتصال قواعد البيانات المفتوح (إدارة قواعد البيانات)

1318

ترجمة لغة اإلشارة

0002

اتصال قواعد البيانات المفتوح (برمجة)

1319

تركيب اإلطارات

0003

اتصاالت البيانات

1320

تركيب األجهزة اإللكترونية

0004

اتفاقيات التوظيف الحكومي

1321

تركيب األرضيات

0005

اتفاقيات عمال البلدية

1322

تركيب األسقف

0006

اختبار اكلينيكي (سريري)

1323

تركيب األسقف الثانوية

0007

اختبار البرمجيات

1324

تركيب األنابيب الصناعية

0008

اختبار الكفاءة (توظيف)

1325

تركيب اآلالت الدقيقة

0009

اختبار المواد

1326

تركيب البالط

0010

اختبار النظر

1327

تركيب الزجاج المسطح

0011

اختبار النظم

1328

تركيب العداد

0012

اختبار أجهزة الحاسب اآللي

1329

تركيب العوازل الحرارية

0013

اختزال المناقشات

1330

تركيب الكابالت

0014

اختيار األغاني

1331

تركيب الكالم

0015

ادارة الخدمات الصحية

1332

تركيب المحركات

0016

ادارة شؤون الطالب

1333

تركيب المصاعد

استخدام اآلالت االفتراضية( .مثلMicrosoft ،
0017

Citrix ،VMWare vSphere،Hyper-V

1334

/XenDesktopخادم ،حوسبة سحابية مرنة من

تركيب المناظير البصرية

أمازون ،وما إلى ذلك).
0018
0019

استخدام أجهزة الشبكات الخاصة االفتراضية
والتشفير.
استخدام أدوات التنظيف

1335

تركيب النعال

1336

تركيب النوافذ

استخدام تشفير البنية التحتية للمفتاح العام وقدرات
0020

التوقيع الرقمي في التطبيقات (مثل امتدادات

1337

البريد اآلمنة/متعددة األغراض ،طبقة المنافذ

تركيب أجهزة إنذار الحريق

اآلمنة).
0021

استراتيجيات االتصال

1338

تركيب أرضيات الباركيه

0022

استراتيجيات اإلعالن

1339

تركيب أرضيات التيراتسو
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الجدارات الفنية

الرمز

0023

استراتيجية  /أهداف الفئة

1340

تركيب أقفال األبواب

0024

استراتيجية اإلعالم

1341

تركيب محارق الزيت

0025

استشارات التغذية

1342

تركيب وصيانة أجهزة الحاسوب

0026

استضافة البرامج (برامج اقتصادية)

1343

المحرك الكهربائي
ترميم
ّ

0027

استضافة البرامج (برامج ترفيهية)

1344

تزويج الحيوانات (توفير التدريب)

0028

استضافة البرامج (برامج حوارية)

1345

تزويج الحيوانات (زراعة)

0029

استضافة البرامج (برامج رياضية)

1346

تزيين المحالت التجارية

0030

استقبال الحليب

1347

تسجيل البيانات العددية

1348

تسجيل حليب األبقار

0032

اضطرابات األطفال والمراهقين

1349

تسليم الوثائق

0033

اقتصاد اإلدارة العامة

1350

تسوية الصفائح

0034

اقتصاد التشييد

1351

تسوية المطالبات (تأمين الحوادث واألمراض)

0035

اقتصاد التطوير

1352

تسوية المطالبات (تأمين المركبات)

0036

اقتصاد النقل

1353

تسويق الخدمات

0037

اقتصاد سوق العمل

1354

تسويق الفعاليات

0038

اقتصاديات الثروة السمكية

1355

تسويق مباشر (تخطيط المشاريع)

0039

اقتصاديات الرعاية الطبية

1356

تسويق مباشر (تصميم)

0040

اقتصاديات الصحة

1357

تشذيب األشجار

0041

اقتصاديات المستهلك

1358

تشذيب الحواف (خشب)

0042

اقتصاديات الملكية

1359

تشذيب الحواف (زجاج وسيراميك)

0043

اقتصاديات خدمات التموين

1360

تشريح الحيوانات

0044

االتصاالت السلكية والالسلكية

1361

تشغيل اآلالت

0045

االختبار الحيوي

1362

تشغيل اآلالت الزراعية

0046

االختبارات البدنية

1363

تشغيل اآلالت(الصناعات الورقية والمطبعية)

0047

االختبارات التعليمية

1364

تشغيل اآلالت(الهندسة الكيميائية)

0048

االستزراع

1365

تشغيل اآلالت(صناعة األغذية)

0049

االستقرار والمالءة المالية

1366

تشغيل اآلالت(صناعة التبغ)

0050

االقتراع

1367

تشغيل اآلالت(صناعة الجلود)

0051

االقتصاد الجزئي

1368

تشغيل اآلالت(صناعة المطاط والبالستيك)

0052

االقتصاد الدولي

1369

تشغيل اآلالت(صناعة المعادن)

0053

االقتصاد الزراعي

1370

تشغيل اآلالت(صناعة المنسوجات)

0031

استكشاف المشكالت باستخدام الحاسب اآللي
(سيارات)
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0054

االقتصاد القياسي

1371

تشغيل اآلالت(صناعة الورق واألخشاب)

0055

االقتصاد الكلي

1372

تشغيل اآلالت(مصانع الزجاج)

0056

االقتصاديات الزراعية

1373

تشغيل اآلالت(معالجة الخامات)

0057

االمتثال للشريعة

1374

تشغيل البث الالسلكي في السفن

0058

اإلبحار

1375

تشغيل الرافعة الرأسية

0059

اإلحصاء التطبيقي

1376

تشغيل آالت قياس الوزن

0060

اإلحصاء الرياضي

1377

تشغيل مضخة مياه وصرف صحي

0061

اإلحصاء الطبي

1378

تشغيل معدات الحدائق

0062

اإلحصاء الوصفي

1379

تشغيل معدات سطح السفينة

0063

اإلخراج

1380

تشكيل اإلسمنت

0064

اإلخراج (اإلنتاج الموسيقي)

1381

تشكيل األحرف

0065

اإلخراج (إنتاج إذاعي)

1382

تشكيل الخزف بالعجلة

0066

اإلخراج (إنتاج تلفزيوني)

1383

تشكيل المعدات

0067

اإلخراج (إنتاج مسرحي)

1384

تشكيل المنحوتات

0068

اإلخراج (برنامج تطوير الوسائط المتعددة)

1385

تشكيل النحاس

0069

اإلدارة  /التنظيم

1386

تصفيف الشعر

0070

اإلدارة األمنية

1387

تصفيف الشعر (للسيدات)

0071

اإلدارة التحريرية (اإلذاعة)

1388

تصفيف الشعر الطويل

0072

اإلدارة التحريرية (الصحف)

1389

تصفيف الشعر المستعار

0073

اإلدارة التعليمية

1390

تصليح السفن

0074

اإلدارة الحكومية

1391

تصليح المصاعد

0075

اإلدارة العامة

1392

تصليح الهياكل (طائرات)

0076

اإلدارة العليا لألعمال

1393

تصليح أعمال األنابيب

0077

اإلدارة العليا للمشاريع

1394

تصليح أنظمة القفل واألمان

0078

اإلدارة المالية للممتلكات

1395

تصليح آالت النسخ

0079

اإلدارة المحلية

1396

تصليح علب التروس

0080

اإلرشاد (الصحة الوقائية للحيوان)

1397

تصليح هياكل السيارات

0081

اإلرشاد (طرق)

1398

تصليد المطاط بالكبريت أو بمادة أخرى

0082

اإلرشاد (علم اآلثار)

1399

تصميم اإلجراءات

0083

اإلرشاد التاريخي

1400

تصميم اإللكترونيات

0084

اإلرشاد الدراسي

1401

تصميم األثاث

0085

اإلرشاد الزراعي

1402

تصميم األحذية
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0086

اإلرشاد السياحي

1403

تصميم األدوات

0087

اإلرشاد السياحي (السفر بالحافلة)

1404

تصميم األزياء

0088

اإلرشاد الفني

1405

تصميم األعمال النحاسية

0089

اإلرشاد المهني

1406

تصميم األنماط

0090

اإلزالة

1407

تصميم األنماط (أعمال خشبية)

0091

اإلسعافات األولية (حوادث)

1408

تصميم األنماط (منسوجات)

0092

اإلسكواش (تدريب/تمرين)

1409

تصميم اآلالت

0093

اإلشراف

1410

تصميم البرامج

0094

اإلشراف  /المراقبة

1411

تصميم البرمجيات

0095

اإلشراف القائم على المخاطر

1412

تصميم التجارب

0096

اإلشراف الوقائي

1413

تصميم التمثيل الصامت

0097

اإلشراف على الغابات

1414

تصميم الجرافيك

0098

اإلشراف على الغوص

1415

تصميم الراديو

0099

اإلشراف على المرور

1416

تصميم الرقصات (الرقص االستعراضي)

0100

اإلشراف على المطارات (تعليم)

1417

تصميم السيراميك

0101

اإلشراف على المنتجات الطبية

1418

تصميم الشعارات األمنية

0102

اإلشراف على إخماد الحرائق

1419

تصميم الصحف (تخطيط)

0103

اإلشراف على أعمال التفجير

1420

تصميم الطاقة الكهربائية

0104

اإلشراف على خدمات التموين

1421

تصميم الطوابع

0105

اإلصابات المهنية (تحقيقات)

1422

تصميم المباني

0106

اإلضاءة (اإلنتاج التلفزيوني)

1423

تصميم المعارض

0107

اإلضاءة (اإلنتاج السينمائي)

1424

تصميم المعدات

0108

اإلضاءة (اإلنتاج المسرحي)

1425

تصميم المنسوجات

0109

اإلضاءة (الوسائط المتعددة)

1426

تصميم الموازنات المالية

0110

اإلضاءة (تعليم)

1427

تصميم النظم

0111

اإلضاءة (ديكور)

1428

تصميم أزياء األفالم/المالبس التقليدية

0112

اإلعاقة الوظيفية (العالج الوظيفي)

1429

تصميم أعمال الفضة

0113

اإلعدادات األساسية (طباعة)

1430

تصميم أنظمة المحاسبة

0114

اإلعالم

1431

تصميم صفحات الويب

0115

اإلعالم اإللكتروني

1432

تصميم قواعد البيانات (تعليم)

0116

اإلعالم المطبوع

1433

تصميم قواعد البيانات (رقميا)

0117

اإلعالنات اإلذاعية

1434

تصميم قواعد البيانات (فعليا)
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الجدارات الفنية

0118

اإللزام بالعقود

1435

تصميم مشاريع الهندسة المدنية

0119

اإللقاء

1436

تصميم معماري

0120

اإللكترونيات

1437

تصميم مواقع المعارض

0121

اإللكترونيات الرقمية

1438

تصميم موجات الميكرويف

0122

اإللكترونيات الطبية

1439

تصميم هياكل السفن

0123

اإلنتاج التلفزيوني

1440

تصنيع اإلسمنت

0124

اإلنترنت/اإلنترانت (إدارة الشبكات)

1441

تصنيع األطراف الصناعية (هندسة تقويم العظام)

0125

اإلنقاذ

1442

تصنيع األلياف الزجاجية

0126

اإليثرنت (إدارة الشبكات)

1443

تصنيع القوالب

0127

اإليثولوجيا (علم سلوكيات الحيوانات)

1444

تصنيع القوالب البالستيكية

0128

األبحاث الخاصة بالحيوانات البرية

1445

تصنيع المعدات

0129

األثاث

1446

تصنيف االئتمان

0130

األجهزة المنزلية (صيانة)

1447

تصنيف البريد

0131

األحذية

1448

تصنيف الوثائق

0132

األخالقيات

1449

تصوير األفالم الطويلة

0133

األداء (فنون)

1450

تصوير األفالم الوثائقية

0134

األداء الصوتي

1451

تصوير الثدي اإلشعاعي

0135

األداء المنفرد (األداء الصوتي)

1452

0136

األداء المنفرد (عزف على اآلالت الموسيقية)

1453

0137

األدب

1454

تطعيم الخشب

0138

األدوات البالستيكية (تصنيع)

1455

تطوير اإللكترونيات

0139

األدوار التمثيلية القصيرة

1456

تطوير األعمال

0140

األدوار الصوتية لألفالم

1457

تطوير البرمجيات

0141

األرشفة

1458

تطوير السياسات

0142

األزياء (تلفزيون/سينما)

1459

تطوير العالمات التجارية

0143

األزياء (مسرح)

1460

تطوير العناية والتمريض

0144

األسطح الخرسانية  /االسفلتية

1461

تطوير القيادات

0145

األسلحة النارية

1462

تطوير المناطق الريفية

تطبيق النماذج األمنية (مثل نموذج ،Bell-LaPadula
نموذج تكامل  ،Bibaنموذج تكامل .)Clark-Wilson
تطبيق مبادئ األمن السيبراني والخصوصية
بسرية
الستيفاء المتطلبات التنظيمية (المرتبطة
ِّ
والتوفر والمصادقة وعدم
ّ
وسالمة المعلومات
اإلنكار).
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0146

األسماك

1463

تطوير المنتج

0147

األشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم (رعاية)

1464

تطوير الموظفين

1465

تطوير النظم

1466

تطوير تطبيقات الويب

0148
0149
0150
0151

األشخاص ذوي اإلعاقة البصرية (قضايا ذوي
االحتياجات الخاصة)
األشخاص ذوي اإلعاقة الجسدية (رعاية)
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (إعادة تأهيل مرتكز
على الوظيفة)
األشخاص ذوي اإلعاقة السمعية (قضايا ذوي

1467

تطوير حلول أمنية على مستويات متعددة/بين
النطاقات.

1468

تطوير رسوم أنظمة واجهة المستخدم

1469

تطوير قواعد البيانات

0153

األطعمة المجمدة

1470

تعبئة مراجل المحرك البخاري

0154

األعمال البهلوانية

1471

تعقب الدفع

0155

األلعاب البهلوانية األرضية

1472

تعليق الكابالت واألسالك

0156

األمراض الجلدية المهنية

1473

تعليم السائق

0157

األمراض المعدية

1474

تعليم المدارس الثانوية

0158

األنشطة البيطرية

1475

تعليم النظم الغذائية

0159

األنشطة الرياضية لألطفال والمراهقين

1476

تعليم لغة ثانية

0160

األنشطة السياسية

1477

تعليمات السالمة

0161

األنشطة الشبابية

1478

تعويم المعادن الخام

0162

األنشطة الطالبية

1479

تغذية الحيوانات

0163

األنشطة الالمنهجية (تخطيط)

1480

تغطية األسطح

0164

األنوال الميكانيكية

1481

تغليف األطعمة

0165

األوقاف الخيرية

1482

تغليف الكتب

0166

اآلثار

1483

تغليف وحفظ المنتجات

0167

اآلالت الزراعية

1484

تفتيش التسجيل

0168

اآلالت الزراعية (تصليح)

1485

تفتيش الحرائق

0169

اآلالت المكتبية

1486

تفتيش الخسائر الناجمة عن الحرائق (الشركات)

0170

اآلالت الموسيقية

1487

تفتيش الخسائر الناجمة عن الحرائق (خاص)

0171

اآلالت الوترية (تصنيع)

1488

تفتيش المطارات

0172

البث المباشر

1489

تفتيش المطاعم

0173

البثق

1490

تفريغ النفايات

0152

االحتياجات الخاصة)
األشخاص ذوي العاهات البصرية (قضايا ذوي
االحتياجات الخاصة)
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الرمز

0174

البحث (التوظيف)

1491

تفسير األزمات

0175

البحث (الصحفي)

1492

تفسير الكتابة اليدوية

0176

البرامج الترفيهية

1493

تفسير الوثائق المكتوبة بخط اليد

0177

البرمجة (حاسبات آلية شخصية)

1494

تفسير سوق العمل

0178

البرمجة المتقدمة لتطبيقات األعمال ABAP

1495

تقدير الموارد

0179

البستنة

1496

تقدير قيم ومعدالت النمو

0180

البقالة

1497

تقديم األطعمة

0181

البالط واألحجار

1498

تقديم البرامج (تلفزيون)

0182

البلدوزر

1499

تقديم البرامج (راديو)

0183

البناء باألخشاب

1500

تقديم التأشيرات

0184

البناء والتشييد تحت الماء

1501

تقديم الفواتير

0185

البورسلين (طب األسنان)

1502

تقطيع الخيوط

0186

البيع بالجملة

1503

تقطيع الدواجن

0187

التاريخ

1504

تقطيع الزجاج باستخدام الحاسب اآللي

0188

التايكواندو (تدريب/تمرين)

1505

تقطيع اللحوم

0189

التأمين االجتماعي

1506

تقطيع الورق (تجليد الكتب)

0190

التأمين على المخاطر

1507

تقطيع لحم األغنام

0191

التأمين على الملكية

1508

تقليم األشجار

0192

التبادل اإللكتروني للبيانات ()EDI

1509

تقنيات االتصاالت السلكية والالسلكية

0193

التثقيب

1510

تقنيات التدفئة

0194

التثقيب (آلة تقليدية)

1511

تقنيات السفن

0195

التجارة اإللكترونية (تطوير األعمال)

1512

تقنيات السيراميك (هندسة)

0196

التجارة الخارجية

1513

تقنيات الطاقة الكهربائية

0197

التجديف (تدريب/تمرين)

1514

تقنيات المواد

0198

التجريب

1515

تقنية االتصال عبر بروتوكول اإلنترنت ()IP

0199

التجصيص بالرش

1516

تقنية االتصاالت السلكية والالسلكية (مبيعات)

0200

التجليخ (آلة تقليدية)

1517

تقنية اإلعالم

0201

التجويد

1518

تقنية اإلنتاج

0202

التحديث المستمر لحالة الطقس

1519

تقنية األتمتة

0203

التحرير (إنتاج تلفزيوني)

1520

تقنية األفالم

0204

التحرير (إنتاج سينمائي)

1521

تقنية األقمار الصناعية

0205

التحرير (إنتاج فيديو)

1522

تقنية اآلالت
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المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0206

التحرير الثانوي

1523

تقنية اآلالت الكهربائية

0207

التحرير الصحفي

1524

تقنية البناء والتشييد

0208

التحسس الغذائي

1525

تقنية البناء والتشييد (هندسة)

0209

التحضير لإلنتاج

1526

تقنية التحكم

0210

التحقق من سالمة المنتج

1527

تقنية التخلص من النفايات

0211

التحقيقات

1528

تقنية التردد العالي

0212

التحقيقات الجنائية

1529

تقنية التركيب

0213

التحكيم الرياضي

1530

تقنية التشفير

0214

التحليل األمني (أمن البيانات)

1531

تقنية التعدين

0215

التحليل البيئي

1532

تقنية التنظيف البيئي

0216

التحليل النفسي

1533

تقنية التوربينات

0217

التحميل

1534

تقنية الجبس

0218

التحميل /التفريغ

1535

تقنية الحاسب اآللي (مبيعات)

0219

التحنيط

1536

تقنية الحاسب اآللي (هندسة)

0220

التحويل الرقمي

1537

تقنية الحساسات

0221

التخدير في طب األسنان

1538

تقنية الحماية من الحرائق

0222

التخدير والعناية المركزة

1539

تقنية الخرائط الرقمية

0223

التخزين والتعامل مع المواد الخطرة

1540

تقنية الخرسانة

0224

التخصص في مكتبات المدارس واألطفال

1541

تقنية الراديو

0225

التخطيط

1542

تقنية الروبوت

0226

التخطيط الصناعي

1543

تقنية السكك الحديدية

0227

التخطيط الصوتي للكالم

1544

تقنية الصاالت المعقمة

0228

التخطيط المالي

1545

تقنية الصوت والكالم (عالج صعوبات النطق)

0229

التخطيط المجتمعي

1546

تقنية الضغط

0230

التخطيط المكاني

1547

تقنية الطرق

0231

التدابير اإلصالحية

1548

تقنية العزل

0232

التدابير الوقائية

1549

تقنية العمليات (هندسة)

0233

التدريب

1550

تقنية الفالتر

0234

التدريب البصري الفني

1551

تقنية الفلترة

0235

التدفئة والتهوية والتكييف (تركيب)

1552

تقنية الفيديو

0236

التدقيق

1553

تقنية القياس

0237

التدقيق البيئي

1554

تقنية اللحام
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الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0238

التدقيق اللغوي

1555

تقنية المحرك الكهربائي

0239

التدليك

1556

تقنية المسح الضوئي

0240

التدليك بالورود

1557

تقنية المضخات

0241

التراث العربي  /اإلسالمي

1558

تقنية المعادن

0242

التراكب

1559

تقنية المعدات

0243

التربة والنباتات

1560

تقنية المعلومات

0244

الترجمات

1561

تقنية المنسوجات

0245

الترجمة

1562

تقنية الورق وعجينة الورق

0246

الترجمة التتبعية

1563

تقنية بناء السفن

0247

الترجمة الشفوية

1564

تقنية تشكيل الصفائح الفوالذية

0248

الترخيص المهني

1565

تقنية تصميم السفن

0249

التركيب الكهربائي

1566

تقنية كاميرات الفيديو الرقمية

0250

التركيب الميكانيكي

1567

تقنية مفاعل الماء المغلي (نووي)

0251

التركيبات الكهربائية (تشغيل وصيانة)

1568

تقنية منشآت توليد الطاقة

0252

التركيبات الكهربائية (صيانة)

1569

تقنية مواد البناء

0253

الترميز

1570

تقنية مياه الشرب والصرف الصحي

0254

الترميم

1571

تقوية األساسات

0255

الترميم (اآلثار)

1572

تقوية البالستيك

0256

التزيين

1573

تقويم األسنان (طب األسنان)

0257

التسقية (سيراميك/زجاج)

1574

تقويم العظام (طب)

0258

التسوية (محاسبة)

1575

تقويم العظام (عالج طبيعي)

0259

التسويق (التواصل التسويقي)

1576

تقييم األداء (إدارة)

0260

التسويق (العالقات العامة)

1577

تقييم األداء (منهجيات)

0261

التسويق االرتباطي

1578

تقييم األضرار

0262

التسويق المباشر (اختيار الكلمات)

1579

تقييم الطالب

0263

التشريح (التحليل الطبي اإلحيائي)

1580

تقييم الفنون

0264

التشفير (أمن البيانات)

1581

تقييم الكميات

0265

التشكيل (سيراميك/بورسلين)

1582

تقييم المخاطر (تأمين)

0266

التشكيل اليدوي

1583

تقييم المركبات

0267

التشكيل بالثبق

1584

تقييم جودة األغذية

0268

التشكيل بالكبس

1585

تكامل التعليم والتدريس والمناهج

0269

التصفيح

1586

تكامل المنتج
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0270

التصميم

1587

تكامل النظم

0271

التصميم (تخطيط)

1588

تكسير الخرسانة

0272

التصميم الرقمي

1589

تكسير الصخور

0273

التصميم الصناعي

1590

تكلفة دورة الحياة ()LCC

0274

التصميم الميكانيكي

1591

تكنولوجيا الطائرات

0275

التصميم النمطي (مالبس)

1592

تكنولوجيا طب األسنان

0276

التصميم باستخدام الحاسب اآللي (المالبس)

1593

تلبيس اإلطار بالمطاط

0277

التصنيع

1594

تلقيح الغابات

0278

التصنيع باستخدام الحاسب اآللي

1595

تلميع الزجاج

0279

التصنيف

1596

تلميع المعادن

0280

التصوير (إنتاج تلفزيوني)

1597

تلوين الزجاج

0281

التصوير (إنتاج فيديو)

1598

تمارين االسترخاء (إرشاد)

0282

التصوير اإلشعاعي

1599

تمثيل االفالم

0283

التصوير اإلشعاعي التشخيصي (تمريض)

1600

تمريض األطفال حديثي الوالدة

0284

التصوير الصحفي (الصحف اليومية)

1601

تمريض غسيل الكلى

0285

التصوير الفوتوغرافي

1602

تمريض قسم التوليد

0286

التصوير الفوتوغرافي (كاميرا رقمية)

1603

0287

التصوير المساحي

1604

تمهيد الطرق

0288

التصوير المقطعي باستخدام الحاسب اآللي ()CT

1605

تمويل الشركات

0289

التصوير بالرنين المغناطيسي

1606

تنجيد األثاث

0290

التطريز

1607

تنجيد الجلود

0291

التطريز الزخرفي (المنسوجات)

1608

تنس الريشة (تدريب/تمرين)

0292

التطوير التنظيمي

1609

تنس الطاولة (تعليم/تمرين)

0293

التعامل مع األزمات (إدارة الموظفين)

1610

تنسيق األنشطة الجماعية

0294

التعبئة

1611

تنسيق البرامج

0295

التعبئة المميكنة

1612

تنسيق المراسم

0296

التعبئة اليدوية

1613

تنسيق جهود مكافحة الحرائق

0297

التعقيم (مواد المختبر)

1614

تنسيق خدمات الطوارئ

0298

التعليم العالي

1615

تنسيق وترتيب الزهور

0299

التعليم العام

1616

تنظيف األثاث

0300

التغذية

1617

تنظيف األضرار الناتجة عن الحريق
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0301

التغذية اآللية

1618

تنظيف الجلود

0302

التغذية السريرية

1619

تنظيف الخزانات

0303

التغليف السفلي لبدن المركبات

1620

تنظيف السجاد

0304

التغليف باألسفلت

1621

تنظيف السفن

0305

التغليف بالكروم

1622

تنظيف الساللم

0306

التغليف بصفائح الزنك

1623

تنظيف الطائرات

0307

التغليف بصفائح النيكل

1624

تنظيف الغابات

0308

التفتيش

1625

تنظيف المداخن

0309

التفتيش البيئي

1626

تنظيف المستشفيات

0310

التفتيش على السكن

1627

تنظيف المكاتب

0311

التفتيش على الصيد

1628

تنظيف النوافذ

0312

التفتيش على المحالت التجارية

1629

تنظيف الواجهات

0313

التفتيش على معدات التنقية

1630

تنظيف أنظمة التهوية

0314

التفتيش على نظم الطاقة

1631

تنظيف مواقع اإلنشاءات

0315

التفجير

1632

تنظيف مواقع البناء

0316

التفجير تحت األرض

1633

تنظيف واجهات المباني بالتنعيم

0317

التفجير تحت الماء

1634

تنظيف/تلميع األرضيات

0318

التفحيم (البطيء والمتسارع)

1635

تنظيم االجتماعات الخاصة

0319

التفسير االجتماعي والتأميني

1636

تنظيم الفعاليات العامة

0320

التفسير الجيوفيزيائي

1637

تنظيم حركة الطائرات

0321

التفسير الطبي

1638

تنظيم رحالت القطارات الطويلة (توفير التدريب)

0322

التقارير الشهرية

1639

تنظيم سير القطارات

0323

التقاليد العربية  /اإلسالمية

1640

تنعيم األسطح

0324

التقدير اإلحصائي

1641

تنعيم الخرسانة

0325

التقدير المالي

1642

تنفيذ الخطط  /المشاريع

0326

التقطير

1643

تنقيح األفالم

0327

التقطيع والتثقيب (األلواح المعدنية)

1644

تنميش الزجاج

0328

التقنيات الحيوية (تعليم)

1645

تهذيب الجلود الخام

0329

التقنيات المختلطة (الفنون)

1646

تهشيم األسفلت

0330

التقنية البحرية

1647

تهميش المخاطر

0331

التقنية الجيولوجية

1648

تهيئة األسماك

0332

التقنية الصيدالنية

1649

تهيئة أدوات اآلالت
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0333

التقنية الكيميائية

1650

توازن اللون

0334

التقنيع

1651

توثيق االستالم والتسليم

0335

التكرير

1652

توثيق الصادرات والواردات

0336

التكييف التحريري للمعينات التعليمية

1653

توجيه المجموعات

0337

التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية (تعليم)

1654

توزيع الصحف

0338

التلقيح

1655

توزيع المنشورات

0339

التلوين (فني)

1656

توصيل البريد والطرود

0340

التماثيل المعدنية

1657

توصيل السلع

0341

التمارين العضلية (تدريب/تمرين)

1658

توظيف األفراد

0342

التمثيل

1659

توكيد الجودة

0343

التمثيل المسرحي

1660

جدل الحبال (يدوي)

0344

التمريض الجراحي

1661

جدولة الزيارات

0345

التمريض العام

1662

جرافة تحميل حفارة
ّ

0346

التمريض المتخصص

1663

جراحة الفكين

0347

التمريض المدرسي

1664

جراحة الفكين (تمريض طب األسنان)

0348

التمريض المنزلي

1665

جرافة ذات عجالت

0349

التمشيط /الدوران المفتوح

1666

جرافة كاتربيلر

0350

التمويل

1667

جرد المخازن

0351

التنس (تدريب/تمرين)

1668

جرد الممتلكات

0352

التنسيب الخارجي

1669

جرد النباتات

0353

التنسيق

1670

جغرافيا األجناس البشرية

0354

التنسيق الموسيقي

1671

جلخ األدوات

0355

التنظيف (الشوارع/المساحات الخارجية)

1672

جمع األخبار اإللكترونية ()ENG

0356

التنظيف (رياض األطفال/مدرسة)

1673

جمع البيانات

0357

التنظيف (قطاع الضيافة)

1674

جمع البيض

0358

التنظيف (منازل خاصة)

1675

جمع العينات

0359

التنظيف الجاف

1676

جمع الفرو

0360

التنظيف الصحي التعقيمي

1677

جمع النفايات

0361

التنظيف الموقعي

1678

جناح الوالدة (تمريض)

0362

التنظيف باستخدام الضغط العالي

1679

جناح طبي

1680

جوالت الجولف (إرشاد)

0363

التنظيف بالمكنسة الكهربائية لألماكن الرطبة و
الجافة

141
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0364

التنقيب تحت األرض

1681

جيولوجيا البناء والتشييد

0365

التوثيق الطبي

1682

جيولوجيا الطبقة الصخرية السفلى

0366

التوثيق الفني

1683

جيولوجيا المناجم

0367

التوجيه الفني

1684

حافظة خصم الخزانة

0368

التوصيل بالدراجة الهوائية

1685

حجز اإلعالنات

0369

التوصيل بالدراجة ذات المحرك الصغير

1686

حركة األموال

0370

التوعية بالعالمات التجارية

1687

حركة المرور واالتصاالت

0371

التوقعات االقتصادية

1688

حركة مرور الركاب

0372

الجامعات األجنبية (العالقات)

1689

حزمة برامج التحرير

0373

الجدل

1690

حسابات المسائل االجتماعية للموظفين

0374

الجراحة

1691

حسابات الموظفين

0375

الجراحة التجميلية

1692

حضانة أطفال خارجية

0376

الجراحة الترقيعية (طب األسنان)

1693

حفار

0377

الجراحة الدقيقة

1694

حفر اآلبار

0378

الجرش (آلة تحكم رقمي باستخدام الحاسب اآللي)

1695

حفر الصخور

0379

الجغرافيا االقتصادية

1696

حفر آبار المياه

0380

الجغرافيا البشرية

1697

حفر آبار النفط

0381

الجغرافيا الفيزيائية

1698

حفظ السجالت

0382

الجلفنة

1699

حفظ السجالت اليومية

0383

الجماليات

1700

حفظ الكتب

0384

الجماليات  /االستعراض والمسرح (تعليم)

1701

حفظ المخزون

0385

الجماليات  /الفنون والتصميم (تعليم)

1702

حفظ المواد النباتية

0386

الجمباز (تدريب/تمرين)

1703

حق الوصول (التحقيقات)

0387

الجمباز للمحترفين

1704

حل النزاعات (إدارة الموارد البشرية)

0388

الجودة (المسؤولية عن)

1705

حالقة الذقن والتقليم

0389

الجودو (تدريب/تدريب رياضي)

1706

حمامات السباحة (رعاية)

0390

الجيولوجيا

1707

حماية البيئة

0391

الجيولوجيا البحرية

1708

حماية البيئة (المياه والهواء والضوضاء ،إلخ)

0392

الجيولوجيا الرباعية

1709

حماية البيئة الثقافية

0393

الحاسبات اآللية (تركيب وصيانة)

1710

حماية الحيوانات

0394

الحاسبات اآللية المركزية (تشغيل ومراقبة)

1711

حماية الحيوانات في الغابات

0395

الحاسبات اآللية واألجهزة الملحقة

1712

حماية النباتات
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التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0396

الحافالت

1713

حياكة األنسجة السلكية

0397

الحرف اليدوية

1714

خبرات التفاوض

1715

خبرة الجدولة (تلفاز)

0399

الحركات البهلوانية على الدراجات

1716

خبرة العمل بالخارج

0400

الحساب

1717

خبرة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

0401

الحسابات المدينة

1718

خبرة في المبيعات (التجزئة)

0402

الحصاد

1719

خبرة في المبيعات (التسويق الهاتفي)

0403

الحفاظ على اآلثار

1720

0404

الحفاظ على الطاقة

1721

خبرة في المبيعات (مبيعات المعارض)

0405

الحفاظ على الطبيعة

1722

خبرة في المبيعات (مزادات)

0406

الحفاظ على الغابات

1723

خبز الحلويات

0407

الحفاظ على المياه الطبيعية

1724

خبز الخبز العادي

0408

الحفر

1725

ختم (معادن ثمينة)

0409

الحفر المتعدد

1726

خدمات استثمار األسهم

0410

الحفر على الصفائح النحاسية

1727

خدمات اإلعالنات

0411

الحفر والطمر والتصريف

1728

خدمات التأمين

0412

الحلوى والحلويات

1729

خدمات التعليم

0413

الحماية الوقائية من الحرائق

1730

خدمات التقنيات الطبية

0414

الحوسبة وحلول الشبكات

1731

خدمات التموين

0415

الحياكة

1732

خدمات التنظيف

0416

الحيوانات الزراعية (طب بيطري)

1733

خدمات التوصيل (عام)

0417

الخبز

1734

خدمات الجنازة

0418

الخدمات األرضية

1735

خدمات الحالقة

0419

الخدمات األمنية

1736

خدمات الحماية الشخصية

0420

الخدمات اللوجستية

1737

0421

الخدمات المصرفية

1738

خدمات السباكة

0422

الخدمة االجتماعية

1739

خدمات الفنادق

0423

الخضروات

1740

خدمات المساندة للمزارعين

0424

الخطة الرئيسية للمدارس

1741

خدمات المكتبات

0398

الحركات البدنية (رعاية أطفال رياض األطفال
والمدارس)
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خبرة في المبيعات (المبيعات المباشرة
للمستهلكين)

خدمات الرعاية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
(إعاقة وظيفية)

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الرمز

الجدارات الفنية

0425

الخوادم (تركيب وصيانة)

1742

خدمات الموارد (وسائل التواصل)

0426

الخياطة والتفصيل

1743

خدمات المؤتمرات

0427

الخياطة والتفصيل (المالبس الرجالية)

1744

خدمات المؤتمرات والسياحة

0428

الخياطة والتفصيل (المالبس النسائية)

1745

خدمات النقل

0429

الخيول (تقديم التدريب)

1746

خدمات توصيل البريد إلى خارج المدن

0430

الدراجات النارية (تصليح)

1747

خدمات مسؤول االتصال

0431

الدراجات الهوائية

1748

خدمة االستقبال في الفنادق

0432

الدراجات الهوائية (تصليح)

1749

خدمة االستقبال في المستشفيات

0433

الدراسات االجتماعية

1750

خدمة الطاوالت

0434

الدراسات الدينية  /علم العقيدة

1751

خدمة العمالء

0435

الدراسات العلمية

1752

خدمة توصيل البريد

0436

الدراسات القانونية

1753

خزانات النفط (تشغيل)

0437

الدراسات المسرحية

1754

خطة استمرارية األعمال

0438

الدرز (أعمال الحياكة)

1755

خطة واستراتيجية التعافي من الكوارث

0439

الدرز (تجليد الكتب)

1756

خطط التقاعد

0440

الدرفلة الباردة

1757

خطط التقدير/اإلقرار

0441

الدرفلة الرباعية

1758

خطوط النقل (الطاقة الكهربائية)

0442

الدعوة

1759

خلط الكميات

0443

الدفعات

1760

خوادم التطبيقات

0444

الدين (تعليم)

1761

خوادم الويب (تركيب وصيانة)

0445

الديناميكا الحرارية

1762

خياطة الجلود

0446

الديناميكا المائية

1763

خياطة الستائر

0447

الذبح بالطريقة اإلسالمية

1764

خياطة الفرو

0448

الذكاء االصطناعي (تعليم)

1765

خياطة المظالت

0449

الذهب (تصميم)

1766

خياطة النماذج

0450

الرافعة البرجية

1767

دبلجة

0451

الربط الجسري للشبكات (تركيب وصيانة)

1768

دراسات ثقافية

0452

الرحالت الجماعية والمؤتمرات (تنظيم)

1769

دراسة الرقص

0453

الرسم البياني

1770

دراسة مسحية

0454

الرسم التوضيحي

1771

دراسة مسحية للحالة الغذائية

0455

الرسم الزخرفي

1772

درز الجلود

0456

الرسم الفني

1773

دروس ركوب الخيل (خبرة احترافية)
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التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0457

الرسم الفني (تعليم)

1774

دعم التغيير

0458

الرسم الكرتوني

1775

دعم المستخدم (المكونات المادية ")"hardware

0459

الرسم المعماري

1776

دعم المستخدم (برمجيات ")"software

0460

الرسم الهندسي باستخدام برنامج CAD

1777

دمج األصوات

0461

الرسم باستخدام مسند لوحات الرسم

1778

0462

الرسم بطريقة الموتيف

1779

دمج شبكتي الحاسب اآللي والهاتف ()CTI

0463

الرسوم المتحركة (تصميم)

1780

دهان الحافالت بالرش

0464

الرسوم المتحركة (وسائط متعددة)

1781

دوريات الحراسة

0465

الرسومات الرقمية

1782

ديكور المعارض

0466

الرش النهائي

1783

ذبح الخراف

0467

الرعاية األساسية

1784

ذبح العجول

0468

الرعاية البيطرية

1785

ذكاء األعمال

0469

الرعاية الصحية (نظافة المساكن وغيرها)

1786

رافعات البناء (تركيب)

0470

الرعاية المنزلية

1787

رافعة شوكية ذات تحكم يدوي

0471

الرعاية النفسية لألطفال والشباب

1788

رسم األزياء

0472

الرعاية النفسية للبالغين

1789

رسم الجداريات

0473

الرعاية والخدمات االجتماعية

1790

رسم الخرائط

0474

الرفو التفصيلي

1791

رسم الصور الشخصية

0475

الرقابة االقتصادية

1792

رسم القصص المصورة

0476

الرقابة العامة

1793

رسم المالبس

0477

الرقص (تدريب/تمرين)

1794

رش المبيدات الحشرية

0478

الرقص االستعراضي

1795

رعاية اإلسعاف (تمريض)

0479

الرقص الشعبي

1796

رعاية األطفال (تمريض)

0480

الرياضة (تعليم)

1797

رعاية الحيوانات في حدائق الحيوان

0481

الرياضة االحترافية

1798

رعاية النباتات

0482

الرياضيات اإلكتوارية

1799

رعاية تلطيفية (تمريض)

0483

الرياضيات التطبيقية (تعليم)

1800

رعاية حيوانات المزرعة

0484

الزخارف (األعمال الخشبية)

1801

رعاية مرضى الشيخوخة

0485

الزراعة العضوية

1802

رفع األثقال

0486

الزراعة في الهواء الطلق

1803

رفع معدالت التحصيل

0487

الزهور والنباتات

1804

ركوب الخيل (توفير التدريب)
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دمج أدوات اختبار أمن الصندوق األسود في عملية
ضمان الجودة إلصدارات البرمجيات.

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0488

الساعات اليدوية والجدارية

1805

ركوب الزوارق (تدريب /تمرين)

0489

السباحة (تدريب/تمرين)

1806

رياض األطفال

0490

السباحة (رياضة)

1807

رياضات المستويات العالية (قيادة)

1808

رياضة التزحلق على الجليد

0492

السجاد

1809

زجاج األمان (تركيب)

0493

السحق الخشن للحجر الخام

1810

زراعة االحياء المائية

0494

السقاالت

1811

زراعة الحبوب

0495

الساللم والجدران

1812

زراعة الخضروات (زراعة)

0496

السلطات (إعداد)

1813

زراعة الغابات

0497

السماعات الطبية المرتكزة على العظم

1814

زراعة الفاكهة

0498

السمسرة

1815

زراعة المراعي

0499

السياحة

1816

زراعة النباتات (حديقة)

0500

السياحة السمكية (إرشاد)

1817

زراعة النباتات الزيتية

0501

السيارات (تصليح عام)

1818

زراعة نباتات الزينة

0502

السياسة االجتماعية

1819

زورق السحب

0503

السياسة النقدية

1820

زيوت المحركات

0504

السيراميك (طب األسنان)

1821

ساعات الطيران (أكثر من )1500

1822

سباق الخيل

1823

سباقات الخيل (تدريب/تدريب تمرين)

0507

الشبكات الضوئية المتزامنة ()SONET

1824

سباقات السيارات والدراجات (تدريب/تمرين)

0508

الشبكة المحلية الداخلية (تحليالت مكامن الضعف)

1825

سباقات المحركات

0509

الشحن البحري

1826

سباكة المواسير

0510

الشحن الجوي

1827

سبك المعادن

0511

الشحن بالسكك الحديدية

1828

سجل التراخيص

0512

الشراء

1829

سجل التفريغ البحري

0513

الشراء الدولي

1830

سجالت اآلثار القديمة

0514

الشريعة اإلسالمية

1831

سجالت السفن

0515

الصب

1832

سفن الرحالت

0516

الصبغ بالكروم

1833

سفن الركاب

0491

0505
0506

السباق الثالثي (السباحة والجري والدراجات الهوائية)
(تدريب/تمرين)

الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (إدارة
الشبكات)
الشبكات الرقمية للخدمات المتكاملة (تحليالت
مكامن الضعف)
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0517

الصحافة

1834

سالمة الغاز

0518

الصحافة االقتصادية

1835

سلف التربة (غابات)

0519

الصحافة اإلذاعية

1836

سمسرة العقارات

0520

الصحافة األسبوعية

1837

0521

الصحافة التلفزيونية

1838

سياحة المغامرات  /البراري (خبرة مرشد)

0522

الصحافة الرياضية

1839

سياسات دورات األعمال

0523

الصحافة اليومية

1840

سياسات سوق العمل

0524

الصحبة

1841

شاحنات الوزن

0525

الصحة الوقائية للحيوان

1842

شاحنة النفايات

0526

الصحة والسالمة المهنية

1843

شاحنة خلط الخرسانة

0527

الصفائح المعدنية

1844

شبكات المرور (تركيب وصيانة)

0528

الصقل

1845

شبكة الهاتف الداخلي (تركيب)

0529

الصهر (صهر المخلفات الزجاجية)

1846

شبكة تلفزيون الكابل (تركيب)

0530

الصوت الجهير

1847

شبكة توزيع الطاقة الكهربائية (صيانة)

0531

الصيانة (المعدات الفنية الطبية)

1848

شحن المسافات الطويلة

0532

الصيانة (إلكترونيات)

1849

صب البلوك

0533

الصيانة األساسية للمركبات

1850

صب الجبس

0534

الصيانة الفنية (مباني)

1851

صب الخرسانة

0535

الصيد المائي

1852

صب السبائك النحاسية

0536

الصيدلة الجالينوسية (إعداد المستحضرات الدوائية)

1853

صب القوالب (سيراميك/بورسلين)

0537

الصيدلة الحيوية

1854

صب القوالب (فخار)

0538

الضرائب والتعريفات

1855

صب المعادن بالقوالب

0539

الضوابط الداخلية

1856

صب المنحوتات

0540

الطابعات (تركيب وصيانة)

1857

صباغة المنسوجات

0541

الطب الباطني

1858

صحافة األزياء

0542

الطب البيطري

1859

صحافة تقنية المعلومات

0543

الطب الحيوي  /الفيزياء الحيوية الجزيئية (المواد

1860

البيولوجية)

سندات إقراض/المشتقات المالية /واألوراق المالية
األخرى

صعوبة في االنتباه والتحكم الحركي واإلدراك (طرق
تعليم خاصة)

0544

الطب الشرعي

1861

صفائح األسقف (تركيب)

0545

الطب الصناعي

1862

صفحات الخادم النشطة ()ASP

0546

الطب المجتمعي

1863

صقل عدسات النظارات
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الجدارات الفنية

الرمز

0547

الطب النفسي

1864

صناعة الجبن اليدوية

0548

الطب النووي

1865

صناعة الشعر المستعار

0549

الطب الوظيفي والبيئي

1866

صناعة الغزل والنسيج

0550

الطباعة

1867

صناعة القبعات

0551

الطباعة البارزة

1868

صناعة ساعات اليد

0552

الطباعة الدوارة

1869

صناعة عجينة الورق

0553

الطباعة الرقمية

1870

صناعة ورق الكتب المقوى

0554

الطباعة على الحاسب اآللي

1871

صنع األحذية

0555

الطبول (تصليح)

1872

صنع الخزائن

0556

الطعام الساخن (طهي)

1873

صنع الزيوت

0557

الطعام النيء (تحضير)

1874

صنع المجوهرات

0558

الطالء (الحفظ الفني)

1875

صنع المعجنات

0559

الطالء الصناعي (الهياكل الحديدية)

1876

صهر المعادن

0560

الطالء الواقي من الصدأ

1877

صياغة االتفاقيات والعقود

0561

الطالء باستخدام اآلالت

1878

صياغة السياسات

0562

الطالء بالرش

1879

صياغة العقود

0563

الطالء بالرش (فني)

1880

صيانة اآلالت

0564

الطالء بالقصدير

1881

صيانة اآلالت (آالت المزارع)

0565

الطالء بالميناء

1882

صيانة اآلالت واألدوات

0566

الطالء وتغليف األسطح

1883

صيانة الخطوط

0567

الطلب على المنتج

1884

صيانة الطائرات

0568

الطيران (تعليم)

1885

صيانة المباني

0569

الطيران (قيادة)

1886

0570

العدسات الالصقة

1887

صيانة المباني (مزارع)

0571

العرض في اإلعالنات المصورة

1888

صيانة المساحات الخضراء

0572

العزف الموسيقي

1889

صيانة المعدات الثقيلة (طائرات)

0573

العزل (أنظمة التدفئة/التهوية/الصرف الصحي)

1890

صيد األسماك بالشبكة

0574

العزل الصناعي (تركيب)

1891

صيد الحيوانات البرية

0575

العزل بالحقن

1892

صيد السمك بالشبكات الحلقية

0576

العطالت الشاطئية (خبرة مرشد)

1893

صيد السمك بالشبكة المسحوبة

0577

العطور وأدوات التجميل

1894

صيد أسماك المياه العذبة
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المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

0578

العقارات التجارية (سمسرة)

1895

صيدلية

0579

العقارات السكنية (رعاية)

1896

ضبط اإلتزان (اإلطارات)

0580

العقارات السكنية (سمسرة)

1897

ضبط البيانو

0581

العالج اإلشعاعي

1898

ضبط العمليات

0582

العالج اإلصالحي

1899

ضبط المواد الملوثة

0583

العالج البيئي

1900

ضبط وضعية الجسم (الرسم الحي)

0584

العالج التقليدي

1901

ضبط وضعية الجسم (الرسم/النحت)

0585

العالج الجماعي

1902

طب العيون

0586

العالج الطبيعي

1903

طب تقويم األسنان

0587

العالج الطبيعي البيطري

1904

طب حشو األسنان  /حشو الجذر

0588

العالج الطبيعي العام

1905

طباعة األحرف

0589

العالج الفردي

1906

طباعة األوفسيت

0590

العالج النفسي

1907

طباعة الشاشة

0591

العالج الوظيفي (مساعدة)

1908

طباعة الصحف

0592

العالج الوظيفي النفسي

1909

طباعة المعادن

0593

العالج اليدوي

1910

طباعة المنسوجات

0594

العالج بالتدليك

1911

طحن صخور المعادن الخام

0595

العالج بالنظام الغذائي والتغذية

1912

طرق التثقيف الصحي

0596

العالقات العامة

1913

طرق التجارب على الحيوان

0597

العلوم االجتماعية

1914

طرق التدريس الخاصة

0598

العلوم اإلدراكية (تعليم)

1915

طرق الجدولة

0599

العلوم اإلكتوارية

1916

طرق تدريس األطفال والمراهقين

0600

العلوم األرشيفية

1917

0601

العلوم الزراعية

1918

طرق تعليم خاصة (مواقف تعليمية معقدة)

0602

العلوم السكانية

1919

طرق مسح نشاط الزالزل

0603

العلوم السياسية

1920

طرق مكافحة الحشرات واآلفات

0604

العلوم الطبيعية (تعليم)

1921

طالء األرضيات بالورنيش

0605

العلوم المنزلية (تعليم)

1922

طالء األسطح الخشبية باللون الذهبي

1923

طالء الحديد

1924

طالء الخزائن

0606
0607

العمل اإلبداعي (رعاية أطفال رياض األطفال
والمدارس)
العمل العلمي الميداني
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0608

العمل المعجمي

1925

طالء السيارات

0609

العمل النفسي االجتماعي (إجراءات المعالجة)

1926

طالء المعادن بالذهب

0610

العمل في الصاالت المعقمة

1927

طالء المنازل

0611

العمليات الجراحية في طب األسنان

1928

طهي المأكوالت السريعة

0612

العميل/الخادم (برمجة)

1929

طهي أطعمة النظام الغذائي

0613

العناية المركزة (تمريض)

1930

طي المالبس

0614

العناية الوقائية باألسنان

1931

طيف االمتصاص (تحت الحمراء)

0615

العناية باألطفال

1932

عرض األزياء (عروض األزياء)

0616

العناية باألقدام واألظافر

1933

عرفة خلفية تهديدات نظم التحكم الصناعي.

0617

العناية بالقاعات الرياضية

1934

عزل األسقف والواجهات

0618

العناية بالمركبات

1935

عزل الحرائق

0619

العناية بالمروج

1936

عزل أنابيب السباكة

0620

العناية بالمالعب الرياضية

1937

عقود اإليجار

0621

العناية بالموتى

1938

عقود التوظيف

0622

العناية باليد (مانيكير)

1939

عقود التوظيف في القطاع الخاص

0623

العناية بممتلكات الفنادق

1940

عالج األزمات

0624

العناية والتمريض

1941

عالج الجهاز العصبي الوظيفي

0625

الغذاء الصحي

1942

عالج النطق

0626

الغزل (غزل الطرف المفتوح)

1943

عالجات السبا

0627

الغناء (تعليم)

1944

عالقات دولية

0628

الغوص

1945

علم االجتماع

0629

الغوص (تخصص بحري)

1946

علم االجتماع االقتصادي

0630

الفالحة
ِ

1947

علم االجتماع الثقافي

0631

الفاكهة

1948

علم االرصاد الجوية

0632

الفتأوى

1949

علم االقتصاد

0633

الفحص البصري للمنتجات المعدنية

1950

علم االقتصاد (تعليم)

0634

الفحص الميكانيكي

1951

علم االنسان

0635

الفرن

1952

علم اإلنسان االجتماعي

0636

الفروسية (تدريب)

1953

علم األحياء

0637

الفلسفة العملية

1954

علم األحياء (تعليم)

0638

الفلسفة النظرية

1955

علم األحياء الجزيئي

0639

الفن الكوميدي

1956

علم األحياء الدقيقة
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0640

الفنون (تعليم)

1957

علم األحياء السمكية

0641

الفهرسة

1958

علم األحياء المائية

0642

الفهرسة (المتاحف)

1959

علم األديان

0643

الفهرسة (المواد األثرية)

1960

علم األرض (الجيولوجيا)

0644

الفهرسة (مكتبات)

1961

علم األرض (تعليم)

0645

الفوتوشوب

1962

علم األعراق البشرية

0646

الفيزياء التطبيقية (تعليم)

1963

علم األفالم

0647

الفيزياء التقنية

1964

علم األمصال لمجموعات الدم

0648

الفيزياء الذرية والجزيئية

1965

علم األنساب

0649

الفيزياء الطبية (تعليم)

1966

علم األوبئة

0650

الفيزياء النووية

1967

علم األورام (طب)

0651

القاطرات البخارية (تصليح)

1968

علم اآلثار

0652

القانون

1969

علم اآلثار القديمة

0653

القانون االجتماعي

1970

علم البترول

0654

القانون اإلجرائي

1971

علم البكتيريا

0655

القانون اإلداري

1972

علم البكتيريا السريري

0656

القانون البحري

1973

علم البيئة

0657

القانون البلدي

1974

علم التخدير

0658

القانون التجاري

1975

علم التخدير (هندسة التقنيات الطبية)

0659

القانون الجنائي

1976

علم التشريح

0660

القانون الجوي

1977

علم التصوير اإلشعاعي

0661

القانون الدستوري

1978

علم الجريمة

0662

القانون الدولي

1979

علم الجغرافيا

0663

القانون الطبي

1980

علم الجينات السريري

0664

القانون المدني

1981

علم الجيولوجيا المائية

0665

القانون المصرفي

1982

علم الجيولوجيا المائية (تعليم)

1983

علم الحشرات

0667

القدرة على الرقص (تمثيل)

1984

علم الحفريات

0668

القدرة على الغناء (تمثيل)

1985

علم الحيوان

1986

علم الخاليا السريري

0666

0669

الح ِسن عندما ال تكون
القدرة على التقدير َ
جيدا.
السياسات محددة ً

القدرة على إعداد وتقديم ملخصات التعليم
والتوعية للتأكد من أن النظم والشبكات
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الرمز

ومستخدمي البيانات على دراية بسياسات وإجراءات
أمن النُ ظم مع االلتزام التام بها.
0670

القدرة على تصميم المعلومات التقنية والتخطيطية
بحيث تالئم مستوى فهم العميل.

1987

علم الرياضيات

القدرة على تطوير السياسة والخطط واالستراتيجية
0671

1988

بما يتوافق مع األنظمة واللوائح والسياسات

علم الزراعة

والضوابط لدعم األنشطة السيبرانية بالجهة.
0672

القدرة على تقييم متطلبات الكوادروتوقعها لتلبية
أهداف الجهة.

1989

علم الزالزل

القدرة على دمج متطلبات األمن السيبراني في
عملية االستحواذ واستخدام الضوابط األمنية
0673

1990

األساسية القابلة للتطبيق بوصفها أحد مصادر

علم السلوكيات

متطلبات األمن ،وضمان قوة عمليات مراقبة جودة
البرمجيات ،وتوفرها من مصادر متعددة
المحرز في أنظمة
القدرة على مراقبة التقدم ُ
0674

خصوصية المعلومات لضمان التزام الجهة بالمعايير

1991

علم السموم

و األنظمة ذات العالقة ومواكبتها.
0675

القراءات

1992

علم السموم البيئية

0676

القرطاسية واالحتياجيات المكتبية

1993

علم الصيدلة

0677

القروض على البضائع

1994

علم الصيدلة السريرية

0678

القرى (المعرفة األثرية)

1995

علم العقاقير

0679

القص بالمنشار الشريطي

1996

علم الغابات

0680

القصص الخيالية (تكييف تحريري)

1997

علم الفلزات

0681

القصص الواقعية (تكييف تحريري)

1998

علم الفلك

0682

القضايا البيئية

1999

علم القوافي (تعليم)

0683

القضايا المتعلقة بالمساواة بين الجنسين

2000

0684

القنوات الفضائية وقنوات الكابل

2001

علم الكيمياء

0685

القوارب الخشبية (إصالح)

2002

علم اللغويات

0686

القواعد النحوية المتقدمة

2003

علم المتاحف

0687

القوائم المالية المجمعة

2004

علم المحاسبة

0688

القيادة التربوية

2005

علم المساحة التطبيقية
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0689

القياس البصري

2006

علم المعادن

0690

القياسات البيئية

2007

علم المعمار

0691

الكاميرا والمواد الفوتوغرافية

2008

علم المناخ

0692

الكتابة

2009

علم الموسيقى

0693

الكتابة اإلبداعية

2010

علم المياه

0694

الكتابة المختصرة

2011

علم النبات

0695

الكتب والمؤلفون

2012

علم النظم الغذائية

0696

الكراسي المتحركة (تصليح)

2013

علم النفس

0697

الكهرباء  /األتمتة (تعليم)

2014

علم النفس االجتماعي

2015

علم النفس االجتماعي (تعليم)

0699

الكي
ّ

2016

علم النفس التعليمي

0700

الكي اآللي

2017

علم النفس الجماعي

0701

الكيمياء (تعليم)

2018

علم النفس الرياضي

0702

الكيمياء الحيوية

2019

علم النفس المدرسي

0703

الكيمياء العضوية

2020

علم النفس في أماكن العمل

0704

الكيمياء النووية

2021

علم الهندسة

0705

الكيمياء غير العضوية

2022

علم الهندسة الصناعية

0706

اللحام

2023

علم الهندسة المدنية

0707

اللحام اآللي

2024

علم الوراثة

0708

اللحام العام

2025

علم أشعة األعصاب

0709

اللحام القوسي المغمور

2026

علم أصول التدريس

0710

اللحام القوسي للمعادن

2027

علم أمراض اللثة

0711

اللحام اليدوي

2028

علم أمراض النسج الداعمة

0712

اللحوم (تخلية)

2029

علم أوبئة الحيوان (األمراض المنتقلة للبشر)

0713

اللدائن الحرارية

2030

علم آثار العصر الحجري

0714

اللغويات

2031

علم آثار المدن

0715

اللغويات (تعليم)

2032

علم بيئة النباتات

0716

اللغويات العامة (تعليم)

2033

علم تعدين المساحيق

0717

اللغويات باستخدام الحاسب اآللي

2034

علم طب األسنان

0718

اللف (الكهربائي والهاتفي)

2035

علم فيزياء

0719

المبادئ والممارسات اللوجستية

2036

علم نفس األطفال

0698

الكوميديا االرتجالية (ستاند آب كوميدي) (عرض
دمى)
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0720

المباني الصديقة للبيئة

2037

علم نفس األطفال والمراهقين

0721

المبيعات الفنية

2038

علم نفس الشيخوخة

0722

المجاالت الكهربائية

2039

علم نفس المراهقة

0723

المحاسبة العامة

2040

علم نفس حياة العمل

0724

المحركات (زوارق)

2041

علم وصف المياه

0725

المحوالت

2042

علم وظائف األعضاء

0726

المختبرات السريرية

2043

علم وظائف األعضاء العصبية السريري

0727

المدارس الدولية

2044

علم وظائف الفم والفك

0728

المداواة الطبيعية

2045

علوم اإلحصاء

0729

المدرسة االبتدائية (تعليم)

2046

علوم اإلعالم واالتصال

0730

المراجعة اللغوية

2047

علوم األسرة والمستهلك (تعليم)

0731

المراجعة والتقييم اللغوي

2048

علوم الحاسب اآللي

0732

المراجل الزيتية (صيانة)

2049

علوم الحاسب اآللي (تعليم)

0733

المراسالت باللغات األجنبية

2050

علوم الصحة العامة

0734

المراقبة اإلحصائية

2051

علوم الطب

0735

المراقبة الساحلية

2052

علوم المكتبات

0736

المرور الدولي (تخطيط)

2053

عمل القضاة

0737

المساجد

2054

عمليات الجمارك

0738

المسائل المتعلقة بالشرطة

2055

عمليات الزرع (طب أسنان)

0739

المسائل المتعلقة بالمساواة (شؤون الموظفين)

2056

عمليات الصيدلة

0740

المسائل المتعلقة بإعانات البطالة

2057

عمليات المحاسبة  /المراجعة المالية

0741

المسائل المتعلقة بسالمة األفراد

2058

عمليات المعادن

0742

المسح السوقي (التحليل اإلحصائي)

2059

عناية الطوارئ (تمريض)

0743

المسح السوقي (تحليل النتائج)

2060

عيادة الوالدة (تمريض)

0744

المسح الضوئي

2061

غسيل أطباق (المختبرات)

0745

المسرح البدني (المعتمد على الحركة)

2062

غسيل أطباق عام

0746

المسؤولية التشغيلية (الحوسبة)

2063

غناء الجوقة

0747

المسؤولية الطبية

2064

فحص األداء والسالمة

0748

المسؤولية المحاسبية

2065

فحص األغذية

0749

المشاهد المسرحية

2066

فحص المباني

0750

المشتريات

2067

فحص المركبات

0751

المشتريات واللوجستيات

2068

فحص المسارات
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0752

المشتقات (المالية)

2069

فحص المسارات (سكك الحديد)

0753

المشروبات  /الكوكتيالت

2070

فحص النظم

0754

المشغوالت المعدنية الفنية

2071

فحص النوع

0755

المصطلحات الطبية

2072

فحص أضرار المركبات

0756

المصطلحات الفنية

2073

فحص أعمال التنظيف

0757

المصطلحات القانونية

2074

فحص خطوط السكك الحديدية

0758

المضيفون

2075

فرز الخشب

0759

المطبخ التقليدي

2076

فرز المهمالت

0760

المطبخ الخليجي

2077

فرش السجاد

0761

المعالجة الحرارية

2078

فن التمثيل اإليمائي

0762

المعالجة الصناعية

2079

فن الخط

0763

المعالجة اليدوية (الطب الرياضي)

2080

فن الطباعة

0764

المعالجة بالرمل

2081

فنون الجرافيك

0765

المعايرة القياسية

2082

فيزياء (تعليم)

0766

المعدات

2083

فيزياء اإلشعاع

0767

المعدات الكهربائية المنزلية (تصليح)

2084

فيزياء األرض

0768

المعدات الكهربائية واألجهزة المنزلية

2085

فيزياء الجسيمات األولية

2086

فيزياء الفضاء

0770

المعرفة بالخشب

2087

فيزياء المفاعل الذري

0771

المعرفة بالذخائر

2088

قاطرات الديزل (تصليح)

0772

المعرفة بالشريعة

2089

قاطعة الصفائح

0773

المعرفة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها

2090

قانون االتصاالت السلكية والالسلكية

2091

قانون االئتمان

0775

المعلومات عن المستحضرات الدوائية

2092

قانون اإلعالم

0776

المغسلة األوتوماتيكية

2093

قانون األسرة

0777

المفاتيح الكهربائية (تركيب وصيانة)

2094

قانون البيئة

0778

المقابلة عبر الهاتف

2095

قانون التأمين

0779

المقارنة القياسية

2096

قانون التأمين االجتماعي

0780

المكونات الميكانيكية

2097

قانون التنافس

0781

المكياج

2098

قانون السوق

0769

0774

المعرفة العميقة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة
بها

المعرفة بعلوم األمن السيبراني و الخبرة بها و
العلوم ذات العالقة باستمرارية األعمال للمنظمات
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0782

المالبس الرجالية

2099

قانون السياحة والضيافة

0783

المالحة (توفير التدريب)

2100

قانون الشركات

0784

المالحة باستخدام األقمار الصناعية

2101

قانون الضرائب

0785

المالكمة (تدريب/تمرين)

2102

قانون الضرائب الدولية

0786

المالئمة مع المحلية (التوطين)

2103

قانون العقود

0787

الملكية الصناعية (عقارات)

2104

قانون العالمات التجارية

0788

الممارسات الجيدة للتصنيع ()GMP

2105

قانون العمل

0789

الممارسات الجيدة للمختبرات ()GLP

2106

قانون اللجوء والهجرة

0790

الممارسة العامة

2107

قانون المبيعات

0791

المناقصات

2108

قانون الملكية

0792

المناولة الصحية لألغذية

2109

قانون النقل

0793

المنتجات الجلدية

2110

قانون الوصاية

0794

المنتجات الكهربائية واإللكترونية والهاتفية

2111

قانون بيئة العمل

0795

المنتجات الكيميائية الفنية

2112

قانون تقنية المعلومات

0796

المنتجات الورقية

2113

قانون تنظيم تقنيات االتصاالت والمعلومات

0797

المنحوتات الخشبية

2114

قبطان بحري

0798

المنسوجات

2115

قراءة التخطيطات الكهربائية

0799

المنسوجات واألقمشة الصناعية

2116

قراءة الرسومات الفنية

0800

المنصات اإلعالمية

2117

قراءة العداد

0801

المنظمات الدولية

2118

قراءة النوتات الموسيقية

0802

المواد البصرية

2119

قسم الودائع

0803

المواد الرياضية والترفيهية

2120

قص (الجلود)

0804

المواد الصحية المعقمة

2121

قص (الزجاج الخام)

0805

المواد الكيميائية (إزالة تلوث)

2122

قص (المنسوجات)

0806

المواد الكيميائية (تشغيل خزانات)

2123

قص (الورق واألخشاب)

0807

الموارد البشرية (مشاريع)

2124

قص (مطاط إطارات السيارات)

0808

المواضيع االجتماعية

2125

قضايا اتحاد أرباب العمل

0809

الموزعات الشبكية (تركيب وصيانة)

2126

قضايا اإلسكان

0810

الميزانية

2127

قضايا الرعاية اإلصالحية

0811

الميكانيكا

2128

قضايا الرعاية الصحية

0812

الميكانيكا الحرارية

2129

قضايا الرعاية الصحية (إدارة الموظفين)

0813

النجارة

2130

قضايا الصناعة والتجارة
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0814

النحت على الخشب

2131

قضايا الطاقة

0815

النسج

2132

قضايا المستهلك

0816

النشر (منشار دائري)

2133

قضايا تطويرية (تعليم)

2134

قضايا سوق العمل

0818

النظام العالمي لالتصاالت المحمولة ()GSM

2135

قطاع المستحضرات الدوائية

0819

النظم اإللكترونية لضبط محركات الديزل (تصليح)

2136

قطع األحجار الكريمة

0820

النظم الكهربائية (الطائرات)

2137

قطع األشجار

0821

النفايات الخطرة

2138

قطع الصفائح

0822

النقش اليدوي

2139

قطع الغيار

0823

النقش على األحجار

2140

قطع غيار المركبات

0824

النقش على الخشب

2141

قطع كتل األحجار

0825

النقش على الزجاج

2142

قطف الفاكهة

0826

النقش على المعادن الثمينة

2143

قطف النباتات

0827

النقل العام (قيادة)

2144

قطمران (قارب مزدوج)

0828

النقل بالعربات على مراحل

2145

قواعد البيانات المترابطة (إدارة قواعد البيانات)

0829

النماذج (رسوم)

2146

قولبة اآلالت

0830

النمذجة العددية

2147

قيادة األوركسترا

0831

النوتات الموسيقية

2148

قيادة الجرارات

0832

الهدم

2149

قيادة الجوقات

0833

الهندسة البيئية

2150

قيادة الحافالت

0834

الهندسة الحيوية

2151

قيادة الحافالت (توفير التدريب)

0835

الهندسة الكهربائية

2152

قيادة الحافالت السياحية

0836

الهندسة الميكانيكية

2153

قيادة الدرجات النارية

0837

الهندسة الهيدروليكية

2154

قيادة الرافعات

0838

الهندسة باستخدام الحاسب اآللي

2155

قيادة الرافعات الشوكية

0839

الهواتف النقالة (تجميع)

2156

قيادة السيارات

0840

الهياكل الخرسانية

2157

قيادة السيارات (توفير التدريب)

0841

الهياكل الخشبية

2158

قيادة الشاحنات (توفير التدريب)

0842

الوخز باإلبر

2159

قيادة العربات الصغيرة

0843

الوصفات الطبية

2160

قيادة العربات المقطورة

0844

الوقاية من اإلشعاع

2161

قيادة القاطرات عن طريق التحكم عن بعد

0817

النظام الرقمي للترابط البيني (شبكة اتصاالت
سلكية والسلكية)
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0845

الوكالء الرياضيون

2162

قيادة القطار المكوكي

0846

إجراء األبحاث

2163

قيادة القطارات

0847

إجراء المقابالت (المقابالت الشخصية)

2164

قيادة القالبات

0848

إجراء المقابالت (مقابالت الشارع)

2165

قيادة المركبات

0849

إجراء سالمة العمل في قطاع السكك الحديدية

2166

قيادة المروحيات العمودية

0850

إجراءات  /سياسات منح التراخيص واالعتمادات

2167

قيادة المعدات الثقيلة

0851

إجراءات األمن

2168

قيادة سيارات األجرة

0852

إحصائيات األجور

2169

قيادة سيارات الليموزين

0853

إحصائيات المبيعات

2170

قيادة شاحنات قطع األشجار

0854

إختبار قابلية االستخدام

2171

قيادة شاحنة التوصيل

0855

إخراج (إنتاج األفالم)

2172

قيادة قاطرات الديزل

0856

إدارة اإلنتاج (اإلعالنات التجارية)

2173

قيادة قاطرة اآلالت

0857

إدارة اإلنتاج (أفالم)

2174

قيادة قطارات مترو األنفاق

0858

إدارة اإلنتاج (تصنيع)

2175

قيادة قوارب النقل

0859

إدارة اإلنتاج (مسرح)

2176

قياس التدفق

0860

إدارة اإلنتاج (هندسة مدنية)

2177

قياس الجاذبية

0861

إدارة األجور

2178

قياس الخشب

0862

إدارة األداء

2179

قياس الطيف الكتلي

0863

إدارة األزمات

2180

قياس قوة السمع والصعوبات السمعية

0864

إدارة األساطيل

2181

قياسات األرصاد الجوية

0865

إدارة األسهم

2182

كافيتيريا (تحضير المأكوالت الباردة)

0866

إدارة األعمال

2183

كافيتيريا (تقديم الطعام)

0867

إدارة األعمال (اإلعالم)

2184

كاميرا األستوديو

0868

إدارة األعمال (التخييم/العطالت في القرى)

2185

كبس األجبان

0869

إدارة األعمال (الجامعات)

2186

كتابة الشعر

0870

إدارة األعمال (المتنزهات والحدائق العامة)

2187

كتابة القصص الخيالية

0871

إدارة األعمال (المختبرات)

2188

كتابة الكتب المدرسية

0872

إدارة األعمال (المدارس االبتدائية)

2189

كتابة المقاالت

0873

إدارة األعمال (المدارس الثانوية)

2190

كتابة النصوص السينمائية

0874

إدارة األعمال (المرافق الرياضية)

2191

كتابة عالمات لغة اإلشارة

0875

إدارة األعمال (المرافق الصحية)

2192

كتابة محتوى اإلعالنات

0876

إدارة األعمال (أعمال المزارع)

2193

كرة السلة (تدريب/تمرين)
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0877

إدارة األعمال (أعمال إمدادات المياه)

2194

كرة السلة للمحترفين

0878

إدارة األعمال (بنك)

2195

كرة الطائرة (تدريب /تمرين)

0879

إدارة األعمال (خدمات البريد)

2196

كرة القدم (تدريب/تمرين)

0880

إدارة األعمال (متاحف)

2197

كرة القدم للمحترفين

0881

إدارة األعمال (مدرسة تدريب)

2198

كرة اليد (تدريب/تمرين)

0882

إدارة األعمال (منشأة تجارية)

2199

كرة اليد للمحترفين

0883

إدارة البرامج اإلذاعية

2200

كروم – كوبلت (طب أسنان)

0884

إدارة التوظيف

2201

كهربائيات السيارات

0885

إدارة الجودة

2202

كيمياء البترول

0886

إدارة الجودة الشاملة ()TQM

2203

كيمياء التغذية

0887

إدارة الحشود

2204

كيمياء الصيدلة

0888

إدارة السجالت

2205

كيمياء العمليات

0889

إدارة السفينة

2206

لب القولبة (تصنيع)

0890

إدارة الشبكات

2207

لحام البالستيك

0891

إدارة الشبكة المحلية ()LAN

2208

لعب التنس

0892

إدارة الصاالت الرياضية

2209

لغات برمجة الحاسب اآللي

0893

إدارة الضرائب

2210

لغة ( Cلغة برمجة)

0894

إدارة العالقات

2211

لغة اإلشارة

0895

إدارة العمليات

2212

لغة اإلشارة (تعليم)

0896

إدارة العمليات (زراعة)

2213

لغة البرمجة المرتكزة على األشياء ،لغة OOP

0897

إدارة الفنادق

2214

لف المطاط

0898

إدارة المبيعات

2215

لف الورق

0899

إدارة المحال التجارية (التجارة المتخصصة)

2216

لوائح السالمة الكهربائية

0900

إدارة المحال التجارية (المحالت المتخصصة)

2217

لوائح الشراء

0901

إدارة المحال التجارية (مبيعات الجملة)

2218

لوائح الطرق

0902

إدارة المحالت التجارية

2219

لوائح سالمة الطرق

0903

إدارة المخازن

2220

مبادئ بروتوكول اإلسعافات األولية

0904

إدارة المخاطر

2221

مبادئ دراسات الحماية األولية

0905

إدارة المرافق

2222

مباني المكاتب (صيانة)

0906

إدارة المرافئ

2223

مبيعات التأمين

0907

إدارة المرضى

2224

مبيعات التذاكر

0908

إدارة المسارح

2225

مبيعات السفر التقليدية
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0909

إدارة المسارح التلفزيونية

2226

متابعة الموازنات المالية

0910

إدارة المساهمين

2227

متجر السفينة

0911

إدارة المشاريع

2228

متصفح الويب

0912

إدارة المشاريع (بناء)

2229

متطلبات التعليم

0913

إدارة المطارات

2230

مجال العروض الترفيهية

0914

إدارة المطاعم

2231

مجال المسؤولية ( قضايا الرعاية الصحية)

0915

إدارة الملكية

2232

مجال المسؤولية (الزراعة)

0916

إدارة المواد

2233

مجال المسؤولية (السياحة)

0917

إدارة المواشي

2234

مجال المسؤولية (العمل المجتمعي)

0918

إدارة الموظفين

2235

مجال المسؤولية (القضايا التعليمية)

0919

إدارة المؤتمرات

2236

مجال المسؤولية (القضايا الثقافية)

0920

إدارة النظم

2237

مجال المسؤولية (القضايا الجمركية)

0921

إدارة النقد

2238

مجال المسؤولية (المبيعات)

0922

إدارة النقل (حركة مرور الركاب)

2239

مجال المسؤولية (النشاطات الترفيهية)

0923

إدارة النقل (حركة مرور القطارات)

2240

مجال المسؤولية (برامج رعاية األطفال)

0924

إدارة النقل (حركة مرور المركبات)

2241

مجال المسؤولية (خدمات اإلنقاذ)

0925

إدارة النقل (شحن)

2242

مجال المسؤولية (رعاية الشيخوخة)

0926

إدارة إعارة الكتب

2243

مجال المسؤولية (قضايا التأمين االجتماعي)

0927

إدارة أصحاب المصالح

2244

مجال المسؤولية (قضايا الشرطة)

0928

إدارة أمان نظم الحاسب اآللي

2245

مجال المسؤولية (نشاطات السفارات)

0929

إدارة بيوت الشباب

2246

مجموعة األطفال الدارجين

0930

إدارة تكاليف االتصاالت

2247

مجموعة تطبيقات األعمال

0931

إدارة خدمات التموين

2248

محاذاة اإلطارات

0932

إدارة خشبة المسرح

2249

محرر الصوت الرقمي

0933

إدارة سلسلة التوريد

2250

محرقة الفوالذ اإللكترونية

0934

إدارة صفحات الويب

2251

محركات الدراجات الهجينة (تصليح)

0935

إدارة عالقات العمالء

2252

محركات السفن

0936

إدارة قواعد البيانات

2253

محركات القوارب (تركيب)

0937

إدارة ما بعد البيع

2254

محركات القوارب (تصليح)

0938

إدارة منازل الضيافة

2255

محطة توليد الطاقة

0939

إدارة مواقع تصوير األفالم

2256

محوالت التوزيع

0940

إدارة وتزامن سالسل التوريد

2257

مخازن البيانات
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0941

إدارة وكاالت السفريات

2258

مخاطر االئتمان

0942

إرشاد الطبيعة

2259

مختبر مصغر (تظهير وطباعة الصور)

0943

إرشاد الطالب

2260

مخزون اآلثار القديمة

0944

إرشاد الغابات

2261

مخزون الموارد الطبيعية

0945

إرشاد المستهلك

2262

مد األسالك

0946

إرشاد مدرسي للمستوى الثانوي

2263

مد األنابيب

0947

إزالة األصباغ

2264

مد األنابيب الرئيسية

0948

إزالة التسربات النفطية

2265

مدحلة الطرق

0949

إزالة التلوث النووي

2266

مراجعة االلتزام

0950

إزالة التلوث من الهواء

2267

مراجعة القوائم المالية

0951

إزالة الثلوج من على أسطح الطائرات

2268

مرافقة

0952

إزالة العفن الفطري

2269

مراقبة اإلنتاج والمواد

0953

إستخدام األدوات الزراعية

2270

مراقبة األداء

0954

إستراتيجيات التسويق  /الترويج

2271

مراقبة التكاليف

0955

إستراتيجيات المبيعات

2272

مراقبة التوصيل

0956

إصالح األثاث

2273

مراقبة الجودة

0957

إصالح محركات البنزين

2274

مراقبة الجودة (أخشاب)

0958

إصالح محركات الديزل

2275

مراقبة الحدود

0959

إعادة التأهيل

2276

مراقبة السفن

0960

إعادة تأهيل (إدارة الموظفين)

2277

مراقبة الطقس

0961

إعادة تأهيل (عالج فيزيائي)

2278

مراقبة الطالب

0962

إعادة تسجيل

2279

مراقبة العمليات

0963

إعاقة كالمية شديدة

2280

مراقبة المرضى

0964

إعداد اتفاقيات التوظيف

2281

مراقبة المسارات

0965

إعداد التقارير

2282

مراقبة المناطق السكنية

0966

إعداد التقارير  /المراقبة

2283

مراقبة المنافسين

0967

إعداد التقارير البيئية

2284

مراقبة المواد

0968

إعداد التقارير المالية

2285

مراقبة الموازنات المالية

0969

إعداد التقارير والتوقعات

2286

مراقبة أداء المدارس

0970

إعداد التوقعات لحالة الطقس

2287

مراقبة تشغيلية

0971

إعداد الجداول المدرسية

2288

مراقبة جودة الحليب

0972

إعداد الحسابات السنوية

2289

مراقبة مواقف السيارات
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0973

إعداد الشطائر

2290

مراقبة وصول السلع

0974

إعداد الغزل  /ما قبل الغزل

2291

مركز السمع

0975

إعداد النصوص

2292

مركز شباب

0976

إعداد أكاليل الزهور

2293

مزارع األغنام

0977

إعداد تقارير الجودة

2294

مزارع الفرو

0978

إعداد خشبة المسرح (مسرح)

2295

مساعدة التصوير باألشعة

0979

إعداد موقع التصوير (تلفزيون)

2296

مساعدة الجراحة

0980

إعداد موقع التصوير (سينما)

2297

مساعدة إخراج

0981

إعداد نماذج ثالثية األبعاد

2298

مساعدة شخصية

0982

إلقاء المحاضرات

2299

مساعدة غسيل الكلى

0983

إلكترونيات اآلالت(استكشاف الخلل وإصالحه)

2300

مستشفى بيطري

0984

إلكترونيات السيارات

2301

مسح األراضي

0985

إلكترونيات الطائرات

2302

مسح السفن

0986

إلكترونيات المركبات (تصليح)

2303

مسح الغابات

0987

إنتاج اإلعالنات (تصميم)

2304

مسرحيات الدمى (الدمى اليدوية)

0988

إنتاج اإللكترونيات

2305

مسرحيات الدمى (دمى الخيوط)

0989

إنتاج البرامج الوثائقية

2306

مسك الدفاتر

0990

إنتاج التقارير اإلخبارية

2307

مسك السجالت

0991

إنتاج الحليب

2308

مسؤولية العمليات (الماء والصرف الصحي)

0992

إنتاج الماشية

2309

مسؤولية العمليات (أعمال اإلنشآت)

0993

إنتاج المشاتل لنباتات الغابات

2310

مسؤولية العمليات (أنظمة الطاقة)

0994

إنتاج المعارض

2311

مسؤولية الغسيل والتنظيف

0995

إنتاج المواد التعليمية

2312

مسؤولية المنطقة (الرعاية التصحيحية)

0996

إنشاء الهياكل الحديدية

2313

مسؤولية الموازنات المالية

0997

إنشاء الهياكل المعدنية

2314

مسؤولية الموظفين

0998

إنشاء خطوط األنابيب

2315

مسؤولية نشر الكتب

0999

إنشاء قوالب النظم

2316

مشاريع البناء الكبرى (خبرة)

1000

إنعاش القلب والرئة

2317

مشتل النباتات

1001

إيرادات ضريبة الدخل

2318

مشروبات

1002

أبحاث األسهم

2319

مشكالت اإلدمان (معرفة)

1003

أجهزة التحكم بالمرور

2320

مضخة الخرسانة

1004

أجهزة الراوتر (تركيب وصيانة)

2321

مضخة الخرسانة المثبتة على الشاحنة
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1005

أجهزة السمع (اختبار وتدريب)

2322

مطبخ الكانتين (تحضير المأكوالت الباردة)

1006

أجهزة المراقبة باستخدام الحاسب اآللي

2323

مطبخ المطعم (الطهي)

1007

أجهزة تلفاز/فيديو/راديو/هاي فاي

2324

مطبخ المطعم (مساعدة)

1008

أخذ العينات

2325

معالجة اإلشارات

1009

أدوات استثمار السندات

2326

معالجة األسطح الخشبية

1010

أدوات اآلالت

2327

معالجة األفالم

1011

أدوات البستنة

2328

معالجة التحسس

1012

أدوات التثقيب (تصنيع)

2329

معالجة الثقوب الخشبية

1013

أدوات التعليم المستندة على الحاسب اآللي

2330

معالجة الجروح والتقرحات

1014

أدوات الطباعة (تصنيع)

2331

معالجة الحليب

1015

أدوات إدارة الجودة السبع ()QM7

2332

معالجة الصور

1016

أدوات هندسة البرمجيات باستخدام الحاسب اآللي

2333

معالجة النص

1017

أرشفة الصور

2334

معالجة وتحليل البيانات

1018

أساسيات التنظيف

2335

معايير العزل

1019

أساسيات الخبز

2336

معدات البناء الثقيلة (تصليح)

1020

أساسيات الخياطة

2337

معرفة استراتيجيات البحث وإدارة المعرفة.

1021

أساسيات الطبخ

2338

1022

أساسيات الهندسة

2339

1023

أشعة األسنان (أشعة سينية)

2340

1024

أعمال االستنبات (زراعة)

2341

1025

أعمال اإلرشاد البحري (مالحة السفن)

2342

1026

أعمال اإلنقاذ بالقناع الواقي من الدخان

2343

معرفة استراتيجيات إدارة المخاطر والحد منها في
مجال األمن السيبراني.
معرفة استراتيجيات إدارة مخاطر األمن السيبراني
والحد منها في بيئة أنظمة التحكم الصناعي و
التقنيات التشغيلية.
معرفة األنظمة واللوائح والسياسات واألخالقيات،
فيما يتعلق باألمن السيبراني والخصوصية.
معرفة اآلثار التشغيلية المحددة لثغرات األمن
السيبراني في أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات
التشغيلية.

1027

أعمال األلواح المعدنية المستخدمة في البناء

2344

والتشييد
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معرفة البرمجيات الضارة.

1028

أعمال البعثات

2345

1029

أعمال البناء والتشييد

2346

1030

أعمال البناء والتشييد (تصليح)

2347

1031

أعمال البناء/األعمال الشاقة

2348

1032

أعمال التحميل

2349

1033

أعمال التحميل والتفريغ

2350

معرفة التكتيكات واألساليب واإلجراءات المعادية.

1034

أعمال التركيبات الكهربائية

2351

معرفة التهديدات والثغرات السيبرانية.

1035

أعمال التصليح الميكانيكي

2352

1036

أعمال التطوير

2353

1037

أعمال التطوير المستمر

2354

1038

أعمال التعديل (الفرو)

2355

1039

أعمال التعديل (خياطة)

2356

1040

أعمال التعدين

2357

1041

أعمال التعليم العام

2358

1042

أعمال التفجير (الثقوب الصغيرة)

2359

معرفة التجهيز االستخباراتي للبيئة والعمليات
المماثلة.
معرفة التشريعات واألنظمة واللوائح والسياسات
السارية التي تحكم االستهداف واالستغالل
السيبراني.
معرفة التكتيكات الداخلية للتنبؤ ولمحاكاة قدرات
وأعمال التهديدات.
معرفة التكتيكات واألساليب واإلجراءات المضادة
لألدلة الجنائية الرقمية .

معرفة التهديدات والثغرات في نُ ظم وبيئات التحكم
الصناعي
معرفة الخواص األمنية لمعالجة البيانات المتقدمة
في قواعد البيانات.
معرفة الدعم االستخباراتي للتخطيط والتنفيذ
والتقييم
معرفة الدينامكية االجتماعية لمهاجمي الحاسوب
في سياق عالمي.
معرفة الطرق اإلحصائية ،بما في ذلك شبكات
ّ
ّ
التعلم المتعمق.
التعلم اآللي أو
االعتقاد البايزي أو
معرفة الطرق السائدة الحالية لتقييم وتنفيذ ونشر
أدوات وإجراءات تقييم أمن تقنية المعلومات
والمراقبة والكشف والمعالجة ،باستخدام المفاهيم
والقدرات المستندة إلى ضوابط األمن السيبراني.
معرفة الطرق السائدة الحالية لتقييم وتنفيذ ونشر
أدوات وإجراءات تقييماألمن السيبراني والمراقبة
والكشف والمعالجة ،باستخدام المفاهيم والقدرات
المستندة إلى ضوابط.
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1043

أعمال التفجير (عمل الخطوط)

2360

معرفة القواعد القانونية لإلثبات وإجراءات المحكمة.

1044

أعمال التقييم والمتابعة

2361

1045

أعمال الجص

2362

1046

أعمال الحجارة

2363

1047

أعمال الحدادة

2364

1048

أعمال الحفاظ (مخطوطات)

2365

1049

أعمال الحفر

2366

1050

أعمال الخرسانة

2367

1051

أعمال الخشب والمعادن (تعليم)

2368

1052

أعمال الدفن

2369

1053

أعمال الدهانات

2370

1054

أعمال الذخائر

2371

1055

أعمال الصفائح المعدنية

2372

1056

أعمال الصيانة (المياه/الصرف الصحي/الشوارع)

2373

1057

أعمال الصيدلية في المستشفيات

2374

معرفة المجاالت المعرفية المتعددة واألدوات
ّ
التعلم في كل مجال و في
والطرق المنطبقة على
مجال األمن السيبراني .
معرفة المشكالت والمخاطر والثغرات األمنية
الناشئة.
معرفة الهجمات السيبرانية و مراحلها .
معرفة إجراءات التحقيقات بخصوص التهديدات
الداخلية واإلبالغ عنها واستخدام أدوات التحقيق
واألنظمةو اللوائح الخاصة باألمن السيبراني.
معرفة إجراءات التدقيق والتسجيل (بما في ذلك
تسجيل الدخول المرتبط بالخادم) لجميع األنظمة
والبرمجيات و الشبكات .
معرفة إجراءات تصحيح األخطاء في البرمجيات
وأدواته
معرفة أثر تنفيذ التوقيعات بالنسبة إلى الفيروسات
والبرمجيات الضارة والهجمات.
معرفة أجهزة الشبكات المادية والمنطقية وكذلك
البنية التحتية إلدراج الموزعات والموجهات
بدالت وجدران الحماية ،وما إلى ذلك.
والم ِّ
ُ
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معرفة أدوات تحليل البرمجيات الضارة
معرفة أدوات تشخيص النُ ظم وأساليب معرفة
األخطاء.
معرفة أدوات تصميم النُ ظم لألمن السيبراني،
وطرقها وأساليبها
معرفة أدوات تقييم الثغرات والدفاع السيبراني،
وقدراتها.
معرفة أدوات فك الشفرة وكلمة المرور ،وكذلك
طرق الوصول عن بعد.
ي
معرفة أساسيات الشبكات واتصاالت اإلنترنت (أ ّ
األجهزة ،تكوينات األجهزة ،البرمجيات ،التطبيقات،

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

المنافذ/البروتوكوالت ،بنية الشبكات والبنية التحتية،
التوجيه ،نُ ظم التشغيل ،وما إلى ذلك).
استنادا إلى
معرفة أساليب التحكم في الوصول
ً
1058

أعمال العرض في المحالت التجارية

2375

1059

أعمال الغرانيت

2376

1060

أعمال القش

2377

1061

أعمال المحاجر

2378

1062

أعمال المخازن

2379

1063

أعمال المختبرات الفيزيائية

2380

1064

أعمال المختبرات الكيميائية

2381

1065

أعمال المشاتل لنباتات الغابات

2382

1066

أعمال المعادن (ورش العمل)

2383

1067

أعمال المناجم

2384

1068

أعمال الهندسة المدنية

2385

1069

أعمال إصالح الفرو

2386

1070

أعمال بناء شبكات المياه والصرف الصحي

2387

1071

أعمال تصميم الصفحات

2388

السياسات القائمة والتأقلم مع مخاطر األمن
السيبراني.
معرفة أساليب الترميز اآلمن.
معرفة أساليب إدارة التكوينات اآلمنة( .مثل
توجيهات التنفيذ التقني لألمان ،أفضل ممارسات
األمن السيبراني ).
معرفة أساليب تحليل األنماط والعالقات
للمنظمات.
معرفة أساليب تقييم ضوابط األمن السيبراني
الخاصة ببيئات نظام التحكم الصناعي.
معرفة أمن الشبكات الخاصة االفتراضية.
معرفة أهداف وغايات األمن السيبراني و استخدام
تقنية المعلومات بالجهة.
معرفة آثار التحقيق الجنائي الرقمي على األجهزة
ونُ ظم التشغيل وتقنيات الشبكات.
معرفة آليات التحكم في الوصول إلى المضيف و
الشبكة (مثل قائمة التحكم في الوصول ،وقوائم
القدرات).
معرفة بالخطط االستراتيجية و التشغيلية بالجهة و
توقعاتها و كيفية التواصل مع المسؤولين عنها.
معرفة بالرياضيات (مثل اللوغارتميات وحساب
المثلثات والجبر الخطي والتفاضل والتكامل
واإلحصاء والتحليل التشغيلي).
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معرفة بإجراءات التحقيق الجنائي الرقمي .
معرفة بأحدث المشكالت والمخاطر والثغرات لألمن
السيبراني .
معرفة بأساليب التحقيقات الخاصة باألمن
السيبراني في التحقيقات في التهديدات الداخلية

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

واإلبالغ عنها واستخدام أدوات التحقيق المالئمة
واألنظمة واللوائح ذات العالقة
معرفة برنامج تصنيف المعلومات بالجهة ،وإجراءات
اختراق أنظمة التحكم الصناعي و التقنيات

1072

أعمال تطوير التعليم

2389

1073

أعمال تلميع األحذية

2390

1074

أعمال تنعيم الجلد

2391

1075

أعمال تنعيم الجلد السويدي

2392

1076

أعمال خشبية

2393

1077

أعمال رصيف الميناء

2394

1078

أعمال صناعة األقفال

2395

معرفة بيئة التهديد بالجهة.

1079

أعمال صندوق المحاسبة

2396

معرفة تحليل السجالت المؤتمتة.

1080

أعمال صنع المشغوالت الذهبية

2397

1081

أعمال صيدلية العيادات الخارجية

2398

1082

أعمال مخازن المتاحف

2399

1083

أعمال مختبرات المستشفيات

2400

1084

أعمال مد الكابالت تحت األرض

2401

1085

أعمال مستودعات النفط

2402

1086

أعمال مصانع الطوب

2403

التشغيلية.
معرفة بنى شبكات نظام التحكم الصناعي
وبروتوكوالت االتصال.
معرفة بنية أمن المعلومات .
بناء على
معرفة بيانات اإلفصاح عن الخصوصية ً
األنظمة الحالية للخصوصية واألمن السيبراني.
بناء على
معرفة بيانات اإلفصاح عن الخصوصية ً
األنظمة الحالية.
معرفة بيئات تشغيل نظم التحكم الصناعي
ووظائفها.

معرفة تخصصات االستخبارات في األمن
السيبراني.
معرفة تطبيقات الدعم وتكوينات تصميم المختبرات
الجنائية الرقمية
معرفة تقنيات األمن السيبراني وتقنية المعلومات
الجديدة والناشئة.
معرفة تقنيات تصفية الشبكة العنكبوتية الخاصة
باألمن السيبراني.
معرفة تقنيات ومفاهيم إدارة المعرفة السحابية
ذات الصلة باألمن والحوكمة والمشتريات واإلدارة.
معرفة تقييمات األثر للخصوصية.
معرفة تهديدات وثغرات أمن النُ ظم والتطبيقات
(مثل تجاوز سعة المخزن المؤقت ،تعليمة برمجية
متنقلة ،البرامج النصية للمواقع المشتركة ،اللغة
اإلجرائية/لغة االستعالمات المركبة واإلضافات،
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التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

السرية ،اإلعادة ،الهجمات
حاالت التعارض ،القناة
ِّ
المعتمدة على العودة ،تعليمة برمجية ضارة).
معرفة تهديدات وثغرات أمن النُ ظم والتطبيقات
1087

أفضل الممارسات

2404

1088

أفضل الممارسات التعليمية

2405

1089

ألعاب القوى (تدريب /تمرين)

2406

1090

أمراض الشرايين والقلب (عالج طبيعي)

2407

1091

أمراض النساء والوالدة

2408

1092

أنظمة اإلشعال اإللكتروني

2409

1093

أنظمة األعمال

2410

1094

أنظمة األنابيب

2411

1095

أنظمة التحكم اآللي

2412

الدقيقة (مثل تجاوز سعة المخزن المؤقت ،تعليمة
برمجية متنقلة ،و غيرها).
ّ
والتعلم اإللكتروني على
معرفة خدمات التدريب
الحاسوب.
معرفة خوارزميات التشفير والقدرات واألدوات
السيبرانية (مثل.)PGP ،SSL ،
معرفة سياسات اإلفصاح األجنبية ولوائح التحكم
في الوارد و الصادر ،فيما يتعلق باألمن السيبراني.
معرفة سياسات أمن المعلومات والدفاع السيبراني
ألنظمة التحكم الصناعي و التقنيات التشغيلية،
وإجراءاتها ولوائحها.
معرفة سياسات أمن المعلومات والدفاع
السيبراني ،وإجراءاتها ولوائحها.
معرفة سياسات وعمليات وإجراءات التدريب
والتعليم بالجهة.
معرفة ضوابط أمن بيانات الهوية الشخصية.
استنادا
معرفة ضوابط تصنيف البيانات ومنهجياتها
ً
إلى الحساسية وعوامل الخطر المعرفة لألمن
السيبراني.

1096

أنظمة التصميم والتصنيع باستخدام الحاسب اآللي
()CAD/CAM

استنادا
معرفة ضوابط تصنيف البيانات ومنهجياتها
ً
2413

إلى مدى الحساسية وعوامل الخطر لألمن
السيبراني.

1097

أنظمة التهوية (صيانة)

2414

1098

أنظمة الدفع

2415

1099

أنظمة المكابح (تركيب وصيانة)

2416

معرفة طرق استخدام األهداف أو التهديدات
لإلنترنت.
معرفة طرق الخدمات السحابية وكيف يمكن لتلك
تحد من االستجابة للحوادث.
النماذج أن ّ
معرفة طرق تطوير المهارات والخبرة العملية
المباشرة في المواقف التي تحاكي الواقع عن
طريق المنافسات السيبرانية.
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التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

معرفة طريقة حركة مرور البيانات عبر الشبكة (مثل
بروتوكول التحكم في اإلرسال وبروتوكول اإلنترنت،

1100

أنظمة قياس المستوى

2417

1101

أيروبكس (تدريب /تمرين)

2418

1102

آالت البناء والتشييد

2419

1103

آالت البيع

2420

1104

آالت الحياكة

2421

1105

آالت الخياطة

2422

1106

آالت الخياطة الثنائية القفل

2423

1107

آالت السرفلة

2424

معرفة عمليات هندسة النُ ظم.

1108

آالت الصقل (تشغيل)

2425

معرفة عوامل التهديد السيبراني الرئيسية.

1109

آالت المسح

2426

1110

آالت النفخ (إصالح)

2427

1111

آالت الورق المقوى (تشغيل)

2428

1112

آالت خدمة الغابات

2429

1113

آالت خياطة األزرار

2430

ونموذج ترابط األنظمة المفتوحة ،ومكتبة البنية
التحتية لتقنية المعلومات).)(ITIL
معرفة طريقة حركة مرور البيانات عبر الشبكة (مثل
بروتوكول التحكم في اإلرسال وبروتوكول اإلنترنت،
ونموذج ترابط األنظمة المفتوحة ،ومكتبة البنية
التحتية لتقنية المعلومات ،والنسخة الحالية).
معرفة عمليات االختبار والتقييم للمتعلمين.
معرفة عمليات التقييم و إعطاء الصالحيات ذات
العالقة باألمن السيبراني .
معرفة عمليات التقييم و تقييم الصالحيات في
مجال األمن السيبراني.
معرفة عمليات الوصول عن بعد ،وأدواته وقدراته
فيما يتعلق بدعم العمالء.
معرفة عمليات جمع األدلة اإللكترونية ،وتعبئتها
ونقلها وتخزينها ،مع الحفاظ على تسلسل حجز
األدلة.

معرفة فئات الحوادث واالستجابة لها والجداول
الزمنية لتلك االستجابات.
معرفة قدرات األمن السيبراني بالجهة (مثل الدفاع،
والهجوم ،واالستغالل).
معرفة كيفية استخدام أدوات تحليل الشبكات لتحديد
الثغرات.
معرفة كيفية استخدام تكتيكات متعددة لمحاكاة
الهجمات التي يستخدمها مهندس اجتماعي لمحاولة
خرق النظام.
معرفة كيفية االستفادة من مراكز البحوث والتطوير
والجهات البحثية واألبحاث األكاديمية والنُ ظم ذات
الصلة.
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التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

معرفة كيفية تطوير سياسات تعكس أهداف األمن

1114

آلة التنقيب

2431

1115

آلة تطريز

2432

1116

آلة صناعة الورق

2433

1117

آلة صنع عجينة الورق

2434

1118

آيزو ( 10006:2003إرشادات إدارة الجودة للمشاريع)

2435

1119

آيزو ( 9001:2008نظام إدارة الجودة)

2436

معرفة مبادئ اختبار االختراق وأدواته وأساليبه.

2437

معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية.

السيبراني للنظم
معرفة لعمليات الرئيسية و األعمال في الجهة في
جميع القطاعات لوضع سياسات األمن السيبراني
بما يناسبها.

1120

آيزو( 10013:2001 TR /إرشادات توثيق إدارة أنظمة
الجودة)

معرفة لغات البرمجمة على مستوى اآللة (مثل
لغات التجميع).
معرفة لوائح التوريد و التصدير ذات الصلة بالتشفير
والتقنيات األمنية األخرى.
معرفة ما يشكل هجوم الشبكة وعالقة هجوم
الشبكة بكل من التهديدات والثغرات.

معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية،

1121

بث االتصاالت السلكية والالسلكية

2438

1122

بحوث السلع

2439

1123

برامج الرسوم البيانية

2440

1124

برمجة التطبيقات

2441

1125

برمجة الحاسبات اآللية (تعليم)

2442

1126

برمجة الويب

2443

معرفة مبادئ تصحيح األخطاء بالبرمجيات.

1127

برمجة أنظمة الروبوت

2444

معرفة مبادئ هندسة نُ ظم أمن المعلومات

1128

برمجة قواعد البيانات

2445

وطرقها ،التي تنطبق على تطوير البرمجيات.
معرفة مبادئ األمن السيبراني والخصوصية،
بالسرية
وكذلك المتطلبات المؤسسية (فيما يتعلق
ِّ
والدمج والوفرة والتوثيق وعدم اإلنكار).
معرفة مبادئ التنقيب في البيانات ومستودعات
البيانات.
معرفة مبادئ الخصوصية واألمن السيبراني
المستخدمة إلدارة المخاطر ذات الصلة باستخدام
المعلومات أو البيانات ،ومعالجتها وتخزينها ونقلها.
معرفة مبادئ الخصوصية واألمن السيبراني
المستخدمة إلدارة مخاطر األمن السيبراني ذات
الصلة باستخدام المعلومات أو البيانات ،ومعالجتها
وتخزينها ونقلها.
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معرفة مبادئ وطرق أمن تقنية المعلومات (مثل
جدران الحماية ،والشبكات المحايدة ،والتشفير).

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الرمز

1129

برمجيات االستكشاف

2446

1130

برمجيات البريد اإللكتروني

2447

1131

برمجيات الرسم ثالثي األبعاد على الحاسب اآللي

2448

الجدارات الفنية
معرفة متطلبات إطار إدارة المخاطر لألمن
السيبراني .
معرفة مخاطر أمن التطبيقات
معرفة مدى الشبكات الحالية ،مثل ،السنترال ،PBX
الشبكات المحلية  ،))LANsالشبكات واسعة النطاق
 ،))WANsواي فاي  ،))WIFIنُ ظم التحكم اإلشرافي
وتحصيل البيانات (.)SCADA
معرفة مراحل الهجوم السيبراني (مثل

1132

برمجيات الرسم والتصميم الهندسي باستخدام

2449

الحاسب اآللي ()CADDS

االستكشاف ،المسح ،التعداد ،كسب الوصول،
تجاوز الصالحيات ،الحفاظ على الوصول ،استغالل
الشبكات ،مسح اآلثار).
ُّ
التعلم .
معرفة مستويات و أساليب

1133

برمجيات المحاسبة

2450

1134

برمجيات المحاكاة الثالثية األبعاد

2451

1135

برمجيات إدارة الجودة المؤسسية ()EQMS

2452

1136

برمجيات إدارة المشاريع

2453

1137

برمجيات إدارة الوثائق

2454

معرفة مفاهيم الحوسبة المتوازية والموزعة.

1138

برمجيات إدارة تجربة العمالء

2455

معرفة مفاهيم الهندسة العكسية.

1139

برمجيات إدارة عالقات العمالء

2456

1140

برمجيات إدارة محتوى صفحات الويب

2457

1141

برمجيات إعداد التقارير المالية

2458

1142

برمجيات تحرير الفيديو

2459

1143

برمجيات تخطيط األعمال

2460

معرفة مصادر نشر المعلومات عن الثغرات (مثل
التنبيهات والمشورة والتصويبات والنشرات).
معرفة معالجة اللغات الطبيعية.
معرفة مفاهيم التشفير و مفاهيم إدارة مفاتيح
الشفرات .

معرفة مفاهيم إدارة أنظمة التحكم الصناعي و
التقنيات التشغيلية.
معرفة مفاهيم تصميم أمن الشبكات ،بما في ذلك
مخطط الطبولوجيا والبروتوكوالت والمكونات
والمبادئ (مثل تطبيق الدفاع األمني متعدد
المراحل).
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معرفة مفاهيم وبروتوكوالت الشبكات الحاسوبية
ومنهجيات أمن الشبكات.
معرفة مقاييس و مؤشرات أداء أمن النُ ظم و
وفرتها.
معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات "."SCADA

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الرمز

1144

برمجيات جداول البيانات

2461

1145

برمجيات حجوزات السفر

2462

1146

برمجيات ذكاء األعمال

2463

1147

برمجيات معالجة النصوص

2464

1148

برمجيات معالجة الوثائق

2465

1149

برنامج التحكم في العملية اإلحصائية ()SPC

2466

الجدارات الفنية
معرفة مكونات نُ ظم التحكم اإلشرافي وتحصيل
البيانات "SCADAا".
معرفة ممارسات إدارة مخاطر األمن السيبراني
لسالسل اإلمداد ( مثل معيار .) NIST SP 800-161
معرفة منهجيات المعالجة واالستجابة لحوادث األمن
السيبراني ألنظمة التحكم الصناعي والتقنيات
التشغيلية.

1150

برنامج كاد ( CADDSبرمجيات الرسم والتصميم

2467

الهندسي باستخدام الحاسب اآللي)

معرفة منهجيات المعالجة واالستجابة لحوادث األمن
السيبراني.
معرفة منهجيات نشر البرمجيات اآلمنة ،وأدواتها
وممارستها.
معرفة منهجيات وأساليب الكشف عن التسلل،
لبيان حاالت التسلل إلى نظم التحكم الصناعي.
معرفة منهجيات وأساليب أمن نظم التحكم
الصناعي.

1151

بروتوكول االتصاالت

2468

معرفة نماذج التصميم والتقييم التعليمي

1152

بروتوكول االتصاالت (مراقبة)

2469

معرفة هندسة البرمجيات.

1153

بناء األنفاق

2470

ّ
التعلم اآللي
معرفة ومهارة التعامل مع أطر

1154

بناء الجسور

2471

1155

بناء الطرق

2472

مفأوضات على األجور

1156

بناء المناجم

2473

مقارنات النسب األساسية

1157

بناء مداخن القرميد

2474

مقسم الهاتف

1158

بناء واجهات المباني

2475

مقسم الهاتف (دولي)

1159

بيانات الوضع االئتماني

2476

مقسم الهاتف (محلي)

1160

بيانو كبير (تصليح)

2477

مكافحة الحرائق

1161

بيسك (لغة برمجة)

2478

مكافحة الحشرات

1162

تاريخ األدب

2479

مكبس الهواء (صيانة)

1163

تاريخ الفلسفة

2480

مكبس توربيني (صيانة)

1164

تأثيث (تركيب)

2481

مكتب االستقبال

1165

تأثيث المحال التجارية (تخطيط)

2482

مكتب األخبار

معرفة ومهارة متقدمة في التعامل مع لغات
البرمجة الكمية واستعالمات قواعد البيانات ونمذجة
البيانات وأدوات العرض المرئي.
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

1166

تأدية دور المهرج الكوميدي

2483

مكتب الشحن

1167

تأليف الموسيقى

2484

مكتبة تطوير التطبيقات

1168

تأليف الموسيقي الكالسيكية

2485

مالبس السيدات

1169

تأليف موسيقى األوركسترا

2486

مالبس العمل

1170

تأمين العقود

2487

مالبس أطفال

1171

تأهيل األطفال (عالج وظيفي)

2488

ممارسة الطب النفسي العام

1172

تأهيل التربة

2489

ممتلكات المتوفين (خاصة بالعقارات)

2490

منافع الرعاية االجتماعية (إدارة)

1174

تبسيط التعلم

2491

مناقشات إعادة هيكلة الديون

1175

تبليط األرضيات

2492

مناولة الشكاوى

1176

تبييض المنسوجات

2493

مناولة المطالبات

1177

تبييض عجينة الورق

2494

منأولة األمتعة

1178

تثبيت األحجار الكريمة

2495

منأولة الحمولة العامة

1179

تثبيت المسامير (آلة تقليدية)

2496

منأولة النفايات

1180

تثبيت وتعديل وتفسير الرسوم

2497

منتجات "السيليلوز"

1181

تثمين اآلالت والمعدات

2498

منتجات اإلنذار والسالمة

1182

تثمين السلع

2499

منتجات األلبان

1183

تثمين العقارات

2500

منتجات التبغ

1184

تثمين العمالت المعدنية

2501

منتجات الخبز والحلويات

1185

تثمين المجوهرات

2502

منتجات الخدمات الصحية والصيدالنية

1186

تجارة األسهم المستقبلية

2503

منتجات الديكور الداخلي

1187

تجبير العظام

2504

منتجات العناية بالشعر

1188

تجديد  /إلغاء التراخيص

2505

منتجات الوسائط المتعددة

1189

تجفيف الخشب

2506

منح التراخيص

1190

تجليخ األرضيات

2507

منسوجات جدارية

1191

تجليخ األسطح

2508

منشآت التوزيع (تركيب وصيانة)

1192

تجليخ الزجاج

2509

منشآت تنقية المياه (صيانة)

1193

تجليخ القوالب

2510

منشآت معالجة مياه الصرف الصحي (صيانة)

1194

تجليخ أرضيات الباركيه

2511

منصة تطبيقات الخادم

1195

تجليد الكتب الخاصة

2512

مهارات ركوب الخيل

1196

تجميع األثاث

2513

مهارة استخدام أدوات تحليل الرموز.

1173

تبادل حزم البيانات عبر اإلنترنت/تبادل حزم البيانات
المتتابعة (بروتوكول االتصاالت)

173

التصنيف السعودي الموحد للمهن

الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

الم َو ِّرد وتقييم
مهارة التفاوض بشأن اتفاقيات ُ

1197

تجميع اآلالت

2514

1198

تجميع البالستيك

2515

1199

تجميع الزجاج

2516

1200

تجميع الطائرات

2517

1201

تجميع الكابالت

2518

1202

تجميع اللوحات الكهربائية

2519

1203

تجميع المركبات

2520

1204

تجميع وتركيب (أخشاب)

2521

1205

تجميع وتركيب (جلود)

2522

1206

تجميع وتركيب (كهرباء/هواتف)

2523

1207

تجميع وتركيب (مطاط)

2524

مهارة تطوير الكوادروضوابط تأهيلهم.

1208

تجميع وتركيب (ميكانيك)

2525

مهارة تطوير أنطولوجيا داللية تفهمها اآللة.

1209

تجميع وتركيب (ورق/أنسجة)

2526

1210

تجميع وتركيب القطع

2527

ممارسات الخصوصية لديه.
مهارة المعالجة المسبقة للبيانات (مثل ،افتراض
القيمة ،خفض األبعاد ،المعايرة ،التحول،
االستخالص ،التصفية ،التجانس).
مهارة إجراء االستفسارات وتطوير الخوارزميات
لتحليل هياكل البيانات.
مهارة إجراء البحث باستخدام جميع المصادر
المتوفرة.
مهارة إجراء التدقيقات أو المراجعات للنُ ظم التقنية
في مجال األمن السيبراني.
مهارة تحديد األجهزة ،التي تعمل حسب كل مستوى
من نماذج البروتوكوالت.
مهارة تحديد مقاييس أو مؤشرات أداء النظام
واإلجراءات الالزمة لتحسين أو تصحيح األداء بالنسبة
إلى أهداف النظام.
مهارة تدقيق جدران الحماية والشبكات الفرعية
وأجهزة التوجيه وأنظمة كشف التسلل.
مهارة تطبيق مبادئ األمن السيبراني والخصوصية
بسرية
الستيفاء المتطلبات التنظيمية (المرتبطة
ِّ
والتوفر والمصادقة وعدم
ّ
وسالمة المعلومات
اإلنكار).
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مهارة تطبيق ودمج تقنيات المعلومات في الحلول
المقترحة.

مهارة تعيين الضوابط األمنية المستندة إلى مبادئ
األمن السيبراني.
مهارة توقع تهديدات ألمن السيبراني جديدة و
مستقبلية.
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

مهارة كيفية عمل النظام األمني (بما في ذلك
قدرات الصمود والتبعية) ،وكيف تؤثر التغييرات في

1211

تجهيز البوفيهات

2528

1212

تجهيز الحلويات

2529

مواد البناء والتشييد

1213

تجهيز المستشفيات

2530

مواد التسويق والهدايا

1214

تحاليل المختبرات

2531

مواد التنظيف

1215

تحديد المسارات (سيارات)

2532

مواد التنقيب (قيادة)

1216

تحديد أماكن الكتب

2533

مواد الرقص والباليه

1217

تحديد جنس الكتاكيت

2534

مواد السباكة

1218

تحديد وسائل االستثمار

2535

مواد الغزل والخياطة

1219

تحرير األخبار

2536

مواد الفنون والحرفيات  /الهوايات

1220

تحرير الصحف اإلذاعية

2537

مواد عمال البناء

1221

تحرير الصوت

2538

موازنة الصندوق

1222

تحرير الطباعة (مواد إعالنية)

2539

موازنة صندوق المحاسبة

1223

تحرير النص

2540

مواصفات المنتج

1224

تحرير صفحات الويب

2541

مواقد

1225

تحسين المؤهالت (إدارة الموظفين)

2542

مواقيت الصالة

1226

تحصيل التذاكر

2543

موسيقى (تعليم)

1227

تحصيل الديون

2544

مؤثرات الفيديو الرقمية ()DVE

1228

تحصيل الديون الخارجية

2545

ميزانية الموارد البشرية

1229

تحضير الحلويات

2546

ميكانيكا السوائل

1230

تحقيق الشخصية

2547

ميكانيكا الشاحنات

1231

تحقيق ضريبي

2548

ميكانيكا الصخور

1232

تحقيقات األضرار

2549

ميكرو فيلم

1233

تحقيقات الحيازة والحضانة

2550

ناقل األخشاب

1234

تحقيقات الشخصيات (القضايا الجنائية)

2551

نجارة البناء والتشييد

1235

تحليل اقتصادي

2552

نشاطات ثقافية (تنسيق وتخطيط)

1236

تحليل اإليرادات  /المصاريف

2553

نشر المعادن

1237

تحليل األثر البيئي

2554

نشر المعلومات

1238

تحليل األداء

2555

نشر معرفة المتاحف

1239

تحليل األداء االقتصادي

2556

نظافة األغذية

1240

تحليل األعمال

2557

نظام اإلشارات

الظروف أو العمليات أو البيئة في تلك النتائج.
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

1241

تحليل األعمال المسرحية

2558

نظام التخطيط اآللي للرادار ()ARPA

1242

تحليل البيانات

2559

نظام التشغيل

1243

تحليل السوق

2560

نظام النقل الذكي (الشحن الدولي)

1244

تحليل الشركات

2561

نظام إدارة الموردين ()VMS

1245

تحليل القدرات

2562

نظام تخطيط الصيانة

1246

تحليل المخاطر

2563

نظام تشغيل الخادم

1247

تحليل المخاطر والسالمة (بيئة العمل)

2564

نظام تشغيل الشبكات

1248

تحليل المعلومات (تعليم)

2565

نظام تكهوتيل لحجوزات الفنادق

1249

تحليل المياه

2566

نظام تكييف الهواء (صيانة)

1250

تحليل النص

2567

نظام حجوزات السفر العالمية

1251

تحليل النظم

2568

نظام ضبط استقرار الكاميرا

1252

تحليل أسواق رأس المال

2569

نظام لوحة النقاط ()BBS

1253

تحليالت مالية

2570

نظرية النظم واتصاالت الحاسب اآللي

1254

تحليالت وتوقعات اللوجيستيات

2571

نظم الطاقة الكهربائية

1255

تحنيط الثدييات الصغيرة

2572

نظم المعلومات الجغرافية

1256

تحنيط الطيور

2573

نظم إمدادات الطاقة

1257

تحويل العمالت

2574

نظم توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية

1258

تحويل المسارات (حشود)

2575

نظم نقل (الطاقة الكهربائية)

1259

تحويل المسارات (سكك حديدية)

2576

نفخ الزجاج

1260

تخصص المكتبة العامة

2577

نقد الفنون

1261

تخصص مكتبات البحث

2578

نقش األسلحة

1262

تخصصات الفصائل (كالب/قطط)

2579

نقل الترددات الالسلكية اإلذاعية ()RF

1263

تخطيط استخدام األراضي

2580

نقل الحيوانات

1264

تخطيط اإلنتاج

2581

نقل الخزانات

1265

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج اجتماعية)

2582

نقل الركاب

1266

تخطيط اإلنتاج (إذاعة ،برامج ثقافية)

2583

نقل الموظفين

1267

تخطيط اإلنتاج (تصنيع)

2584

نماذج معمارية

1268

تخطيط اإلنتاج (ثروة سمكية)

2585

نمذجة البيانات

1269

تخطيط اإلنتاج (زراعة)

2586

نموذج اإلسالم

1270

تخطيط اإلنتاج (فنون وثقافة)

2587

نموذج تطوير وإدارة األخالق

1271

تخطيط التعاقب الوظيفي

2588

هضم عجينة الورق

1272

تخطيط التعليم

2589

هندسة اإلضاءة
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

1273

تخطيط التوصيل

2590

هندسة البرمجيات

1274

تخطيط الرحالت السياحية

2591

هندسة البناء والتشييد

1275

تخطيط الصيانة (المباني)

2592

هندسة البيئة الصناعية

1276

تخطيط الطرق والمرور

2593

هندسة التصوير اإلشعاعي (تقنيات طبية)

1277

تخطيط العمليات (بيانات)

2594

هندسة التقنيات الطبية

1278

تخطيط القوى العاملة

2595

هندسة الجسور

1279

تخطيط المحال التجارية

2596

هندسة الحرائق

1280

تخطيط المختبرات

2597

هندسة السيارات

1281

تخطيط المناظر الطبيعية

2598

هندسة الصوت (اإلنتاج اإلذاعي)

1282

تخطيط النقل

2599

هندسة الصوت (اإلنتاج السينمائي)

1283

تخطيط توزيع األصول

2600

هندسة الصوت (الموسيقى الحية)

1284

تخطيط فرق العمل

2601

هندسة الصوت (إنتاج الفيديو)

1285

تخطيط قوائم الطعام

2602

هندسة الصوت (أستوديو التسجيل)

1286

تخطيط مساحات المتنزهات

2603

هندسة الصوتيات والمرئيات

1287

تخطيط موارد المؤسسة []ERP

2604

هندسة الطائرات

1288

تخطيط وتحسين الخدمات اللوجستية

2605

هندسة العالج اإلشعاعي (تقنيات طبية)

1289

تخفيف األلم (تمريض)

2606

هندسة المختبرات الكيميائية

1290

تخفيف األلم (طب)

2607

هندسة المركبات

1291

تخفيف األلم (عالج طبيعي)

2608

هندسة المرور

1292

تخفيف األلم والعالج بوخز اإلبر

2609

هندسة المعدات

1293

تخلية السمك

2610

هندسة المعدات الطبية

1294

تدريب وإدارة موظفي األمن

2611

هندسة المناظر الطبيعية

1295

تدريس مواد التخصص

2612

هندسة النقل

1296

تدقيق اقتصادي

2613

هندسة الوثوقية

1297

تدقيق األجور

2614

هندسة الوقاية اإلشعاعية

1298

تدقيق الجودة

2615

هندسة إمدادات المياه

1299

تدقيق السالمة

2616

هندسة تصميم الشبكات الحاسوبية

1300

تدليك الخيول

2617

هندسة تقنيات الجرافيك

1301

تدوير المكونات اإللكترونية

2618

هندسة تقويم العظام

1302

تربية األسماك

2619

هندسة سفن

1303

تربية األعشاب البحرية

2620

هندسة كيميائية

1304

تربية الجمال

2621

هندسة معمارية
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الجدارات الفنية

الرمز

المالحق

الجدارات الفنية

الرمز

1305

تربية الحيوانات البرية

2622

هندسة وظائف األعضاء (تقنيات طبية)

1306

تربية الدواجن

2623

واجبات الطيران

1307

تربية الصقور

2624

ورق الحائط والطالء والمنتجات الكيميائية

1308

تربية الطيور

2625

وسائط الصور المتحركة

1309

تربية القشريات

2626

وسائل التواصل االجتماعي

1310

تربية الماشية

2627

وسائل الصوتيات والمرئيات

1311

تربية المحار

2628

وضع األسقف

1312

تربية النباتات

2629

وضع العالمات (المسح)

1313

تربية النحل

2630

وضع الالصقات

1314

تربية بلح البحر

2631

وضع عالمات على سطح الطرق

1315

ترتيب األحجار

2632

وقود المحركات

1316

ترتيب البالط واألحجار

2633

وكاالت الحجز الفنية

1317

ترجمة المؤتمرات
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المالحق

الملحق الرابع :نموذج طلب إضافة مهنة
طلب إضافة مهنة
بيانات الجهة الطالبة
اسم الجهة الطالبة
تاريخ تقديم الطلب
بيانات الشخص المسؤول عن الطلب
اسم
منصب

بريد الكتروني

هاتف

جوال

بيانات المهنة المطلوبة
اسم المهنة
العدد اإلحصائي للمهنة المقترحة
ً
حاليا في السوق
الموجود
الحد األدنى لمستوى التعليم
ملخص وصف المهنة
األساس المنطقي إلضافة المهنة
تعليقات إضافية
مرفقات

خاص باللجنة
ّ
تسلم الطلب
تاريخ استالم الطاب
التوقيع
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المالحق

الملحق الخامس :نموذج طلب حذف مهنة
طلب حذف مهنة
بيانات الجهة الطالبة
اسم الجهة الطالبة
تاريخ تقديم الطلب
بيانات الشخص المسؤول عن الطلب
اسم
منصب

بريد الكتروني

هاتف

جوال

بيانات المهنة المطلوبة
اسم المهنة
رمز المهنة
العدد اإلحصائي للمهنة المقترحة
ً
حاليا في السوق
الموجود
أسباب طلب الحذف
تعليقات إضافية
مرفقات

خاص باللجنة
ّ
تسلم الطلب
تاريخ استالم الطاب
التوقيع
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المالحق

الملحق السادس :نموذج طلب تعديل مهنة
طلب تعديل مهنة
بيانات الجهة الطالبة
اسم الجهة الطالبة
تاريخ تقديم الطلب
بيانات الشخص المسؤول عن الطلب
اسم
منصب

بريد الكتروني

هاتف

جوال

بيانات المهنة المطلوبة
اسم المهنة
رمز المهنة
العدد اإلحصائي للمهنة المقترحة
ً
حاليا في السوق
الموجود
نوع التعديل المطلوب
أسباب طلب التعديل
التعديل المقترح
تعليقات إضافية
مرفقات

خاص باللجنة
ّ
تسلم الطلب
تاريخ استالم الطاب
التوقيع
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